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Â èCZESNEJ
BIBLIA W POLSKIEJ LITERATURZE WSPO

RefleksjeÎ naszaÎ ograniczamy z koniecznosÂci do przedziaøu czasowego
1945±2009. Biblia pojawia sieÎ w pisarstwie polskim w pewnym sensie niezalezÇnie od koniunktury politycznej. Stanowi przede wszystkim przedmiot rozwazÇanÂ
pisarzy, szczegoÂlnie zwiaÎzanych z czasopismami katolickimi. StaÎd w artykule
szczegoÂlnaÎ uwageÎ posÂwieÎcimy eseistyce na tematy biblijne pisanej przez autoroÂw sÂwieckich, sygnalizujaÎc wyrywkowo istnienie dzieø literackich odnoszaÎcych
sieÎ do Pisma SÂwieÎtego.
W poøowie lat 40. XX wieku KosÂcioÂø dysponowaø znakomitym, chocÂ juzÇ
nieco archaicznym i trudno zrozumiaøym dla przecieÎtnych odbiorcoÂw genialnym przekøadem ks. Jakuba Wujka SJ dokonanym z najwyzÇszymi kwalifikacjami, mozÇliwymi w XVI stuleciu, z zapleczem erudycyjnym, o ktoÂrym przekonywajaÎ wsteÎpy Wujka, drukowane w dawniejszych edycjach tej pomnikowej
Biblii, tzn. do konÂca XIX wieku, potem poniechane ze strataÎ dla wizerunku
tøumacza. Istniaøy tezÇ nadal w obiegu czytelniczym Biblie protestanckie, np.
GdanÂska, tak wazÇna w pisarstwie Stefana. ZÇeromskiego (1864±1925), ale stanowiøy przedmiot lektury i refleksji tylko nielicznych pisarzy. Bardzo cenna
Biblia Leopolity (1561) stanowi do dzisÂ tekst wartosÂciowy literacko, lecz niemal
caøkowicie zapomniany, przesøonieÎty dokonaniem ks. Jakuba Wujka1.
Dopiero przekøad Biblii TysiaÎclecia (1964), dokonany przez ZespoÂø BiblistoÂw Polskich z inicjatywy BenedyktynoÂw Tynieckich pod znakomitym kierownictwem o. Augustyna Jankowskiego OSB, ks. Lecha Stachowiaka (ST), ks.
Kazimierza Romaniuka (NT), przynioÂsø literaturze polskiej teksty natchnione
w nowoczesnej szacie jeÎzykowej, niekiedy budzaÎcej uzasadniony opoÂr czytel1
Pisze o tym Cz. Miøosz w Søowie wsteÎpnym tøumacza do KsieÎgi Hioba, tø. z hebr. Cz. Miøosz,
EÂdition du Dialogue, ParyzÇ 1979, s. 49. Konkluzja wywodu: ¹Zdarzyøo mi sieÎ oglaÎdnaÎcÂ teÎ rzadkosÂcÂ,
LeopoliteÎ, dopiero w jednej z bibliotek amerykanÂskich i przestaøem filologom wierzycÂ. SÂliczny
polski jeÎzyk, nawet dzisiaj nie bardziej nizÇ u Wujka starosÂwiecki, siøa ekspresji: czego chciecÂ wieÎcej?
Na pytanie, dlaczego Leopolita zostaø zapomniany, nie mam odpowiedzi. Tak czy owak, brak
nowych wydanÂ Leopolity, z pewnosÂciaÎ monumentu polszczyzny, nie sÂwiadczy o szacunku dla
naszego dziedzictwaº.

248

ANDRZEJ SULIKOWSKI

nikoÂw z powodu ¹prozaicznosÂciº, jednakzÇe przyzwyczajajaÎce pokolenia wiernych do czeÎstej lektury Pisma SÂwieÎtego w jeÎzyku caøkowicie niemal wspoÂøczesnym. Teksty BT zaopatrzono w cenne przypisy dotyczaÎce realioÂw historycznych, sposoboÂw interpretacji, nawiaÎzanÂ intertekstualnych w obreÎbie kanonu
Biblii, a czasem z odesøaniem do kontekstu literatury hebrajskiej i greckiej.
Ustalono na wsteÎpie klucze siglowe, dzieÎki czemu w eseistyce literackiej pojawiajaÎ sieÎ prawidøowe lokalizacje cytatoÂw lub aluzji do Pisma SÂwieÎtego. KazÇda
ksieÎga BT zaopatrzona zostaøa w cenny wsteÎp filologiczno-doktrynalny, zasÂ
przy konÂcu umieszczono niezbeÎdne Tablice chronologiczne oraz Søownik niektoÂrych pojeÎcÂ biblijnych, imion i nazw geograficznych (por. wyd. 2, PoznanÂ±
Warszawa 1971). Tak wieÎc wielki materiaø erudycyjny BT staø sieÎ przeciwwagaÎ
dla antykosÂcielnej i antyreligijnej propagandy PRL, indoktrynujaÎcej møodziezÇ
w szkole, a caøe spoøeczenÂstwo w sÂrodkach masowego przekazu. Podstawowy
tekst chrzesÂcijanÂstwa, w duzÇym stopniu zrozumiaøy i odtaÎd dosteÎpny dla kazÇdego czytelnika razem z wykøadniaÎ KosÂcioøa rzymskokatolickiego, staø sieÎ przekonywajaÎcym argumentem w walce ideologicznej. DzieÎki wydaniu tynieckiemu
øatwiej juzÇ byøo polemizowacÂ ze stronniczaÎ publicystykaÎ marksistowskaÎ, a takzÇe
eseistykaÎ biblijnaÎ Zenona Kosidowskiego (1898±1978)2 czy ± na wyzÇszym nieporoÂwnanie poziomie ± z praktykaÎ przekøadowaÎ i egzegezami Artura Sandauera (1913±1989)3.
2

Z. Kosidowski, OpowiesÂci biblijne, Wyd. Iskry, Warszawa 1963 (co najmniej 12 wydanÂ,
Nagroda PanÂstwowa II stopnia 1964 przyznana przez komunistoÂw zapewne z wdzieÎcznosÂci za
systematycznaÎ, chocÂ szytaÎ grubymi nicÂmi, desakralizacjeÎ Chrystusa; przekøady tej ateizujaÎcej publikacji we wszystkich krajach tzw. demokracji ludowej i w Chinach; nawet w Moskwie ksiaÎzÇka
budziøa opoÂr orientalistoÂw; o ile mi wiadomo, caøkowicie zignorowana przez wydawcoÂw wolnego
sÂwiata). Por. tenzÇe, OpowiesÂci ewangelistoÂw, najpierw publikowane w prasie ¹Dookoøa sÂwiataº
1973±1975, potem jako wydanie ksiaÎzÇkowe (Iskry 1979, co najmniej 5 wydanÂ). PoczytnosÂcÂ Kosidowskiego wynikaøa roÂwniezÇ z zapotrzebowania czytelnikoÂw na jakiekolwiek pisarstwo sÂwieckie
dotyczaÎce Biblii. Kompetentne polemiki biblistoÂw docieraøy jednak tylko do nielicznych odbiorcoÂw, np. J. Kudasiewicz, Czy archeologia obala Objawienia, ¹WieÎzÂº 7(1964) nr 11±12; tegozÇ, Czy saÎ
w Starym Testamencie mity, ¹Ruch Biblijny i Liturgicznyº 18(1965) nr 5; tenzÇe, Stary Testament
w sÂwietle wspoÂøczesnej krytyki. Uwagi na marginesie `OpowiesÂci biblijnych', ¹Znakº 1965 nr 10;
tenzÇe, Biblia, historia, nauka, KrakoÂw 1978 (takzÇe 19862), tu szczegoÂlnie rozdz. ¹Biblia na cenzurowanymº; tenzÇe, Ewangelie wedøug Z. Kosidowskiego, ¹Zeszyty Naukowe KULº 23(1980) nr 3.
Por. tezÇ T. ZÇychiewicz, Klucz, ¹Znakº 17(1964) nr 7±8; J. Frankowski, Dlaczego kwestionujemy
wartosÂcÂ biblistycznych prac Kosidowskiego, ¹WieÎzÂº 17(1974) nr 5. Ukoronowaniem tej dziaøalnosÂci
poznanÂskiego pisarza i publicysty byøa nagroda z roku 1975 Towarzystwa Krzewienia Kultury
SÂwieckiej przyznana w Gierkowskim PRL.
3
A. Sandauer, BoÂg, Szatan, Mesjasz i...?, Wyd. Literackie, KrakoÂw 1977 (kilka wyd.). Znany
krytyk literacki, prozaik i tøumacz proponuje wøasny przekøad KsieÎgi Genezis. Ponadto umieszcza
w tomie eseje biblistyczne, pisane z pozycji laika majaÎcego dosteÎp do wybranej literatury przedmiotu. Propozycje Sandauera ± autora o gruntownym wyksztaøceniu filologicznym, wøadajaÎcego
trzema jeÎzykami biblijnymi ± spotkaøy sieÎ jednak z krytykaÎ kompetentnych czytelnikoÂw, przede
wszystkim z powodu faøszywych interpretacji teologicznych: ks. I. Frankowski, SÂwiatøo i cÂma
(O przekøadzie `KsieÎgi Rodzaju' A. Sandauera i laickiej interpretacji Biblii), ¹WieÎzÂº 18(1975) nr 2

Â èCZESNEJ
BIBLIA W POLSKIEJ LITERATURZE WSPO

249

Na mapie powojennej literatury zaznaczajaÎ sieÎ nieliczne osÂrodki kultury:
nienaruszony przez wojneÎ KrakoÂw peøni w dziesieÎcioleciu 1945±1955 roleÎ stolicy kultury w miareÎ suwerennej i polifonicznej; èoÂdzÂ ¹namaszczonaº do roli
miasta ateizacji i proletariatu w dziedzinie kultury biblijnej nie wnosi wiele,
wyjaÎwszy sporadyczne i stronnicze publikacje w ¹KuzÂnicyº; Warszawa dzÂwiga
sieÎ z gruzoÂw, rychøo skupia najwazÇniejsze instytucje wydawnicze i przy konÂcu
lat 50. wyprzedza juzÇ pod tym wzgleÎdem KrakoÂw. Z upøywem czasu na znaczeniu zyskuje PoznanÂ, z ktoÂrym wiaÎzÇe sieÎ na døugie lata Roman Brandstaetter,
autor najwybitniejszej dotaÎd w polskim pisÂmiennictwie literackim czterotomowej powiesÂci na motywach biblijnych Jezus z Nazarethu (1967±1973). Na mapie
kultury polskiej brakuje dotkliwie Wilna, ktoÂrego potencjaø naukowy i literacki
przewazÇnie ulegø rozproszeniu, tylko czeÎsÂciowo ogniskujaÎc sieÎ w Toruniu czy
Lublinie. Jednak stamtaÎd wøasÂnie wyszli wybitni badacze zagadnienÂ biblijnych
w literaturze: Irena SøawinÂska, Czesøaw Miøosz, Czesøaw Zgorzelski. Podobnie
staøo sieÎ ze Lwowem: po czeÎsÂci kadry naukowe i literackie znalazøy sieÎ we
Wrocøawiu, po czeÎsÂci na emigracji; wysoki byø w tym przypadku procent wybitnych osoÂb zamordowanych przez SowietoÂw i NiemcoÂw, a potem w zniewolonej Polsce.
Wprowadzanie motywoÂw czy waÎtkoÂw biblijnych do literatury pieÎknej wymaga od autora ± jesÂli ma bycÂ to propozycja o trwaøosÂci wieÎkszej nizÇ dorazÂna
publicystyka ± wielkiej i systematycznie pogøeÎbianej wiedzy. PomocaÎ dla Romana Brandstaettera czy Tadeusza ZÇychiewicza byøy nieliczne prace naukowe
rodzimej biblistyki. Na pierwszym miejscu wymienicÂ trzeba dorobek ks. prof.
Eugeniusza DaÎbrowskiego, zaroÂwno SynopseÎ øacinÂsko-polskaÎ czterech Ewangelii (Pallottinum, PoznanÂ 1955), pierwszaÎ tego typu praceÎ w polskim pisÂmiennictwie naukowym, umozÇliwiajaÎcaÎ roÂwnoczesnaÎ lekturaÎ czterech kanonicznych
przekazoÂw Dobrej Nowiny w lekko archaizowanej polszczyzÂnie wspoÂøczesnej,
jak i EncyklopedieÎ biblijnaÎ (1959) zachowujaÎcaÎ przewazÇnie swaÎ wartosÂcÂ merytorycznaÎ do chwili obecnej. Bez tych elementarnych publikacji niemozÇliwie
byøyby takzÇe prace eseistyczne i przekøadowe Biblii, dokonane przez pojedynczych autoroÂw: Romana Brandstaettera (1906±1987), Czesøawa Miøosza (1911±
2004), AnneÎ KamienÂskaÎ (1920±1986), Marka Skwarnickiego (ur. 1930).
NiezwykøaÎ roleÎ odgrywa od momentu zaøozÇenia ¹Tygodnik Powszechnyº.
Pismo udosteÎpnia øamy dla biblistoÂw, uprawiajaÎcych naukowo teÎ trudnaÎ dyscyplineÎ, a takzÇe dla pisarzy, posÂwieÎcajaÎcych Biblii osobne artykuøy czy ksiaÎzÇki.
W pierwszym okresie TP (1945±1953) zaznaczajaÎ swaÎ obecnosÂcÂ na tym polu:
Antoni Goøubiew, Hanna Malewska, Zofia Starowieyska-Morstinowa. Ostat(polemika: A. Sandauer, Mniej teologii, wieÎcej tekstologii, ¹Kulturaº 1975 nr 13); ks. M. Peter,
¹Biblia na wspak czytanaº przez p. A. Sandauera, ¹Tygodnik Powszechnyº [dalej: TP] 1977 nr 34;
A. Zaborski, Nowe tøumaczenia Biblii a teoria przekøadu, ¹Ruch Biblijny i Liturgicznyº 30(1977)
nr 6.
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nia z wymienionych przez kilka lat poruszaøa na øamach TP zagadnienia biblijne, ukrywajaÎc sieÎ pod pseudonimem Hieronim Gaj4. PublikujaÎc swe kroÂtkie
komentarze biblijne na øamach pierwszych rocznikoÂw TP, Starowieyska-Morstinowa przekøadaøa jednoczesÂnie z francuskiego dwie znane ksiaÎzÇki Daniela
Ropsa: dwutomowe Dzieje Jezusa (IW Pax, Warszawa 1950±51) oraz Od Abrahama do Chrystusa (IW Pax, Warszawa 1952). Obie pozycje naonczas funkcjonowaøy dla wyksztaøconej publicznosÂci jako ogniwa posÂrednie pomieÎdzy
pisÂmiennictwem naukowym a popularnymi publikacjami literackimi.
Starowieyska-Morstinowa, bycÂ mozÇe zacheÎcona powodzeniem DziejoÂw Jezusa na Zachodzie, zdecydowaøa sieÎ ogøaszacÂ wøasne, pionierskie na gruncie
polskim, rozmysÂlania laika o Nowym Testamencie. PrzedsieÎwzieÎcie to nie mozÇe
pozostacÂ niedocenione przez historyka literatury. Program ideowy tygodnika
kierowanego przez Jerzego Turowicza zakøadaø staøe podnoszenie wiedzy biblistycznej u przecieÎtnego czytelnika TP. SøuzÇyøy temu systematyczne publikacje.
Przy pracach nad pierwszym wydaniem BT o konsultacjeÎ literackaÎ poproszono
m.in. HanneÎ MalewskaÎ, co sÂwiadczy o autorytecie, jaki pisarska ta zyskaøa
u czytelnikoÂw najbardziej wymagajaÎcych, tzn. u wysoce wyksztaøconego duchowienÂstwa.
OdreÎbnaÎ pozycjeÎ w literaturze polskiej XX wieku zajmuje Roman Brandstaetter, wywodzaÎcy sieÎ z rodu zÇydowskiego o sporych tradycjach literackich.
Zyskawszy staranne wyksztaøcenie polonistyczne (UJ, 1924±1929) i doktorat
w tej dziedzinie (1932), uprawiaø literatureÎ oraz publicystykeÎ. Ocalaø w czasie
wojny, tracaÎc jednak najblizÇszych w niemieckich obozach zagøady. W 1940
roku, przebywajaÎc w Jerozolimie, przezÇyø dosÂwiadczenie wewneÎtrzne sprawiajaÎce, zÇe jako wyznawca mozaizmu wychowany w judaistycznej tradycji religijnej uznaø jednak Chrystusa za Syna BozÇego, stajaÎc sieÎ chrzesÂcijaninem. SÂladem
gøeÎbokiej przemiany duchowej jest poniekaÎd dramat PowroÂt syna marnotrawnego (napisany w Jerozolimie 1944, prapremiera w Krakowie 1947), odwoøujaÎcy sieÎ do znanej przypowiesÂci ewangelicznej (èk 15,11±32) i zarazem do
søynnych grafik Rembrandta. Dopeønienie tego ¹szyfrowanegoº tekstu stanowiaÎ søynne Kroniki AssyzÇu (1948, kilka wyd.5) dajaÎce religijnej refleksji Brandstaettera fundament franciszkanÂski i ¹przenoszaÎceº dawne motywy mistyczne
do wspoÂøczesnosÂci dzieÎki zastosowaniu niemal reportazÇowego jeÎzyka. Czytamy
niby ¹wrazÇenia z podroÂzÇyº, ale jest to podroÂzÇ w wielu czasoprzestrzeniach
roÂwnoczesÂnie, z ktoÂrych najwazÇniejszaÎ okazuje sieÎ ewangeliczna.
Lirycznym wydarzeniem lat 60. staø sieÎ zbioÂr wierszy Brandstaettera PiesÂnÂ
o moim Chrystusie (1960, kilka wyd.), zyskujaÎcy z upøywem lat coraz wieÎkszaÎ
4
Por. artykuø wspomnieniowy Jerzego Turowicza w ksiaÎzÇce zbior. 70 zÇywotoÂw, Wyd. Znak,
KrakoÂw 1977, s. 47.
5
Zachowujemy pierwotnaÎ pisownieÎ z podwoÂjnym ¹sº, stosowanaÎ przez autora, a blizÇszaÎ grafii
wøoskiej nizÇ obecnie narzucana przez polskie normy ortograficzne.
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liczbeÎ czytelnikoÂw. Znaczne fragmenty zostaøy utrwalone w znakomitej interpretacji aktorskiej Zbigniewa Zapasiewicza. Tego rodzaju literatury chrystocentrycznej nie byøo dotaÎd w literaturze polskiej. Poeta proponuje nowy jeÎzyk
moÂwienia na temat dosÂwiadczenia religijnego, moweÎ wspoÂøczesnaÎ i niemal jak
z gazety, a zatem pod wpøywem estetyki Tadeusza RoÂzÇewicza. Brandstaetter,
odwoøujaÎc sieÎ do szacownej tradycji hymnu Biblii hebrajskiej, wprowadza roÂwnoczesÂnie realia ze sfery profanum, w tradycyjnej polskiej poezji i piesÂni religijnej na ogoÂø nieobecne. Od strony retorycznej zbioÂr jest peøen patosu, znamion profetycznych, lecz wszystko zostaje zestrojone w tonacji wyznania religijnego, obok ktoÂrego chrzesÂcijanin nie mozÇe przejsÂcÂ obojeÎtnie. Uzupeønieniem PiesÂni o moim Chrystusie saÎ Hymny Maryjne (powstaøe przed 1963),
wydawane zresztaÎ øaÎcznie z lirykami posÂwieÎconymi Zbawicielowi. Wiersze
sÂwiadczaÎ o dogøeÎbnym przemysÂleniu Ewangelii, zarazem o znajomosÂci literackiej tradycji chrzesÂcijanÂstwa. Na tle literatury drugiej poøowy XX wieku rysujaÎ
sieÎ jako dokonanie oryginalne i pobudzajaÎce wyobrazÂnieÎ religijnaÎ odbiorcy.
Wspomniana powiesÂcÂ Brandstaettera Jezus z Nazarethu6, ukazywaøa sieÎ od
poøowy lat 60., stopniowo tworzaÎc najpowazÇniejszaÎ w literaturze polskiej tetralogieÎ epickaÎ o Chrystusie. Ten rodzaj prozy fabularnej stanowi dla autora
wielkie wyzwanie: znacÂ trzeba i z autopsji, i z archeologii zÇycie codzienne
Bliskiego Wschodu. Autor winien miecÂ w pamieÎci zaroÂwno BiblieÎ hebrajskaÎ,
jak i BiblieÎ greckaÎ. Na kultureÎ zÇydowskaÎ patrzycÂ z pozycji ZÇyda, a zarazem ±
piszaÎc o czasach Nowego Przymierza ± winien przeciezÇ znacÂ doskonale tradycjeÎ
chrzesÂcijanÂskaÎ u samych jej korzeni, ktoÂre wyrastajaÎ z Palestyny. RoÂwnoczesnosÂcÂ wymaganÂ jest tu wysoka jak w ambitnej powiesÂci historycznej, gdzie prozaik rekonstruuje sÂwiadomosÂcÂ postaci literackich, a zarazem dotyka trudnej
i subtelnej problematyki teologicznej, poniewazÇ musi opisywacÂ fenomen boÂstwa Chrystusa (a wieÎc czegosÂ niemozÇliwego z punktu widzenia judaizmu).
PowiesÂcÂ ukazywaøa sieÎ w ostatnich latach Gomuøkowskich, kiedy to nasilano walkeÎ z KosÂcioøem. UtwoÂr ten, bezprecedensowy w historii literatury
polskiej i niewygodny z punktu widzenia PZPR, wydawaø systematycznie Instytut Pax bez wieÎkszych ± o ile nam wiadomo ± utrudnienÂ cenzuralnych.
Tetralogia chrystocentryczna przerastaøa tak dalece swoÂj czas i mozÇliwosÂci recepcyjne polskiej krytyki literackiej, obojeÎtnej przewazÇnie pod wzgleÎdem religijnym i niedoksztaøconej w zakresie biblistyki, zÇe poczaÎtkowo nie miaøa wieÎkszej recepcji, wyjaÎwszy nieliczne omoÂwienia, m.in. Marii JasinÂskiej-Wojtkowskiej7. Trzeba byøo kilkudziesieÎciu lat, aby docenicÂ odreÎbnosÂcÂ i oryginalnosÂcÂ
6

I tutaj przywracamy pisownieÎ pierwotnaÎ wedle zamierzenÂ autorskich. Obecna norma ortograficzna narusza grafieÎ Brandstaettera i zaciera sÂlady egzotyki np. w nazwach miejscowych. PowiesÂcÂ tøumaczona na niemiecki jako Jesus von Nazareth (Berlin 1982) zachowuje oryginalnaÎ pisownieÎ. Nota bene otworzyøa drogeÎ tetralogii do czytelnika sÂwiatowego.
7
M. JasinÂska-Wojtkowska, PowiesÂcÂ o Jezusie i Jego sÂrodowisku, ¹WieÎzÂº 17(1974) nr 6.
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Romana Brandstaettera, czego dowodem mozÇe bycÂ opracowanie monograficzne Alicji Mazan-Mazurkiewicz8.
WspomniecÂ trzeba takzÇe KraÎg biblijny Brandstaettera (1975, kilka wyd.)
Î
bedaÎcy w jakimsÂ stopniu autobiografiaÎ duchowaÎ, oczywisÂcie wycinkowaÎ, lecz
wyrazÂnie zorientowanaÎ pod kaÎtem Pisma SÂwieÎtego. Tego rodzaju narracja
rodzinna, w ktoÂrej najwyzÇszym autorytetem sÂwiata wspominanego jest dziadek
opowiadacza, przypomina w pewnym stopniu prozeÎ Brunona Schulza. Dla obu
pisarzy wspoÂlne wydaje sieÎ gøeÎbokie odczuwanie tajemnic religijnych, sÂwietna,
chocÂ czasem intuicyjna znajomosÂcÂ judaizmu (jak u autora SklepoÂw cynamonowych, ZÇyda zesÂwiecczonego), dogøeÎbna znajomosÂcÂ hebrajskiej mysÂli religijnej.
Brandstaetter nie ma jednak wyobrazÂni tak kreacyjnej, jak pisarz drohobycki,
nie tworzy sÂwiatoÂw imaginacyjnych. Rozbudowuje raczej pasmo dokumentarne KreÎgu biblijnego, dajaÎc cenny wizerunek sÂwiata przedwojennego, unicestwionego przez Niemcy hitlerowskie, i sÂwiata powojennego, w ktoÂrym czøowiek poszukujaÎcy zdany jest na samodzielnaÎ drogeÎ, wøasÂciwie bez przewod±
nikoÂw.
Trzeba jednak pokresÂlicÂ, zÇe dla Romana Brandstaettera ogromnaÎ pomocaÎ
w rozumieniu ducha chrzesÂcijanÂskiego (a wieÎc caøego NT) okazaø sieÎ przekøad
z jeÎzyka greckiego ks. prof. Seweryna Kowalskiego. KsiaÎzÇka ta, majaÎca kilkadziesiaÎt wydanÂ w Instytucie Wyd. Pax, opatrzona cennymi komentarzami,
sÂwiadczaÎcymi o wielkiej wiedzy Tøumacza, stanowi jednostkowe dokonanie
w biblistyce XX wieku, tym cenniejsze, zÇe doskonale oddajaÎce ducha greki
z I wieku po Chrystusie. PiszaÎc swoje opus magnum, czyli Jezusa z Nazarethu,
Brandstaetter, znajaÎcy przeciezÇ z domu hebrajski, a z gimnazjum przedwojennego øacineÎ i grekeÎ, poruszaø sieÎ dosÂcÂ swobodnie po caøym obszarze starozÇytnej
kultury sÂroÂdziemnomorskiej.
Przez wiele lat dojrzewaøy zainteresowania biblijne Czesøawa Miøosza. PoczaÎtkowo, w okresie przedwojennym i wojennym, byøy to zaledwie aluzje literackie, cytaty lub stylizacje, azÇ wreszcie, juzÇ na emigracji, tzn. od roku 1951,
autor Doliny Issy zaczaÎø dokøadniej czytacÂ Pismo SÂwieÎte, rozumiejaÎc coraz
lepiej, zÇe trzeba w przekøadzie znalezÂcÂ wyraz jeÎzykowy inny nizÇ w BT, tzn.
søowo sÂwieÎte i hieratyczne, roÂzÇniaÎce sieÎ od potocznej polszczyzny. Z perspektywy emigracyjnej dostrzega sieÎ stokrocÂ wyrazÂniej wazÇnosÂcÂ Biblii jako pierwszej
i jedynej w naszym kreÎgu cywilizacyjnym KsieÎgi KsiaÎg. PamieÎtacÂ wszakzÇe trzeba, zÇe ksieÎgi biblijne w kanonie katolickim (46 ST + 27 NT = 73 ksieÎgi) stanowiaÎ
w istocie osobnaÎ bibliotekeÎ hebrajsko-greckaÎ, mieszczaÎcaÎ dziesiaÎtki czy nawet
8

A. Mazan-Mazurkiewicz, Inspiracje biblijne w utworach R. Brandstaettera, Wyd. Uè, èoÂdzÂ
2003. Do ksiaÎzÇki weszøy m.in. artykuøy: Søowo i tekst w kulturze sakralnej. Na materiale `Jezusa
z Nazarethu' R. Brandstaettera, ¹PamieÎtnik Literackiº 91(2000) nr 3, s. 147±160; Z inspiracji biblijnych w twoÂrczosÂci R. Brandstaettera. Kreacja Miriam (Maryi) w `Jezusie z Nazarethu', w: Idee
chrzesÂcijanÂskie w zÇyciu Europejczyka, red. A. CeglinÂska, Z. Staszewska, cz. 2, Archidiecezjalne
Wyd. èoÂdzkie, èoÂdzÂ 2001, s. 291±306.
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setki gatunkoÂw i ogromnaÎ problematykaÎ filozoficzno-religijnaÎ z ponad czterech
tysiaÎcleci kultury. Pozostaøe pisÂmiennictwo literackie z tego punktu widzenia
stanowi zaledwie ¹dodatekº do kanonu Pisma SÂwieÎtego. SÂwiadom tego byø
w literaturze poczaÎtkoÂw XIX stulecia Adam Mickiewicz, podobna mysÂl przysÂwiecaøa Brunonowi Schulzowi, budujaÎcemu ± w nawiaÎzaniu do Biblii hebrajskiej i Talmudu ± swoistaÎ KsieÎgeÎ Rodzaju (w literaturze sÂwiatowej dzieøo Schulza pojawia sieÎ roÂwnolegle, chocÂ w wyrazÂnie pomniejszonej skali artystycznej,
do znakomitego cyklu Thomasa Manna JoÂzef i jego bracia), a juzÇ szczegoÂlnie
formuøowaø ten dobitny saÎd Roman Brandstaetter w swym pamieÎtnym KreÎgu
biblijnym.
O przekøadach biblijnych Miøosza donosiøa w poøowie lat 70. prasa krajowa,
przede wszystkim ¹Tygodnik Powszechnyº kierowany przez Jerzego Turowicza. Cenzura komunistyczna usiøowaøa nie dopusÂcicÂ do druku przekøadoÂw biblijnych autora Zniewolonego umysøu, ktoÂrych jakosÂcÂ literackaÎ od razu w TP
doceniono. Tak wieÎc ksieÎga Ekklezjastes (TP 1977 nr 11±12) musiaøa bycÂ opatrzona ramkaÎ niby odredakcyjnaÎ, w istocie wymuszonaÎ przez cenzora jako
warunek ¹dopuszczenia do drukuº9. Prawie roÂwnoczesÂnie ukazaøa sieÎ Ewangelia Marka (¹Znakº 1977 nr 11±1210), natomiast w wolnym sÂwiecie ujrzaø
sÂwiatøo znakomity przekøad KsieÎgi PsalmoÂw (1979), pierwsza ksiaÎzÇka z przekøadami biblijnymi, opatrzona interesujaÎcaÎ PrzedmowaÎ tøumacza, sÂwiadczaÎcaÎ
o kompetencjach filologicznych i teologicznych tøumacza, a stanowiaÎcaÎ wazÇne
ogniwo w døugim ciaÎgu tekstoÂw poety posÂwieÎconych problematyce biblijnej11.
SwoÂj warsztat translatorski niemøody juzÇ Miøosz doskonaliø z roku na rok, uczaÎc
sieÎ od podstaw ± okoøo szesÂcÂdziesiaÎtego roku zÇycia ± hebrajskiego i greckiego,
poszerzajaÎc søownictwo øacinÂskie znane jeszcze ze szkoøy, dyskutujaÎc z wybitnymi specjalistami z zakresu biblistyki. Zapewne zwrot ku Biblii byø u autora
Traktatu moralnego spontaniczny, wynikaø z rozwoju biografii twoÂrczej, ale
wyboÂr Karola Wojtyøy na tron papieski znacznie pogøeÎbiø religijne zainteresowania wszechstronnego Emigranta. MozÇe sÂwiadczycÂ o tym osobno umieszczo9

KsieÎga Eklezjasty w przekøadzie Czesøawa Miøosza (TP 1977 nr 11, s. 5) opatrzona zostaøa
spreparowanym przez cenzora osÂwiadczeniem, gdzie m.in. w kiepskim stylu napisano: ¹Czesøawa
Miøosza bardzo wiele dzieli od Polski Ludowej. Jego stanowisko polityczne byøo sprzeczne z rzeczywistosÂciaÎ ustrojowaÎ Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Cieszymy sieÎ jednak, zÇe przekøad jego
pioÂra mozÇe ukazacÂ sieÎ w pisÂmie wychodzaÎcym w Polsceº.
10
Wydanie ksiaÎzÇkowe: Ewangelia wedøug Marka, tø. Cz. Miøosz, KsieÎgarnia sÂw. Wojciecha,
PoznanÂ 1981. Tutaj cenne Posøowie ks. Mariana Wolniewicza, charakteryzujaÎcego najpierw grecki
oryginaø Ewangelii, a nasteÎpnie przekøad Noblisty: ¹CiaÎgle powtarzajaÎ sieÎ te same niewyszukane
søowa, taka sama budowa zdanÂ, te same formy gramatyczne, nieustanne øaÎczenie zdanÂ przy pomocy
spoÂjnika «i». Poeta nie wytrzymuje tej monotonii. Ulega pokusie wzbogacenia tego uboÂstwa,
urozmaicenia jednostajnosÂci, zwøaszcza gdy duch jeÎzyka temu sprzyja. JeÎzyk jego [Miøosza] tøumaczenia posiada pewnaÎ rozlewnosÂcÂ, bogate søownictwo, nie brak w nim archaizmoÂw, przypomina
dawne przekøady. Jest poniekaÎd kontynuacjaÎ pieÎknego staropolskiego jeÎzyka biblijnegoº (s. 96).
11
KsieÎga PsalmoÂw, tø. z hebr. Cz. Miøosz.
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na na karcie dedykacyjnej (s. 5) informacja w edycji paryskich PallotynoÂw:
¹Wydano w pierwszym roku pontyfikatu PapiezÇa Jana Pawøa IIº.
Autor Traktatu poetyckiego miaø do pomocy znakomitych konsultantoÂw
z czoøowego Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley (np. w Posøowiu tøumacza do KsieÎgi psalmoÂw wymienia dr Dawida Weinfelda z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, tøumacza poezji polskiej na hebrajski, goszczaÎcego
wøasÂnie w Berkeley). Miøosz, idaÎc sÂladami ks. Wujka, wyuczyø sieÎ w poÂzÂnych
latach zÇycia hebrajskiego, azÇeby lepiej rozumiecÂ ducha literatury i kultury judajskiej. Po przyznaniu Nagrody Nobla (1980) Miøosz niemal podwoiø swoÂj
dorobek biblistyczny, zyskujaÎc pochwaøy z kreÎgoÂw literaturoznawczych (Irena
SøawinÂska, Jan BøonÂski12, Czesøaw Zgorzelski), kosÂcielnych (ks. JoÂzef Sadzik,
wieloletni konsultant Miøosza w sprawach biblijnych i, szerzej, religijnych, takzÇe przyjaciel13, ks. Marian Wolniewicz, ks. Jan Twardowski14), literackich (Roman Brandstaetter, Marek Skwarnicki, Zygmunt Kubiak15) czy nawet z kreÎgoÂw
biblistycznych, gdzie o pochwaøy najtrudniej. DzieÎki swym rozlegøym lekturom
obcojeÎzycznym w komentarzach do wøasnych przekøadoÂw umieszczaø wiele
osiaÎgnieÎcÂ przodujaÎcej biblistyki hebrajskiej, angielskiej, amerykanÂskiej, francuskiej i niemieckiej. W poczaÎtku lat 80. przypuszczano, zÇe przy søynnej pracowitosÂci Miøosza wøasÂnie temu autorowi uda sieÎ przeøozÇycÂ caøosÂcÂ Biblii16. JednakzÇe
poeta, jak wyjasÂniø piszaÎcemu te søowa w roku 1980, nie miaø nigdy tego zamiaru, poniewazÇ czuø, zÇe w XX wieku ± na skutek niewyobrazÇalnego przyrostu
publikacji biblistycznych ± nie sposoÂb juzÇ pracowacÂ z takim rozmachem jed12

Na wyroÂzÇnienie zasøuguje artykuø BøonÂskiego nt. przekøadu KsieÎgi PsalmoÂw, TP 1983 nr 14±
15, przedrukowany w ksiaÎzÇce tegozÇ, Miøosz jak sÂwiat, Wyd. Znak, KrakoÂw 1998, s. 199±214.
13
Autor wyczerpujaÎcego eseju Przesøanie Hioba opublikowanego jako wsteÎp do KsieÎgi Hioba, tø. z hebr. Cz. Miøosz, EÂditions du Dialogue, ParyzÇ 1980, s. 5±36. Jest to ostatni tekst nagle
zmarøego duchownego (26 VIII 1980), ktoÂrego poeta uczciø pamieÎtnymi søowami: ¹Byø moim
bliskim i drogim przyjacielem, tak zÇe straciøem roÂwniezÇ inspiratora, uwazÇnego wspoÂø-autora i powiernika. Na jego ocenie przede wszystkim mi zalezÇaøo, jego aprobaty szukaøem w pierwszym
rzeÎdzie. JezÇeli nie dedykujeÎ tego przekøadu jego pamieÎci, to dlatego, zÇe chciaøbym, aby wszystkie
moje przekøady biblijne, i te juzÇ gotowe, i przyszøe, jezÇeli starczy mi siø i zÇycia, byøy hoødem jego nie
ginaÎcej obecnosÂci. Jestem i pozostaneÎ mu wdzieÎcznyº (s. 39±40).
14
J. Twardowski, Wielki temat, ¹Nowe KsiaÎzÇkiº 1981 nr 21, s. 1±3. Refleksje w zwiaÎzku
z opublikowaniem przekøadu KsieÎgi Hioba, tø. z hebr. Cz. Miøosz, wsteÎp J. Sadzik, Wyd. KUL,
Lublin 1981. PodziwiajaÎc warsztat jeÎzykowy Noblisty, recenzent uwazÇa, zÇe polszczyzna Miøosza
wydaje sieÎ jednak zbyt doskonaøa, nieskazitelna w budowie zdanÂ: ¹Trudno wyobrazicÂ sobie czøowieka nieszczeÎsÂliwego, porazÇonego traÎdem, pogorzelca, biedaka wystawionego na posÂmiewisko,
moÂwiaÎcego tak wykwintnieº.
15
Z. Kubiak, Nad BibliaÎ Miøosza, TP 1981 nr 25.
16
Por. A. Sulikowski, Z Miøoszem w plecaku, TP 1980 nr 45, s. 4. Artykuø w numerze okolicznosÂciowym z okazji Nagrody Nobla dla poety. Wielka byøa woÂwczas radosÂcÂ na polonistyce
krakowskiej, szczegoÂlnie dla Aleksandra Fiuta, najwybitniejszego monografisty twoÂrczosÂci
Cz. Miøosza. Fiut jako møody badacz przed habilitacjaÎ musiaø ¹konspirowacÂº w latach 1975±80,
by PZPR nie zblokowaøa mu drogi rozwoju naukowego.
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nostkowym, jak to czyniø znakomity ks. Jakub Wujek czy inni tøumacze XVI±
XVII stulecia. Przekøad jezuity pozostaje w naszym pisÂmiennictwie dokonaniem jednokrotnym, oryginalnym i pod wzgleÎdem jeÎzykowym nieprzewyzÇszonym. DzisÂ BiblieÎ tøumaczaÎ zespoøy najlepszych fachowcoÂw, jak to widzimy
w odniesieniu do Biblii Tynieckiej, PoznanÂskiej czy Warszawskiej, a rezultat
± pod wzgleÎdem, by tak rzec, artystycznej i sakralnej nosÂnosÂci jeÎzyka ± pozostaje zawsze dyskusyjny, poniewazÇ brak tu pieÎtna wyrazistej, konkretnej osobistosÂci twoÂrczej, stanowiaÎcej dostrzegalny ¹filtrº lingwistyczny.
WazÇniejsze przekøady biblijne Miøosza przypadajaÎ na dekadeÎ 1980±1990.
PiesÂnÂ nad piesÂniami, przeøozÇona z hebrajskiego, byøa kontynuacjaÎ prac z lat 70.
Drukowana na øamach miesieÎcznika ¹TwoÂrczosÂcÂº (1981 nr 2, s. 5±17) zyskaøa
wielkie uznanie czytelnikoÂw, ukazywaøa sieÎ roÂwniezÇ w podziemiu jako druk
broszurowy. W roku 1982 Miøosz opublikowaø w jednym tomie emigracyjnym
PiesÂnÂ nad piesÂniami, KsieÎgeÎ Ruth, Treny Jeremiasza, KsieÎgeÎ Estery17. Wysoki
poziom literacki przekøadoÂw sprawia, zÇe tom KsieÎgi pieÎciu megilot pozostanie
na trwaøe w historii literatury polskiej. Wobec niezwykle bogatej recepcji Miøosza po przyznaniu Nagrody Nobla, biblijne prace przekøadowe poety w latach
80. minionego stulecia bywaøy dostrzegane ± przez nielicznych, co prawda,
krytykoÂw czy badaczy, pozostajaÎc w cieniu oryginalnej twoÂrczosÂci poetyckiej
Laureata.
Niezwykle udana wydaje sieÎ edycja Apokalipsy w przekøadzie Miøosza,
ilustrowana przez Jana Lebensteina18. Pod jednaÎ okøadkaÎ spotykajaÎ sieÎ wizje
dwu znakomitych artystoÂw, przebywajaÎcych od lat poza PolskaÎ komunistycznaÎ.
Miøosz znajduje dla arcydzieøa Nowego Testamentu odpowiedniaÎ szateÎ jeÎzykowaÎ, dostojnaÎ, hieratycznaÎ i zarazem niemal wspoÂøczesnaÎ, natomiast Lebenstein
tworzy oryginalne, gøeÎboko przejmujaÎce grafiki, bodaj najlepsze ze wszystkich
powstaøych w minionym stuleciu w malarstwie sÂwiatowym jako dzieøo cykliczne, inspirowane natchnionym tekstem sÂw. Jana. KsiaÎzÇeczka, dedykowana Miøoszowi przez zasøuzÇone Wydawnictwo w 75. roczniceÎ urodzin, przynosi propozycjeÎ jeÎzykowo-malarskaÎ o wielkiej sile ekspresji. Czytelnikom Apokalipsy
edycja ta kojarzy sieÎ z wielkim dokonaniem Albrechta DuÈrera Apocalypsis
cum figuris. DzieÎki wspoÂlnemu wysiøkowi wybitnych twoÂrcoÂw wkøad kultury
polskiej w recepcjeÎ arcydzieøa biblijnego pozostaje znaczaÎcy ± juzÇ w kategoriach
kultury sÂwiatowej.
OstatniaÎ powazÇnaÎ pracaÎ translatorskaÎ Miøosza jest KsieÎga MaÎdrosÂci, nad
ktoÂrej przekøadem poeta pracowaø w poøowie lat 80., ciaÎgle w Berkeley (przedmowa datowana jest na listopad 1986). Na uwageÎ zasøuguje, jak zwykle, komentarz poety, wart osobnej analizy literaturoznawczej, na ktoÂraÎ tutaj nie
KsieÎgi pieÎciu megilot, tø. z hebr. i grec. Cz. Miøosz, EÂdition du Dialogue, ParyzÇ 1982. Po dwu
latach ksiaÎzÇkeÎ teÎ przedrukowano staraniem Redakcji Wydawnictw KUL.
18
Apokalipsa, tø. z grec. Cz. Miøosz, EÂditions du Dialogue, ParyzÇ 1986.
17
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znajdujemy miejsca. Niemniej Miøosza pozÇegnanie z BibliaÎ wydaje sieÎ znamienne, poniewazÇ ksieÎga ta ± w kanonie judejskim, jak wiadomo, apokryficzna ±
przynosi niezwykøaÎ pochwaøeÎ Boga i wielkiej cnoty teologicznej. MozÇna twierdzicÂ, zÇe niepojeÎta maÎdrosÂcÂ jest przymiotem konstytuujaÎcym to, co boskie i ponadczasowe. Dalekim echem biblistycznych prac Miøosza wydajaÎ sieÎ inspirujaÎce i w sapiencjalnym nurcie pozostajaÎce Wypisy z ksiaÎg uzÇytecznych (Wyd.
Znak 1994, 2000).
Zupeønie odreÎbne miejsce wsÂroÂd publicystoÂw z ulicy WisÂlnej 12 zajmuje
red. Tadeusz ZÇychiewicz (1922±1994), z wyksztaøcenia historyk sztuki, ktoÂry
swoje felietony biblijne Nowe Przymierze i Stare Przymierze drukowaø od poczaÎtku lat 70. niemal przez dwie dekady. Teksty ogøaszane w cotygodniowej
rubryce W najblizÇszaÎ niedzieleÎ pod kryptonimem XER i TZÇ (dotyczy rubryki
Stare Przymierze) zyskaøy wielu zwolennikoÂw, zaroÂwno wsÂroÂd ksieÎzÇy, nawet
bardzo wymagajaÎcych biblistoÂw, jak i wsÂroÂd wyksztaøconego ogoÂøu czytelnikoÂw. Zdarzaøy sieÎ jednak uwagi krytyczne, beÎdaÎce dla ZÇychiewicza bodzÂcem
do cieÎtych polemik19. PoniewazÇ ¹Tygodnik Powszechnyº byø w tamtych latach
czytany przez wieÎkszosÂcÂ pisarzy, zaroÂwno w kraju, jak i za granicaÎ, powiedziecÂ
mozÇna, zÇe publikacje tego organu przyczyniøy sieÎ w wielkim stopniu do przetrwania w literaturze polskiej motywoÂw biblijnych nawet wtedy, gdy byøy one
niepozÇaÎdane z punktu widzenia ateizujaÎcej polityki kulturalnej PZPR.
ZÇychiewicz zasøynaÎø w latach 1956±1961 jako autor znakomitych, chocÂ kontrowersyjnych, reportazÇy, pisanych z isÂcie sarmackim temperamentem, drukowanych na øamach TP, a zebranych w ksiaÎzÇce Ludzie ziemi niesÂwieÎtej (Wyd.
Znak, KrakoÂw 1961). ZdajaÎc sobie spraweÎ z zapotrzebowania na teksty o Biblii
± przyczyniøa sieÎ do tego wieloletnia rubryka Poczta Ojca Malachiasza prowadzona przez ZÇychiewicza i udokumentowana takzÇe osobnymi ksiaÎzÇkami ± pracowity i nadzwyczaj sumienny autor otworzyø na øamach TP w latach 1971±1974
najpierw cykl Nowe Przymierze20, nasteÎpnie zasÂ w latach 1974±1981 Stare
Przymierze21. JuzÇ w poøowie lat 70. wiadomo byøo, zÇe temat biblijny jest najMichaø Peter, Na marginesie Starego Przymierza Tadeusza ZÇychiewicza w dziale Spory,
polemiki, TP 1975 nr 1. DoøaÎczono takzÇe godnaÎ lektury OdpowiedzÂ T. ZÇychiewicza. Po miesiaÎcu
opublikowano ks. M. Petera OdpowiedzÂ na `OdpowiedzÂ' pana Tadeusza ZÇychiewicza, TP 1975 nr 5.
20
Dokumentowany ksiaÎzÇkami najpierw wydanymi oddzielnie przez SIW Znak, Rok Mateusza (1973), Rok Marka (1974), Rok èukasza (1975), a wydanymi po raz drugi pod wspoÂlnaÎ okøadkaÎ
jako: T. ZÇychiewicz, Dom Ojca. Rok Mateusza ± Rok Marka ± Rok èukasza, Wyd. Znak, KrakoÂw
1983.
21
CaøosÂcÂ Nowego Przymierza bardzo interesujaÎco omawia Ryszard Peryt (Recenzja serdeczna, TP 1974 nr 39, s. 3), zacheÎcajaÎc autora do napisania cyklu Stare Przymierze, ktoÂry wøasÂnie w tym
czasie pojawiø sieÎ w paru odcinkach na øamach TP. Po latach widzimy, zÇe wielkie przedsieÎwzieÎcie
zostaøo ukonÂczone, chocÂ obejmuje tylko wybrane ksieÎgi ST. Oto ogniwa, wszystkie autorstwa
T. ZÇychiewicza i wszystkie wydane przez SIW Znak: Genesis, KrakoÂw 1977; Exodus, KrakoÂw
1977; Kohelet ± Hiob ± Syracydes, KrakoÂw 1979; Rut ± Dawid ± Salomon, KrakoÂw 1981. Kolejne
pozycje zebrano w drugim wydaniu w jednym opasøym tomie: T. ZÇychiewicz, Stare Przymierze,
19
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wazÇniejszy w dotychczasowych zainteresowaniach autora, zÇe kolejne ksiaÎzÇeczki
skøadacÂ sieÎ beÎdaÎ na opus vitae22. MozÇna dzisÂ powiedziecÂ, izÇ caøe pisarstwo
ZÇychiewicza nakierowane jest na BiblieÎ, do Biblii zmierzaøo, chocÂ na poczaÎtku
nie byøo to tak oczywiste, jak w dekadach publikowania cykli biblijnych. Narrator tych zgrabnie napisanych felietonoÂw podkresÂlaø swe ograniczone kompetencje: nie byø oczywisÂcie zawodowym biblistaÎ, nie chciaø zasteÎpowacÂ duchownych w roli kaznodziejoÂw, lecz analizowacÂ wybrane epizody biblijne w trybie
medytacji sÂwieckiego chrzesÂcijanina23. NawiaÎzywaø wieÎc bezwiednie (?) do
metody Zofii Starowieyskiej-Morstinowej (1891±1966), ktoÂra w pierwszym
okresie TP daøa czytelnikom wartosÂciowe refleksje nt. Chrystusa i Ewangelii,
opublikowane w tomie Fakty i søowa (Pax, Warszawa 1956).
ZaletaÎ ujeÎcia ZÇychiewicza jest wysoka wartosÂcÂ poznawcza, odwoøywanie
sieÎ do naukowych ustalenÂ biblistyki ± chocÂ czerpanych z drugiej reÎki, bo felietonista nigdy nie miaø ambicji naukowych, lecz raczej pasjeÎ dyskutanta, popularyzatora i polemisty. Trafny wydaje sieÎ kierunek rozwazÇanÂ. Autorowi chodzi
przede wszystkim o rekonstrukcjeÎ mentalnosÂci judajskiej, a szerzej starozÇytnej.
Antycypuje pod tym wzgleÎdem prace Anny SÂwiderkoÂwny, ktoÂra w tej dziedzinie osiaÎgneÎøa nieporoÂwnanie wieÎcej dzieÎki doskonaøemu przygotowaniu badawczemu. Teksty Starego i Nowego Przymierza wyroÂzÇniajaÎ sieÎ lekkim i zÇywym
jeÎzykiem, tonem polemicznym i nierzadko nawet zawadiackim, co oddaje sarmacki temperament ZÇychiewicza, ale mozÇe stanowicÂ pewnaÎ przeszkodeÎ dla
czytelnikoÂw nasteÎpnych pokolenÂ nienawykøych do stylu tak mocno nacechowanego uczuciowo. Jak søusznie zauwazÇa Zygmunt Kubiak, wielkim osiaÎgnieÎciem obu cykli biblijnych jest wyjsÂcie poza kategorie historyczne i traktowanie
rzeczywistosÂci Biblii jako terazÂniejszosÂci egzystencjalnej czytelnika: postaci
biblijne saÎ zÇywymi osobami moÂwiaÎcymi do zÇywych ludzi, w ¹tu i terazº, podczas
lektury Pisma SÂwieÎtego. JednakzÇe nawet tak zÇyczliwy ZÇychiewiczowi Kubiak
przestrzega swego kolegeÎ po pioÂrze przed lekcewazÇeniem dorobku uczonych,
a szczegoÂlnie filologoÂw24.
Wyd. Znak, KrakoÂw 1986. W pierwszym wydaniu ksiaÎzÇki o Starym Testamencie byøy bestsellerami,
natomiast drugie wydanie sprzedawaøo sieÎ juzÇ znacznie gorzej (informacja od Wydawcy).
22
A. Sulikowski, Zøoty øanÂcuch biblijny, ¹TwoÂrczosÂcÂº 1978 nr 10. Recenzja dotyczy dwu
publikacji T. ZÇychiewicza, jednak charakteryzuje w pewnym stopniu metodeÎ pisarskaÎ tego autora:
Genesis. Stare Przymierze, Wyd. Znak, KrakoÂw 1977; Exodus. Stare Przymierza, Wyd. Znak,
KrakoÂw 1977.
23
Søusznie stwierdza R. Brandstaetter, Niewygøoszone przemoÂwienie o Tadeuszu ZÇychiewiczu i o jego pisarstwie, TP 1978 nr 22, s. 3: ¹ZÇychiewicz medytuje nad BibliaÎ, czyli uprawia sztukeÎ,
ktoÂra u nas ± obojeÎtnie z jakich powodoÂw ± nigdy nie byøa popularna. PrzecieÎtny Polak sztukeÎ
biblijnych medytacji pozostawiø ksieÎzÇom, komentujaÎcym na kazalnicy, mniej lub bardziej wnikliwie, prawdeÎ Ewangeliiº.
24
Z. Kubiak, Epika biblijna Tadeusza ZÇychiewicza, TP 1977 nr 50, s. 1±2. Por. tezÇ: R. Brandstaetter, Niewygøoszone przemoÂwienie..., s. 3. Tutaj istotna konstatacja: ¹ZÇychiewicz stworzyø na
wzoÂr felietonu literackiego czy politycznego niezwykle ciekawy rodzaj felietonu o tematyce bib-
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BiblieÎ upowszechniajaÎ roÂwniezÇ czasopisma PAX-u. WymienicÂ trzeba tutaj
Jana DobraczynÂskiego (1910±1994), pøodnego autora prasy Paxowskiej oraz
mnoÂstwa publikacji ksiaÎzÇkowych. Z powodu niefortunnych decyzji politycznych i osobistego poparcia stanu wojennego w roku 1981 DobraczynÂski zostaø,
jako ¹kolaborant komunistoÂwº i ¹skrajny konformistaº, niemal powszechnie
odrzucony przez czytelnikoÂw, szczegoÂlnie przez møodsze pokolenie PolakoÂw.
DuzÇa czeÎsÂcÂ dorobku autora NajezÂdzÂcoÂw ± skaÎdinaÎd bardzo nieroÂwnego od
strony merytorycznej i artystycznej ± zostaøa niemal caøkowicie odrzucona,
a niebawem zapomniana. Dotyczy to roÂwniezÇ wieÎkszosÂci prac zwiaÎzanych
z BibliaÎ. W poczaÎtku lat 50., mimo zaostrzenia cenzury, ukazaøy sieÎ wartosÂciowe rozwazÇania tego autora: Jezus i Jego apostoøowie (1953, kilka wyd.) oraz
Manna i chleb. OpowiesÂci biblijne (1954, kilka wyd.); obie te ksiaÎzÇki ± cenne do
dzisÂ jako refleksje czøowieka sÂwieckiego nad Pismem SÂwieÎtym ± mogøy stanowicÂ inspiracjeÎ dla Zenona Kosidowskiego, Anny KamienÂskiej czy Tadeusza
ZÇychiewicza.
RoÂwnoczesÂnie pisaø DobraczynÂski ¹powiesÂci biblijneº (okresÂlenie autorskie), ktoÂre wydano staraniem Paxu w roku 1957 w czterech tomach: WybranÂcy
gwiazd (1948), SÂwieÎty miecz (1949), Listy Nikodema (1952), Pustynia (1956).
Najsøynniejszym dokonaniem, zbudowanym na gruncie przekazoÂw ewangelicznych, staøy sieÎ cokolwiek apokryficzne Listy Nikodema (ponad 20 wyd., po
kilka w kazÇdej dekadzie drugiej poøowy XX wieku, niezalezÇnie od koniunktury
politycznej).W kreÎgach inteligencji juzÇ w latach 50. DobraczynÂski zyskaø dzieÎki
tym publikacjom ± na poøy eseistycznym, na poøy popularyzatorskim ± spore
uznanie i kredyt zaufania, poniewazÇ przyczyniaø sieÎ do pogøeÎbiania kultury
religijnej i odbierany byø po trosze jako konstruktywny przeciwnik ateizacji
marksistowsko-leninowskiej. MoÂgø sieÎ wykazacÂ roÂwniezÇ genealogiaÎ AK-owskaÎ25. Zmarnowaø jednak ten pokazÂny kapitaø duchowy u konÂca swego zÇycia.
O ile na esejach ZÇychiewicza czy Kosidowskiego odcisneÎøo sieÎ ¹formalneº
pieÎtno felietonu czasopisÂmiennego (objeÎtosÂcÂ ograniczona do kilku stronic maszynopisu, nieuchronna powtarzalnosÂcÂ pewnych motywoÂw lub chwytoÂw retorycznych etc.), o tyle uprawiany przez AnneÎ KamienÂskaÎ gatunek zachowuje
pod kazÇdym wzgleÎdem duzÇaÎ swobodeÎ. Autorka nie ogranicza sieÎ do wybranego
odcinka Biblii, lecz dokonuje oryginalnych ujeÎcÂ interpretacyjnych, kojarzy motywy odlegøe, ujawnia (podobnie jak Miøosz) sÂwiezÇe widzenie poetyckie. Eseje
biblijne KamienÂskiej ukazywaøy sieÎ w drugiej poøowie lat 70., od razu zwracajaÎc
lijnej, czyli nieznany u nas dotychczas rodzaj felietonu biblijnego, w ktoÂrym w formie lekkiej,
przysteÎpnej i pieÎknej ukazuje przekonujaÎco prawdeÎ moralnaÎ chrzesÂcijanÂstwa tak od strony historycznej, w stadiach jej powstawania, jak i od strony biezÇaÎcych zjawisk naszego zÇycia codziennego.
Ten rodzaj felietonu nie ma u nas precedensuº [podkr. ± R. Brandstaetter].
25
Por. hasøo DobraczynÂski Jan autorstwa E.G. [Ewy GøeÎbickiej] w leksykonie: WspoÂøczesÂni
pisarze i badacze literatury. Søownik biobibliograficzny, oprac. zespoÂø pod red. J. Czachowska,
A. Szaøagan, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.
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uwageÎ wymagajaÎcych czytelnikoÂw: Ironiczna twarz KsieÎgi (TP 1976 nr 50), Sny
biblijne (¹Znakº 1976 nr 12). Po kilku latach ukazaøy sieÎ w tomie Twarze KsieÎgi
(IW Pax, Warszawa 1981, kilka wyd.). Poetka we wsteÎpie do tej publikacji
przypomina sceneÎ z proroka Ezechiela (3,1±7 n.), kiedy to wybranÂcowi zostaje
dana przez Boga KsieÎga-zwoÂj ± do zjedzenia. TeÎ samaÎ wizjeÎ przypomniano
u konÂca Nowego Testamentu (Ap 10,9±11). CzynnosÂcÂ ¹zjadaniaº, ¹przezÇuwaniaº sÂwieÎtych zwojoÂw skøania KamienÂskaÎ do szczegoÂlnej poufaøosÂci z BibliaÎ.
Pisarka odczuwa w tej fazie zÇycia, po wielu wøasnych dokonaniach literackich,
zÇe kulturowa i religijna pozycja ¹KsieÎgi KsiaÎgº jest czymsÂ wyjaÎtkowym w kulturze sÂroÂdziemnomorskiej, a nawet w literaturze powszechnej. Lektura kontemplujaÎca, bo takaÎ uprawia ktosÂ ¹przezÇuwajaÎcyº tekst, odkrywa przed pisarkeÎ
nowe horyzonty literatury i wiary. Nawet jeden werset Biblii mozÇe wystarczacÂ
za poemat i stanowicÂ natchnienie dla poety26.
Swoje eseje biblijne KamienÂska pisze wyrazÂnie z pozycji laika. Deklaruje
na wsteÎpie: ¹Eseje zawarte w tej ksiaÎzÇeczce saÎ to tylko pytania zadawane
KsieÎdze. Oko czytajaÎcego nie jest okiem uzbrojonym w szkieøko teologa. Jest
okiem prostego czytelnika, okiem poety. To poetyckie spojrzenie niech usprawiedliwi ewentualne odsteÎpstwa od oficjalnej egzegezy biblijnej, jesÂli takie sieÎ
znajdaÎº27. Adresatem tekstoÂw majaÎ bycÂ przede wszystkim przyjaciele autorki.
Okazuje sieÎ, zÇe w pracy nad esejami biblijnymi otrzymywaøa duchowe wsparcie
od o. Jacka Salija OP, dr Szymon Datner umozÇliwiaø czytanie Starego Testamentu w oryginale hebrajskim, zasÂ ks. Jan Twardowski uczyø jaÎ rozumienia
Nowego Testamentu. OczywisÂcie ¹prosty czøowiekº nie jest przewazÇnie tozÇsamy z ¹poetaÎº, wieÎc wsteÎpna refutacja ma charakter cokolwiek retoryczny.
W miareÎ wywodu okazuje sieÎ, zÇe KamienÂska ± skaÎdinaÎd poliglotka i wytrawna
tøumaczka ± jest doskonale obznajomiona z dawnymi przekøadami Biblii. WyroÂzÇnia szczegoÂlnie przekøad Wujka, ¹bliski przez døugie obcowanieº.
W rozwazÇaniach o psalmach korzysta z wielkich dokonanÂ poprzednikoÂw:
najwyzÇej ceni Psaøterz DawidoÂw Jana Kochanowskiego, stawiajaÎc parafrazy
mistrza z Czarnolasu ponad dokonania SeÎpa SzarzynÂskiego; korzysta tezÇ z psalmoÂw w przekøadzie Leopolda Staffa. Nigdzie nie wspomina natomiast ani
Psaøterza florianÂskiego (XIV/XV w.), ani Psaøterza puøawskiego (XV w.), ani
innych ± wcale licznych ± dokonanÂ staropolskich poprzedzajaÎcych Kochanowskiego. Potwierdza to tezeÎ Czesøawa Miøosza o tym, zÇe cenny dorobek biblijny
polskiego sÂredniowiecza pozostaje dzisÂ w zapomnieniu, a moÂgøby przed wspoÂø26
Søuszna uwaga metodologiczna, odnoszaÎca sieÎ do wszystkich autoroÂw eseistyki biblijnej:
¹WspoÂøczesny poeta chwyta sieÎ wielu sposoboÂw, aby przekazacÂ nie tylko samo søowo, ale tezÇ jakby
caøaÎ jego otoczkeÎ ± niewyrazÇalnaÎ i nieartykuøowanaÎ. Przez to materia poetycka, jakkolwiek zwarta,
staje sieÎ rozrzedzona. Poezja jeÎzyka biblijnego jest bardziej zageÎszczona, jakby ksieÎga byøa dla niej
za ciasna. [...] Dlatego kazÇde søowo i kazÇde zdanie jest wazÇne, a wyjeÎte z kontekstu zasÂwieci jak
brylantº. A. KamienÂska, Twarze KsieÎgi, IW Pax, Warszawa 1981, s. 10.
27
TamzÇe, s. 5.
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czesnymi eseistami czy tøumaczami otworzycÂ nowe horyzonty jeÎzykowe i teologiczne.
Esej KamienÂskiej Trzy przestrzenie PsalmoÂw Dawidowych, najdøuzÇszy
w caøej ksiaÎzÇce, ujawnia osobliwaÎ metodeÎ pracy. Poetka uwazÇnie czyta psalmy,
komentuje miejsca trudniejsze w taki sposoÂb, aby psaøterz ¹otrzepacÂ z bibliotecznego kurzuº (s. 20). Traktuje 150 tekstoÂw jako swoistaÎ caøosÂcÂ, osobliwy
¹poematº, beÎdaÎcy w istocie swej arcydzieøem liryki moÂwiaÎcej o aktualnych
sprawach zÇycia. Lecz nie poprzestaje na pracy intelektualnej, cheÎtnie i sÂwiadomie przechodzi ku modlitwie: ¹Ta wielka poezja domaga sieÎ raczej ciszy i przestrzeni duchowej nie zapeønionej zÇadnaÎ gadaninaÎ, przestrzeni, ktoÂra pozwoliøaby rozbrzmiewacÂ samym søowomº28. W eseistycznej pracy egzegetycznej pisarka posiøkuje sieÎ klasycznymi tekstami sÂw. Augustyna. PoznajaÎc blizÇej Enarrationes in Psalmos KamienÂska kwestionuje tradycyjnaÎ metodeÎ komentowania
wersetu po wersecie. UwazÇa tezÇ, zÇe mesjanÂska interpretacja psalmoÂw stosowana przez biskupa Hippony znacznie zaweÎzÇa poetycki sens Psaøterza. Dotyczy to
na przykøad proroctw chrystologicznych, ktoÂre przenioÂsø do swego przekøadu
psalmoÂw ks. Jakub Wujek, umieszczajaÎc w tym duchu wskazoÂwki interpretacyjne w argumentach do poszczegoÂlnych utworoÂw. ¹Metoda interpretacji sÂw.
Augustyna niszczy jakby od wneÎtrza tkankeÎ poetyckaÎ geÎstaÎ od obrazoÂw i konkretoÂw. Dla filozofa i teologa to, co jest istotaÎ poezji, stanowi przeszkodeÎ,
zasøoneÎº29.
Warto podkresÂlicÂ, zÇe eseje KamienÂskiej powstawaøy w wieÎkszosÂci okoøo
poøowy lat 70. dwudziestego stulecia, a wieÎc poetka na biezÇaÎco mogøa czytacÂ
felietony biblijne Tadeusza ZÇychiewicza. W tym okresie wspoÂøpracowaøa juzÇ
z ¹Tygodnikiem Powszechnymº, przysyøajaÎc wøasne teksty. ZwiaÎzki i zainteresowania biblijne obojga autoroÂw trzeba by omoÂwicÂ w osobnym artykule. Co
ciekawe, po wieÎcej nizÇ dwudziestu latach od przedwczesnej sÂmierci Anny KamienÂskiej, jej syn, Paweø SÂpiewak, znany profesor socjologii PAN, rozpoczaÎø
z poczaÎtkiem roku 2009 na øamach TP rubrykeÎ felietonu biblijnego Tora, drukujaÎc juzÇ kilka odcinkoÂw30. Z cyklu tego, o ile beÎdzie kontynuowany, powstanie zapewne wartosÂciowa ksiaÎzÇeczka, objasÂniajaÎca przede wszystkim semantykeÎ jeÎzyka hebrajskiego oraz mentalnosÂcÂ judaistycznaÎ, a takzÇe nawiaÎzujaÎca dyskretnie do pamieÎtnej publikacji Twarze KsieÎgi.
W latach 1971±1976 redaktor Marek Skwarnicki z TP, uzÇywajaÎcy jako
felietonista z WisÂlnej pseudonimu Spodek, dokonaø ± na prosÂbeÎ benedyktynoÂw
z TynÂca reprezentujaÎcych KomisjeÎ ds. Liturgii Episkopatu Polski ± przekøadu

28

TamzÇe, s. 20.
TamzÇe, s. 33±34.
30
Por. np. P. SÂpiewak, Miszpatim [z cyklu Tora], TP 2009 nr 9, s. 8. Jest to komentarz do
KsieÎgi WyjsÂcia 21,1±24,17.
29
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Psaøterza do liturgicznych celoÂw KosÂcioøa. Pisze tøumacz, a zarazem poeta
o sporym i wartosÂciowym dorobku:
¹Teksty te weszøy najpierw w formie «psalmoÂw responsoryjnych» do Lekcjonarza mszalnego, a potem nieznacznie, z moim tezÇ udziaøem korygowane, do
Liturgii godzin ± ksiaÎg wydawanych przez «Pallottinum». Wydanie z 1976
roku, poprzedzone søowem Ks. Kardynaøa Karola Wojtyøy, byøo pierwszaÎ
edycjaÎ tego przekøaduº31.

PrzekøadajaÎc Psaøterz na jeÎzyk wspoÂøczesny Skwarnicki musiaø respektowacÂ
istotne ograniczenia prozodyczne. Chodziøo o zroÂwnowazÇenie formatoÂw sylabicznych poszczegoÂlnych wersetoÂw, by uøatwicÂ recytowanie (sÂpiewanie) psalmoÂw podczas liturgii. W kazÇdym niemal utworze wyodreÎbniono graficznie
kolejne dystychy, rzadziej wieÎksze caøostki wersyfikacyjne, co stanowi istotne
uøatwienie dla wykonawcoÂw i stwarza mozÇliwosÂcÂ dopasowania a vista wokalizy32. Przekøad Skwarnickiego niemal pozbawiony jest archaizmoÂw, lecz mimo
stosowania zasobu søownikowego polszczyzny dwudziestowiecznej, tøumacz ±
wrazÇliwy przeciezÇ poeta ± stara sieÎ zrealizowacÂ wazÇny postulat estetyczny Miøosza, tzn. uzÇywacÂ stylu podniosøego, roÂzÇniaÎcego sieÎ od jeÎzyka prasy i masowej,
codziennej komunikacji. Dokonanie translatorskie Skwarnickiego nie zostaøo,
o ile wiemy, zauwazÇone ani przez krytykeÎ literackaÎ, ani przez badaczy literatury. Niemniej Psaøterz w przekøadzie Skwarnickiego staø sieÎ w ostatnim trzydziestoleciu najczeÎsÂciej czytanaÎ ksieÎgaÎ biblijnaÎ z powodu wøaÎczenia fragmentoÂw psalmicznych do mszaøu KosÂcioøa katolickiego w Polsce i wszeÎdzie na
sÂwiecie tam, gdzie odprawiana jest eucharystia w jeÎzyku polskim. Benedyktyni
tynieccy nie zdecydowali sieÎ uzÇycÂ zÇadnego z istniejaÎcych przekøadoÂw (do roku
1971). Marek Skwarnicki pracowaø zatem na zamoÂwienie w pierwszej dekadzie
lat 70., wyprzedzajaÎc dokonania starszych kolegoÂw po pioÂrze, tzn. Czesøawa
Miøosza czy Romana Brandstaettera.
Dopiero z poczaÎtkiem lat 90. XX stulecia zaczeÎøy sieÎ ukazywacÂ ksiaÎzÇki
biblistyczne prof. Anny SÂwiderkoÂwny (1925±2008), znakomitej znawczyni papirusoÂw i kultur starozÇytnych, ktoÂra ± nie beÎdaÎc biblistkaÎ, na marginesie swych
szerokich zainteresowanÂ papirologicznych ± od wielu lat wygøaszaøa na zaproszenie sÂrodowisk kosÂcielnych i sÂwieckich pamieÎtne wykøady na temat Biblii,
drukowane najpierw w czasopismach religijnych, a wreszcie wydane, juzÇ w wolnej Polsce, po likwidacji cenzury, jako Rozmowy o Biblii, cieszaÎce sieÎ wielkim
uznaniem czytelnikoÂw (7 wydanÂ do roku 2001)33. Metoda prelegentki zasøuguje
31

WsteÎp tøumacza do: Psaøterz, tø. M. Skwarnicki, Wyd. Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 1990, s. 3.
32
InformacjeÎ takaÎ otrzymalisÂmy od kilku sÂwieckich lektoroÂw (kantoroÂw) w Krakowie, Lublinie, Szczecinie.
33
A. SÂwiderkoÂwna, Rozmowy o Biblii [1994], PWN, Warszawa 20017; RozmoÂw o Biblii ciaÎg
dalszy, PWN, Warszawa 19964; Biblia w sÂwiecie greckim, Gaudentinum, Gniezno, 1996; Rozmowy
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na uwageÎ: autorka uwzgleÎdnia wiedzeÎ o starozÇytnosÂci z punktu widzenia archeo-loga sÂroÂdziemnomorskiego, tzn. potrafi rekonstruowacÂ to, co historykom
sprawia najwieÎksze trudnosÂci, czyli codziennosÂcÂ epoki Starego i Nowego Testamentu. Wøada jako filolog trzema jeÎzykami biblijnymi, beÎdaÎc pod tym
wzgleÎdem chyba pierwszaÎ kobietaÎ na gruncie polskim. W øacinie, grece czy
hebrajskim wyroÂzÇnia niuanse znaczeniowe, na ktoÂre filologowie ± skierowani
zwykle tylko na tekst ± nie zawsze zwracali uwageÎ. Dorobek biblistyczny SÂwiderkoÂwny przewyzÇsza swaÎ oryginalnosÂciaÎ i przenikliwosÂciaÎ wieÎkszosÂcÂ tekstoÂw
eseistycznych napisanych dotaÎd w jeÎzyku polskim, zrozumiaøych dla czytelnika
o wyksztaøceniu humanistycznym. Jednak nie mamy tu do czynienia z popularyzacjaÎ, lecz z poglaÎdowym uprzysteÎpnieniem warsztatu wielostronnej badaczki, opierajaÎcej swe dociekania na bogatej i fachowej literaturze przedmiotu.
W dorobku eseistyki biblistycznej XX stulecia pozostaje Anna SÂwiderkoÂwna
postaciaÎ niepowtarzalnaÎ i wybitnaÎ, wprowadzajaÎcaÎ inteligencjeÎ polskaÎ w nowe
tysiaÎclecie tekstami o Biblii, jakich dotaÎd w Polsce nie byøo.
Wielostronne uzdolnienia tej badaczki, przez ponad poÂø wieku zwiaÎzanej
z Uniwersytetem Warszawskim, rozpoznano stosunkowo wczesÂnie w stolicy,
aczkolwiek tylko w kreÎgu elitarnym. DosÂcÂ wspomniecÂ, zÇe autorka RozmoÂw
o Biblii byøa niezwykle cenionaÎ przez poeteÎ rozmoÂwczyniaÎ ks. Jana Twardowskiego: pomagaøa mu w szczegoÂøowym opracowywaniu kazanÂ, dawaøa kompetentnaÎ podbudoweÎ filologicznaÎ tekstom homiletycznym34, ktoÂre obecnie saÎ
spisywane i wydawane stopniowo przez AleksandreÎ IwanowskaÎ.
W ostatnich dekadach zÇycia prof. SÂwiderkoÂwna zaczeÎøa publikowacÂ w Spoøecznym Instytucie Wydawniczym Znak, søynnej oficynie krakowskiej, dziaøajaÎcej juzÇ ponad 30 lat. Jak pamieÎtamy, wydawano tam felietony biblijne ZÇychiewicza. WøasÂnie w tym sÂrodowisku znalazøa sieÎ osoba, ktoÂra z autorkaÎ RozmoÂw o Biblii przeprowadziøa obszerny wywiad dokumentujaÎcy rozwoÂj zainteresowanÂ Anny SÂwiderkoÂwny35. Charakterystyczne dla autorki RozmoÂw o Biblii
jest caøkowicie partnerskie, niemal kolezÇenÂskie podejsÂcie do czytelnikoÂw i søuchaczy, co szczegoÂlnie zapamieÎtali uczestnicy spotkanÂ autorskich. Mimo takiego nastawienia do odbiorcy, SÂwiderkoÂwna w swoich wystaÎpieniach ± a tym
bardziej w pisarstwie o Biblii i historii sÂwiata starozÇytnego ± nie rezygnowaøa
z powazÇnych analiz filologicznych czy teologicznych36. DzieÎki merytorycznemu
podejsÂciu ksiaÎzÇki niedawno zmarøej Autorki zachowujaÎ wartosÂcÂ ponadczasowaÎ
i stanowiaÎ godne wprowadzenie w trzecie tysiaÎclecie chrzesÂcijanÂstwa.
o Biblii. Nowy Testament, PWN, Warszawa 20002; Prawie wszystko o Biblii, Wyd. Stentor, Warszawa 2002; Biblia a czøowiek wspoÂøczesny, Wyd. Znak, KrakoÂw 2005; Rozmowy o Biblii. OpowiesÂci i przypowiesÂci, PWN, Warszawa 2006.
34 Â
Sladem tej wspoÂøpracy jest ksiaÎzÇka ks. Jana Twardowskiego, Wiersze o Biblii, wspoÂøpraca
A. SÂwiderkoÂwna, Wyd. Rosikon Press, Warszawa 2006.
35
ChodzicÂ po wodzie. Z AnnaÎ SÂwiderkoÂwnaÎ rozmawia ElzÇbieta Przybyø, Wyd. Znak, KrakoÂw 2003.
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Dla wszystkich eseistoÂw biblijnych charakterystyczne jest przywiaÎzanie do
dawnych przekøadoÂw staropolskich. Prawo sformuøowane przez Miøosza ¹im
starszy przekøad, tym lepszyº pozostaje aktualne dla wymienianych wczesÂniej
autoroÂw, nawet jesÂli wysteÎpujaÎ z odmiennych sÂwiatopoglaÎdowo pozycji. W prywatnej lekturze, tym bardziej w modlitwie wøasnej, pisarze wspoÂøczesÂni cheÎtnie
sieÎgajaÎ do Wujka, Biblii GdanÂskiej czy Brzeskiej. Znacznie rzadziej do psaøterzy w przekøadach sÂredniowiecznych czy do najstarszych polskich modlitewnikoÂw. Wydaje sieÎ, zÇe polszczyzna przedrenesansowa w zakresie tekstu sÂwieÎtego
jest rozumiana dzisÂ wyøaÎcznie przez maøaÎ grupkeÎ specjalistoÂw. O ¹energii semantycznejº (termin Miøosza) najdawniejszego jeÎzyka polskiego pisze sieÎ niewiele. Ten wielki ugoÂr teologiczno-filozoficzny mozÇe sieÎ okazacÂ w XXI wieku
ziemiaÎ zÇyznaÎ i karmiaÎcaÎ nowe pokolenia.
TwierdzicÂ mozÇna bez obawy wieÎkszego bøeÎdu, zÇe w Polsce komunistycznej,
z zaøozÇenia zwalczajaÎcej mysÂl religijnaÎ i ograniczajaÎcej swobodeÎ modlitwy,
szczegoÂlnie praktyk zbiorowych, ujawniøy sieÎ wyraziste indywidualnosÂci twoÂrcze, podejmujaÎce w literaturze ± mimo przeszkoÂd ± ambitne zagadnienia biblijne. Na mapie literackiej PRL pierwsze miejsce zajmuje, jak sieÎ zdaje, osÂrodek
krakowski, a to dzieÎki obecnosÂci sÂrodowiska ¹Znakuº i ¹Tygodnika Powszechnegoº, kilku wybitnych, sÂwieckich znawcoÂw Biblii (A. Goøubiew, Z. Starowieyska-Morstinowa, T. ZÇychiewicz). Pod Wawelem istniaøy specjalistyczne wydawnictwa, przewazÇnie kosÂcielne, zakonne itd., popularyzujaÎce kultureÎ biblistycznaÎ. W Warszawie preÎzÇnie dziaøaø PAX, dajaÎcy na polu popularyzacji biblijnej wiele wartosÂciowych ksiaÎzÇek. Wreszcie trzeba wymienicÂ PoznanÂ z uwagi
na Romana Brandstaettera, wydawnictwa ¹W drodzeº i ¹Pallottinumº oraz
inne instytucje, wspierajaÎce czytelnictwo Biblii. W wolnej Polsce, po roku
1989, pojawiajaÎ sieÎ na rynku liczne przekøady ksiaÎzÇek naukowych lub paranaukowych na temat Pisma SÂwieÎtego, ale zainteresowanie møodziezÇy akademickiej
BibliaÎ raczej spada z powodu szerokiej podazÇy innych, czeÎsto dalekowschodnich, propozycji religijnych. OgoÂlna zasÂ kultura biblijna podnosi sieÎ niezmiernie powoli. WsÂroÂd pisarzy møodszego i sÂredniego pokolenia trudno byøoby
wskazacÂ autora o gøeÎbszych, wieloletnich i stale pogøeÎbianych zainteresowaniach biblijnych.
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The Bible in Polish Modern Literature
Summary
Article The Bible in Polish Modern Literature contains reflections on the period
1945±2009, especially about an essay on the Bible written by laics, staying on more or
less catholic position. Almost all were poets: Roman Brandstaetter (1906±1987), Jan
DobraczynÂski (1910±1994), Anna KamienÂska (1920±1986), Czesøaw Miøosz (1911±
2004), Marek Skwarnicki (*1930), Anna SÂwiderkoÂwna (1925±2008), Tadeusz ZÇychiewicz (1922±1994) and others. These authors began to study the Bible in the
middle of their lives, when they were ripe to discuss theological and existential
problems of the Holy Scripture. In the contrast to them there are the writers staying
on the atheistic or agnostic position: Zenon Kosidowski (1898±1978), Artur Sandauer (1913±1989). Only one author, A. SÂwiderkoÂwna, was really a specialist in
a biblical branch as the professor of the ancient mediterranean archaeology on the
Warsaw University. She could write series her books Conversations on the Bible
which became the bestseller in the end of 20th century.
For all biblical essayists a very important issue was the philological question
connected to the langauge of the Bible and with the ¹semantic energyº of translation
(Miøosz). The biblical essayists used the old polish Bible (1600) translation of Jacob
Wujek SI or modern group translation made 1965 in Benedictiner Abbey in Tyniec
(by Cracow). Beyond a communistic censorship in years 1945±1989 all mentioned
writers could publish their articles and books. The most important center of these
initiatives was Cracow (weekly ¹Tygodnik Powszechnyº and monthly ¹Znakº, also
publisher), Warsaw (Publisher Pax), Posen.
S ø o w a k l u c z o w e: Biblia po polsku (Wujek XVI w. oraz przekøad tyniecki
XX w.), recepcja Biblii w XX stuleciu, wspoÂøczesne sÂwieckie komentarze do Pisma
SÂwieÎtego, osÂrodki refleksji biblijnej w Polsce (KrakoÂw, Warszawa, PoznanÂ), funkcje
krakowskiego ¹Tygodnika Powszechnegoº i miesieÎcznika ¹Znakº
K e y w o r d s: the Bible in the polish version (Wujek's translation and the Tyniec Bible), reception of the Bible in the 20th century, modern laic commentary to
the Holy Scripture, polish centers of the biblical reflexion (Cracow, Warsaw, Posen),
functions of the Cracow weekly ¹Tygodnik Powszechnyº and monthly ¹Znakº

