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I. TEKST BIBLIJNY W JEÎZYKU èACINÂSKIM W STAROZÇYTNOSÂCI

Gdy moÂwimy o teksÂcie biblijnym w jeÎzyku øacinÂskim, nalezÇy sprecyzowacÂ,
jaki przekøad mamy na mysÂli. Zasadniczo rozroÂzÇniamy trzy teksty biblijne
w jeÎzyku øacinÂskim: staroøacinÂskie przekøady przedhieronimowe z II±IV wieku,
WulgateÎ Hieronima (przeøom IV i V w.) oraz Neo-WulgateÎ (1979).
Tak zwane staroøacinÂskie przekøady Biblii (Vetus Latina) dokonywane byøy
w przypadku Nowego Testamentu z greckich kodeksoÂw zawierajaÎcych tekst
w jeÎzyku oryginalnym oraz z greckiego przekøadu Starego Testamentu zwanego SeptuagintaÎ. Niestety nie posiadamy tøumaczenÂ staroøacinÂskich wszystkich
ksiaÎg biblijnych. Autorytet Wulgaty spowodowaø, zÇe juzÇ we wczesnym sÂredniowieczu kopiowano w klasztorach benedyktynÂskich przede wszystkim jej egzemplarze, wskutek czego kodeksy i zwoje zawierajaÎce wczesÂniejsze przekøady
øacinÂskie zagineÎøy. NiektoÂre zachowaøy sieÎ w postaci palimpsestoÂw, gøoÂwnie zasÂ
mamy dosteÎp do tekstu staroøacinÂskiego dzieÎki cytatom biblijnym, pojawiajaÎcym sieÎ w dzieøach øacinÂskich pisarzy chrzesÂcijanÂskich z III±IV wieku1.
Przekøady staroøacinÂskie powstawaøy w roÂzÇnych sÂrodowiskach chrzesÂcijanÂskich, staÎd tezÇ wyroÂzÇnia sieÎ zasadniczo dwie grupy: Vetus Itala, ktoÂra rozpowszechniona byøa na PoÂøwyspie ApeninÂskim, skaÎd docieraøa roÂwniezÇ na teren
Galii, oraz Vetus Afra, z terenoÂw poÂønocnej Afryki, rozpowszechniona roÂwniezÇ
na obszarze PoÂøwyspu Iberyjskiego. WielosÂcÂ wersji staroøacinÂskiego przekøadu
Biblii mogaÎ ilustrowacÂ przesadne bycÂ mozÇe søowa sÂw. Hieronima, ktoÂry twierdziø, jakoby tyle byøo wariantoÂw tekstu staroøacinÂskiego, ile jest jego reÎkopisoÂw
(praef. in Josue).
Z tego wzgleÎdu, a takzÇe za namowaÎ papiezÇa Damazego (²384), Hieronim
podjaÎø sieÎ proÂby rewizji dotychczasowych tøumaczenÂ. Pierwsze jego prace, podjeÎte jeszcze w Rzymie przed wyjazdem do Ziemi SÂwieÎtej, dotyczyøy tekstu
1

Jednak nawet to zÂroÂdøo nie jest do konÂca wiarygodne, gdyzÇ czeÎsto kopisÂci dostosowywali
brzmienie cytatu do tekstu Wulgaty.
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Ewangelii. Nie tøumaczyø on tekstu greckiego na nowo na øacineÎ, lecz nanioÂsø
szereg istotnych poprawek (np. usunaÎø dodatki, ktoÂre w poszczegoÂlnych Ewangeliach zostaøy zaczerpnieÎte z tekstoÂw paralelnych). W roku sÂmierci papiezÇa
Damazego, swego przyjaciela i protektora, dokonaø roÂwniezÇ rewizji tekstu
Psaøterza, opierajaÎc sieÎ jednak na greckim przekøadzie Septuaginty, a nie na
oryginale hebrajskim.
Dopiero podczas pobytu w Betlejem (od 386), a zwøaszcza dzieÎki mozÇliwosÂci korzystania z Heksapli Orygenesa, Hieronim podejmuje szerzej zakrojone prace nad innymi ksieÎgami Biblii hebrajskiej. Bierze pod uwageÎ nie tylko
SeptuaginteÎ, ale i tekst oryginalny, a nawet konfrontuje swoje propozycje
translatoryczne z greckimi przekøadami Akwili, Symmacha i Teodocjona. Niestety jak sam wspomina wieÎkszosÂcÂ reÎkopisoÂw beÎdaÎcych owocami tej pracy
zostaøa skradziona. Ocalaøa tylko KsieÎga Hioba i Psaøterz, ktoÂry w poÂzÂniejszych
wiekach rozpowszechni sieÎ na obszarze Galii i utrwali sieÎ pod nazwaÎ Psaøterza
GallikanÂskiego. Dzieøa te jednak nadal pozostajaÎ rewizjami tekstu staroøacinÂskiego.
W roku 391 nastaÎpiø radykalny zwrot w podejsÂciu Hieronima do kwestii
tøumaczenia Biblii. Rozpoczyna on prace nad przekøadem Starego Testamentu bezposÂrednio z jeÎzyka hebrajskiego, starajaÎc sieÎ zachowacÂ kanony stylistyki
i rytmikeÎ wøasÂciwaÎ øacinie. Stara sieÎ oddacÂ przede wszystkim sens tekstu,
kierujaÎc sieÎ niejednokrotnie interpretacjami zawartymi w jego wczesÂniejszych
komentarzach do poszczegoÂlnych ksiaÎg, tradycyjnaÎ interpretacjaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ lub rabinistycznaÎ2. W miejscach, ktoÂre dopuszczaøy wielorakaÎ mozÇliwosÂcÂ
rozumienia lub byøy niejasne pod wzgleÎdem tekstualnym, Hieronim czeÎsto
polegaø na autorytecie tradycyjnej Septuaginty. Zasadniczo konÂczy swe dzieøo
ok. roku 406.
Nie od razu nowy przekøad Hieronima zyskaø powszechnaÎ aprobateÎ. Sam
autor o to nie zabiega, a nawet w swoich listach lub innych dzieøach teologicznych i egzegetycznych posøuguje sieÎ z zasady cytatami wzieÎtymi z wersji staroøacinÂskich. ChociazÇ z drugiej strony mamy sÂwiadectwa Augustyna, ktoÂry zapoznawszy sieÎ z tekstem Hieronimowym, podkresÂla jego wyzÇszosÂcÂ nad wczesÂniejszymi przekøadami. Jeszcze za pontyfikatu Grzegorza Wielkiego (²604) tøumaczenie Hieronima jest tylko jednym z wielu biblijnych tekstoÂw øacinÂskich uzÇywanych przez KosÂcioÂø, aczkolwiek komentatorzy zasadniczo na nim opierajaÎ
swoje interpretacje. PoczaÎwszy od VIII wieku mozÇna moÂwicÂ o powszechnym
stosowaniu tej wersji Biblii, zasÂ sama nazwa Wulgata (czyli: ¹rozpowszechnionaº) przyjeÎøa sieÎ dopiero w wieku XIII.

2

SzczegoÂøowa analiza wybranych problemoÂw, zob. K. Bardski, KsieÎga Koheleta w przekøadach sÂw. Hieronima. Diachroniczne aspekty pracy translacyjnej, ¹Collectanea Theologicaº
69(1999) nr 1, s. 33±46.
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II. OBECNOSÂCÂ BIBLII èACINÂSKIEJ
W LITERATURZE WCZESNOCHRZESÂCIJANÂSKIEJ

Edukacja w starozÇytnosÂci, a zwøaszcza retoryka i stylistyka, opieraøy sieÎ
w duzÇej mierze na pamieÎciowym opanowaniu klasycznych tekstoÂw literackich
greckich i øacinÂskich oraz takim formuøowaniu mysÂli, by zwroty, frazy, a nawet
døuzÇsze fragmenty zdanÂ nawiaÎzywaøy do owych klasycznych wzorcoÂw. W pisÂmiennictwie chrzesÂcijanÂskim miejsce Horacego czy Owidiusza zajeÎøy teksty
biblijne, opanowane pamieÎciowo. StaÎd tezÇ obecnosÂcÂ øacinÂskiego tekstu biblijnego w literaturze ma dwojaki charakter.
Z jednej strony mamy dzieøa, ktoÂrych gøoÂwnym celem jest interpretacja,
wyjasÂnienie i odniesienie do zÇycia przekazu biblijnego. Pod wzgleÎdem gatunku
literackiego saÎ to komentarze, przeznaczone do osobistej lektury, oraz homilie,
ktoÂre u swoich zÂroÂdeø majaÎ ukierunkowanie duszpasterskie, mimo izÇ niejednokrotnie zostaøy zapisane w formie zblizÇonej do komentarzy. Granica mieÎdzy
tymi gatunkami literackimi nie jest wyrazista. PoszczegoÂlne homilie lub rozdziaøy komentarza byøy posÂwieÎcone baÎdzÂ kolejnym wersetom danej ksieÎgi,
baÎdzÂ caøym perykopom. Z drugiej strony, inne pisma zaliczane do roÂzÇnorakich
gatunkoÂw literackich, takich jak listy, traktaty teologiczne, zacheÎty moralne,
dzieøa polemiczne itd., w wieÎkszym lub mniejszym stopniu przetykane saÎ cytatami lub aluzjami biblijnymi.
Autorzy posøugujaÎcy sieÎ tekstem biblijnym w najwczesÂniejszym okresie
chrzesÂcijanÂstwa przyjmowali podziaø na dwa lub trzy rodzaje sensu. UjeÎcie
dwudzielne rozroÂzÇniaøo sens dosøowny (zwany tezÇ historycznym, literalnym
lub prostym) oraz duchowy (zwany tezÇ mistycznym, alegorycznym lub wyzÇszym). W troÂjdzielnej strukturze sensu, poza wymienionymi powyzÇej, wyodreÎbniano jeszcze sens moralny. Zasadniczo kazÇdy tekst biblijny moÂgø bycÂ odczytywany na kazÇdym z tych trzech poziomoÂw, niosaÎc wielorakie przesøanie.
W sÂwiadomosÂci starozÇytnych autoroÂw poszczegoÂlne sensy biblijne dopeøniaøy
sieÎ i wzajemnie ubogacaøy3.
Najstarsi autorzy øacinÂscy, ktoÂrzy w swoich dzieøach czeÎsto powoøujaÎ sieÎ na
tekst biblijny, to Tertulian (²220), Cyprian (²258) i Laktancjusz (²330). ZÇaden
z nich nie napisaø komentarzy do ksiaÎg biblijnych, niemniej jednak Biblia
w wersji staroøacinÂskiej stanowiøa dla nich podstaweÎ argumentacji teologicznej
i w swoich dzieøach obficie cytujaÎ biblijne fragmenty. Nie podajaÎ zwykle zÂroÂdøa

3
Tradycyjnie przyjmuje sieÎ rozroÂzÇnienie na dwie tzw. szkoøy egzegetyczne: aleksandryjskaÎ
(ktoÂra køadøa nacisk na sens duchowy, uwazÇajaÎc sens dosøowny za søuzÇebny) oraz antiochenÂskaÎ
(ktoÂra nie lekcewazÇaÎc sensu duchowego, staraøa sieÎ dostrzec znaczenie i wartosÂcÂ dla chrzesÂcijanÂskiego zÇycia roÂwniezÇ sensu dosøownego).
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oraz wplatajaÎ tekst biblijny w swojaÎ wypowiedzÂ w taki sposoÂb, zÇe niejednokrotnie trudno powiedziecÂ, czy mamy do czynienia z cytatem czy aluzjaÎ.
Alegoryczna interpretacja Pisma SÂwieÎtego rozwija sieÎ w chrzesÂcijanÂstwie
øacinÂskojeÎzycznym, zwøaszcza po Konstatnynie Wielkim. Hilary z Poitiers
(²367), Grzegorz z Elwiry (IV w.) i Zenon z Werony (IV w.) wzorujaÎ sieÎ na
komentatorach aleksandryjskich, aczkolwiek jest im obce przeciwstawienie
sensu duchowego dosøownemu. Mimo zÇe opheleia (korzysÂcÂ, pozÇytek) interpretacji duchowej jest u nich niejednolita ± Hilary z Poitiers dowodzi søusznosÂci
prawowiernej doktryny, Grzegorz z Elwiry poszukuje bogactwa duchowych
znaczenÂ wyprowadzonych ze szczegoÂøoÂw tekstu, zasÂ Zenon z Werony stawia
na pierwszym miejscu moralny pozÇytek i zbudowanie swoich søuchaczy ± wszyscy oni w sposoÂb mniej lub bardziej sÂwiadomy wzorujaÎ sieÎ na Orygenesie.
W nurcie alegorycznej interpretacji Biblii jednym z najwybitniejszych
przedstawicieli starozÇytnego zachodu jest AmbrozÇy z Mediolanu (²397). Jego
pisma saÎ dosøownie utkane z cytatoÂw biblijnych, zaopatrzonych przewazÇnie
w duchowy komentarz o charakterze aleksandryjskim. Nawet jezÇeli w sposoÂb
systematyczny skomentowaø tylko niektoÂre ksieÎgi Pisma SÂwieÎtego, z rozsianych
aluzji mozÇna by uøozÇycÂ interpretacjeÎ obejmujaÎcaÎ prawie wszystkie wersety Biblii. Wprawdzie postrzegamy w niektoÂrych jego dzieøach wpøyw Filona Aleksandryjskiego (zwøaszcza De paradiso), niemniej sÂwiat paraleli intencjonalnych
AmbrozÇego charakteryzuje sieÎ przesunieÎciem akcentoÂw wzgleÎdem tego, ktoÂry
w tradycji greckojeÎzycznej sieÎgaø nawet alegorii homeryckich. OczywisÂcie trzonem symbolizmu saÎ odniesienia chrystologiczne, poza tym jednak alegorie
fizyczne i etyczne usteÎpujaÎ miejsca eklezjalnym i historiozbawczym. BycÂ mozÇe
wøasÂnie symbolika przedstawiajaÎca w sposoÂb obrazowy tajemniceÎ KosÂcioøa,
jego sakramenty, problem konfliktu prawowiernosÂci z heterodoksjaÎ, stanowi
jeden z najciekawszych wkøadoÂw biskupa Mediolanu. AmbrozÇy alegoryzuje
ponadto na roÂwni motywy literackie Starego i Nowego Testamentu, jego celem
nadrzeÎdnym jest posøuga pasterska, zasÂ BiblieÎ traktuje w sposoÂb instrumentalny, jako narzeÎdzie søuzÇaÎce osiaÎgnieÎciu tego celu.
NajwieÎkszy egzegeta Zachodu, Hieronim ze Strydonu (²419), zdobywa
swojaÎ formacjeÎ biblijnaÎ, czytajaÎc dzieøa klasykoÂw szkoøy aleksandryjskiej; poznaje jednak roÂwniezÇ egzegezeÎ rabinistycznaÎ. Filologiczne zacieÎcie Hieronima
oraz zainteresowania dotyczaÎce historii i geografii biblijnej sprawiajaÎ, zÇe w jego
pismach sens dosøowny zostaje nalezÇycie dowartosÂciowany. Sens historyczny
stanowi niejako skalny fundament, na ktoÂrym dopiero mozÇna budowacÂ dom
alegorii4. Mimo zÇe sam uznaje prymat duchowej interpretacji jako najbardziej
uzÇytecznej dla zÇycia chrzesÂcijanÂskiego, to posøuguje sieÎ niaÎ w sposoÂb umiarkowany i w konteksÂcie wszechogarniajaÎcej alegorystyki Zachodu jawi sieÎ jako
obronÂca interpretacji literalnej. W swoich komentarzach zwykle od niej zaczy4

Por. Hieronim, Comm. in Zach., prol., CCL 76A, 748.
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na wyjasÂnianie poszczegoÂlnych wersetoÂw Biblii. Jego egzegeza, podobnie jak
w przypadku AmbrozÇego, pozbawiona jest podszycia filozoficznego, zasÂ sposÂroÂd paraleli intencjonalnych, czeÎsto pojawia sieÎ w jego pismach odniesienie
historiozbawcze podkresÂlajaÎce nie tylko relacjeÎ Starego Testamentu do Nowego, ale BozÇej ekonomii zbawienia w relacji do starozÇytnego Izraela i w relacji
do KosÂcioøa.
O ile w swoim podejsÂciu do Biblii AmbrozÇy byø przede wszystkim duszpasterzem, Hieronim zasÂ filologiem, o tyle Augustyn z Hippony (²430) odczytuje
jaÎ przede wszystkim w teologicznym konteksÂcie wiary. Jego zasøugaÎ jest ubogacenie prostych nieraz skojarzenÂ ambrozjanÂskich o pogøeÎbionaÎ refleksjeÎ doktrynalnaÎ i moralnaÎ. Pismo SÂwieÎte jest dla Augustyna sakramentem miøosÂci
Boga do czøowieka. Jako sakrament zawiera w sobie owaÎ postrzegalnaÎ warstweÎ
znaku, litereÎ tekstu niewymagajaÎcaÎ wysiøku interpretacyjnego, czeÎsto zasÂ postrzeganaÎ jako absurdalnaÎ, ktoÂra kryje jednak ¹gøeÎbszaÎ warstweÎ, gdzie spoczywajaÎ wielkie tajemniceº5. Pismo SÂwieÎte w sposoÂb szczegoÂlny przypomina EucharystieÎ, gdyzÇ nie tylko kryje w sobie obecnego Jezusa Chrystusa, ale jest
roÂwniezÇ duchowym pokarmem chrzesÂcijan. Wielokrotnie podejmowacÂ beÎdzie
Augustyn alegorieÎ Biblii jako chleba, ktoÂry komentator musi øamacÂ i dawacÂ
søuchaczom. SpecyficznaÎ cechaÎ nie tylko duchowej interpretacji Augustyna jest
opheleia sprowadzana zasadniczo do kryterium miøosÂci (dilectio): kazÇda interpretacja tekstu biblijnego, ktoÂra pobudza do miøosÂci Boga lub blizÂniego jest
uprawniona.
Podsumowaniem duchowej interpretacji Biblii w chrzesÂcijanÂstwie øacinÂskiego Zachodu wydaje nam sieÎ dzieøo Eucheriusza z Lyonu (ok. 450) Formulae spiritalis intelligentiae6. Poza nim autor nie pozostawiø znaczaÎcej spusÂcizny
egzegetycznej, napisaø jednak utwoÂr, ktoÂry zbiera w formie encyklopedycznej
caøy wczesÂniejszy dorobek symbolizmu biblijnego. Eucheriusz nie podaje ani
autoroÂw, ani dzieø, z ktoÂrych korzystaø, chocÂ bez trudu mozÇna dopatrzycÂ sieÎ
wsÂroÂd zÂroÂdeø zwøaszcza Orygenesa, jak roÂwniezÇ øacinÂskich autoroÂw opisanych
w niniejszym paragrafie7.
Nie tylko sam tekst biblijny, ale takzÇe modele i schematy narracyjne byøy
wykorzystywane w rodzaÎcej sieÎ literaturze hagiograficznej. Dotyczyøo to zwøaszcza opisoÂw meÎczenÂstwa i cudoÂw dokonywanych przez sÂwieÎtych. KazÇdy opis
sÂmierci meÎczenÂskiej zawieraø oczywisÂcie odniesienie do sÂmierci krzyzÇowej Jezusa, niemniej jednak odwoøywano sieÎ roÂwniezÇ do scen zaczerpnieÎtych z Dzie5

Augustyn, Conf. 6, 5, CCL 27, 78; tø. pol. Z. Kubiak, Warszawa 1987, s. 115.
Eucheriusz, Formulae spiritalis intelligentiae, CSEL 31/1, 3±62.
7
Paragraf opracowany w oparciu o: K. Bardski, Pokarm i napoÂj miøosÂci. Symbolizm w ponaddosøownej interpretacji Biblii w tradycji KosÂcioøa (Rozprawy i Studia Biblijne, 16), Warszawa
2004, s. 96±100; tenzÇe, Søowo oczyma GoøeÎbicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie (Rozprawy Naukowe, 3) Warszawa
2007, s. 79±82.
6
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joÂw Apostolskich (zwøaszcza meÎczenÂstwo Szczepana Dz 7,54±60) oraz KsiaÎg
Machabejskich (MeÎczenÂstwo Eleazara 2 Mch 6,18±31; meÎczenÂstwo siedmiu
braci i ich matki 2 Mch 7,1±42).

III. WCZESNE SÂREDNIOWIECZE

Okres najazdoÂw plemion barbarzynÂskich na imperium rzymskie nie sprzyjaø bogatej i oryginalnej twoÂrczosÂci inspirowanej BibliaÎ. OczywisÂcie nadal jest
podstawowym literackim punktem odniesienia dla chrzesÂcijanÂskich pisarzy,
jednak zwøaszcza w VI wieku nie powstajaÎ dzieøa doroÂwnujaÎce wielkim Ojcom
KosÂcioøa wczesÂniejszych wiekoÂw. Nowe perspektywy otwiera dopiero dzieøo
papiezÇa Grzegorza Wielkiego (604). W duchu Orygenesa Grzegorz Wielki
køadzie nacisk na zdrowy subiektywizm w interpretacji Biblii. Termin ten nalezÇaøoby jednak rozumiecÂ w jego etymologicznym sensie, jako takie ujeÎcie
procesu interpretacji Biblii, w ktoÂrym w centrum jest podmiot (subiectum),
czyli czøowiek, jego potrzeby duchowe i moralne oraz jego relacja do Boga,
natomiast tekst jako przedmiot w jakisÂ sposoÂb towarzyszy mu w akcie lektury,
jego sens wzrasta wraz z nim, jest czymsÂ dynamicznym. Interpretacja koÂø rydwanu BozÇego z pierwszego rozdziaøu KsieÎgi Ezechiela jako alegorii Pisma
SÂwieÎtego ukazuje nam Søowo BozÇe beÎdaÎce w ciaÎgøym ruchu, nie tylko dzieÎki
jego gøoszeniu w akcie ewangelizacji, ale roÂwniezÇ dzieÎki temu, zÇe zwraca sieÎ ku
kazÇdemu indywidualnemu søuchaczowi Biblii i mieni sieÎ roÂzÇnorodnosÂciaÎ znaczenÂ, w zalezÇnosÂci od jego potrzeb duchowych8. Ponadto istotnym wkøadem
Grzegorza Wielkiego jest stworzenie wielu nowych skojarzenÂ alegorycznych,
gøoÂwnie w oparciu o KsieÎgi Ezechiela i Hioba.
BezposÂrednio po Grzegorzu Wielkim rozpoczyna sieÎ okres refleksji, oceny
i transmisji spusÂcizny OjcoÂw KosÂcioøa. Niewielu mamy komentatoroÂw, ktoÂrzy
wniesÂliby cosÂ autentycznie nowego w chrzesÂcijanÂskaÎ interpretacjeÎ Biblii. Jedynie na terenie Hiszpanii pojawiajaÎ sieÎ pøodni pisarze, wsÂroÂd ktoÂrych w dziedzinie egzegezy duchowej wymienicÂ nalezÇy Izydora z Sewilli (²636), autora Etymologii i Expositiones vocabulorum Bibliae, w ktoÂrych wyjasÂnia znaczenie dosøowne i duchowe motywoÂw literackich pojawiajaÎcych sieÎ w PisÂmie SÂwieÎtym.
Brak oryginalnosÂci typowy dla tej epoki mozÇe bycÂ spowodowany roÂwniezÇ
faktem, zÇe dzieøa OjcoÂw KosÂcioøa zyskiwaøy coraz wieÎkszy autorytet w kwestiach wiary i moralnosÂci oraz byøy postrzegane jako sÂwiadectwo tradycji. StaÎd
wynikaøa swoista ostrozÇnosÂcÂ i niesÂmiaøosÂcÂ twoÂrcza komentatoroÂw biblijnych
wczesnego sÂredniowiecza.
8

Por. Grzegorz Wielki, Hom. in Ezech. 1, 6, 2; SCh 327, s. 196±198.
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Za najwieÎkszego kompilatora i organizatora materiaøu egzegetycznego staÂ w mnich iroszkocki
rozÇytnosÂci nalezÇaøoby uznacÂ BedeÎ Wielebnego (²735). O
o ogromnej pracowitosÂci sporzaÎdziø komentarze do wielu ksiaÎg biblijnych, lecz
przewazÇnie ± zwøaszcza w przypadku Starego Testamentu ± saÎ to przepracowane interpretacje Orygenesa, AmbrozÇego, Augustyna lub Grzegorza Wielkiego.
NajwieÎkszaÎ oryginalnosÂcÂ przejawia Beda w komentarzach do Nowego Testamentu, ktoÂre jednak zasadniczo majaÎ charakter dosøowny baÎdzÂ przejawiajaÎ
tendencjeÎ do wydobywania duchowego lub moralnego sensu z litery tekstu.
Mniej wieÎcej w tym samym czasie co Beda, na przeøomie VII i VIII wieku,
prawdopodobnie na terenie Hiszpanii, anonimowy autor sporzaÎdza drugaÎ ze
znanych nam po Eucheriuszu encyklopedii alegorii biblijnych. Jest niaÎ Clavis
Pseudo-Melitona z Sardes. Tytuø wywodzi sieÎ od zaginionego dzieøa biskupa
Sardes (II w.), o ktoÂrym wspomina Hieronim9. Przez wieki uwazÇano, zÇe jest to
autentyczne dzieøo, z ktoÂrego korzystali Ojcowie KosÂcioøa, interpretujaÎc BiblieÎ
alegorycznie. W rzeczywistosÂci wydaje sieÎ jednak, zÇe sytuacja wyglaÎdaøa odwrotnie: Clavis jest przeroÂbkaÎ dzieøa Eucheriusza z Lyonu, ubogaconaÎ zwøaszcza o alegorie wydobyte z pism Grzegorza Wielkiego. Ukøad jest podobny jak
u Eucheriusza, lecz pod wzgleÎdem graficznym dzieøo przypomina søownik w dzisiejszym tego søowa znaczeniu (chocÂ nie uøozÇony alfabetycznie): ograniczywszy
do minimum wyjasÂnienia i opisy symboli, autor podaje motyw literacki majaÎcy
w tradycji KosÂcioøa znaczenie gøeÎbsze, paraleleÎ intencjonalnaÎ i passus biblijny.
Pewne ozÇywienie w kulturze europejskiej, a co za tym idzie ± nowe komentarze do ksiaÎg biblijnych przynosi tzw. renesans karolinÂski oraz stabilizacja
polityczna Starego Kontynentu. PiszaÎ woÂwczas Smaragdus ze sÂw. Michaøa
(²825), Christianus Druthmarus (² po 880), Hajmon z Auxerre (² ok. 855),
Paschazjusz Radbertus (²859), Remigiusz z Auxerre (² ok. 908), a zwøaszcza
Raban Maur (²856), najpøodniejszy sposÂroÂd wyzÇej wymienionych. Dla nich
Ojcowie KosÂcioøa to juzÇ klasyka literatury chrzesÂcijanÂskiej, ktoÂraÎ niezliczeni
mnisi benedyktynÂscy kopiujaÎ w swoich skryptoriach, tworzaÎc pokazÂne biblioteki klasztorne. Powoli jednak egzegeza duchowa Biblii ulega pewnemu przeorientowaniu, ktoÂre zaowocuje nowym jej obrazem.
ZauwazÇmy, zÇe pisarze, ktoÂrych wymienilisÂmy w tym punkcie, to w przewazÇajaÎcej wieÎkszosÂci mnisi, a nie pasterze kosÂcioøoÂw lokalnych, jakimi byli AmbrozÇy czy Augustyn. Rzutuje to w sposoÂb zasadniczy na profil ich interpretacji;
zwøaszcza wyrazÇa sieÎ to w takim rozøozÇeniu akcentoÂw, zÇe interpretacja tekstu
biblijnego skupia sieÎ na rzeczywistosÂci niebianÂskiej: anioøach, sÂwieÎtych, duszach
zbawionych, a roÂwnoczesÂnie na szatanie, wiecznym poteÎpieniu, losie grzesznikoÂw. Duchowa interpretacja o charakterze moralnym nie tylko skøaniaøa do
uczciwego i prawego zÇycia, ale i do praktyk ascetycznych, postu, oderwania od
sÂwiata. Oddzielne miejsce w alegorystyce biblijnej zajmie liturgia, ktoÂra w kla9

Hieronim, De viris illustribus 24; tø. pol. W. Szoødrski, PSP 6, 51.
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syce OjcoÂw KosÂcioøa sprowadzaøa sieÎ wøasÂciwie do symboli obrazujaÎcych dwa
najwazÇniejsze sakramenty, mianowicie chrzest i EucharystieÎ, teraz zasÂ zostanie
poszerzona o wielorakie aspekty zwiaÎzane z pozostaøymi sakramentami, kultem sÂwieÎtych i rokiem liturgicznym.
W tym okresie stopniowo zyskuje sobie uznanie czwoÂrdzielny podziaø sensu
biblijnego, proponowany juzÇ przez Jana Kasjana (² ok. 435), a wyrazÇony w søynnym dwuwierszu autorstwa Augustyna z Dacji (²1285):
littera gesta docet, quid credas allegoria,
moralis quid agas, quo tendas anagogia
¹Sens dosøowny przekazuje wydarzenia, alegoria prowadzi do wiary,
Sens moralny moÂwi, co nalezÇy czynicÂ, anagogia ± dokaÎd daÎzÇycÂº
Podziaø ten stawia na pierwszym miejscu sens zamierzony przez autora
natchnionego i wyrazÇony poprzez tekst rozumiany w konteksÂcie historycznym;
nasteÎpnie sens alegoryczny lub duchowy, ktoÂry powstaje wskutek odczytania
tekstu biblijnego w konteksÂcie doktryny wiary i odniesienia jego motywoÂw
literackich do aktualnych realioÂw zÇycia kosÂcielnego; nasteÎpnie sens moralny,
czyli w jaki sposoÂb Biblia wskazuje czøowiekowi wøasÂciwy sposoÂb posteÎpowania; w konÂcu zasÂ sens anagogiczny, dzieÎki ktoÂremu motywy literackie Biblii
mogaÎ wskazywacÂ na BozÇaÎ rzeczywistosÂcÂ sÂwiata niewidzialnego, ktoÂra stanie sieÎ
udziaøem czøowieka dopiero po sÂmierci10. Wiele komentarzy biblijnych beÎdzie
pisanych wedøug tego wøasÂnie wzorca, ktoÂry zresztaÎ zostaø przypomniany w Katechizmie KosÂcioøa Katolickiego (nr 118).

IV. WIEK XII±XIII

Dwunaste stulecie uwazÇane jest za zøoty wiek pisÂmiennictwa sÂredniowiecznego. Stabilizacja polityczna Europy Zachodniej, jej jednorodnosÂcÂ religijno-kulturowa, sÂrodowiska monastyczne oraz poczaÎtki szkolnictwa o charakterze
uniwersyteckim owocujaÎ rozwojem intelektualnym i pogøeÎbionaÎ pracaÎ egzegetycznaÎ.
W XII wieku klasztory benedyktynoÂw oraz kanonikoÂw regularnych sÂw.
Augustyna stanowiaÎ podstawowe centra kulturowe, do ktoÂrych juzÇ wkroÂtce
doøaÎczaÎ uniwersytety. Typ kultury wøasÂciwy sÂrodowiskom monastycznym
zwieÎzÂle zostaø okresÂlony przez Jeana Leclercqa jako ¹kultura bezinteresowna
10

Paragraf opracowany w oparciu o: Bardski, Pokarm i napoÂj miøosÂci, s. 100±104; tenzÇe,
Søowo oczyma GoøeÎbicy, s. 82-85.
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o nastawieniu kontemplacyjnymº11. Centralne miejsce zajmuje w niej Biblia,
ktoÂra praktycznie stanowi pryzmat, przez ktoÂry postrzegany jest sÂwiat. To ona,
wraz z komentarzami OjcoÂw KosÂcioøa ksztaøtuje wyobrazÂnieÎ, sÂwiatopoglaÎd,
intelekt i uczucia sÂredniowiecznego intelektualisty. SÂredniowiecze przyjmuje
alegorystykeÎ jako podstawowe narzeÎdzie søuzÇaÎce wydobyciu duchowego znaczenia z ksiaÎg sÂwieÎtych, przy czym wydaje sieÎ, zÇe zaroÂwno motywacja platonÂska, jak i apologetyczny cel nadania gøeÎbszego znaczenia tekstom, ktoÂre mogøyby bycÂ uwazÇane za zbyt prymitywne (jak to miaøo miejsce w przypadku alegorii homeryckich) schodzaÎ na plan dalszy. OczywisÂcie jednak platonizm, zwøaszcza w wydaniu Pseudo-Dionizego Areopagity, wciaÎzÇ stanowicÂ beÎdzie filozoficzne zaplecze hermeneutyki.
Za to wøasÂnie kontemplacja Boga poprzez tekst biblijny staje sieÎ gøoÂwnaÎ
ratio hermeneutyki o charakterze ponaddosøownym. StaÎd tezÇ pierwszym postulatem jest wøasÂciwe zrozumienie tekstu. FunkcjeÎ wprowadzenia do Pisma
SÂwieÎtego przyjmuje w pierwszym rzeÎdzie gramatyka. Zaowocowaøo to ± jak
søusznie uwazÇa Leclercq ± ¹przywiaÎzaniem do samej litery i wielkaÎ wagaÎ nadawanaÎ søowomº12. Celem jednak nie jest samo w sobie poznanie tekstu, ale
wydobycie z niego jak najdrobniejszych szczegoÂøoÂw, ktoÂre mogøyby zostacÂ poddane swoistej ¹obroÂbceº duchowej, prowadzaÎcej ku jego alegoryzacji. MozÇna
by powiedziecÂ, zÇe oÂw nacisk poøozÇony na dosøowny sens tekstu søuzÇy wydobyciu
sensu mistycznego. Tym samym znika bardziej lub mniej pozorna dychotomia
pomieÎdzy znaczeniem wyrazowym a alegoriaÎ.
Procesy hermeneutyczne opisane powyzÇej znajdujaÎ swoje wyjasÂnienie
w Sentencjach Piotra Lombarda (²1160), gdzie pojawia sieÎ rozroÂzÇnienie na
res primae, czyli rzeczywistosÂci, ktoÂre zostaøy przedstawione za pomocaÎ søoÂw
Pisma SÂwieÎtego, oraz res secundae, czyli rzeczywistosÂci, ktoÂre zostaøy przedstawione za pomocaÎ res primae. Na bazie tego rozroÂzÇnienia Tomasz z Akwinu
(²1274) podaje zwieÎzøaÎ definicjeÎ duchowego sensu Biblii: ¹To oznaczanie, dzieÎki ktoÂremu rzeczy oznaczane przez søowa znaczaÎ ponownie inne rzeczy, nalezÇy
do sensu mistycznegoº13. Dwa poziomy znaczeniowe wspoÂøistniejaÎ w teksÂcie
biblijnym we wzajemnej relacji. Co wieÎcej, im bardziej pierwszy poziom znaczeniowy (odpowiadajaÎcy sensowi dosøownemu) ulega uwyrazÂnieniu, tym
wieÎksze saÎ szanse na peøniejsze postrzeganie poziomu drugiego, odpowiadajaÎcego sensowi ponaddosøownemu. PodobnaÎ logikaÎ posøuguje sieÎ Akwinata w Sumie teologicznej, broniaÎc wieloznaczeniowosÂci14 tekstoÂw biblijnych. WyrazÇenia
± dzisÂ powiedzielibysÂmy: znaki jeÎzykowe ± majaÎ w teksÂcie okresÂlone znaczenie,
natomiast rzeczy przez nie wyrazÇane mogaÎ ze swej strony bycÂ znakami wielu
J. Leclercq, MiøosÂcÂ nauki a pragnienie Boga, tø. pol. M. Borkowska (ZÂroÂdøa Monastyczne,
14), KrakoÂw 1997, s. 11.
12
TamzÇe, 89.
13
Illa vero significatio qua res significatae per voces iterum res alias significant, pertinet ad
sensum mysticum. Tomasz z Akwinu, In Ep. ad Gal., w: Opera omnia, t. 21, Paris 1876, s. 230.
11
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innych rzeczywistosÂci15. Dla Tomasza z Akwinu pojeÎcie sensu dosøownego
wydaje sieÎ jednak miecÂ inne znaczenie nizÇ w poÂzÂniejszej noematyce katolickiej.
UwazÇa on bowiem, zÇe skoro BoÂg swoim umysøem obejmuje wszystko, przeto
jedno wyrazÇenie Pisma SÂwieÎtego mogøoby nawet miecÂ wiele znaczenÂ dosøownych16. Nie podaje jednak przykøadoÂw, na podstawie ktoÂrych moglibysÂmy blizÇej uchwycicÂ, na czym polega owa wielosÂcÂ znaczenÂ dosøownych, zasÂ w kwestii
wieloznaczeniowosÂci posøuguje sieÎ czwoÂrdzielnym modelem, podkresÂlajaÎc zawsze priorytet sensu dosøownego. Podobnie Bonawentura (²1274), ktoÂry twierdziø nawet, zÇe ¹ten, kto lekcewazÇy sens dosøowny Pisma SÂwieÎtego, nigdy nie
dotrze do jego duchowego rozumieniaº17.
SposÂroÂd licznych komentatoroÂw zwroÂcÂmy uwageÎ na dwoÂch, ktoÂrych cechuje twoÂrcze podejsÂcie w stosunku do spusÂcizny interpretacji patrystycznej, mianowicie Ruperta z Deutz (²1129/30) oraz Bernarda z Clairvaux (²1153).
Rupert z Deutz stanowi typowy przykøad komentatora Biblii w duchu sÂredniowiecznego monastycyzmu. Jego egzegeza jest roÂwnoczesÂnie sÂwiadectwem
jego wiary, czytanie, komentowanie i gøoszenie søowa BozÇego stanowi dla niego
kwintesencjeÎ zÇycia kontemplacyjnego. To intymne spotkanie z Bogiem na kartach Biblii prowadzi nawet do tego, zÇe ± uznajaÎc autorytet OjcoÂw ± nie cytuje
ich dosøownie, lecz podejmuje trud twoÂrczego przepracowania i ubogacenia
o wøasne przemysÂlenia ich spusÂcizny. DrugaÎ cechaÎ typowaÎ dla jego twoÂrczosÂci
jest caøosÂciowe spojrzenie na BiblieÎ z globalnej perspektywy historycznej i doktrynalnej. Biblia jest dla niego jednaÎ ksieÎgaÎ, ktoÂra zawiera w sobie caøaÎ historieÎ
sÂwiata od stworzenia do czasoÂw ostatecznych oraz caøaÎ naukeÎ, jakaÎ BoÂg zechciaø nam przekazacÂ. NajwazÇniejszy jego komentarz De Sancta Trinitate et operibus eius, obejmujaÎcy kilka ksiaÎg biblijnych, bywaø stawiany na roÂwni z De
civitate Dei Augustyna18.
Jeszcze wyrazÂniej postaweÎ twoÂrczaÎ wobec tradycji alegorycznej przejawia
Bernard z Clairvaux. Interpretacja Biblii jest dla niego jednym z wyrazoÂw
miøosÂci Boga: podobnie jak tekst sÂwieÎty kryje w sobie wiele duchowych znaczenÂ, tak miøosÂcÂ do Boga mozÇe bycÂ wyrazÇana na wiele sposoboÂw19. OczywisÂcie
tym, ktoÂry ogniskuje w sobie miøosÂcÂ Boga jest Jezus Chrystus, dlatego tezÇ ±
w duchu caøej tradycji patrystycznej ± to On jest kluczem do alegorycznej
14
PojeÎcia wieloznaczeniowosÂci, czyli mozÇliwosÂci odczytywania roÂzÇnych znaczenÂ, hermeneutycznie uprawnionych, jednego tekstu nie nalezÇy mylicÂ z pojeÎciem wieloznacznosÂci, czyli nieprecyzyjnym sformuøowaniem tekstu, ktoÂrego konsekwencjaÎ mozÇe bycÂ roÂzÇnorodna interpretacja.
15
Por. Tomasz z Akwinu, Summa theol. I, 1, 10 ad 1, oprac. P. Caramello, t. 1, 9; tø. pol.
G. Kurylewicz, Z. Nerczuk, M. Olszewski, s. 33.
16
Por. tamzÇe.
17
Bonaventura, Breviloquium, prol. 6, w: Opera omnia 5, 210.
18
Rupert z Deutz, De Sancta Trinitate et operibus eius, CCCM 21±24.
19
Bernard z Clairvaux, Serm. in Cant. 51, 4; 47, 4; Sancti Bernardi opera 6/2 (J. Leclercq, H.M.
Rochais, 1972) 63; 86.
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interpretacji Pisma. Bernard z Clairvaux nie ogranicza sieÎ jednak tylko do
szukania skojarzenÂ z misterium paschalnym Zbawiciela na kartach Starego
Testamentu, ale alegoryzuje wielorakie motywy biblijne, odnoszaÎc je do tajemnicy dziaøania Chrystusa w Jego KosÂciele oraz w duszy czøowieka wierzaÎcego.
Owa chrystologiczna aktualizacja alegorii ma wymiar liturgiczny, modlitewny,
ascetyczny i bardzo czeÎsto eschatologiczny, przy czym alegorystyka eschatologiczna zawsze jest podporzaÎdkowana naczelnemu kryterium pozÇytku duchowego. Symbole odnoszaÎce sieÎ do nieba, piekøa, szczeÎsÂliwosÂci wiecznej lub poteÎpienia søuzÇaÎ pobudzeniu duszy do wielbienia Boga i søuzÇenia Mu.
W XII wieku powstajaÎ tezÇ dzieøa kompilacyjne, ktoÂre w sposoÂb syntetyczny
prezentujaÎ bogactwo symbolicznej alegorystyki. Anzelm z Laon (²1117) podejmuje sieÎ redakcji komentarza do caøej Biblii wedøug kolejnosÂci wersetoÂw,
znanego pod nazwaÎ Glossa ordinaria, ktoÂry bardzo szybko staø sieÎ dzieøem
znanym i uzÇywanym w wielu sÂrodowiskach intelektualnych Europy oraz wywarø znaczny wpøyw na poÂzÂniejszaÎ komentarystykeÎ. Natomiast pod koniec XII
wieku Garnier z Langres (²ok. 1225), zwany tezÇ od miejsca urodzenia Garnierem z Rochefort, zbiera dotychczasowaÎ spusÂcizneÎ alegorystyki, tworzaÎc dzieøo
o charakterze søownikowym Allegoriae totius Scripturae20. Jest ono obszerniejsze od przedstawionych wczesÂniej, uøozÇone alfabetycznie wedøug motywoÂw
literackich Biblii ujeÎtych jako symbole. Przy kazÇdym symbolu podane jest
kilka, czasem nawet kilkanasÂcie paraleli intencjonalnych wraz z tekstem biblijnym i ± co wazÇne ± z kroÂtkaÎ motywacjaÎ wyjasÂniajaÎcaÎ skojarzenie symbolu
z paralelaÎ intencjonalnaÎ w interpretacji danego passusu biblijnego.
SzczegoÂlnaÎ roleÎ w opracowaniu metodologicznym i promowaniu symbolizmu duchowego Biblii odegraøo sÂrodowisko kanonikoÂw regularnych sÂw. Augustyna klasztoru sÂw. Wiktora w ParyzÇu. WsÂroÂd jego przedstawicieli nalezÇy wymienicÂ przede wszystkim Hugona ze sÂw. Wiktora (²1142) oraz Garniera ze sÂw.
Wiktora (²1170), ktoÂry w dziele Gregorianum uporzaÎdkowaø w sposoÂb systematyczny wszystkie alegorie wysteÎpujaÎce w komentarzach biblijnych Grzegorza Wielkiego21. SzczegoÂlnym powodzeniem cieszyø sieÎ zbioÂr Allegoriae in Vetus et Novum Testamentum22, autorstwa Ryszarda ze sÂw. Wiktora (²ok. 1173),
ktoÂry zapewne dzieÎki pracy wspoÂøbraci zÇmudnie przepisujaÎcych dzieøo swojego
przeora dotarø do wielu sÂrodowisk intelektualnych oÂwczesnej Eoropy. JednakzÇe trzeba podkresÂlicÂ, zÇe umiøowanie alegorystyki przez mnichoÂw paryskiego
klasztoru szøo w parze z dogøeÎbnym studium nad wyrazowym sensem tekstu
biblijnego, niejednokrotnie nawet z odwoøywaniem sieÎ do hebrajskich oryginaøoÂw.

20
21
22

PL 112, 849±1088. Dzieøo przypisywane w PL Rabanowi Maurowi.
PL 193, 9±462.
PL 175, 635±774, 789±828.
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Na schyøek tej epoki przypada roÂwniezÇ twoÂrczosÂcÂ homiletyczna Peregryna
z Opola (²1333). Jego kazania, powstaøe pomieÎdzy rokiem 1297 a 1304, stanowiaÎ typowy dla sÂredniowiecza przykøad wydobywania z tekstu biblijnego zaroÂwno jego znaczenia moralnego, jak i alegorycznego w celach duszpasterskich23.
Tekst biblijny stanowi roÂwniezÇ istotnaÎ inspiracjeÎ dla dwoÂch nurtoÂw øacinÂskiej literatury sÂredniowiecznej. Z jednej strony saÎ to teksty opisujaÎce wizje
mistyczne, ktoÂrych dosÂwiadczyli autorzy. W swoich dzieøach obficie posøugujaÎ
sieÎ waÎtkami biblijnymi, ktoÂre czeÎsto stanowiaÎ niejako tworzywo dla wyrazÇenia
dosÂwiadczenÂ mistycznych. MozÇemy w tym miejscu powoøacÂ sieÎ na Liber visionum Othloha ze sÂw. Emmerana (²1302)24 lub dosteÎpne w jeÎzyku polskim wizje
Mechtyldy z Magdeburga (²1294)25 oraz sÂw. Gertrudy z Helfty (²1302)26.
Z drugiej strony powstaje bogata literatura o charakterze profetyczno-apokaliptycznym, ktoÂra przy pomocy obrazoÂw biblijnych zaczerpnieÎtych zwøaszcza
ze starotestamentowych wizji Dnia PanÂskiego lub z Apokalipsy sÂw. Jana kresÂli
scenariusze przyszøych dziejoÂw ludzkosÂci, szczegoÂlnie w konteksÂcie zagrazÇajaÎcych jej kataklizmoÂw. Niejednokrotnie owe wizje majaÎ roÂwniezÇ charakter historiozoficzny i starajaÎ sieÎ wyjasÂnicÂ wydarzenia wspoÂøczesne autorom, sposÂroÂd
ktoÂrych wymienÂmy chociazÇby Joachima da Fiore (²1202) i Arnolda z Villanova
(²1312).
Nie sposoÂb pominaÎcÂ nurt okresÂlany jako ¹parodia biblijnaº. Nie chodzi
w nim oczywisÂcie o osÂmieszanie tresÂci biblijnych, lecz posøugiwanie sieÎ nimi
w konteksÂcie krytyki spoøecznej, kierowanej zwøaszcza pod adresem sÂrodowisk
monastycznych i hierarchii kosÂcielnej. Do tej kategorii zaliczajaÎ sieÎ roÂwniezÇ
lekkie utwory poetyckie, w stylu Carmina burana, powstaøe czeÎsto w sÂrodowiskach sÂredniowiecznych uniwersytetoÂw, teksty sceniczne i parafrazy PiesÂni nad
PiesÂniami.

23
Zob. Peregrini de Opole sermones de tempore et de sanctis, oprac. R. TatarzynÂski, SPT 1,
Warszawa 1997. Paragraf opracowany w oparciu o: Bardski, Pokarm i napoÂj miøosÂci, s. 104±109;
tenzÇe, Søowo oczyma GoøeÎbicy, s. 85±89.
24
Othloh von Sankt-Emmeran, Liber visionum, oprac. P.G. Schmidt, Weimar 1989.
25
StrumienÂ sÂwiatøa boskosÂci, t. 1±2 (ZÂroÂdøa Monastyczne, 31±32), tø. P.J. Nowak, KrakoÂw
2004.
26 Â
Cwiczenia duchowe (ZÂroÂdøa Monastyczne, 20), tø. B. ChaÎdzynÂska, M.I. RosinÂska,
M.B. Michniewicz, KrakoÂw 1999; Zwiastun BozÇej miøosÂci, t. 1 (ZÂroÂdøa Monastyczne, 24), tø.
B. ChaÎdzynÂska, E. KeÎdziorek, KrakoÂw 2001; Zwiastun BozÇej miøosÂci; t. 2 (ZÂroÂdøa Monastyczne,
43), tø. E. KeÎdziorek, KrakoÂw 2007.
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V. WPèYW BIBLII èACINÂSKIEJ W CZASACH NOWOZÇYTNYCH

PoczaÎwszy od XVI wieku w krwioobiegu kultury zachodniej coraz czeÎsÂciej
inspiracjaÎ dla twoÂrcoÂw stajaÎ sieÎ przekøady biblijne na jeÎzyki nowozÇytne. Niemniej jednak azÇ po czasy wspoÂøczesne Biblia øacinÂska, a zwøaszcza klementynÂskie wydanie Wulgaty, pozostaje obecna w kulturze. Jest to spowodowane
przede wszystkim jej szczegoÂlnym statusem w liturgii i zÇyciu KosÂcioøa katolickiego.
Autorytet Wulgaty zostaø potwierdzony na IV sesji Soboru Trydenckiego
(8 kwietnia 1546):
¹SoboÂr [...] postanawia i wyjasÂnia, by to samo stare i rozpowszechnione [vulgata]
wydanie, ktoÂre zdobyøo sobie uznanie przez tylowiekowe uzÇywanie w samym KosÂciele,
byøo uwazÇane za autentyczne [pro authentica] w publicznym nauczaniu, dysputach,
kazaniach i wykøadachº27.

Ponadto, I SoboÂr WatykanÂski, w konstytucji dogmatycznej De fide catholica (Sesja III, 24 kwietnia 1870), potwierdza wczesÂniejsze wypowiedzi magisterium KosÂcioøa, dotyczaÎce Wulgaty, dodajaÎc:
¹[...] ksieÎgi Starego i Nowego Testamentu ze wszystkimi ich czeÎsÂciami [...] zawarte
w starym wydaniu øacinÂskim Wulgaty, majaÎ bycÂ przyjeÎte jako sÂwieÎte i kanoniczneº28.

Oznacza to, zÇe azÇ do II Soboru WatykanÂskiego podczas liturgii odczytywano teksty biblijne w jeÎzyku øacinÂskim, co niewaÎtpliwie rzutowaøo na jej odbioÂr
w sÂrodowiskach kulturotwoÂrczych.
Wpøyw tekstu Wulgaty w epoce nowozÇytnej zaznacza sieÎ na wielu pøaszczyznach. Po pierwsze, katolickie przekøady biblijne azÇ do II Soboru WatykanÂskiego opieraøy sieÎ na Wulgacie, aczkolwiek w praktyce translatorycznej sieÎgano roÂwniezÇ do hebrajskiego tekstu Starego Testamentu i greckiego tekstu
Nowego Testamentu. JesÂli chodzi o przekøady na jeÎzyk polski, to na kanwie
Wulgaty powstaøy przekøady czeskie, ktoÂre lezÇaÎ u podstaw czeÎsÂciowych tøumaczenÂ Psaøterza z XIII±XIV wieku oraz tzw. Biblii KroÂlowej Zofii (1453±1461).
Z øaciny tøumaczony byø ZÇoøtarz DawidoÂw Walentego WroÂbla z 1539 roku
(zawierajaÎcy KsieÎgeÎ PsalmoÂw), Psaøterz Mikoøaja Reja (ok. 1541) oraz poetycka parafraza psalmoÂw Jana Kochanowskiego (1579), do ktoÂrej muzykeÎ skomponowaø Mikoøaj GomoÂøka. Podobnie Nowy Testament z jeÎzyka øacinÂskiego
przeøozÇyø Marcin Bielski (1556), zasÂ caøosÂcÂ tekstu biblijnego przetøumaczyø Jan
27

Breviarium fidei. WyboÂr doktrynalnych wypowiedzi KosÂcioøa, oprac. S. Gøowa, I. Bieda,
PoznanÂ 1998, III, 13; s. 116.
28
TamzÇe, III, 17; s. 118. Por. K. Bardski, Neo-Wulgata a tøumaczenie sÂw. Hieronima, w:
Ioannes Paulus II ± in memoriam. KsieÎga pamiaÎtkowa Stowarzyszenia BiblistoÂw Polskich ku czci
Ojca SÂwietego Jana Pawøa II, red. W. Chrostowski, Warszawa 2006, s. 16.
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Nicz, profesor Akademii Krakowskiej, wysteÎpujaÎcy pod pseudonimem Jan
Leopolita (staÎd Biblia Leopolity, 1561). PodstawaÎ najbardziej rozpowszechnionego polskiego przekøadu katolickiego Jakuba Wujka (1593±1599) byø tekst
øacinÂski. Jakub Wujek dokonaø roÂwniezÇ tøumaczenia PsalmoÂw, w ktoÂrym obok
Wulgaty uwzgleÎdnia roÂwniezÇ greckaÎ wersjeÎ Septuaginty oraz tekst hebrajski
Starego Testamentu29. RoÂwniezÇ w czasach poÂzÂniejszych poetyckie przekøady
i parafrazy tekstoÂw biblijnych czeÎsto dokonywane byøy na podstawie øacinÂskiej
Wulgaty, np. KsieÎga PsalmoÂw Leopolda Staffa.
Wpøyw tøumaczenÂ øacinÂskich silnie zaznaczyø sieÎ w biblijnym nazewnictwie,
a takzÇe nowozÇytnej frazeologii. ZaroÂwno nazwy geograficzne, jak i imiona
zostaøy zaadaptowane do jeÎzykoÂw nowozÇytnych (i nowozÇytnych przekøadoÂw
Pisma SÂwieÎtego) nie bezposÂrednio z greckiego lub hebrajskiego, lecz za posÂrednictwem tekstu øacinÂskiego. I tak mamy np. MojzÇesz z øacinÂskiego Moises,
a nie hebrajskie Mosze, czy tezÇ tak samo brzmiaÎce po øacinie i po polsku
Samaria, a nie Szomron. TakzÇe niektoÂre terminy baÎdzÂ wyrazÇenia biblijne weszøy do jeÎzyka polskiego z øaciny, np. eksodus (øacinÂska nazwa KsieÎgi WyjsÂcia),
fiat (¹niech beÎdzieº jedno ze søoÂw odpowiedzi Maryi podczas zwiastowania èk
1,38), Koheletowe motto vanitas vanitatum (¹marnosÂcÂ nad marnosÂciamiº Koh
1,2) lub powiedzenie nihil sub sole novum (¹nic nowego pod søonÂcemº Koh
1,10), przysøowie wypowiedziane przez Jezusa w synagodze w Nazarecie: medice cura teipsum (¹lekarzu, ulecz samego siebieº èk 4,23), søowa Piøata wydajaÎcego Jezusa na ukrzyzÇowanie: ecce homo (¹oto czøowiekº J 19,5).

VI. NEO-WULGATA

Jak zaznaczylisÂmy na wsteÎpie, najnowszym tekstem biblijnym w jeÎzyku
øacinÂskim jest tzw. Neo-Wulgata. Wraz z II Soborem WatykanÂskim Wulgata
utraciøa jurydyczny autorytet biblijnego tekstu KosÂcioøa, o jakim moÂwiøy wczesÂniejszy sobory i ktoÂry zostaø odpowiednio zinterpretowany w Divino aflante
Spiritu. Krytyczny autorytet tekstoÂw oryginalnych, uznany i wøasÂciwie doceniony juzÇ przez Piusa XII, oraz duszpasterska potrzeba upowszechniania Biblii
w jeÎzykach narodowych staøy sieÎ praktycznie podstawowymi argumentami
w dyskusji nad tym, jaki tekst Pisma SÂwieÎtego powinien bycÂ ¹podawany wiernym jako chleb zÇycia ze stoøu Søowa BozÇegoº30.
Zob. M. Wojciechowski, Tekst i przekøady Pisma SÂwieÎtego. Biblia Polska, w: Katolicki
komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murpfy, red. wyd. pol. W. Chrostowski,
s. 1702±1708.
30
SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o Objawieniu BozÇym 'Dei verbum' (18 XI 1965), nr 21
[dalej: KO].
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Tym samym zrodziø sieÎ nowy problem. JeÎzykiem typicznych wydanÂ tekstoÂw
liturgicznych pozostaøa øacina. Czy zatem teksty biblijne uzÇywane w liturgii
majaÎ bycÂ brane z Wulgaty? Tak byøo do tej pory, gdyzÇ praktykeÎ teÎ sankcjonowaø jurydyczny autorytet Wulgaty. Nie tylko jednak biblisÂci sÂwiadomi byli
licznych niedoskonaøosÂci translatorycznych tekstu sÂw. Hieronima. Owszem,
nikt nie negowaø, izÇ Wulgata w mysÂl søoÂw Piusa XII jest ¹z pewnosÂciaÎ wolna
od wszelkiego bøeÎduº, niemniej jednak staøo sieÎ jasne, zÇe w wielu miejscach jej
tekst odbiega od ¹sensu, jaki hagiograf w okresÂlonych okolicznosÂciach, w warunkach swego czasu i swej kultury zamierzaø wyrazicÂ i rzeczywisÂcie wyraziøº31.
Pod koniec IV sesji II Soboru WatykanÂskiego papiezÇ Paweø VI powoøaø
komisjeÎ pod przewodnictwem kard. Agostina Bea (Commissione per la Revisione della Volgata), ktoÂra w oparciu o tøumaczenie sÂw. Hieronima miaøa opracowacÂ liturgiczny tekst øacinÂski. Komisja skøadaøa sieÎ z dwunastu czøonkoÂw,
z ktoÂrych kazÇdy moÂgø dobieracÂ sobie wspoÂøpracownikoÂw. W rezultacie w pracach Komisji uczestniczyøo 60 osoÂb. Gremium temu przysÂwiecaøy zasadniczo
dwa podstawowe cele. Po pierwsze nalezÇaøo poroÂwnacÂ najlepsze krytyczne
wydania hebrajskiego tekstu Starego Testamentu i greckiego Nowego Testamentu oraz ksiaÎg deuterokanonicznych Starego Testamentu z najlepszymi wydaniami Wulgaty. Po drugie ± dokonacÂ takiej redakcji tekstu øacinÂskiego, ktoÂra
pozwoliøaby usunaÎcÂ ¹niejasnosÂci i uøomnosÂciº, a jednoczesÂnie zachowacÂ poprawnosÂcÂ i pieÎkno jeÎzyka øacinÂskiego.
Najszybciej dokonano rewizji Psaøterza, ktoÂry zostaø opublikowany w 1969
roku. NasteÎpnie w trzech tomach wydano Nowy Testament: Ewangelie (1970),
Listy sÂw. Pawøa i Listy Katolickie (1970) oraz Dzieje Apostolskie i ApokalipseÎ
(1971). W 1976 opublikowano KsieÎgi Profetyczne Starego Testamentu, zasÂ
w rok poÂzÂniej PieÎcioksiaÎg, KsieÎgi MaÎdrosÂciowe i KsieÎgi Historyczne. W caøosÂci
jednak ostateczny tekst Neo-Wulgaty32 zostaø oficjalnie promulgowany przez
Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II konstytucjaÎ apostolskaÎ Scripturarum thesaurus
w 1979 roku.
Nie byø to jednak koniec prac Komisji. Jak kazÇde dziaøo edytorskie, pierwsze wydanie z 1979 roku wykazywaøo pewne niedoskonaøosÂci, ktoÂre w duzÇej
mierze zostaøy poprawione w drugim wydaniu z roku 1986. Wydanie to, poza
pewnymi przeroÂbkami samego tekstu uwzgleÎdniajaÎcymi najnowsze badania
biblijne, zawieraøo ujednoliconaÎ terminologieÎ.
Punktem wyjsÂcia prac nad przygotowaniem Neo-Wulgaty byø tekst Wulgaty zawierajaÎcy zaroÂwno ksieÎgi przeøozÇone przez Hieronima bezposÂrednio z jeÎzyka hebrajskiego, te, ktoÂrych wersjeÎ staroøacinÂskaÎ poprawiø na podstawie kodeksoÂw greckich (zwøaszcza Nowy Testament), oraz te, ktoÂrych wersja staroøacinÂska zostaøa wøaÎczona do Wulgaty bez poprawek hieronimowych (zwøa31
32

KO 12.
Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum editio, CittaÁ del Vaticano 19791, 19862.
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szcza ksieÎgi deuterokanoniczne Starego Testamentu). Za podstaweÎ przyjeÎto
wielotomowe wydanie krytyczne Wulgaty opracowane przez mnichoÂw klasztoru sÂw. Hieronima w Rzymie. Miejsca, gdzie tekst øacinÂski odpowiadaø tekstowi oryginalnemu, zachowano bez ingerencji, natomiast tam, gdzie pojawiaøy
sieÎ roÂzÇnice, zastaÎpiono tekst tradycyjny tøumaczeniem øacinÂskim, ktoÂre byøoby
ekwiwalentne oryginaøowi.
DokonujaÎc zmian w teksÂcie Wulgaty, w pierwszym rzeÎdzie starano sieÎ bracÂ
pod uwageÎ alternatywne wersje tøumaczenia w jeÎzyku øacinÂskim, jakie pojawiajaÎ sieÎ w komentarzach Hieronima do poszczegoÂlnych ksiaÎg biblijnych, w tekstach innych OjcoÂw KosÂcioøa, a nawet w przekøadzie staroøacinÂskim. Jedynie
w ostatecznosÂci proponowano caøkiem nowe tøumaczenie. Tak wieÎc poza podstawowaÎ zasadaÎ ekwiwalencji translatorycznej, Komisja braøa pod uwageÎ tradycjeÎ egzegetycznaÎ i Magisterium KosÂcioøa. Jednak wazÇnym postulatem,
wspomnianym we wsteÎpie do Neo-Wulgaty, jest zachowanie autonomii filologicznej obu TestamentoÂw, ¹aby na tøumaczenie tekstu Starego Testamentu nie
wpøywaøa doktryna Nowego Testamentu, ani na tekst Nowego Testamentu nie
oddziaøywaøy «wyjasÂnienia» poÂzÂniejszej tradycjiº33. ZaøozÇenie to nie stoi
w sprzecznosÂci z podstawowymi zasadami egzegezy biblijnej, do ktoÂrych nalezÇy
interpretowanie obu TestamentoÂw we wzajemnym odniesieniu34 i w konteksÂcie
Tradycji KosÂcioøa. Chodzi raczej o wyrazÂne rozgraniczenie pomieÎdzy filologicznym wymiarem tekstu a jego teologicznaÎ interpretacjaÎ. Teologiczna interpretacja, czy to Starego Testamentu w Nowym, czy tezÇ Nowego w Tradycji KosÂcioøa, jak najbardziej konieczna i uprawniona, ma jednak charakter aposterioryczny wzgleÎdem samego tekstu biblijnego, na ktoÂrym sieÎ opiera.
Priorytetem we wspoÂøczesnej translatoryce jest poprawnosÂcÂ tekstu w jeÎzyku
docelowym, dlatego tezÇ konieczna okazaøa sieÎ rezygnacja z niektoÂrych konwencji literackich wøasÂciwych tradycji hebrajskiej na rzecz øaciny. Dotyczy to
szczegoÂlnie tekstoÂw poetyckich, w ktoÂrych starano sieÎ zachowacÂ øacinÂskaÎ rytmikeÎ i akcenty. RoÂwniezÇ nie uznano za konieczne tøumaczenia danego søowa
zawsze tym samym odpowiednikiem, ale dostosowywano je do kontekstu wypowiedzi. OczywisÂcie søownictwo wybierano z rejestru øaciny chrzesÂcijanÂskiej,
staÎd tezÇ kierowano sieÎ tym znaczeniem danego terminu, jakie miaø on w czasach
OjcoÂw KosÂcioøa i we wczesnym sÂredniowieczu, a nie u autoroÂw klasycznych.
OczywisÂcie nie mozÇna moÂwicÂ o ekwiwalencji dynamicznej w przypadku
Neo-Wulgaty, nie jest ona jednak tezÇ przekøadem literalnym. Z jednej bowiem
strony usunieÎto wszystkie hebraizmy, ktoÂre czyniøyby tekst niezrozumiaøym,
z drugiej zasÂ zachowano te, ktoÂre wprawdzie mogøyby zostacÂ wyrazÇone po33

TamzÇe, Praefatio ad lectorem, XII.
Zwøaszcza søynna zasada sformuøowana przez sÂw. Augustyna ¹Novum in Vetere latet et in
Novo Vetus patetº. Quaestiones in Heptateuchum, 2, 73. Por. KO 16; Katechizm KosÂcioøa Katolickiego, nr 129.
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prawniej w jeÎzyku øacinÂskim, niemniej jednak nie zaciemniajaÎ tekstu w sposoÂb
ewidentny, a dzieÎki swej wczesÂniejszej obecnosÂci w Wulgacie staøy sieÎ swoistymi biblizmami w jeÎzyku øacinÂskim.
OdreÎbnym problemem jest zastosowanie w przekøadzie wynikoÂw krytyki
tekstu. W tej materii niejednokrotnie wyboÂr nalezÇaø do specjalistoÂw opracowujaÎcych poszczegoÂlne ksieÎgi i mozÇe on bycÂ przedmiotem dyskusji. Zasadniczo
Neo-Wulgata pozostaje wierna tekstowi masoreckiemu Biblii hebrajskiej, zasÂ
miejsca, w ktoÂrych wybrano innaÎ opcjeÎ tekstualnaÎ, zostaøy zaznaczone w przypisie. SzczegoÂlnie czeÎsto podstawaÎ dokonania poprawki jest Septuaginta, jednak tylko woÂwczas, gdy wydaje sieÎ bycÂ sÂwiadectwem wczesÂniejszego tekstu
hebrajskiego. Zdarza sieÎ jednak, zÇe tekst masorecki zostaø poprawiony na podstawie pewnej grupy reÎkopisoÂw hebrajskich, Peszitty lub targumoÂw.
Trzeba jednak przyznacÂ, zÇe wpøyw Neo-Wulgaty na literatureÎ, a nawet
szerzej na kultureÎ i nauki biblijne ± okazaø sieÎ znikomy35.
The Latin Bible and Literature
Summary
There are three Latin texts of the Bible. The ancient vetus latina version used by
the Christian writers before Jerome, the Vulgate of st. Jerome and the Neo-Vulgate.
Our article deals with the formation and the characteristic features of each version
and a special impact the Vulgate had on the Christian literature. We focus our
presentation on three periods: the golden age of the patristic literature in the IV±
V centuries; the transitional period in the VI±VII centuries and the middle ages,
mainly XII±XIII centuries. We present the authors of the most important commentaries, sermons and other works connected with the Bible and approach some problems connected with the interpretation and meaning of Scripture.
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interpretacja, przekøad, symbol, interpretacja alegoryczna, Hieronim.
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