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Kolejny zjazd SNTS, międzynarodowego i międzywyznaniowego stowarzysze
nia profesorów NT, zgromadził nieco mniej uczestników niż zwykle (ok. jednej 
czwartej z blisko tysiąca członków); być może przyczynił się do tego męczący kli
mat Barcelony. Obrady odbyły się w tamtejszym kolegium Braci Szkolnych, La 
Salle Bonanova College. Przewodniczył im aktualny, prezes Wayne A. M eek s, 
(po nim prezesurę objęła na rok Barbara A lan d , a na rok następny wybrany zo
stał Sean F reyn e).

Na program zjazdu złożyły się jak zwykle główne referaty osób wybranych 
przez zarząd SNTS (przeznaczone do publikacji w „New Testament Studies”), do
datkowe referaty wybrane ze zgłoszonych (Offered Papers) oraz liczne referaty 
z odbywających się jednocześnie 16 seminariów tematycznych. Uzupełnieniem by
ły prelekcje popularnonaukowe w ramach programu Forum Barcelona 2004 na 
nadmorskim terenie wystawowym.

Obrady rozpoczął jak zwykle referat wstępny prezesa dotyczący studiów biblij
nych w ogóle: Why Study the New Testament? (W. A. M e e ks). Kolejne tematy do
tyczyły istotnych, choć dość rozproszonych tematów studiów nad NT: The Mother 
o f Jesus -  Reconsidered Once Again (T. K. S e i m, w J zrodzenie z Maryi byłoby po
mniejszone na rzecz więzi z Ojcem); Apokalyptik ais Redeform im Neuen Testa
ment (M. Wol ter ,  kwestionowanie jedności apokaliptyki); Imagining the A poca
lypse (C. Row lan d,  różne egzegezy Ap w sztuce); F. Manns,  Les traditions tar- 
gumiques dans le commentaire de Qohelet de St. Jérôme; O. M a i nv i l l e ,  De Jésus 
à l'Église. Étude rédactionnelle de Luc 24 (na francuskojęzycznej sesji frekwencja 
była dużo mniejsza); R. A. C u 1 p e p p e r, Designs for the Church in the Gospel A c
counts o f Jesus Death. Referaty dodatkowe: Pagan Philosophers and 1 Thessalo- 
nians (J. G. Cook,  reakcje pogan na NT); Collective Memory and Hebrews 11: To
wards a New Investigative Framework (P. F. Es 1er); Paul’s Entry (eisodos) and the 
Thessalonians Faith (S. Kim); Philosophical Vocabulary o f Anus Didymus and the 
New Testament (M. W o j c ie c h o w s k i ) .  Po wszystkich referatach było co naj
mniej kilka głosów w dyskusji.
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Tematy 16 seminariów ujęto po angielsku albo niemiecku, w referatach i dys
kusji używano na przemian obu języków. Seminaria odbywały się równolegle, 
w grupach po 10-30 osób. Składały się z trzech kolejnych sesji, każda z referatem 
i godzinną dyskusją. Seminaria kontynuowane są na kolejnych zjazdach z tymi sa
mymi prowadzącymi, co regularnym uczestnikom pozwala na dłuższy kontakt z in
teresującym ich tematem.

W tym roku tematami seminariów były: listy katolickie i tradycje apostolskie 
(w tym roku: pierwszeństwo Jk wśród tych listów); Kol; Ewangelie synoptyczne 
(w tym roku ich relacja do apokryficznych: Tomasza i Pseudo-Mk); Mt (w tym ro
ku aspekty intertekstualne); tło grecko-rzymskie NT (m.in. kwestia stosunku do 
religii i rozumienie wspólnoty w Dz; notabene tematyka tego seminarium przewi
jała się często w innych); greka NT; Jezus historii; teologia NT (w tym roku relacja 
do pojęcia mitu); pisma Janowe; Septuaginta i NT (w tym roku wpływ Pwt); misja 
Kościoła w NT; recepcja NT w kulturze (nowe seminarium, akcent na trzeci 
świat); retoryka Pawłowa (zwłaszcza w relacji do teologii); apokryfy ST (w tym ro
ku w relacji do Dz); recepcja św. Pawła (nowe seminarium, oddziaływanie na Dz); 
krytyka tekstu (w tym roku kodeks D).

Wymieńmy przykładowe tematy wystąpień na seminariach: P. Müller o Kol 
i „szkole Pawłowej”; R. Hays o Torze w Mt; D. Hagner o obecnej sytuacji stu
diów nad Jezusem historii; R. Mclver o pamięci i ustnej tradycji o Jezusie; 
M. Meiser o wczesnej egzegezie symbolicznej w relacji do nowożytnego pojęcia 
mitu; J. S. Ukpong o ewangelizacji z perspektywy ewangelizowanych według Łu
kasza; U. Luz o Pasji w sztuce i w Mt.

Uzupełnieniem programu była, jak zwykle, wystawa i sprzedaż (z dużymi 
zniżkami) książek wydawnictw publikujących naukowe książki biblijne (m.in. Al
ban, Brill, Cambridge University Press, Eerdmans, de Gruyter, Mohr Siebeck, 
Peeters, T&T Clark, Vandenhoeck&Ruprecht). W ofercie warto zwrócić uwagę 
na świeżo rozpoczęte serie naukowych komentarzy biblijnych, które różnią się 
od tradycyjnych pewną specjalizacją, opracowaniem ksiąg pod kątem jednej me
tody: Papyrologische Kommentare zum Neuen Testament (V&R), Rhetoric o f Re
ligious Antiquity i Guides to Advanced Biblical Research (Deo); wcześniej Femi
nist Companion to... (Clark), Ancient Christian Commentary on Scripture (Inter 
Varsity). Odnotujmy także nowsze serie Commentary on Early Jewish Literature 
(deuterokanoniczne i apokryfy, de Gruyter) oraz teologiczne Grundrisse zum  
Neuen Testament.

Na konferencji ustalono też miejsca kolejnych zjazdów, znane obecnie z kilku
letnim wyprzedzeniem (2-6 VIII 2005 Halle; 25-29 VII 2006 Aberdeen; 31 VII- 
-4 VIII 2007 Sibiu w Rumunii; 29 VII-2 VIII 2008 Lund; 2009 Wiedeń; 2010 Ber
lin). Jak widać, miejsca zjazdów sprzyjają uczestnikom z Polski.
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Polscy bibliści rzadko jednak uczestniczą w zjazdach międzynarodowych. Wa
runki przyjęcia do SNTS mogłoby spełnić wielu. Informacje na ten temat najła
twiej znaleźć w Internecie: http://www.ncl.ac.uk/snts/. W praktyce, główne wymogi 
to dwie naukowe książki (w tym habilitacja), jakieś publikacje obcojęzyczne, sta
nowisko wykładowcy na uczelni; jeden z kolegów polskich może napisać recenzję 
i poprzeć kandydaturę, uzupełnioną poparciem jednego z członków w świecie. Po
nadto każdy członek SNTS może zaprosić na zjazd jedną osobę nie należącą do 
stowarzyszenia, choćby sam w nim nie uczestniczył (nie zaprasza się jednak osób, 
których członkostwo będzie na danym zjeździe rozpatrywane). Bliskość Halle 
(2005) zachęca do liczniejszej niż dotąd obecności.
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