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BIBLIA POLSKA

Powszechnie wiadomo, zÇe oryginalnymi jeÎzykami Pisma SÂwieÎtego byøy dla
Starego Testamentu ± jeÎzyk hebrajski, aramejski (niewielkie fragmenty) oraz
grecki, zasÂ dla Nowego Testamentu ± jeÎzyk grecki. Sami ZÇydzi uznali, w miareÎ
wypierania jeÎzyka hebrajskiego przez jeÎzyk aramejski i grecki, koniecznosÂcÂ
tøumaczenia Biblii na te wøasÂnie jeÎzyki. Tak powstaøy aramejskie Targumy
i grecka Septuaginta. ChrzesÂcijanie przyjeÎli BiblieÎ greckaÎ, jednak gdy jeÎzyk
øacinÂski zaczyna zajmowacÂ miejsce greckiego, pojawiajaÎ sieÎ tøumaczenia øacinÂskie (Vetus Latina, Wulgata sÂw. Hieronima). Wraz z procesem zanikania znajomosÂci jeÎzyka øacinÂskiego a zarazem rozwojem jeÎzykoÂw narodowych pojawiajaÎ sieÎ tøumaczenia Biblii na te jeÎzyki. Sprzyjaøa temu takzÇe reformacja. Przekøady narodowe nie byøy entuzjastycznie przyjmowane przez KosÂcioÂø katolicki.
Na Soborze Trydenckim niektoÂrzy ojcowie soborowi, zwøaszcza Francuzi i Hiszpanie, domagali sieÎ nawet poteÎpienia wszystkich przekøadoÂw, gdyzÇ uwazÇali je
za zÂroÂdøo herezji. Takiego jednak zakazu ± pod wpøywem biskupoÂw wøoskich,
niemieckich i polskich ± nie wydano1. Kultura polska wyrosøa na chrzesÂcijanÂskich wartosÂciach, dla ktoÂrych fundamentem od samego poczaÎtku byøa Biblia.
Przekøady Biblii na jeÎzyk polski, podobnie jak w innych krajach na jeÎzyki
narodowe, nalezÇaøy do najwazÇniejszych form pisÂmiennictwa. Maria Kossowska
we wsteÎpie do swojej monografii posÂwieÎconej Biblii w jeÎzyku polskim napisaøa:
¹KsieÎga ta [Biblia] zÇyje w sÂwiecie bardzo intensywnie. ZÇyje i w Polsce. ZÇyøa
w niej od zarania jej historycznych dziejoÂw. W jakimsÂ sensie inaczej i w jakimsÂ
sensie podobnie, jak i dzisÂº2. Czy jednak mozÇemy znalezÂcÂ jakisÂ przekøad, ktoÂry
cieszyøby sieÎ tak szerokim i silnym oddziaøywaniem, tak wielkim uznaniem, izÇ
mozÇna byøoby go poroÂwnacÂ do Wulgaty sÂw. Hieronima, cieszaÎcej sieÎ autorytetem Biblii øacinÂskiej, lub do Septuaginty, posiadajaÎcej autorytet Biblii greckiej,

Por. A. Tronina, Tekst Pisma SÂwieÎtego, w: WsteÎp ogoÂlny do Pisma SÂwieÎtego, red. J. Szlaga,
PoznanÂ±Warszawa 1986, s. 179.
2
M. Kossowska, Biblia w jeÎzyku polskim, PoznanÂ 1968, t. 1, s. 8.
1
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i nazwacÂ go BibliaÎ polskaÎ? Na to pytanie postaramy sieÎ odpowiedziecÂ, sÂledzaÎc
polskie przekøady Biblii od czasoÂw najdawniejszych do wspoÂøczesnych.

I. BIBLIA POLSKA ± POCZAÎTKI

Po przyjeÎciu chrztu przez PolskeÎ misjonarze, ktoÂrzy uczaÎ zasad wiary, posøugujaÎ sieÎ jeÎzykiem øacinÂskim. MuszaÎ jednak bardzo szybko przyswoicÂ sobie
jeÎzyk autochtonoÂw, aby lepiej wyjasÂniacÂ im prawdy wiary, zasady moralne
i EwangelieÎ3. W Polsce PiastoÂw znajomosÂcÂ Starego i Nowego Testamentu
ogranicza sieÎ jednak do waÎskiego kreÎgu mnichoÂw i wyzÇszego duchowienÂstwa.
Pozostaøych wierzaÎcych musi zadowolicÂ Biblia pauperum, tj. obrazowe przedstawienia bohateroÂw i epizodoÂw biblijnych, umieszczane w miejscach sprawowania kultu. Misjonarze sprowadzajaÎ na ziemie polskie ksieÎgi Pisma SÂwieÎtego,
homiliarze, zbiory hagiograficzne, ksieÎgi liturgiczne oraz podreÎczniki, ktoÂre
zawieraøy wykøad wiary. Rozwija sieÎ szkolnictwo, ktoÂre przyczynia sieÎ do
wzrostu poziomu intelektualnego zaroÂwno duchowienÂstwa, jak i sÂwieckich.
JednoczesÂnie nasteÎpuje wzrost sÂwiadomosÂci religijnej i narodowej, co w XIII
wieku doprowadza do powstania wspaniaøych dzieø literatury religijnej i narodowej w jeÎzyku polskim, jak na przykøad Bogurodzica czy Kazania sÂwieÎtokrzyskie. Te ostatnie, w ktoÂrych znajdujaÎ sieÎ jedne z najstarszych proÂb tøumaczenia
Pisma SÂwieÎtego na jeÎzyk polski, pokazujaÎ, zÇe kontekstem pojawienia sieÎ staropolskich tøumaczenÂ byøa na pierwszym miejscu liturgia. Wydaje sieÎ, zÇe kazania te byøy przeznaczone przede wszystkim dla søuchacza wyksztaøconego i posiadajaÎcego pewnaÎ wiedzeÎ teologicznaÎ oraz znajomosÂcÂ Pisma SÂwieÎtego4.
Po tych pojedynczych proÂbach tøumaczenÂ roÂzÇnych tekstoÂw biblijnych pojawiajaÎ sieÎ takzÇe tøumaczenia caøych ksiaÎg. WazÇne w tym miejscu saÎ zaroÂwno
ich wczesne pochodzenie, jak i ich liczba. NajwczesÂniej przeøozÇonaÎ ksieÎgaÎ Starego Testamentu byø Psaøterz, ktoÂry od zawsze søuzÇyø przede wszystkim do
modlitwy. Pierwsze przekøady ksiaÎg sÂwieÎtych odegraøy ogromnaÎ roleÎ w ksztaøtowaniu sieÎ polszczyzny, zwøaszcza jej søownictwa religijnego i teologicznego5.
3

Po opis sytuacji na ziemiach polskich po przyjeÎciu chrztu, ktoÂry stanowi swoisty Sitz im
Leben powstawania najstarszych przekøadoÂw Pisma SÂwieÎtego na jeÎzyk polski, odsyøam do:
R. Skrzyniarz, Najstarsze proÂby tøumaczenia Biblii na jeÎzyk polski w kazaniach sÂwieÎtokrzyskich,
¹Roczniki Teologiczneº 44(1997) z. 4, s. 20±22.
4
Por. Skrzyniarz, art. cyt., s. 27.
5
Por. I. Kwilecka, Z badanÂ nad staropolskim søownictwem biblijnym, ¹Studia z Filologii
Polskiej i SøowianÂskiejº 23(1985), s. 49±60; M. Karpyluk, Staropolskie tøumaczenia Biblii jako
zÂroÂdøo do przyszøego søownika naszej terminologii religijnej, w: Biblia a kultura Europy. 2000 lat
chrzesÂcijanÂstwa, red. M. KaminÂska, E. Maøek, èoÂdzÂ 1992, t. 1, s. 95±103.
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Przekøady te mozÇna traktowacÂ jako symbole zakorzenienia sieÎ Pisma SÂwieÎtego
w tradycjach polskich6. Z XIII wieku (1280 r.) pochodziø prawdopodobnie
Psaøterz przetøumaczony dla KroÂlowej Kingi. Nie zachowaø sieÎ on do naszych
czasoÂw. Wniosek o jego istnieniu wyprowadziø Aleksander BruÈckner na podstawie relacji z øacinÂskiego ZÇywota bøogosøawionej Kingi z XIV wieku, w ktoÂrym
znajduje sieÎ wzmianka o tym, zÇe ksieÎzÇna odmawiaøa przed wyjsÂciem z KosÂcioøa
dziesieÎcÂ psalmoÂw w jeÎzyku ojczystym. Wedøug tego samego autora odpisy tego
Psaøterza kraÎzÇyøy przez dwa i poÂø wieku, azÇ staø sieÎ on tekstem-wzorcem dla
poÂzÂniejszych Psaøterzy: Psaøterza kroÂlowej Jadwigi zwanego Psaøterzem florianÂskim (z ok. 1395±1405 r.), Psaøterza puøawskiego z 2. poøowy XV wieku oraz
Psaøterza krakowskiego z roku 14707. Fragmenty przetøumaczonych lub sparafrazowanych psalmoÂw znajdujemy takzÇe w Karcie SÂwidzinÂskiego, Modlitwach
Wacøawa czy Wigiliach za umarøe ludzie. Wedøug badaczy Karta SÂwidzinÂskiego
mozÇe bycÂ przykøadem tego, zÇe Psalmy, w tym przypadku Psalm 50 (Miserere),
nie byøy tøumaczone w caøosÂci, ale najczeÎsÂciej fragmentami, ktoÂre poÂzÂniej spisano na pojedynczych kartkach i rozdawano lub sprzedawano wiernym z okazji
roÂzÇnych uroczystosÂci kosÂcielnych8. Prawdopodobnie sam tekst Psalmu 50 skopiowany zostaø w Krakowie na poczaÎtku XV wieku u kanonikoÂw regularnych i ±
zdaniem Stanisøawa Rosponda ± jest zgodny z Psaøterzem florianÂskim9. W Modlitwach Wacøawa, beÎdaÎcych zbiorem wielu modlitw (np. Godzinek o NajsÂwieÎtszej Maryi Pannie, Godzinek o sÂw. Annie, Godzinek o Aniele StroÂzÇu) i skopiowanych z roÂzÇnych zÂroÂdeø przez Wacøawa Ubogiego z Brodni przed rokiem
1482, znajduje sieÎ takzÇe pewna liczba psalmoÂw. W Wigiliach za umarøe ludzie
zawartych jest 16 psalmoÂw.
Najstarszym z caøosÂciowych tøumaczenÂ Psaøterza jest Psaøterz florianÂski10.
NazweÎ teÎ nadaø mu Wøadysøaw Nehring. Pochodzi ona od opactwa kanonikoÂw
regularnych St. Florian w poblizÇu Linzu, w Austrii, w ktoÂrym sieÎ znajdowaø azÇ
do roku 1931, kiedy zostaø zakupiony przez PolskeÎ. UwageÎ zwraca troÂjjeÎzyczny
tekst Psaøterza (øacinÂski, polski i niemiecki w wierszach nasteÎpujaÎcych po sobie), zapisany w dwoÂch kolumnach. Tøumacz korzystaø z tekstu øacinÂskiego,
ktoÂry w niewielu miejscach odbiega od poÂzÂniejszej Wulgaty klementynÂskiej
(wydanej w 1592 r.). Prawdopodobnie wybraø on jeden z wielu tekstoÂw obie6

Por. M. Wojciechowski, O biblistyce w Polsce, ¹Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia BiblistoÂw
Polskichº 4(2007) nr 4, s. 254.
7
Na ten temat: A. BruÈckner, Psaøterze polskie do poøowy XVI wieku, ¹Rozprawy i Sprawozdania z PosiedzenÂ Wydziaøu Filologicznego (Polskiej) Akademii UmiejeÎtnosÂciº [dalej: RWFPAU]
34(1902), s. 257±339, 421±463.
8
Por. Kossowska, dz. cyt., t. 1, s. 15. Autorka powoøuje sieÎ na poglaÎdy K. Maøkowskiego,
PrzeglaÎd najdawniejszych pomnikoÂw jeÎzyka polskiego, Warszawa 1872.
9
S. Rospond, Psaøterz florianÂski a tak zwana Karta Medycka czy SÂwidzinÂskiego, Wrocøaw
1953.
10
Zob. M. GeÎbarowicz, Psaøterz florianÂski i jego geneza, Wrocøaw 1965; D. Kowalska, Styl
Psaøterza florianÂskiego na tle poroÂwnawczym, èoÂdzÂ 2003.
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gajaÎcych sÂredniowiecznaÎ EuropeÎ. Tekst polski tylko w nielicznych miejscach
odbiega od umieszczonego roÂwnolegle tekstu øacinÂskiego, co wskazuje na peøne
posøuszenÂstwo tøumacza wobec tekstu zÂroÂdøowego. Nie jest znane ani autorstwo tego Psaøterza, ani jego geneza. NiektoÂrzy (L. Bernacki, S. Rospond)
utrzymujaÎ tezeÎ o jego sÂlaÎskim pochodzeniu, inni (W. Taszycki) o pochodzeniu
krakowskim11. Jedni uwazÇali, zÇe nalezÇaø do Maøgorzaty, zÇony kroÂla Ludwika
WeÎgierskiego, inni øaÎczyli go z osobaÎ Marii, coÂrki Ludwika, pretendentki do
tronu polskiego, jeszcze inni z osobaÎ kroÂlowej Jadwigi. Jest to psaøterz ferialny
o ukøadzie osÂmiodzielnym, tj. przeznaczonym do odmawiania w ciaÎgu kolejnych dni tygodnia, co mozÇe sugerowacÂ, zÇe byø uzÇywany do modlitw. NalezÇy
docenicÂ wageÎ tego tøumaczenia. Po pierwsze powstaøo ono w momencie, kiedy
mowa polska w pisÂmie stawiaøa pierwsze kroki. Po drugie nie jest wykluczone,
zÇe tøumaczenie to, chociazÇ jeszcze bardzo nieudolne (søowa polskie oddajaÎ
søowo po søowie wyrazy øacinÂskie, co sprawia, zÇe caøosÂcÂ czeÎsto nie ma sensu),
daøo, jak to udowadnia Kossowska, podwaliny dla polskiego stylu biblijnego,
ktoÂry byø potem kontynuowany w nasteÎpnych epokach12.
Chronologicznie nasteÎpnym zachowanym Psaøterzem w jeÎzyku polskim jest
Psaøterz puøawski z konÂca XV lub 1. poøowy XVI wieku, ktoÂry ma format
codziennego modlitewnika (312 kart pergaminowych o wymiarach 15,5 x
11,5cm). Zawiera on polski przekøad psalmoÂw uøozÇonych wedøug dni tygodnia,
co sÂwiadczy o jego przeznaczeniu modlitewnym. O jego wartosÂci sÂwiadczy fakt,
zÇe kazÇdy Psalm jest poprzedzony argumentem, czyli komentarzem o charakterze alegorycznym i historycznym (wskazoÂwki dotyczaÎce sposobu odmawiania
oraz zwiaÎzku tresÂci psalmu z zÇyciem kroÂla Dawida). ObjasÂnienia te uwazÇane saÎ
za pierwszy polski komentarz do KsieÎgi PsalmoÂw. Jest on, podobnie jak Psaøterz florianÂski, dosÂcÂ niewolniczym przekøadem tekstu øacinÂskiego, chociazÇ jest
w nim widoczny coraz wieÎkszy wpøyw szyku i stylistyki polskiej. Fakt, zÇe zawiera jedynie tekst polski, zapisany tylko w jednej kolumnie, duzÇymi literami,
mozÇe wskazywacÂ na przecieÎtne sÂrodowisko czytelnicze tego Psaøterza13.
W tym miejscu nalezÇaøoby wspomniecÂ o najstarszym drukowanym Psaøterzu w jeÎzyku polskim, wydanym dwukrotnie u Wietora w Krakowie, w roku
1532 i 1535, staÎd jego nazwa Psaøterz krakowski lub Wietora. NalezÇy go umiesÂcicÂ wsÂroÂd zabytkoÂw reÎkopisÂmienniczych z jednego powodu: nie jest wykluczone, jak to udowadnia BruÈckner, zÇe jest to drukowany przekaz sÂredniowiecznego przekøadu beÎdaÎcego podstawaÎ dla Psaøterza florianÂskiego i puøawskiego14.
Najstarszym polskim przekøadem caøosÂci Starego Testamentu, a bycÂ mozÇe
nawet caøego Pisma SÂwieÎtego, jest tzw. Biblia kroÂlowej Zofii, reÎkopis z 2. po11

Na ten temat zob. Kossowska, dz. cyt., t. 1, s. 22±26; A. Witkowska, Biblia ± przekøady
polskie, w: Encyklopedia katolicka [dalej: EK], t. 2, kol. 410.
12
Kossowska, dz. cyt., t. 1, s. 36.
13
Tak: Kossowska, dz. cyt., t. 1, s. 46.
14
BruÈckner, Psaøterze polskie do poøowy XVI wieku.
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øowy XV wieku, zwany takzÇe BibliaÎ szaroszpatackaÎ (od weÎgierskiej miejscowosÂci SaÂrospatak, gdzie w kolegium kalwinÂskim przechowywano jaÎ do 1939 r.).
Prawdopodobnie powstaøa ona na zlecenie Zofii, czwartej zÇony Wøadysøawa
Jagieøøy, ksieÎzÇniczki holszanÂskiej, zmarøej w 1461 roku. Tøumaczenia z Wulgaty,
w oparciu o wczesÂniejsze przekøady czeskie, dokonaøo kilku tøumaczy, a zwøaszcza kapelan kroÂlowej, Andrzej z Jaszowic15. Tekst powstaø w latach 1453±
1455. Do II wojny sÂwiatowej ocalaø jedynie pierwszy tom tøumaczenia, takzÇe
mocno zdefektowany (z 470 kart zachowaøo sieÎ jedynie 185), ktoÂry zawieraø
PieÎcioksiaÎg oraz KsieÎgi: Jozuego, SeÎdzioÂw, Rut, 1±2 Samuela, 1±2 KroÂlewskaÎ,
1±2 Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Judyty, Tobiasza, Estery. Drugi tom zawieraø pozostaøe ksieÎgi Starego Testamentu i bycÂ mozÇe, ale nie jest to pewne,
Nowy Testament. Z drugiego tomu zachowaøo sieÎ zaledwie kilka kart16.
W wiekach sÂrednich istniaøy takzÇe polskie przekøady Nowego Testamentu.
BruÈckner wskazuje na sÂlady istnienia sÂredniowiecznego przekøadu Nowego
Testamentu w tzw. Nowym Testamencie Scharffenbergera, ktoÂry zostaø wydany
dwukrotnie drukiem w Krakowskiej Oficynie Scharffenbergera w 1556 i 1558 r.
Badacz twierdzi, zÇe w jego teksÂcie widacÂ wpøyw sÂredniowiecznego anonimowego tøumacza, co wskazywaøoby, zÇe w Polsce w XV wieku istniaø caøy Nowy
Testament w jeÎzyku polskim. Karol GoÂrski natomiast identyfikuje autora z kronikarzem Marcinem Bielskim (podwazÇa to tezeÎ BruÈcknera), uwazÇajaÎc ten druk
za pierwszy katolicki przekøad Nowego Testamentu17. BruÈckner twierdziø takzÇe, zÇe pochodzaÎcy z 1450 r. reÎkopis, zawierajaÎcy fragment z 25 rozdziaøu Ewangelii sÂw. Mateusza, odkryty przez Wojciecha KeÎtrzynÂskiego, jest dowodem, zÇe
w jeÎzyku polskim istniaø juzÇ w tym czasie caøy Nowy Testament18. Badania Jana
Janowa przekonujaÎ, zÇe w Polsce w XV wieku istniaøy co najmniej dwa peøne
przekøady Ewangelii, z ktoÂrych zÇaden nie dotrwaø do naszych czasoÂw. Najobszerniejszym zabytkiem z XV wieku jest tekst Harmonii ewangelicznej ze zbioroÂw Biblioteki Ordynacji Zamoyskich w Warszawie19.
Liczba przekøadoÂw Psaøterza i zakres ich wykorzystania sÂwiadczy o znaczeniu tej ksieÎgi dla pobozÇnosÂci oÂwczesnych PolakoÂw. Tak byøo roÂwniezÇ w poÂzÂniejszym okresie. Translatorzy nieustannie interesowali sieÎ Psaøterzem: od renesansu azÇ do wspoÂøczesnosÂci mnozÇyøy sieÎ poetyckie przekøady tej ksieÎgi, jak
15

Dokøadny opis dziejoÂw Biblii kroÂlowej Zofii mozÇna znalezÂcÂ w: Kossowska, dz. cyt., t. 1,
s. 68±74.
16
Z drugiego tomu odnaleziono pieÎcÂ kart, ktoÂre w XVII w. zostaøy uzÇyte przez introligatora
J. Dittmana w Jaworze do oprawy innych ksiaÎzÇek. KolejnaÎ karteÎ odnalazø w 1892 r. T. Wierzbowski, a kolejne cztery w 1923 r. E. Hanisch. Do czasoÂw wojny znajdowaøy sieÎ w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocøawiu. Po wojnie zachowaøy sieÎ jedynie dwie z nich. Urywek karty jest przechowywany w Muzeum Narodowym w Pradze.
17
K. GoÂrski, Nowy Testament Szarffenbergera, Lublin 1958, s. 199±220.
18
Por. A. BruÈckner, Literatura religijna w Polsce sÂredniowiecznej, Warszawa 1903, t. 2,
s. 69±70.
19
Witkowska, art. cyt., kol. 411.
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chociazÇby tøumaczenia Walentego WroÂbla (1539), Mikoøaja Reja (1545), Jakuba Lubelczyka (1558), Jana Kochanowskiego (1579), Jakuba Wujka (1594),
Macieja RybinÂskiego (1605), Wojciecha Tylkowskiego (1688), Franciszka KarpinÂskiego (1786) ± sÂpiewane do dzisÂ w nieszporach kosÂcielnych, Kazimierza
Bujnickiego ± roÂwiesÂnika KarpinÂskiego (wydane dopiero w 1878 r.), Leopolda
Staffa (1937), Romana Brandstaettera (1968), Wojciecha BaÎka (1979) czy Czesøawa Miøosza (1981)20. WsÂroÂd tych przekøadoÂw najsøawniejszym jest chyba
poetycki Psaøterz DawidoÂw Kochanowskiego. Wywarø on ogromny wpøyw na
kultureÎ i pobozÇnosÂcÂ polskaÎ, czego skutki trwajaÎ do naszych czasoÂw21.
W sÂredniowieczu trudno jest moÂwicÂ o powszechnym oddziaøywaniu czy
przyjeÎciu przez wiernych jakiegosÂ konkretnego przekøadu Biblii. Oddziaøywanie nie mogøo bycÂ szerokie i to gøoÂwnie z powodoÂw ekonomicznych (ksieÎgi
w formie reÎkopisoÂw byøy drogie). Stanisøaw Sarnicki (1530±1594) miaø powiadacÂ, zÇe w dawnych czasach Biblia znajdowaøa sieÎ tylko w trzech miejscach
w Polsce: u kroÂla, u arcybiskupa i w domu OstrorogoÂw22. OgoÂø wiernych musiaø
zadowalacÂ sieÎ prawdopodobnie tøumaczeniami Pisma SÂwieÎtego, podawanymi
przez kaznodziejoÂw, misjonarzy oraz obrazami z Biblii pauperum. Wydaje sieÎ,
zÇe wszystkie sÂredniowieczne przekøady Pisma SÂwieÎtego pojawiøy sieÎ z cheÎci
poznania objawionego søowa BozÇego w jeÎzyku rodzimym, uwielbiania Boga
w jeÎzyku zrozumiaøym (psaøterze), jak roÂwniezÇ udosteÎpnienia søowa BozÇego
zaroÂwno wyksztaøconym (Kazania sÂwieÎtokrzyskie, Psaøterz florianÂski), jak i ludziom prostym (Psaøterz puøawski)23. RozwoÂj przekøadoÂw Biblii zwiaÎzany byø
niezaprzeczalnie z wynalezieniem druku przez Gutenberga (1455). PierwszaÎ
drukowanaÎ przez niego pozycjaÎ byøa wøasÂnie Biblia. Jego wynalazek bardzo
szybko rozpowszechniø sieÎ w Europie i przyczyniø sieÎ do obnizÇenia cen ksiaÎzÇek.
Do pierwszych drukoÂw polskich nalezÇy fragment z prologu do Ewangelii sÂw.
Jana (J 1,1±20), zamieszczony na ostatniej stronie øacinÂskiego dzieøa Septem
canonicae epistole beatorum apostolorum Iacobi, Petri, Joannie, Nicolai et Judae, wydanego w Krakowie u Hallera w 1514 r. W Krakowie u Wietora wyszøy
drukiem inne polskie przekøady: w 1522 r. tøumaczenie Hieronima z Wielunia
Ecclesiastes. KsieÎgi Salomonowe, ktoÂre polskim wykøadem kaznodziejskim mianujemy; w 1536 i 1541 r. wydana zostaøa KsieÎga Salomona Eklezjastyk w tøumaczeniu Piotra z Poznania. U F. Unglera, w Krakowie okoøo 1526 r. wydano
inkunabuø (Biblioteka Polskiej Akademii Nauk Zakøadu im. OssolinÂskich
1.60.862), ktoÂry zawieraø fragmenty z KsiaÎg Rodzaju i PowtoÂrzonego Prawa,
20

Por. K. Bukowski, Biblia a literatura polska, PoznanÂ 1988, s. 45.
Por. S. Dobrzycki, ¹Psaøterzº Kochanowskiego. Jego powstanie, zÂroÂdøa i wzory, RWFPAU
48(1911), s. 1±144; M. Peter, Psaøterz w wersji Jana z Czarnolasu, ¹Ruch Biblijny i Liturgicznyº
[dalej: RBL] 34(1981) nr 5, s. 257±262.
22
Por. J. Szeruda, Biblia GdanÂska i inne tøumaczenia, http://www.luteranie.pl/www/biblioteka/dpisma/szeruda1.htm, s. 1.
23
Por. Kossowska, dz. cyt., t. 1, s. 86.
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wyjaÎtki z czterech Ewangelii i apokryficznej Historii o sÂw. Annie. KsieÎga Tobiasza wydana zostaøa w Krakowie w 1539 i 1545 r. u Macieja Szarffenbergera.

II. BIBLIA POLSKA W OKRESIE REFORMACJI

Pierwsze w historii, jesÂli nie liczycÂ Biblii kroÂlowej Zofii, przekøady caøej
Biblii na jeÎzyk polski pojawiajaÎ sieÎ w okresie reformacji, ktoÂra wydatnie
wzmogøa zainteresowanie BibliaÎ. Protestanci czynili to, pozostajaÎc wierni dewizie Marcina Lutra sola Scriptura, katolicy natomiast przede wszystkim z pobudek apologetycznych (obrona sÂwieÎtej wiary katolickiej przed falaÎ protestantyzmu).
JednaÎ z decydujaÎcych roÂl w dziejach protestantyzmu w Polsce odegraø wasal
Polski, ksiaÎzÇeÎ Albrecht (1490±1568)24, ostatni mistrz zakonu krzyzÇackiego
i pierwszy ksiaÎzÇeÎ pruski, ktoÂry w 1522 r. przyjaÎø naukeÎ Lutra. Z jego inicjatywy
drukowano w KroÂlewcu pierwsze ksiaÎzÇki reformacyjne w jeÎzyku polskim. On
marzyø takzÇe o polskim przekøadzie Biblii, aby ludnosÂci polskiej, mieszkajaÎcej
w Prusach, uøatwicÂ poznanie ¹prawdziwej wiaryº. W 1551 r. w KroÂlewcu zostaøy
wydane po polsku przez Jana Seklucjana najpierw Ewangelia wedøug sÂw. Mateusza, potem zasÂ cztery Ewangelie. Sam Seklucjan (²1578) byø jednym z pierwszych propagatoroÂw luteranizmu na ziemiach polskich. W 1552 r. Seklucjan
wydaø caøy Nowy Testament; przez wieki (do 1906 r.) byø uwazÇany za jego
tøumacza. W rzeczywistosÂci jednak przekøadu dokonaø Stanisøaw Murzynowski25. Rozpowszechniøo sieÎ ono nie tylko w Prusach, ale dotarøo takzÇe w gøaÎb
Polski. KroÂlewiecki przekøad zawieraø takzÇe komentarze. Na marginesie umieszczano teksty paralelne przekøadanego tekstu, kroÂtkie objasÂnienia uzÇytych
wyrazoÂw oraz inne mozÇliwosÂci ich tøumaczenÂ. Na konÂcu kazÇdego rozdziaøu
Ewangelii Mateusza znajduje sieÎ wøasÂciwy komentarz, ktoÂry w rzeczywistosÂci
jest komentarzem do trzech pozostaøych Ewangelii (w pozostaøych Ewangeliach komentarz jest obecny tylko sporadycznie). W roku 1556, tj. w roku
ostatniego wydania kroÂlewieckiego Nowego Testamentu, ukazaø sieÎ katolicki
Nowy Testament wydany u Szarffenbergera w Krakowie, o ktoÂrym juzÇ wspomnielisÂmy uprzednio (Nowy Testament Szarffenbergera), oddziaøujaÎcy nie tylko
na katolikoÂw, ale takzÇe protestantoÂw. Przekøadu dokonaø Marcin Bielski
w oparciu o WulgateÎ. Przekøad ten, wznawiany kilkakrotnie (1564; 1566,
1568), wyparø przekøad Murzynowskiego26.

24
25

H. Wojtyska, Albrecht Pruski, w: EK, t. 1, kol. 313±314.
Por. Kossowska, dz. cyt., t. 1, s. 156, 173±175.
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Przekøadu caøego Pisma SÂwieÎtego na jeÎzyk polski jako pierwsi dokonali
katolicy. Wydano go w 1561 r. w Krakowie u Szarffenbergera pod nazwaÎ Biblia
Leopolity. Zostaøa ona dedykowana kroÂlowi Zygmuntowi II Augustowi. Praca
ta z powodu zbyt dowolnego tøumaczenia, ktoÂrego z Wulgaty dokonaø Jan
Kasprowicz Nicz z Lwowa (pseudonim Leopolita ± Lwowianin), wykøadowca
Uniwersytetu JagiellonÂskiego, nie zadowoliøa odbiorcoÂw zaroÂwno katolickich,
jak i protestanckich27. Byø to czas bardzo silnego rozwoju protestantyzmu
w Polsce. Od lat pieÎcÂdziesiaÎtych XVI w. zaczynajaÎ w Polsce wspoÂøzawodniczycÂ
z luteranami kalwini, czyniaÎc z PinÂczowa pod Krakowem swoÂj centralny osÂrodek. Oni to wøasÂnie, jeszcze przed wydaniem Biblii Leopolity, mysÂlaÎ o wøasnym
tøumaczeniu Biblii. Peøen przekøad Biblii ukazaø sieÎ w BrzesÂciu Litewskim
w 1563 r. (staÎd nazwa Biblia Brzeska), dzieÎki staraniom i finansowemu wsparciu ksieÎcia Mikoøaja Krzysztofa Radziwiøøa ¹Czarnegoº (staÎd niektoÂrzy nazywajaÎ jaÎ BibliaÎ RadziwiøøowskaÎ). W pierwszym okresie jej istnienia byøa jednak
nazywanaÎ PinczowskaÎ. Nie byøo caøkowitego drugiego wydania. Nowy Testament wyszedø w NiesÂwiezÇu (1563, 1568), Wilnie (1580, 1593), Ewangelie i Dzieje Apostolskie w Toruniu (1585), a Psaøterz w BrzesÂciu (1564). Ta Biblia søuzÇyøa
polskim protestantom azÇ do roku 1632, kiedy wydano tzw. BiblieÎ GdanÂskaÎ.
Zostaøa przeøozÇona z jeÎzyka hebrajskiego, greckiego i øacinÂskiego, chociazÇ niewaÎtpliwy wpøyw miaøy takzÇe przekøady francuskie FeÂvre'a d'Etaplesa oraz Roberta Etienne'a. Jest to drugi, po Psaøterzu florianÂskim, polski tekst biblijny
z wersetami numerowanymi. NiektoÂrzy okresÂlajaÎ jaÎ mianem arcydzieøa przekøadowego i jeÎzykowego. Wobec zbyt dosøownej Biblii Leopolity w Biblii Brzeskiej urzeka bardzo gøadki, zwarty i dynamiczny jeÎzyk28. Biblia ta posiada
komentarze do tekstu, umieszczone na bocznym i dolnym marginesie, argumenty, ktoÂre poprzedzajaÎ kazÇdaÎ ksieÎgeÎ Starego Testamentu (podanie tresÂci
ksieÎgi, wyjasÂnienie nazwy), jak roÂwniezÇ inne pomoce, uøatwiajaÎce odbioÂr tekstu
wiernym (np. kalendarze czytanÂ ze Starego i Nowego Testamentu, ktoÂrego
celem byøo rozøozÇenie lektury Biblii na caøy rok). Na dzieje tego druku wpøyneÎøa zapewne sytuacja wewnaÎtrz samego obozu kalwinoÂw. WieÎkszosÂcÂ tøumaczy
przeszøa do obozu arianÂskiego, staÎd bardzo szybko oskarzÇano to tøumaczenie
o naleciaøosÂci arianÂskie.
Jednym z najwieÎkszych przeciwnikoÂw Biblii Brzeskiej byø Szymon Budny
(1532±1596), ktoÂry podjaÎø sieÎ nowego przekøadu Biblii. Zostaø on wydany
w 1572 r. czeÎsÂciowo w NiesÂwiezÇu, czeÎsÂciowo w Uzdzie, z pomocaÎ braci Hektora
i Albrechta KawieczynÂskich, drukarzy w NiesÂwiezÇu. Najpierw Budny pracowaø
nad poprawieniem Biblii Brzeskiej, potem jednak zdecydowaø sieÎ na dokonanie
26

Wnikliwe poroÂwnanie tych dwoÂch przekøadoÂw czytelnik znajdzie w: Kossowska, dz. cyt.,
t. 1, s. 185±198.
27
Por. Szeruda, Biblia GdanÂska..., s. 2.
28
Por. Kossowska, dz. cyt., t. 1, s. 247. Autorka wyrazÇa swojaÎ opinieÎ o tym tøumaczeniu:
¹CzytajaÎc nieraz trudno uwierzycÂ, zÇe mozÇna byøo tak pieÎknie pisacÂ przed Kochanowskimº.
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wøasnego przekøadu z oryginaøu hebrajskiego, greckiego i øaciny. Przez marginalia, w ktoÂrych Budny podaje roÂzÇne wyjasÂnienia, przebija postacÂ niezwykøego
tøumacza, znajaÎcego roÂzÇne przekøady Pisma SÂwieÎtego oraz jego komentatoroÂw.
NiektoÂrzy uznajaÎ go za pierwszego polskiego krytyka tekstoÂw biblijnych, a jego
przekøad mozÇna byøoby nazwacÂ pierwszym naukowym przekøadem Biblii
w Polsce29. Budny wydaø potem jeszcze swoÂj Nowy Testament (w èosku
w 1574 i prawdopodobnie w BrzesÂciu w 1584), ktoÂry staø sieÎ wyrazem jego
przekonanÂ w sprawie wiary. W opozycji do Nowego Testamentu Budnego
wyrasta przekøad Nowego Testamentu, dokonany przez ministra arianÂskiego
zboru w Lublinie, Marcina Czechowica (1532±1613), czoøowej postaci polskiego ruchu antytrynitarskiego30. Wydany zostaø w 1577 r. w Rakowie.

III. BIBLIA W PRZEKèADZIE KS. JAKUBA WUJKA
I BIBLIA GDANÂSKA

Biblia Brzeska i NiesÂwieska miaøy stacÂ sieÎ gøoÂwnymi Bibliami polskimi.
W przedmowie do jednej i drugiej atakowano polskie katolickie przekøady caøej
Biblii czy Nowego Testamentu. Protestanci przewyzÇszali katolikoÂw zaroÂwno
pod wzgleÎdem ilosÂci wydanÂ, jak i ich jakosÂci. Posiadaøy one, w odroÂzÇnieniu od
wydanÂ katolickich, bogate komentarze (Biblia Leopolity miaøa ubogie ich namiastki), ktoÂre søuzÇyøy nie tylko do lepszego zrozumienia tresÂci czy wnikliwszego czytania Pisma SÂwieÎtego, ale takzÇe do walki z przeciwnikami wyznaniowymi. Ich jeÎzyk w poroÂwnaniu z przekøadami katolickimi, ktoÂre zbyt rygorystycznie trzymaøy sieÎ systemu jeÎzykowego Wulgaty, byø o wiele lepszy i pieÎkniejszy. Przekøady protestanckie budziøy zainteresowanie katolikoÂw. StaÎd w obozie
katolickim odczuwano coraz wyrazÂniej potrzebeÎ nowego, lepszego przekøadu
Biblii. Takiego przekøadu dokonaø ks. Jakub Wujek (1541±1597)31, ktoÂrego
zadanie ¹nie polegaøo tylko na przywroÂceniu mocno zachwianych proporcji
29
TeÎ tezeÎ udowadnia juzÇ H. Merczyng, Szymon Budny jako krytyk tekstoÂw biblijnych, KrakoÂw 1913. Dokøadne omoÂwienie caøego przekøadu w: Kossowska, dz. cyt., t. 1, s. 264±276.
30
J. Misiurek, Czechowic Marcin, w: EK, t. 3, kol. 792±794.
31
Ks. Jakub Wujek, jak pisze ks. prof. W. Chrostowski (Geneza i oddziaøywanie Biblii ks. Jakuba Wujka, w: Pan moim sÂwiatøem. KsieÎga pamiaÎtkowa dla KsieÎdza Profesora Jerzego Chmiela
w 65 roczniceÎ urodzin, zebraø i oprac. W. Chrostowski, Warszawa 2000, s. 101), nie doczekaø sieÎ
w Polsce biografii, na jakaÎ zasøuzÇyø. NajwazÇniejsze zÂroÂdøowe opracowanie stanowi: J. Poplatek,
Obecny stan badanÂ nad zÇyciem Jakuba Wujka T.J. i program dalszej pracy, ¹Polonia Sacraº 3(1950)
nr 1±2, s. 20±65. Zob. takzÇe: Chrostowski, Geneza i oddziaøywanie..., s. 101±109; Kossowska, dz.
cyt., t. 1, s. 317±320; J. Chmiel, MøodosÂcÂ i wyksztaøcenie ks. Jakuba Wujka, ¹Studia Gnesnensiaº
[dalej: SGn] 1(1975), s. 355±358; T. Hanelt, Ks. Jakub Wujek w zakonie jezuitoÂw, SGn 1(1975),
s. 358±360.
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ilosÂciowych, ale przede wszystkim na daniu przekøadu, ktoÂry moÂgøby sprostacÂ
wyzwaniom postawionym przez protestantoÂw, a w szczegoÂlnosÂci odznaczajaÎcej
sieÎ niemaøymi walorami jeÎzykowymi Biblii brzeskiej, ktoÂre i sam Wujek doceniaø, dajaÎc temu wyraz w przedmowie do wøasnego tøumaczenia Nowego Testamentuº32. Okoøo roku 1584 ks. Jakub Wujek otrzymaø zgodeÎ na przekøad od
generaøa jezuitoÂw Claudia Aquavivy, zarekomendowany przez swojego przeøozÇonego Marcina LaterneÎ jako ¹Polonus Semi-Ciceroº (¹polski poÂø-Cyceronº), z bøogosøawienÂstwem papiezÇa Grzegorza XIII33. KsiaÎdz Wujek, znajaÎcy
øacineÎ i grekeÎ, nadawaø sieÎ do tego zadania znakomicie. Ceniono roÂwniezÇ jego
zapaø w dyskusjach z innowiercami. PraceÎ nad przekøadem rozpoczaÎø okoøo
roku 1585 i prowadziø jaÎ do konÂca zÇycia34. Praca nad przekøadem trwaøa etapami. W 1593 r. wyszedø w druku w Krakowie, u Andrzeja Piotrowczyka, Nowy
Testament: Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. Znowu z øacinÂskiego i greckiego na polskie wiernie i szczerze przeøozÇony i argumentami albo
sumariuszami kazÇdych ksiaÎg i adnotacjami po brzegach objasÂniony. Søowo
¹znowuº w tytule nie oznacza ¹po raz drugiº, lecz ¹na nowoº35, co wskazuje,
zÇe w intencji samego Wujka nalezÇaøoby ten przekøad umiesÂcicÂ w konteksÂcie
tych, ktoÂre ukazaøy sieÎ wczesÂniej, o ktoÂrych zresztaÎ wspomina sam tøumacz
(wymienia BiblieÎ Leopolity, BrzeskaÎ, Seklucjanowa, Nowy Testament Budnego, przekøad Murzynowskiego)36. Wujkowy przekøad dokonany zostaø z jeÎzyka
øacinÂskiego i greckiego. BibliaÎ Wujka byøa øacinÂska Wulgata, ktoÂraÎ SoboÂr Trydencki (4 sesja, 8 kwietnia 1546 r.) uznaø za autentycznaÎ (przekøad Wulgaty jest
zgodny co do istoty z oryginaøem, a przez to wolny od bøeÎdu w sprawach wiary
i obyczajoÂw). Nie powinna zatem dziwicÂ kolejnosÂcÂ w przedstawieniu jeÎzykowych zÂroÂdeø. RoÂzÇnego rodzaju ¹argumentyº, ¹summariuszeº czy ¹annotacjeº
byøy wøasÂciwie komentarzem egzegetyczno-teologicznym autora, o charakterze
dogmatycznym i apologetycznym, do ktoÂrego wykorzystaø Wujek swoje dosÂwiadczenie nie tylko teologa, apologety, polemisty, ale takzÇe pisarza i kaznodziei37. Stanowiøy one przeciwwageÎ komentarzy proponowanych przez wydania protestanckie i wøaÎczyøy sieÎ w czynnaÎ konfrontacjeÎ z protestantyzmem.
W tym samym roku wydaø Wujek w Krakowie Psaøterz: Teraz znowu z øacinÂskiego, z greckiego i zÇydowskiego na Polski jeÎzyk z pilnosÂciaÎ przeøozÇony i Argumentami i Annotacyjami objasÂniony. Do przekøadu Psaøterza, jak i zresztaÎ
caøego Starego Testamentu, sieÎgnaÎø on po tekst øacinÂski, grecki oraz hebrajski,
32

S. Koziara, Biblia Wujka w jeÎzyku i kulturze polskiej, ¹Konspektº 2003 nr 14/15, s. 129.
Por. Chrostowski, Geneza i oddziaøywanie..., s. 104±105.
34
Cytat za: J. Starnowski, Czterechsetlecie Biblii Jakuba Wujka. Refleksje rocznicowe, ¹Bobolanumº 9(1998), s. 73.
35
Por. H. Langkammer, Polski przekøad Biblii Wujka na tle zmaganÂ i potrzeb religijno-teologicznych oÂwczesnego KosÂcioøa w Polsce, ¹Bobolanumº 9(1998), s. 54.
36
Por. Kossowska, dz. cyt., t. 1, s. 320±321.
37
Por. S. Grzybek, Ks. Jakub Wujek jako biblista i teolog, SGn 1(1975), s. 305±314.
33

BIBLIA POLSKA

211

wzgleÎdnie aramejski (nazywany za czasoÂw Wujka ¹jeÎzykiem zÇydowskimº).
W 1594 r., a wieÎc rok po pierwszym wydaniu, ukazaøo sieÎ drugie wydanie
Nowego Testamentu. W tym miejscu ujawnia sieÎ wiernosÂcÂ Wujka KosÂcioøowi
katolickiemu. SoboÂr Trydencki, ktoÂry ogøosiø autentycznosÂcÂ Wulgaty, nakazaø
jednoczesÂnie wydanie jej urzeÎdowego tekstu krytycznego. W 1590 r. ukazaøa sieÎ
tzw. Wulgata SykstynÂska, ktoÂraÎ jako wydanie wzorcowe nakazaø opublikowacÂ
papiezÇ Sykstus V. W 1592 r., wkroÂtce po sÂmierci papiezÇa Sykstusa V, papiezÇ
Klemens VIII wydaø WulgateÎ, ktoÂra zostaøa oczyszczona z niefortunnych poprawek wprowadzonych przez Sykstusa V. Byøa to tzw. Wulgata KlementynÂska.
Wujek nie posiadaø jej przy pierwszym wydaniu Nowego Testamentu. Kiedy
moÂgø z niej skorzystacÂ, dokonaø w nowym wydaniu rewizji tekstu oraz zmniejszyø ilosÂcÂ uwag krytycznych, ktoÂre miaøy søuzÇycÂ przede wszystkim prostowaniu
bøeÎdoÂw innowiercoÂw, przez co wydanie ukazaøo sieÎ w zmniejszonym for±
macie38.
Dopiero dwa lata po sÂmierci ks. Jakuba Wujka, czyli w 1599 r., wydano
w Krakowie w drukarni èazarzowej, nakøadem prymasa Stanisøawa Karnkowskiego, przekøad caøego Pisma SÂwieÎtego. Tekstem przygotowanym przez Wujka zajeÎøa sieÎ specjalna komisja (Komisja PieÎciu z ks. Stanisøawem Grodzickim
na czele). Badacze saÎ poroÂzÇnieni co do dziaøania tej komisji. Dla jednych byøa
to komisja cenzorska, ktoÂrej praceÎ oceniajaÎ jako ¹katastrofeÎº Wujkowego
dzieøa, nazywajaÎc wydanie z 1599 r. ¹BibliaÎ niby-WujkowaÎº. Inni natomiast
saÎ zdania, zÇe komisja po stwierdzeniu, zÇe przekøad byø dobrze przygotowany,
zezwoliøa na jego druk bez wieÎkszych poprawek39. Tytuø caøego dzieøa byø dosÂcÂ
rozbudowany: Biblia to jest ksieÎgi Starego Testamentu, wedøug øacinÂskiego przekøadu starego w KosÂciele powszechnym przyjeÎtego, na polski jeÎzyk znowu z pilnosÂciaÎ przeøozÇone z dokøadaniem tekstu zÇydowskiego i greckiego, i z wykøadem
katolickim trudniejszych miejsc do obrony wiary sÂwieÎtej powszechnej przeciw
kacerzom tych czasoÂw nalezÇaÎcych, przez Jakuba Wujka z WaÎgrowca SJ. ChociazÇ tøumaczenie dokonane zostaøo z Wulgaty, to jednak Wujek nie lekcewazÇyø
ksiaÎg sÂwieÎtych w oryginale; sieÎgaø do tekstoÂw pierwotnych, aby sprostacÂ wyzwaniom, ktoÂre niosøa reformacja odrzucajaÎca TradycjeÎ kosÂcielnaÎ i podkresÂlajaÎca znaczenie i wartosÂcÂ oryginaøoÂw40. W tytule zaznacza sieÎ wyrazÂnie cel polemiczny (¹przeciw kacerzomº) i apologetyczny (¹do obrony wiary sÂwieÎtej
powszechnejº) przekøadu, co mozÇe dzisiaj, w dobie rozwijajaÎcego sieÎ ekumenizmu, razicÂ, ale jest czymsÂ zupeønie normalnym, jezÇeli spojrzymy na to w konteksÂcie historycznym wøasÂciwym dla Jakuba Wujka. Trzeba sobie usÂwiadomicÂ,
zÇe czeÎsÂcÂ tøumaczy protestanckich ze wzgleÎdoÂw doktrynalnych trzymaøa sieÎ sÂcisÂle jeÎzykoÂw oryginalnych, mimo zepsucia tekstu w znanych wtedy tekstach he38
39
40

Por. Langkammer, art. cyt., s. 54.
Por. Koziara, art. cyt., s. 131.
Por. Chrostowski, Geneza i oddziaøywanie..., s. 114.
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brajskich, a zwøaszcza greckich. Sam Wujek o ¹zepsuciu tekstuº hebrajskiego
moÂwiø w Przedmowie do Czytelnika i podkresÂlaø, zÇe tekst øacinÂski jest ¹lepszy,
pewniejszy, gruntowniejszy [...], jest apostolski, to jest, izÇ sieÎ z greckim przetøumaczeniem zgadzaº41. Michaø Wojciechowski podkresÂla: ¹Ks. Jakub Wujek
przyjaÎø tekst Wulgaty jako lepszy pod wzgleÎdem krytyki tekstu, ale sieÎgnaÎø tezÇ
do oryginaøoÂw i do Septuaginty, zwøaszcza w celu ustalenia dokøadnego znaczenia søoÂw. Lepsza naukowa metoda nie byøa wtedy mozÇliwaº42. Dokonywaø
czegosÂ, co obecnie nazywa sieÎ krytykaÎ tekstu biblijnego: dostrzegajaÎc roÂzÇnice
mieÎdzy tekstem Wulgaty a greckim, dokonywaø wyboru mieÎdzy jednaÎ lekcjaÎ
a drugaÎ, zaznaczajaÎc przy pomocy specjalnych znakoÂw rozbiezÇnosÂci.
Oddziaøywanie Biblii Wujka byøo przeogromne. Przez ponad trzy i poÂø
wieku (366 lat) peøniøa ona roleÎ tøumaczenia kanonicznego dla katolikoÂw polskich i zastaÎpiona zostaøa praktycznie dopiero przez BiblieÎ TysiaÎclecia (1965).
Do poøowy XIX wieku nie pojawiøo sieÎ w Polsce zÇadne nowe tøumaczenie
katolickie Biblii. O jej przyjeÎciu przez katolikoÂw zdecydowaøy nie tylko walory
teologiczne, ale takzÇe pieÎkno jej polszczyzny, ktoÂraÎ okresÂla sieÎ nawet mianem
¹polszczyzny natchnionejº43, a samego Wujka jako tego, ktoÂry ¹daø mowie
polskiej Pismo SÂwieÎteº44. Przekøad Wujka wspoÂøtworzyø i wpøywaø na rozwoÂj
polszczyzny45 oraz ksztaøtowaø tozÇsamosÂcÂ i kultureÎ polskaÎ46. Søusznie zauwazÇa
Stanisøaw Koziara: ¹Fakt owej kilkuwiekowej obecnosÂci w kulturze religijnej
narodu jednego przekøadu uznacÂ nalezÇy za swoisty fenomen jeÎzykowo-kulturowy, niemajaÎcy praktycznie precedensu w europejskich jeÎzykachº47. Ten sam
autor upatruje w Biblii Wujka wzorzec stylu biblijnego w literaturze polskiej,
co jest widoczne w dzieøach Wespazjana Kochowskiego, Adama Mickiewicza,
Juliusza Søowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Stanisøawa WyspianÂskiego
czy Leopolda Staffa48. Dla PolakoÂw opuszczajaÎcych w XIX wieku ziemieÎ ojczystaÎ Biblia Wujka byøa skarbnicaÎ mowy ojczystej i czeÎsto podreÎcznikiem do
nauki jeÎzyka polskiego. MozÇna zatem moÂwicÂ nie tylko o kulturowej, ale i narodowej wartosÂci tej Biblii, czego znakomitym sÂwiadectwem jest opowiadanie
Henryka Sienkiewicza Wspomnienie z Marizopy, w ktoÂrym narrator (porte41
Por. D. BienÂkowska, Jak Jakub Wujek Pismo sÂwieÎte na jeÎzyk polski przekøadaø, ¹Bobolanumº 9(1998), s. 29±30.
42
Wojciechowski, art. cyt., s. 254. Na ten temat zob. takzÇe Langkammer, art. cyt., s. 60±61.
43
Zob. J. Chmiel, ¹Polszczyzna natchnionaº. Sesja w UJ w 400-lecie sÂmierci Ks. Jakuba
Wujka, RBL 52(1999) nr 3, s. 213±214.
44
Chrostowski, Geneza i oddziaøywanie..., s. 117.
45
Por. I. Kwilecka, Staropolskie przekøady Biblii jako czynnik sprawczy zmian jeÎzykowych,
w: Uwarunkowania i przyczyny zmian jeÎzykowych, Warszawa 1994, s. 61±70.
46
Szerzej na ten temat: S. Sawicki, ¹Bibliaº Wujka w kulturze polskiej, SGn 1(1975), s. 315±
320; J. Chmiel, 400-lecie Biblii ks. Jakuba Wujka SJ, RBL 52(1999) nr 1, s. 1±7; Chrostowski,
Geneza i oddziaøywanie..., s. 117±125.
47
Koziara, art. cyt., s. 131.
48
Por. tamzÇe, s. 132.
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-parole pisarza) spotyka seÎdziwego emigranta z czasoÂw powstania styczniowego, ktoÂry zwraca jego uwageÎ osobliwaÎ polszczyznaÎ, rodem z innej epoki. Na
pytanie, skaÎd u niego taki jeÎzyk, odpowiada: ¹JednaÎ ksiaÎzÇkeÎ mam w domu:
BiblieÎ Wujka, ktoÂraÎ czytujeÎ co dzienÂ, abym nie zapomniaø mowy mojej i nie staø
sieÎ niemym w jeÎzyku ojcoÂw moichº49. Znakomity badacz i znawca Biblii Wujka, ks. prof. Janusz Frankowski w søowie wsteÎpnym do jej wydania w 1999 r.
napisaø: ¹ImponujaÎca pod kazÇdym wzgleÎdem Biblia Wujkowa zapanowaøa niepodzielnie w katolicyzmie polskim i utrzymywaøa swoÂj prymat przez ponad trzy
i poÂø wieku. Warto sobie zdacÂ spraweÎ, co to znaczy. A oznacza to, zÇe przez 350
lat ten tekst byø czytany w kazÇdaÎ niedzieleÎ we wszystkich katolickich kosÂcioøach
w Polsce i w polskich osÂrodkach za granicaÎ. Przez ponad 350 lat duchowienÂstwo
i tysiaÎce, tysiaÎce wiernych chøoneÎøy z tego tekstu tresÂci biblijne i polskie søowo.
W ten tekst wczytywali sieÎ ludzie kultury, a wsÂroÂd nich wieszczowieº50. O oddziaøywaniu i popularnosÂci Biblii Wujkowej sÂwiadczaÎ jej wydania. Ich liczba do
naszych czasoÂw przekroczyøa setkeÎ. W XIX w. byøa wydawana w roÂzÇnych miastach (Petersburg, LwoÂw, WiedenÂ, PoznanÂ), co wieÎcej, byøa drukowana takzÇe
przez protestantoÂw (Lipsk, Berlin i WiedenÂ), ktoÂrzy dostrzegali wartosÂcÂ jej
przekøadu. Byøa tezÇ wielokrotnie wznawiana przez Brytyjskie i Zagraniczne
Towarzystwo Biblijne51. Oddziaøywanie Biblii Wujka byøo tak powszechne
i silne, zÇe nie ma ani odrobiny przesady w uznaniu jej za BiblieÎ polskaÎ. Ona
bowiem staøa sieÎ przekøadem narodowym, w zestawieniu z ktoÂrym przez døugi
okres inne przekøady nie miaøy w ogoÂle szans52. PamieÎcÂ o Biblii Wujka ozÇyøa
w zwiaÎzku z czterechsetleciem jej wydania w 1999 r. oraz Wielkim Jubileuszem
roku 2000. W 1999 r. ukazaøo sieÎ staraniem ks. prof. Janusza Frankowskiego jej
kolejne wydanie53.
Czym dla katolikoÂw byøa Biblia Wujka, tym dla protestantoÂw staøa sieÎ
Biblia GdanÂska. Po wydarzeniach zwiaÎzanych z BibliaÎ BrzeskaÎ, kalwini odczuwali potrzebeÎ opracowania nowego przekøadu Pisma SÂwieÎtego, czego dali wyraz na synodach KosÂcioøa helweckiego. Sprawa ta jeszcze bardziej ozÇyøa, kiedy
zaczeÎøa rozchodzicÂ sieÎ wiesÂcÂ, zÇe Marcin Janicki, pastor zboru reformowanego
w Secyminie w Sandomierskiem, dokonaø przekøadu caøej Biblii z oryginaøu.
49
H. Sienkiewicz, WyboÂr nowel i opowiadanÂ, oprac. T. Bujnicki (BN, Seria 1, nr 231), Wrocøaw 1988, s. 408.
50
J. Frankowski, Søowo wsteÎpne autora transkrypcji, w: Biblia w przekøadzie ksieÎdza Jakuba
Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu ¹Bº oryginalnego tekstu z XVI w. i wsteÎp (Prymasowska Seria
Biblijna), Warszawa 1999, s. XX.
51
Por. Chrostowski, Geneza i oddziaøywanie..., s. 122±123.
52
Por. tamzÇe, s. 123. Innego zdania jest J. Szeruda, Biblia GdanÂska..., s. 4: ¹Dzieøo jego
[Wujka] odznacza sieÎ sÂcisøosÂciaÎ i wszechstronnosÂciaÎ, lecz co do polotu i pieÎkna nie doroÂwna Biblii
brzeskiej a co do oryginalnosÂci Biblii niesÂwieskiejº. W takiej opinii autor pozostaje chyba osamotniony.
53
Biblia w przekøadzie ksieÎdza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu ¹Bº oryginalnego
tekstu z XVI w. i wsteÎp (Prymasowska Seria Biblijna), Warszawa 1999.
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W 1600 r. na synodzie w OzÇarowie podjeÎto decyzjeÎ o wydaniu Pisma SÂwieÎtego
tego tøumacza, ktoÂraÎ zatwierdziø synod beøzÇycki w 1603 roku. Synod w Baranowie w 1604 r. zapewniø sÂrodki materialne na pokrycie kosztoÂw druku. Miaø to
bycÂ przekøad trzech zjednoczonych KosÂcioøoÂw ewangelickich. Polecono dokøadnie zbadacÂ ten przekøad. Do tej pracy wyznaczono Daniela Mikoøajewskiego (1560±1633), pastora helweckiego w Radziejowie na Kujawach, oraz Teofila
Turnowskiego, superintendenta braci czeskich w Wielkopolsce, ktoÂrym zalecono, aby przekøad Janickiego poroÂwnali z BibliaÎ BrzeskaÎ, czeskaÎ, francuskaÎ,
øacinÂskaÎ Pagninusa i WulgataÎ oraz umiesÂcili swoje uwagi. Niewiele mamy widomosÂci o tej pracy i jej wynikach. NajwazÇniejsze jest jednak to, zÇe reÎkopis
Janickiego zaginaÎø i do wydania Biblii nie doszøo. W GdanÂsku w 1606 r. w drukarni wdowy Guilhelma Gilmothana ukazaø sieÎ natomiast tylko Nowy Testament, ktoÂry do dzisÂ zwany jest gdanÂskim. Trudno powiedziecÂ, czy tekst ten
zawiera tøumaczenie Janickiego. Opinie badaczy saÎ podzielone. Jedni traktujaÎ
go jako rewizjeÎ Biblii Brzeskiej, dokonanaÎ przez Mikoøajewskiego, inni natomiast przyporzaÎdkowujaÎ przekøad tekstowi Janickiego, poprawionemu przez
Mikoøajewskiego, przy skromnym udziale Turnowskiego. W Przedmowie wyrazÂnie zostaje zaznaczony cel polemiczny przekøadu. Ma stacÂ sieÎ on narzeÎdziem
walki z przekøadami katolickimi. Tøumaczenia dokonano dla wyznawcoÂw konfesji kalwinÂskiej i augsburskiej, co mogøo bycÂ mozÇliwe dzieÎki uchwaøom ugody
sandomierskiej pomieÎdzy protestantami z roku 1570, umocnionym w 1573 r.
przez publiczno-prawny akt Konfederacji Warszawskiej. Wydanie Nowego
Testamentu wywoøaøo pewne niezadowolenie, bycÂ mozÇe spowodowane zbyt
daleko idaÎcym odsteÎpstwem od Biblii Brzeskiej. Wydanie caøej Biblii opoÂzÂniaøo
sieÎ. Synody protestanckie przypominaøy Mikoøajewskiemu, aby trzymaø sieÎ
tekstu brzeskiego. On oficjalnie przyznawaø im racjeÎ i godziø sieÎ na wszystko,
w rzeczywistosÂci jednak dokonaø zupeønie nowego przekøadu, ktoÂrego druk
u HuÈnefelda w GdanÂsku rozpoczeÎto w 1630 r., a ukonÂczono w roku 163254.
Styl tego przekøadu w poroÂwnaniu z potocznym stylem Biblii Brzeskiej jest
namaszczony i godny. Zajmuje on poczesne miejsce nie tylko wsÂroÂd przekøadoÂw protestanckich, ale i wsÂroÂd tøumaczenÂ Biblii na jeÎzyk polski. KsiaÎdz Jan
Szeruda napisaø o niej: ¹Stanowi ona w literaturze polskiej konÂcowy etap døugiego okresu rozwoju jeÎzyka religijnego i biblijnego, ktoÂrego dokumenty mamy
w psaøterzach i Bibliach zaroÂwno katolickich, jak i ewangelickichº55. Prace
filologiczne pokazujaÎ jednak, zÇe Biblia GdanÂska, ktoÂra miaøa stacÂ sieÎ odpowiedziaÎ na tøumaczenie katolickie, zdradza wyrazÂne powinowactwo w zakresie
warstwy jeÎzykowej z tekstem Wujka56. StaÎd chyba bardziej søuszne jest stwier54
Na temat genezy Biblii GdanÂskiej zob. J. Szeruda, Geneza i charakter Biblii GdanÂskiej,
Warszawa 1932; M. Kossowka, Biblia w jeÎzyku polskim, t. 2, PoznanÂ 1969, s. 85±99.
55
Szeruda, Biblia GdanÂska..., s. 6.
56
Tak: Kossowska, dz. cyt., t. 2, s. 99±105.
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dzenie Koziary: ¹PodobienÂstwo jeÎzyka obydwu przekøadoÂw oraz fenomen ich
kilkuwiekowej obecnosÂci legøy ostatecznie u zÂroÂdeø ksztaøtowania sieÎ z czasem
daleko idaÎcej stylowej odreÎbnosÂci polszczyzny biblijnej, tworzenia sieÎ swoistego jej kodu i normy stylizacyjnejº57. Biblia GdanÂska byøa dla polskich protestantoÂw prawdziwie polskaÎ BibliaÎ praktycznie azÇ do roku 1975, kiedy to Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne wydaøo w Warszawie BiblieÎ to jest
Pismo sÂwieÎte Starego i Nowego Testamentu, zwanaÎ BibliaÎ WarszawskaÎ.

IV. OD BIBLII WUJKA DO BIBLII TYSIAÎCLECIA
ÂW
I INNYCH PRZEKèADO

Przez wieki panowaøo przekonanie o nienaruszalnosÂci przekøadu Wujka.
Byøo ono oparte o dwie przesøanki: rzekomaÎ uchwaøeÎ synodu piotrkowskiego
z 1607 r., zalecajaÎcaÎ przekøad Wujka do powszechnego uzÇywania, oraz zatwierdzenie go przez samego papiezÇa (staÎd Wujkowi nadawano przydomek ¹polskiego Hieronimaº). TezeÎ o nienaruszalnosÂci tekstu Wujkowego podwazÇyø
Stanisøaw ChodynÂski. Na potrzebeÎ unowoczesÂnienia przekøadu zwroÂciø uwageÎ
biskup przemyski Michaø KorczynÂski. Pod wpøywem tych postulatoÂw podjeÎto
kilka proÂb ± mniej lub bardziej udanych ± modernizacji pisowni, skøadni i søownictwa. W tych przedsieÎwzieÎciach chodziøo nie tyle o zastaÎpienie przekøadu
nowym, ile o jego odnowienie pod wzgleÎdem jeÎzykowym. ProÂby te datuje sieÎ
na koniec XIX i poczaÎtek XX wieku. W okresie mieÎdzywojennym i po wojnie
ukazaøo sieÎ kilka nowych tøumaczenÂ tekstoÂw Wujka58. RoÂwnolegle do wydanÂ
uwspoÂøczesÂnionego tekstu Wujka ukazywaøy sieÎ nowe tøumaczenia Biblii, dokonywane zaroÂwno z tekstoÂw oryginalnych, jak i Wulgaty59. W dwudziestoleciu mieÎdzywojennym pojawiøy sieÎ postulaty uwspoÂøczesÂnienia polszczyzny biblijnej oraz uwzgleÎdnienia przy tøumaczeniach posteÎpu nowozÇytnych nauk biblijnych. KonsekwencjaÎ takiego stanu rzeczy byø postulat dokonania nowego
przekøadu ksiaÎg sÂwieÎtych na jeÎzyk polski. Pewne wiaÎzÇaÎce ustalenia zostaøy
podjeÎte na ZjezÂdzie BiblistoÂw Polskich w Krakowie (31 maraca ± 1 kwietnia
1937). Zebrali sieÎ na nim czoøowi biblisÂci z najwazÇniejszych osÂrodkoÂw teologicznych w Polsce (KrakoÂw, Warszawa, Lublin, Wilno i LwoÂw). W czasie
obrad pojawiø sieÎ mieÎdzy innymi postulat dokonania nowego przekøadu Biblii
z jeÎzykoÂw oryginalnych. Ta propozycja przyjeÎta zostaøa entuzjastycznie do
57

Koziara, art. cyt., s. 132.
Na temat tych proÂb zob. W. Smereka, Zarys bibliograficzny najwazÇniejszych wydanÂ Biblii
ks. Wujka 1593±1950, RBL 3(1950), s. 64±91; Kossowska, dz. cyt., t. 2, s. 322±323; E. Zawiszewski,
Dzieje Biblii Wujkowej, SGn 1(1975), s. 368±372; Witkowska, art. cyt., kol. 412±413.
59
Syntetycznie przedstawia wszystkie wydania: Witkowska, art. cyt., kol. 413.
58
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tego stopnia, zÇe omoÂwiono konkretne dziaøania dotyczaÎce publikacji tøumaczenia. Za wiarygodny dla sfinalizowania dzieøa uznano rok 1946 (czterechsetny jubileusz dekretu Soboru Trydenckiego odnoszaÎcego sieÎ do Pisma SÂwieÎtego). Ta propozycja nie zostaøa zaakceptowana przez wszystkich. Pojawiøy sieÎ
gøosy sprzeciwu z obawy przed wyparciem Biblii Wujka z religijnosÂci i kultury
polskiej, kwestionowano takzÇe potrzebeÎ upowszechniania tresÂci ksiaÎg biblijnych60. RealizacjeÎ tego przedsieÎwzieÎcia uniemozÇliwiø wybuch II wojny sÂwiatowej, w czasie ktoÂrej ¹najwieÎcej zgineÎøo biblistoÂwº61. Nowa sytuacja spoøeczno-polityczna po II wojnie sÂwiatowej roÂwniezÇ nie sprzyjaøa realizacji postulatu
nowego przekøadu Biblii. Postulat ten odzÇyø w dniach 6±8 kwietnia 1948 r.,
w czasie odbywajaÎcego sieÎ w Krakowie II Zjazdu Teologicznego, na ktoÂrym
jednym z gøoÂwnych postulatoÂw staøa sieÎ sprawa wydania nowego tøumaczenia
caøego Pisma SÂwieÎtego z jeÎzykoÂw oryginalnych. TakzÇe tym razem wskazano na
perspektyweÎ czasowaÎ, rok 1966, tj. tysiaÎclecie chrztu Polski. Kolejne lata przyniosøy wzmozÇone represje wøadzy komunistycznej wobec KosÂcioøa. Projekt
przeøozÇenia caøego Pisma SÂwieÎtego zostaø odøozÇony62. Ukazaøy sieÎ nowe tøumaczenia Nowego Testamentu, wsÂroÂd ktoÂrych najpopularniejszy okazaø sieÎ
przekøad ks. Eugeniusza DaÎbrowskiego, dokonany z Wulgaty, konfrontowany
z tekstem greckim, ktoÂry doczekaø sieÎ wielu wznowienÂ w Polsce i za granicaÎ
(nakøad przekroczyø dwa miliony egzemplarzy). W dniach 9±10 wrzesÂnia
1959 r. odbyøo sieÎ w Krakowie Seminarium Naukowe Polskich BiblistoÂw,
ktoÂre daøo poczaÎtek tradycji dorocznych sympozjoÂw biblistoÂw polskich: woÂwczas dojrzaøa decyzja dokonania nowego, caøosÂciowego przekøadu Pisma SÂwieÎtego na jeÎzyk polski z jeÎzykoÂw oryginalnych63. Taki byø poczaÎtek Biblii TysiaÎclecia, do ktoÂrej powstania przyczyniø sieÎ wielki biblista polski, o. prof.
Augustyn Jankowski OSB (1916±2005)64.
Do realizacji nowego przekøadu o. Jankowski staraø sieÎ zacheÎcicÂ najpierw
sÂrodowisko Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kiedy jednak te zabiegi
nie przyniosøy skutku, podjeÎto decyzjeÎ, aby koordynowaniem prac translatorskich zajeÎli sieÎ benedyktyni tynieccy. Pozyskano okoøo czterdziestu biblistoÂw
z roÂzÇnych osÂrodkoÂw w kraju. Biblia TysiaÎclecia ujrzaøa sÂwiatøo dzienne kilka
miesieÎcy przed zakonÂczeniem II Soboru WatykanÂskiego (1962±1965), poÂzÂnaÎ
wiosnaÎ 1965 r., ale jej pierwsze egzemplarze zostaøy wycofane. Kilka miesieÎcy
poÂzÂniej trafiøa jednak do ksieÎgarnÂ. Przekøad zostaø dokonany z jeÎzykoÂw ory60

Por. W. Chrostowski, U poczaÎtkoÂw tradycji SympozjoÂw BiblistoÂw Polskich, ¹Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia BiblistoÂw Polskichº 3(2006), s. 292±299.
61
W. Smereka, Ruch biblijny w Polsce, RBL 1(1948), s. 97.
62
Por. Chrostowski, U poczaÎtkoÂw tradycji SympozjoÂw..., s. 299±306.
63
Por. tamzÇe, s. 306±310.
64
Warto poznacÂ kulisy powstawania Biblii TysiaÎclecia: zob. A. Jankowski, Jak powstaøa
¹Biblia TysiaÎcleciaº, ¹Biuletyn Ekumenicznyº 1(1972) nr 4, s. 30±42; T.M. DaÎbek, SÂp. o. prof.
dr hab. Augustyn Jankowski OSB i Biblia TysiaÎclecia, RBL 59(2006), s. 235±239.
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ginalnych. Stanowiøo to pewne novum (Biblia Wujka byøa tøumaczona z Wulgaty) i chyba dlatego Kolegium Redakcyjne w Uwagach wsteÎpnych staraøo sieÎ
najpierw odpowiedziecÂ na pytanie: ¹dlaczego z jeÎzykoÂw oryginalnych?º.
Wskazano w nich na zjawisko odnowy biblijnej, ktoÂra przejawiaøa sieÎ mieÎdzy
innymi zwieÎkszonym zainteresowaniem tekstami oryginalnymi i rozwojem
filologii biblijnej: hebrajskiej, aramejskiej i greckiej; rozwijajaÎcy sieÎ w Polsce
ruch biblijny, nie zdobyø sieÎ jeszcze na przekøad caøosÂci Pisma SÂwieÎtego na
wspoÂøczesny jeÎzyk polski65. Biblia TysiaÎclecia nie przez wszystkich zostaøa
przyjeÎta z entuzjazmem. Wielu wytykaøo jej bøeÎdy, wsÂroÂd ktoÂrych wymieniano przede wszystkim niekompetencjeÎ biblijnaÎ i wydawniczaÎ Kolegium Redakcyjnego, niedosÂwiadczenie niektoÂrych tøumaczy ksiaÎg, korzystanie w przekøadzie nie z oryginalnego tekstu, ale ze wspoÂøczesnych tøumaczenÂ zagranicznych. Autorem najbardziej krytycznej recenzji byø ks. Eugeniusz DaÎbrowski,
ktoÂry nazwaø BiblieÎ TysiaÎclecia ¹BibliaÎ tysieÎcy bøeÎdoÂw i pomyøekº66. Jego
ksiaÎzÇka doczekaøa sieÎ bardzo szybko riposty ze strony ks. Janusza Frankowskiego, ktoÂry doceniajaÎc krytycyzm autora oraz pozÇytecznosÂcÂ jego ksiaÎzÇki dla
poznania problematyki tøumaczenia Pisma SÂwieÎtego w ogoÂle, nie podzielaø
caøkowicie negatywnej oceny pracy biblistoÂw polskich i podkresÂlaø, zÇe Biblia
TysiaÎclecia jest jednym z najwieÎkszych i najwazÇniejszych krokoÂw biblistyki
polskiej w okresie powojennym67. Biblia TysiaÎclecia, chocÂ posiada wszystkie
wady i zalety tøumaczenia zbiorowego ani nie odznacza sieÎ pieÎknaÎ polszczyznaÎ, w bardzo kroÂtkim czasie zastaÎpiøa w Polsce BiblieÎ Wujka i inne przekøady
ksiaÎg, zwøaszcza Nowego Testamentu. W nasteÎpnych latach dokonywano
kolejnych rewizji oraz poprawiano przekøad. W sumie Biblia TysiaÎclecia doczekaøa sieÎ pieÎciu wydanÂ (1971; 1980; 1994; 2000). Jedynie wydanie czwarte
ukazaøo sieÎ bez zmian. W Søowie wsteÎpnym do wydania piaÎtego Redakcja
Naukowa wyliczyøa kilka powodoÂw zmiany charakteru tej edycji: uwzgleÎdnienie krytycznych recenzji na temat tøumaczenÂ i objasÂnienÂ, znaczne posteÎpy
w dyscyplinach pomocniczych biblistyki (archeologia, historia, krytyka tekstu
i filologia biblijna) i w egzegezie biblijnej, nowe dokumenty UrzeÎdu Nauczycielskiego KosÂcioøa (chodzi o wydany w 1993 r. dokument Papieskiej Komisji
Biblijnej Interpretacja Biblii w KosÂciele) oraz zupeønie nowe przekøady Biblii
na jeÎzyki wspoÂøczesne. PociaÎgneÎøo to za sobaÎ zmiany we wsteÎpach do rozdziaøoÂw i do poszczegoÂlnych ksiaÎg oraz unowoczesÂnienie przypisoÂw; zmiany
merytoryczne przekøadu w imieÎ wieÎkszej zgodnosÂci z tekstami oryginalnymi;
poprawienie jeÎzyka i stylu przekøadu68.
Pismo SÂwieÎte Starego i Nowego Testamentu w przekøadzie z jeÎzykoÂw oryginalnych, opracowaø ZespoÂø BiblistoÂw Polskich z inicjatywy BenedyktynoÂw Tynieckich, PoznanÂ 1965, s. 11.
66
E. DaÎbrowski, Nowy polski przekøad Pisma SÂwieÎtego z jeÎzykoÂw oryginalnych. Krytyczna
ocena tzw. Biblii TysiaÎclecia, Londyn 1967, s. 58.
67
J. Frankowski, Biblia TysiaÎclecia ± jej wartosÂcÂ i znaczenie (konfrontacja z ocenaÎ ks. E. DaÎbrowskiego), RBL 23(1970), s. 76±87.
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Na losy Biblii TysiaÎclecia wpøynaÎø niewaÎtpliwie dekret Prymasa Polski
z dnia 7 marca 1966 r., w ktoÂrym zalecaø on stosowanie nowego przekøadu
w tekstach liturgicznych KosÂcioøa katolickiego w Polsce oraz nadanie jej przez
KonferencjeÎ Episkopatu Polski rangi tekstu oficjalnego. W zwiaÎzku z kolejnymi
wydaniami Biblii TysiaÎclecia pojawia sieÎ pewien problem, na ktoÂry søusznie
zwroÂciø uwageÎ ks. prof. Waldemar Chrostowski69. Dysponujemy czterema
lub pieÎcioma tekstami Biblii TysiaÎclecia, ktoÂra ma rangeÎ tekstu oficjalnego
KosÂcioøa katolickiego w Polsce. WielosÂcÂ poprawionych wydanÂ na pewno nie
wpøyneÎøa ani na recepcjeÎ, ani na autorytet przekøadu. StaÎd tezÇ jawi sieÎ potrzeba
ustalenia normatywnego przekøadu Pisma SÂwieÎtego na jeÎzyk polski, ktoÂry
ksztaøtowaøby wiareÎ kolejnych pokolenÂ PolakoÂw, podobnie jak w minionych
wiekach czyniøa to Biblia Wujka.
Nie ulega jednak waÎtpliwosÂci, zÇe pomimo swoich mankamentoÂw Biblia
TysiaÎclecia utrzymuje prymat wsÂroÂd wspoÂøczesnych polskich przekøadoÂw biblijnych i to chyba z tego powodu, zÇe na jej podstawie duchowienÂstwo i wierni
rozwazÇajaÎ Søowo BozÇe w czasie liturgii. Tekst biblijny jej piaÎtego wydania staø
sieÎ takzÇe podstawaÎ do pierwszego polskiego wydania Biblii Jerozolimskiej,
zawierajaÎcej wsteÎpy, przypisy, komentarze i marginalia przeøozÇone z francuskiego wydania La Bible de JeÂrusalem70. Do jej powstania przyczyniøo sieÎ
szczegoÂlnie dwoÂch biblistoÂw ks. Alfred CholewinÂski SJ (1988) oraz ks. bp
Zbigniew Kiernikowski. Biblia ta uzÇywana jest zwøaszcza przez DrogeÎ NeokatechumenalnaÎ, dla ktoÂrej karmienie sieÎ Søowem Boga jest jednym z podstawowych wymiaroÂw formacji chrzesÂcijanÂskiej.
Jako swoista konkurencja dla Biblii TysiaÎclecia jest postrzegana tzw. Biblia
PoznanÂska, wydana w Poznaniu w latach 1973±1975. Jest ona rezultatem pracy
sÂrodowiska biblistoÂw poznanÂskich z ks. Michaøem Peterem i ks. Marianem
Wolniewiczem na czele, ktoÂre zaprosiøo do niej takzÇe naukowcoÂw z innych
osÂrodkoÂw. ChociazÇ w ankiecie przeprowadzonej przez KatolickaÎ AgencjeÎ InformacyjnaÎ wsÂroÂd biblistoÂw polskich (1999 r.)71 oceniana jest ogoÂlnie jako
najlepszy przekøad, to jednak pod wzgleÎdem praktycznosÂci usteÎpuje miejsca
Biblii TysiaÎclecia72. Jest ona zaopatrzona w obfite komentarze i przypisy, ktoÂre
saÎ przydatne w prywatnym i naukowym studium Biblii. Mniej znany jest jednak
Pismo SÂwieÎte Starego i Nowego Testamentu w przekøadzie z jeÎzykoÂw oryginalnych, opracowaø ZespoÂø BiblistoÂw Polskich z inicjatywy BenedyktynoÂw Tynieckich, wyd. 5, PoznanÂ 2000, s. 12.
69
Por. W. Chrostowski, Biblia polska, w: ChrzesÂcijanÂstwo a kultura, red. R. Bartnicki, W. Kawecki, Warszawa 2006, s. 129.
70
Biblia Jerozolimska, PoznanÂ 2006.
71
W. Chrostowski, Biblistyka katolicka w Polsce na progu XXI wieku, w: Katolicki komentarz
biblijny, red. (wyd. oryg.) R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, red. (wyd. pol.) W. Chrostowski, Warszawa: 2001, s. 1771±1773.
72
Biblia PoznanÂska byøa wydawana w trzech lub czterech tomach duzÇego formatu. Biblia
TysiaÎclecia jest wydawana takzÇe w formacie kieszonkowym, co decyduje o jej popularnosÂci wsÂroÂd
møodziezÇy.
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tekst przekøadu, ktoÂry czeÎsto razi zbytniaÎ dosøownosÂciaÎ kosztem pieÎkna polszczyzny73.
Kolejne lata przynosiøy nowe przekøady Pisma SÂwieÎtego. Przekøad z jeÎzykoÂw oryginalnych zawarty jest w serii komentarzy naukowych do Pisma SÂwieÎtego wydawanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski74. Nowsze przekøady
wydawane saÎ przez KUL w ramach Biblii Lubelskiej75. WsÂroÂd przekøadoÂw na
uwageÎ zasøuguje tøumaczenie zwane BibliaÎ WarszawskaÎ, ktoÂre w 1975 r. ukonÂczyli polscy protestanci, a ktoÂrego oddziaøywanie w kosÂcioøach protestanckich
mozÇna poroÂwnacÂ do Biblii TysiaÎclecia w KosÂciele katolickim. Na uwageÎ zasøuguje takzÇe przekøad caøej Biblii autorstwa bpa Kazimierza Romaniuka,
zwany BibliaÎ Warszawsko-PraskaÎ, wydany po raz pierwszy w 1997 r. Dzieøo
to odroÂzÇnia od Biblii TysiaÎclecia czy PoznanÂskiej fakt, zÇe nie jest pracaÎ zbiorowaÎ, ale pochodzi od jednego tøumacza, co przy usÂwiadomieniu sobie caøego
bogactwa i problematyki ksiaÎg biblijnych, czyni z niego ¹zjawisko niezwykøeº,
ale jednoczesÂnie spotkaøo sieÎ z zaskoczeniem i zakøopotaniem ze strony sÂrodowiska biblijnego76. Zwøaszcza jakosÂcÂ tego tøumaczenia i wiernosÂcÂ wobec
oryginaøu pozostawiajaÎ wiele do zÇyczenia77. Z okazji Wielkiego Jubileuszu
Roku 2000 ukazaø sieÎ Nowy Testament w przekøadzie ks. Remigiusza Popowskiego78. Obecnie trwajaÎ prace nad pierwszym w jeÎzyku polskim, ekumenicznym przekøadem Pisma SÂwieÎtego. Bierze w nich udziaø trzydziestu tøumaczy
z jedenastu KosÂcioøoÂw. 26 wrzesÂnia 2001 r., po szesÂcioletniej pracy, odbyøa sieÎ
uroczysta prezentacja przekøadu Nowego Testamentu i KsieÎgi PsalmoÂw ±
wydawnictwa Towarzystwa Biblijnego w Polsce, ktoÂre miaøo ± w zamierzeniu
autoroÂw ± stacÂ sieÎ przekøadem ekumenicznym na trzecie tysiaÎclecie chrzesÂcijanÂstwa.
W 1996 r. Towarzystwo SÂwieÎtego Pawøa podjeÎøo inicjatyweÎ tøumaczenia
Biblii z jeÎzykoÂw oryginalnych na jeÎzyk polski oraz przygotowania komentarza
o charakterze duszpasterskim. Do realizacji tego projektu zaproszono kilkudziesieÎciu biblistoÂw i polonistoÂw z roÂzÇnych osÂrodkoÂw w Polsce i spoza jej granic. PoniewazÇ prace nad przekøadem Nowego Testamentu wyprzedziøy przekøad Starego Testamentu, Wydawnictwo sÂw. Pawøa oraz Redakcja podjeÎøy
decyzjeÎ o wydaniu w 2005 r. Pisma SÂwieÎtego Nowego Testamentu i PsalmoÂw.
73

Por. Chrostowski, Biblia polska, s. 130.
Pismo SÂwieÎte Starego Testamentu. WsteÎp ± przekøad z oryginaøu ± komentarz, red. S. èach,
L. Stachowiak, PoznanÂ 1961; Pismo SÂwieÎte Nowego Testamentu. WsteÎp ± przekøad z oryginaøu ±
komentarz, red. E. DaÎbrowski, F. Gryglewicz, PoznanÂ 1958±1979.
75
Biblia Lubelska lub Pismo SÂwieÎte Starego i Nowego Testamentu w przekøadzie z jeÎzykoÂw
oryginalnych. Tøumaczenie, wsteÎp i komentarz, red. nauk. L. Stachowiak, A. Tronina (ST); J. Kudasiewicz, A. Paciorek (NT).
76
Por. J. Warzecha, Uwagi i refleksje na marginesie przekøadu Starego Testamentu w Biblii
warszawsko-praskiej, ¹Collectanea Tthologicaº 69(1999) nr 1, s. 21.
77
Dokøadne omoÂwienie tych kwestii znajduje sieÎ w: Warzecha, art. cyt., s. 21±32.
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Nowy Testament. Przekøad na Wielki Jubileusz roku 2000, tø. R. Popowski, Warszawa 2000.
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Najnowszy przekøad z jeÎzykoÂw oryginalnych z komentarzem (CzeÎstochowa
2005). CaøosÂcÂ przekøadu ujrzaøa sÂwiatøo dzienne w 2008 roku (Pismo SÂwieÎte
Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekøad z jeÎzykoÂw oryginalnych
z komentarzem, CzeÎstochowa 2008). W drugim przekøadzie pojawiø sieÎ ten
sam problem, ktoÂry spotkalisÂmy w kolejnych wydaniach Biblii TysiaÎclecia.
Nowy Testament, zawarty w tym tøumaczeniu, nie jest tym samym, co w wydaniu z roku 2005. Redakcja bowiem w oparciu o nadesøane do Wydawnictwa
liczne uwagi i propozycje czytelnikoÂw kontynuowaøa praceÎ nad tekstami: ¹dzieÎki czemu w niniejszym wydaniu zostaøa zamieszczona ich wersja poprawiona
i udoskonalonaº79. Pracom nad przekøadem przysÂwiecaø jeden cel: ¹przygotowacÂ przekøad i komentarze w takiej formie, aby tresÂcÂ KsiaÎg sÂwieÎtych zostaøa
wiernie oddana i objasÂniona w poprawnym, wspoÂøczesnym i komunikatywnym
jeÎzyku polskimº80. Do przekøadu doøaÎczone zostaøy wsteÎpy do poszczegoÂlnych
ksiaÎg biblijnych oraz ich wieÎkszych zbioroÂw (np. PieÎcioksieÎgu, Ewangelii czy
ListoÂw sÂw. Pawøa); przypisy wyjasÂniajaÎce, ktoÂre zawierajaÎ najpotrzebniejsze
informacje søuzÇaÎce zrozumieniu tekstu i umieszczone zostaøy na marginesach
zewneÎtrznych przekøadu; odnosÂniki do innych miejsc w Biblii, umieszczone na
marginesach wewneÎtrznych, oraz praktyczny komentarz do kazÇdej perykopy,
wyjasÂniajaÎcy gøoÂwne mysÂli danego fragmentu, umieszczony pod tekstem przekøadu. Na konÂcu znajdujaÎ sieÎ søownik, tablice chronologiczne oraz mapy. Gdy
sÂledzi sieÎ historieÎ przekøadu Nowego Testamentu, to wydaje sieÎ, zÇe juzÇ w nasteÎpnych wydaniach tej Biblii pojawi sieÎ problem ¹poprawiania i ulepszania
przekøaduº. MozÇna poczynicÂ w tym miejscu teÎ samaÎ uwageÎ, co w przypadku
Biblii TysiaÎclecia: jezÇeli tekst przekøadu ma ¹sieÎ przyjaÎcÂº, musi bycÂ raz na
zawsze zakonÂczony. Tylko wtedy mozÇe oddziaøywacÂ na wiernych i nie pozostanie jedynie punktem odniesienia dla nielicznego grona specjalistoÂw zajmujaÎcych sieÎ ¹zawodowoº Pismem SÂwieÎtym. Nie zacheÎca do lektury tego przekøadu
przede wszystkim jego format (ksiaÎzÇka o grubosÂci 7cm i wadze kilku kilogramoÂw).
Na osobnaÎ uwageÎ zasøugujaÎ przekøady poetyckie wybranych fragmentoÂw
Starego i Nowego Testamentu, np. Romana Brandstaettera czy Czesøawa Miøosza, oraz trwajaÎce prace nad opublikowaniem peønego przekøadu filologicznego w postaci wydania interlinearnego. Do tej pory ukazaø sieÎ Nowy Testament, PieÎcioksiaÎg, KsieÎgi Prorockie oraz KsieÎgi greckie Starego Testamentu81.
79
Søowo wsteÎpne Redakcji Naukowej, w: Pismo SÂwieÎte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekøad z jeÎzykoÂw oryginalnych z komentarzem, CzeÎstochowa 2008, s. 9.
80
Søowo wsteÎpne Redakcji Naukowej, s. 9.
81
Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, tø. R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 1994; PieÎcioksiaÎg hebrajsko-polski. Przekøad interlinearny
z kodami gramatycznymi, transliteracjaÎ oraz indeksem rdzeni, oprac. A. KusÂmirek, Warszawa 2003;
Prorocy. Przekøad interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracjaÎ i indeksem søoÂw hebraj-
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PodsumowujaÎc, historia kolejnych przekøadoÂw Pisma SÂwieÎtego na jeÎzyk
polski wyrazÂnie pokazuje, zÇe Biblia byøa elementem skøadowym religijnosÂci
i kultury polskiej. Na zakonÂczenie powroÂcÂmy do pytania poczaÎtkowego, czy
istnieje jakisÂ polski przekøad, ktoÂry mozÇna byøoby poroÂwnacÂ do Wulgaty sÂw.
Hieronima, posiadajaÎcej autorytet Biblii øacinÂskiej lub Septuaginty, cieszaÎcej
sieÎ autorytetem Biblii greckiej? Autorytetem Biblii polskiej cieszyø sieÎ na pewno przekøad ks. Jakuba Wujka (przede wszystkim dla katolikoÂw), ktoÂrego oddziaøywanie na jeÎzyk i kultureÎ polskaÎ jest nie do przecenienia. Dla protestantoÂw taki autorytet posiadaøa zapewne Biblia GdanÂska. Pierwsza z nich z pewnosÂciaÎ miaøa o wiele wieÎksze oddziaøywanie spoøeczne i to przede wszystkim
z jednego powodu: Polska, chocÂ nie byøa jednolita wyznaniowo, to jednak byøa
i jest wciaÎzÇ krajem chrzesÂcijanÂskim na sposoÂb katolicki. Dzisiaj w obliczu mnogosÂci przekøadoÂw pozostaje pytanie, czy mozÇna wskazacÂ na jeden, ktoÂry moÂgøby nosicÂ zaszczytne miano Biblii polskiej? Musiaøby bycÂ to przekøad normatywny i trwaøy, przynajmniej w pespektywie pokolenia. Nieustanne wprowadzanie zmian w kolejnych wydaniach nie søuzÇy przyjeÎciu i przyswojeniu takiego
przekøadu. Z racji zastosowania w liturgii wydaje sieÎ, zÇe na takie miano zasøuguje obecnie przede wszystkim Biblia TysiaÎclecia. WøasÂnie w stosunku do niej
powinny bycÂ zrealizowane powyzÇsze postulaty. PrzeglaÎd szerokiego wachlarza
polskich przekøadoÂw Biblii usÂwiadamia nam wageÎ tej ksieÎgi dla kolejnych pokolenÂ PolakoÂw, od czasoÂw PiastoÂw azÇ do wspoÂøczesnosÂci. Coraz wieÎcej katolikoÂw sieÎga po BiblieÎ. Pozostaøa trwale obecna w kulturze polskiej i oby przez jak
najdøuzÇsze lata teÎ kultureÎ ksztaøtowaøa.
The Polish Bible
Summary
Since the adoption of Christianity in Poland, the Bible has actively shaped the
culture and religiousness of the Polish people. Translations of the Bible into the
Polish language, as was the case with translations into national languages in other
countries, counted among the most important areas of writing. Appearing as early as
the Middle Ages, they mainly covered the Book of Psalms (St. Florian's Psalter, the
Pulawy Psalter, and the Cracow Psalter). The first translations of the entire Holy
Bible into Polish were the Catholic Leopolita Bible and the Protestant Brest Bible.
The Wujek Bible, published in Cracow in 1599, exerted the broadest and most
powerful influence, defining the Polish culture and biblical language, and was effectively superseded with the publication of the Millennium Bible (1965). For the
Protestants, the Brest Bible was replaced by the Gdansk Bible, which remained in
skich, oprac. A. KusÂmirek, Warszawa 2008; KsieÎgi greckie. Przekøad interlinearny z kodem gramatycznym i indeksem form podstawowych, tø. M. Wojciechowski, Warszawa 2008.
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use until as late as 1975, when the Warsaw Bible appeared. Today, the Millennium
Bible plays the role of the Polish Bible, although it profoundly lacks the authority
and impact of the Wujek Bible. For its influence to become comparable to that of the
Wujek Bible, it would have to become a reference translation, and the five consecutive editions have hardly reinforced its position.
S ø o w a k l u c z o w e: polskie przekøady Biblii, Biblia Brzeska, Biblia Wujka,
Biblia GdanÂska, Biblia TysiaÎclecia
K e y w o r d s: Polish translations of the Bible, the Brest Bible, the Wujek Bible,
the Gdansk Bible, the Millennium Bible

