
KS. DR HAB. HENRYK DRAWNEL SDB, PROF. KUL
Instytut Nauk Biblijnych 

Siedemdziesiąt lat po odnalezieniu starożytnych zwojów żydowskich 
w Qumran naukowcy z całego świata  debatowali nad wagą i znaczeniem 
tych odkryć dla studiów bibijnych.

Manuskrypty  
znad Morza Martwego

W iosną 1947 r. dwóch Beduinów 
z plemienia Ta‘amireh pasących 

owce na Pustyni Judzkiej przypadkowo we-
szło do jednej z tysięcy rozpadlin skalnych 
rozsianych na wapiennym zboczu, gwałtow-
nie opadającym ku Morzu Martwemu. Od-
naleźli tam 8 glinianych dzbanów, z których 
7 było pustych, a jeden zawierał 3 skórzane 
zwoje, które zabrali ze sobą, po czym od-
sprzedali je handlarzowi staroci przynależą-
cemu do chaldejskiej wspólnoty prawosław-
nej języka syryjskiego. Ostatecznie zwoje 
trafiły do klasztoru św. Marka w Jerozolimie, 
gdzie pozostały przez rok. Po rozwinięciu ich 
okazało się, że najdłuższy zawiera całą he-
brajską Księgę Izajasza (1QIsaa), a 2 mniej-
sze Regułę Zrzeszenia (1QS) oraz komen-
tarz do Księgi Habakuka (1QpHab). W lutym 
1948 r. manuskrypty zostały przekazane do 
konsultacji w amerykańskiej Szkole Badań 
nad Starożytnym Wschodem w Jerozolimie, 
gdzie potwierdzono ich starożytność oraz 
powiązanie z esseńczykami – religijną gru-
pą żydowską z okresu Drugiej Świątyni. Po 
ustaniu działań wojennych związanych z po-
wstaniem państwa Izrael w 1948 r. badania 
archeologiczne prowadzone przez francuską 
École Biblique et Archéologique Française 
doprowadziły do odkrycia kolejnych 10 ja-
skiń w okolicach Qumran nad Morzem Mar-
twym, gdzie znaleziono około 900 manu-
skryptów hebrajskich, aramejskich i greckich 
z okresu od III w. przed Chr. aż po I w. po Chr. 
Wiodącą rolę w badaniach nad manuskryp-
tami z Qumran odegrał ks. Józef Tadeusz Mi-
lik, kapłan diecezji warszawskiej, rozpoczy-
nający swoje studia nad językami semickimi 
na KUL po II wojnie światowej.

70. rocznica odkryć manuskryptów znad 
Morza Martwego stała się okazją do zor-
ganizowania przez Instytut Nauk Biblijnych 
w dniach 24-26 X 2017 r. międzynarodowej 
konferencji naukowej poświęconej tej nowej 
i szerokiej w swoim zakresie dziedzinie stu-
diów biblijnych.  

Najcenniejszym znaleziskiem w Qumran dla studiów biblijnych są manuskrypty Starego 
Testamentu, z których najstarsze pochodzą z III w. przed Chr. Z tego powodu przed rozpoczę-
ciem sympozjum, 24 X 2017 r., odbyło się seminarium poświęcone nowemu wydaniu Biblii 
hebrajskiej, skierowane głównie do studentów INB. Wykładający na Université de Fribourg 
w Szwajcarii prof. Adrian Schenker OP jako główny redaktor nowego wydania Starego Te-
stamentu, zwanego Biblia Hebraica Quinta (BHQ), przedstawił pracę nad tekstem, który po 
raz pierwszy w historii zachodniej nauki w pełni uwzględnia wszystkie manuskrypty biblijne 
odkryte w Qumran. W swoich założeniach nowe wydanie Biblii hebrajskiej ma ułatwić pracę 
egzegety poprzez rozbudowany komentarz tekstualny do poszczególnych ksiąg oraz poprzez 
odpowiednio skonstruowany aparat krytyczny. 

Związany przez cały okres swojej kariery naukowej z Uniwersytetem Hebrajskim w Jero-
zolimie prof. Emanuel Tov przedstawił swoje spojrzenie krytyczne dotyczące BHQ. Analizując 
najnowszy tom BHQ, zawierający Księgę Rodzaju, starał się doprecyzować terminologię opi-
sującą w kategoriach krytyki tekstu poszczególne warianty wymieniane w aparacie krytycz-
nym BHQ. Prof. Tov przez wiele lat był odpowiedzialny za projekt wydania Biblii hebrajskiej, 
opierający się na manuskrypcie rodziny Ben Aszera z Aleppo, uznawanym za jeden z najlep-
szych świadków tekstu masoreckiego. Projekt ten, prowadzony przez Uniwersytet Hebrajski 
w Jerozolimie, jest przedsięwzięciem mającym za zadanie opracowanie pełnego wydania 
tekstu biblijnego (editio critica maior) z uwzględnieniem wszystkich dostępnych manuskryp-
tów pochodzących z różnych okresów historycznych.

Właściwe dwa dni sympozjum były wypełnione dyskusją dotyczącą między innymi po-
czątków przekazu tekstu biblijnego w okresie poprzedzającym ustalenie tekstu masoreckie-
go u schyłku I stulecia po Chr. Dyskutowano na temat historycznego kontekstu powstania 
esseńskiej sekty i jej potencjalnych relacji z dynastią hasmonejską. Zaprezentowano też 
szeroką problematykę paleograficzną, egzegetyczną, apokryficzną oraz lingwistyczną zwo-
jów żydowskich znad Morza Martwego. Obecność naukowców pochodzących z najbardziej 
prestiżowych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Francji, Niemczech, Holan-
dii, Belgii, Włoszech, Hiszpanii, Rosji, Chinach, Słowacji oraz Polsce zapewniła bardzo wysoki 
poziom naukowy konferencji. Wszyscy zagraniczni prelegenci odkryli w Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim miejsce, do którego warto przyjeżdżać zarówno w celach naukowych, jak 
i dla doświadczenia serdecznej gościnności.
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Gośćmi konferencji byli profesorowie: John J. Collins (USA), Adrian Schenker OP (Szwajcaria), 
Loren T. Stuckenbruck (Niemcy), Eibert Tigchelaar (Belgia) i Emanuel Tov (Izrael) (fot. Joanna 
Łastowska)


