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RECENZJE

Interpretacja Pisma Świętego w Kościele. Przemówienie Ojca Świętego Jana 
Pawia II oraz Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej, przeł. bp Kazimierz ROM A
NIUK, Pallottinum, Poznań 1994, s. 117.

Na długo przed setną rocznicą od ukazania się encykliki Providentissimus Deus 
(1893) i pięćdziesiątą rocznicą encykliki Divino afflante Spiritu (1943) było wiadomo, 
że jest przygotowywana nowa wypowiedź, nawiązująca do aktualnych potrzeb 
i wyzwań w zakresie rozumienia i objaśniania Pisma Świętego. Po kilku latach prac 
Papieska Komisja Biblijna opracowała dokument zatytułowany Interpretacja Biblii 
w Kościele. Jego ukazanie się to wydarzenie bardzo ważne, którego doniosłość i ranga 
dorównują tej, jaką posiadała encyklika Leona XIII, a potem Piusa XII.

Oryginalnym językiem dokumentu jest francuski, zaś tekst nosi datę 15 kwietnia 
1993 roku. W ostatecznym kształcie uwzględnia on poprawki i sugestie przedstawione 
przez Kongregację ds. N auki Wiary i papieża Jana Pawła II. Na 23 kwietnia 1993 r. Jan 
Paweł II zwołał kolegium kardynałów rezydujących w Rzymie, korpus dyplomatycz
ny, profesorów Instytutu Biblijnego oraz członków Papieskiej Komisji Biblijnej 
i podczas uroczystej audiencji w Sali Klementyńskiej wygłosił przemówienie nawiązu
jące do „biblijnych” rocznic i wprowadzające w treść nowego dokumentu. Oficjalne 
opublikowanie tekstu nastąpiło 18 listopada 1993 г., dokładnie w setną rocznicę 
ogłoszenia Providentissimus Deus, gdy ukazał się staraniem Libreria Editrice Vaticana. 
Wcześniej, 21 września, ukazała się przedmowa do niego, k tórą napisał kardynał J. 
Ratzinger, prefekt Kongregacji ds. N auki Wiary. Kilkumiesięczny okres wykorzys
tano na przygotowanie przekładów na inne języki, dzięki czemu równocześnie 
z oryginałem francuskim została wydana wersja angielska, niemiecka, włoska, 
portugalska i hiszpańska. Nie wiadomo dlaczego nie doszło wtedy do opracowania 
i wydania przekładu na język polski. Nie sposób też powiedzieć, dlaczego w pol
skojęzycznej edycji „L’Osservatore Romano” nie zamieszczono tekstu papieskiego 
przemówienia, zaś w rubryce ’’Działalność Stolicy Apostolskiej” nie znalazła się żadna 
wzmianka o audiencji Jana Pawła II upamiętniającej „biblijne” rocznice i wprowadza
jącej w treść dokumentu PKB.

Tę dotkliwą lukę postanowił zapełnić biskup Kazimierz R o m a n i u k ,  or
dynariusz warszawsko-praski i przewodniczący Podkomisji Biblijnej w ramach 
Komisji ds. N auki Katolickiej Episkopatu Polski. Firmowany przez niego przekład 
ukazał się w wydawnictwie Pallottinum. Ze spraw zasadniczych trzeba podkreślić, że 
publikacja zawiera polski tekst przemówienia Jana Pawła II i tekst dokumentu. Mając 
na myśli kardynałów, członków korpusu dyplomatycznego, profesorów Instytutu 
Biblijnego i członków Papieskiej Komisji Biblijnej, we „Wprowadzeniu do tłumacze-
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nia polskiego” wydawnictwo i tłumacz napisali: „Uznaliśmy także za wskazane 
udostępnić Czytelnikowi polskiemu piękne przemówienie Ojca św., wygłoszone w dniu 
zaprezentowania p u b l i c z n o ś c i  (podkr. moje) tego ważnego Dokumentu” . 
W książce brakuje natomiast -  i to bez żadnego uzasadnienia -  przedmowy napisanej 
przez kard. J. R a t z i n g e r a .  Tymczasem stanowi ona z nim integralną całość, czego 
nie powinno się było przeoczyć.

Niedługo po ukazaniu się przekład polski stał się przedmiotem krytyki, z którą na 
łamach „Tygodnika Powszechnego” (nr 20 z dn. 14.05.1994) wystąpił ks. prof. Józef 
T i s c h n e r .  Wśród podniesionych zarzutów znalazły się uwagi odnośnie do nie
prawidłowości zauważonych w przekładzie przemówienia Jana Pawła II oraz tej części 
drugiego rozdziału dokumentu PKB, która została poświęcona hermeneutykom 
filozoficznym, a w szczególności dotyczy hermeneutyki R. Bultmanna, M. Heideggera 
i H. G. Gadamera. Ocena polskiej wersji dokumentu, jaką wystawił J. Tischner, brzmi: 
„Niestety, w przekładzie są błędy. Błędy tak istotne, że stawiają pod znakiem 
zapytania sens całego przedsięwzięcia” . Nie zabrakło sugestii, że „bibliści zechcą sami 
wziąć sprawę w swe ręce” .

Kilka tygodni później („TP” nr 26 z dn. 25. 06. 1995) ukazał się list podpisany 
„K. R .” Tłumacz ustosunkował się w nim do wyliczonych błędów twierdząc, że można 
przełożyć tekst dokumentu tak jak proponuje ks. Tischner, ale można -  i to jest lepsze 
-  uczynić to inaczej, czyli tak jak brzmi wersja podana w książce. W zakończeniu 
napisał: „Wszelkie tłumaczenia mają to do siebie, że można je ulepszać bez końca. Nie 
sądzę jednak, żeby omawiane przez «TP» «przedsięwzięcie» musiało być stawiane pod 
znakiem zapytania. Wiem natomiast, że «przedsięwzięcie» owo zostało sfinalizowane 
wcześniej niż co najmniej trzy inne analogiczne, dotychczas nie ukończone i to ich 
autorów stawia w sytuacji trochę trudnej” .

W zamieszczonej tuż obok replice J. T i s c h n e r  broni jednak własnego zdania, 
rozpoczynając swoją odpowiedź słowami: „To pięknie, że Tłumacz broni Wydawnict
wa, byłoby jednak jeszcze piękniej, gdyby Wydawnictwo broniło Tłumacza. Tym 
bardziej, że robiłoby to pod pełnym imieniem i nazwiskiem, a nie tylko pod 
inicjałami” . Tytuł tej repliki brzmi: M oże jednak przeprosić...

Kwestia merytorycznej wartości przekładu przybrała na sile podczas 33 
Sympozjum Biblistów Polskich, które w dniach 15 i 16 września 1995 r. odbyło się 
w Szczecinie. Ponieważ przedmiotem obrad był dokument Interpretacja Biblii 
w Kościele, należało zatem odnieść się publicznie do wartości i przydatności 
istniejącego przekładu na język polski. Zabierający głos w referatach i dyskusji 
podnosili wiele zastrzeżeń, uznając że w obecnym kształcie nie można z niego 
korzystać. Zgodnie postulowano, by jak najszybciej podjąć prace nad nowym 
tłumaczeniem i zadbać, by stało się ogólnodostępne.

Nie ma potrzeby drobiazgowego wyszczególniania rozmaitych mankamentów 
tłumaczenia. Jest ich sporo, zarówno w odniesieniu do szczegółów, jak i -  co 
zastanawiające! -  w sprawach o wartości merytorycznej. Przykładowo, „grzech 
pierworodny” jaki zaciążył nad całym rozdziałem pierwszym pochodzi z opuszczenia 
przez tłumacza zamieszczonego w dokumencie pod koniec Wprowadzenia przypisu
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pierwszego, wyjaśniającego różnicę między „metodami” a „podejściami” . Ten 
opuszczony tekst brzmi: „Przez «metodę» egzegetyczną rozumiemy ogół procedur 
naukowych zastosowanych w celu objaśniania tekstów. O «podejściu» mówimy 
wtedy, gdy ma się na względzie badania podejmowane ze szczególnego punktu 
widzenia” . Pominięcie tych słów nie mogło być sprawą przypadku. Zignorowanie 
rozróżnienia między „metodami” a „podejściami” daje o sobie znać w całym rozdziale 
pierwszym, gdzie w polskim przekładzie jedne i drugie otrzymały nazwę „metody” . 
Zmieniło to  zupełnie sens dokumentu, zaś sprawa ta wielokrotnie wracała podczas 
dyskusji na sympozjum w Szczecinie.

Pozostaje faktem, że ten ważny i potrzebny dokument został niefortunnie wydany 
i rozszedł się po kraju, trafiając także i do tych, którzy nie mają żadnej możliwości 
porównania go z oryginałem. Zaskakujące, że błędne i mylące tłumaczenie zaczyna być 
bez zastrzeżeń cytowane nawet w bardziej specjalistycznych opracowaniach (np. J. 
W a r z e c h a ,  Dawny Izrael I: od Abrahama do Salomona, ATK, Warszawa 1995,24). 
W Szczecinie ustalono, że przedmiotem obrad następnego Sympozjum Biblistów 
Polskich, planowanego na wrzesień 1996 r. w Radomiu, będzie trzeci i czwarty rozdział 
dokumentu PKB, poświęcony specyficznym wymiarom katolickiej interpretacji Biblii 
oraz interpretacji Biblii w życiu Kościoła. Pozostaje żywić nadzieję, że do tego czasu 
zostanie wydany poprawiony, a  w każdym razie staranny, jego przekład polski.

ks. Waldemar Chrostowski, Warszawa

Joseph A. FITZM Y ER S.J., The Biblical Commission's Document «The 
Interpretation o f  the Bible in the Church». Text and Commentary, Subsidia Biblica 18, 
Editrice Pontificio Istituto Biblico, Roma 1995, s. XV +  212.

James S w e t n a m SJ, redaktor naczelny serii „Subsidia Biblica” , napisał we 
wstępie do tej książki, że propozycja opracowania komentarza do dokumentu 
Interpretacja Biblii w Kościele, z jaką wyszedł wobec J. A. F i t z m y e г a, została 
przyjęta bez entuzjazmu, ponieważ jest on członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. 
Miał więc rzeczywisty wpływ na kształt wypowiedzi. Dobrze jednak, że udało się 
przezwyciężyć te wahania i opory, dzięki czemu otrzymaliśmy zarówno angielski tekst 
dokumentu PKB jak i fachowy komentarz do niego. Zasługuje on na uwagę tym 
więcej, że nie tylko omawia dokument, pokazuje jego treść i zalety, lecz nie stroni 
również od pewnych uwag krytycznych, zwłaszcza tych, jakie były podnoszone 
wkrótce po jego opublikowaniu.

W przedmowie do książki (s. V II-V III) Joseph A. F  i t z m y e r, emerytowany 
profesor biblistyki w The Catholic University o f America w Waszyngtonie, zwięźle 
przypomina jak  doszło do wydania dokumentu, co miało miejsce 18 listopada 1993 
roku. Po spisie treści (s. IX -X I) i wykazie skrótów (s. XIII-XV ), następuje tekst 
przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłoszonego 23 kwietnia 1993 r. (s. 1-10)
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