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Zarówno „Rozmowy o Biblii”, jak i „Rozmów o Biblii ciąg dalszy” Anny Świderkówny są 
poświęcone księgom Starego Testamentu. W pierwszej z książek autorka zajęła się głównie częściami 
Biblii powstałymi przed okresem niewoli babilońskiej, przede wszystkim zaś Pięcioksięgiem i Proro
kami. W drugiej, wbrew wcześniejszej zapowiedzi przejścia do Nowego Testamentu, uczona nadal 
omawia księgi starotestamentowe. Głównym tematem „Rozmów o Biblii ciągu dalszego” jest „Biblia 
powygnaniowa”, w tym zarówno księgi uznawane za święte przez Żydów, jak i deuterokanoniczne. 
Obydwie książki skierowane są dla szerokiej publiczności, mają charakter popularnonaukowy. 
Wbrew tytułom nie są poświęcone jedynie interpretacji i wyjaśnianiu tekstów biblijnych. Znaczną 
część obu prac zajmuje przedstawienie realiów historycznych, w których powstawała Biblia. Widać 
to szczególnie w „Rozmów ... ciągu dalszym”; Świderkówna więcej uwagi poświęciła w nich światu, 
w którym powstała Biblia, bowiem w tej książce zajmuje się przede wszystkim księgami biblijnymi 
powstałymi w okresie uważanym za schyłkowy, późniejszy, a przez to gorzej znany przeciętnemu 
czytelnikowi.

W obu książkach sporo miejsca poświęciła autorka Biblii jako dziełu literackiemu; w większości 
opracowań popularnonaukowych poświęconych Pismu Świętemu jego literacki aspekt umykał uwa
dze autorów. Często za to piszący prace popularyzatorskie ulegali chęci udowodnienia istnienia bądź 
nieistnienia Boga i posługując się stylem mającym sprawić wrażenie obiektywności dążyli do reali
zacji swego celu. Świderkówna z kolei nie ukrywa, że jest osobą wierzącą, katoliczką, toteż obok 
przybliżenia poglądów na Biblię współczesnej nauki deklaruje przedstawienie w niektórych miejscach 
nieznanej powszechnie wykładni Kościoła katolickiego. Trzeba stwierdzić, że autorka pokazała, iż 
oba cele nie są ze sobą sprzeczne.

W obu książkach Świderkówna nie zaniedbała (mimo popularnego ich charakteru) udoku
mentowania swych wywodów zawsze zamieszczając odsyłacze do wykorzystywanych źródeł, nie 
uwzględniła jednak w przypisach wszystkich opracowań (co było zbędne w pracy popularnonauko
wej). Korzystanie z „Rozmów” i ich ciągu dalszego ułatwiają indeksy miejsc cytowanych (zarówno 
z autorów starożytnych, jak i pisarzy nowożytnych) oraz bardzo solidnie sporządzone indeksy rze
czowe i imion własnych (tutaj zwane analitycznymi). Do obu książek dołączona została tablica 
chronologiczna oraz mapy. Widać też starania autorki włożone w dobór ilustracji, zebrała ona cieka
wą i różnorodną ikonografię. „Rozmowy” i „Rozmów ... ciąg dalszy” stanowią udany przykład li
teratury popularyzującej dorobek naukowy; co zaś szczególnie cenne, autorka z taktem porusza się 
po obszarze tak drażliwym jak biblistyka.
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