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1. Imię i Nazwisko: Stanisław Bazyliński 
 
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 
 
13.06.1988  bakalaureat teologii; Papieski Wydział Teologiczny Św. Bonawentury w 

Rzymie 
27.02.1992  licencjat nauk biblijnych (S.S.L.); Papieski Instytut Biblijny, Wydział 

Nauk Biblijnych w Rzymie   
14.051993  kandydat doktoratu nauk biblijnych; Papieski Instytut Biblijny, Wydział 

Nauk Biblijnych w Rzymie 
15.051999  doktor nauk biblijnych (S.S.D.); Papieski Instytut Biblijny, Wydział 

Nauk Biblijnych w Rzymie. Rozprawa doktorska: I Salmi 20–21 nel 
contesto delle preghiere regali; promotorzy Pietro Bovati i Stephen 
Pisano (obrona 18.12.1998); publikacja w całości w 1999; nostryfikacja 
dyplomu: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie dnia 26.06.2000 

 
3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

a. stanowiska 
1.10.1998 - 30.11.1999    –  asystent na Papieskim Wydziale Teologicznym Św. 

Bonawentury w Rzymie (PWTSB) 
1.10.1999 - 7.07.2001     –  profesor zaproszony (invitato) na PWTSB 
8.07.2001 - 12.05.2006    –  profesor zatrudniony (incaricato) na PWTSB 
22.07.2001 do chwili obecnej  –  profesor zaproszony (invitato) w Papieskim Insty-

tucie Biblijnym w Rzymie 
2004-2005         –  prodziekan PWTSB 
2000-2005; 2010-2013     –  członek rady dziekańskiej PWTSB 

b. tytuły i stanowiska 
Każdy z niżej wymienionych tytułów został nadany dekretem J. Em. Kard. Zenona 
Grocholewskiego, Prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej, Watykan: 
13.05.2006 - 26.11.2013    –  profesor nadzwyczajny na PWTSB  
27.11.2013 do chwili obecnej  –  profesor zwyczajny na PWTSB 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): monografia pt.  

Il giusto affronta l’ingiustizia. Studio di un tema salmico (Analecta Biblica Studia 1), 
Gregorian & Biblical Press, Roma 2013, s. 391. 

 
Główny nurt moich zainteresowań biblijnych, począwszy od pracy magisterskiej 

napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Tomasza Jelonka, stanowią badania nad 
psalmami i Psałterzem hebrajskim. Choć do obrony pracy nie doszło z powodu wyjazdu 
na studia zagraniczne do Rzymu w 1987 r., to problematyce tej poświęciłem pracę 
licencjacką (S.S.L.) pt. Sal 2: interpretato nell’esegesi odierna e in alcuni Padri, 
opracowaną pod kierunkiem o. prof. Maurice’a Gilberta SJ w Papieskim Instytucie 
Biblijnym w 1992 r. Również na Biblicum, pod kierunkiem ojców profesorów Pietro 
Bovatiego SJ i Stephena Pisano SJ, powstała rozprawa doktorska (S.S.D.) pt. I Salmi 
20–21 nel contesto delle preghiere regali. Po jej opublikowaniu w 1999 r. (s. 414) 
psalmom poświęciłem trzynaście artykułów i pięć recenzji (zob. niżej 5a.). 

Czytając opracowania krytyczne poświęcone sprawiedliwości w Biblii hebrajskiej, 
zauważyłem lukę odnoszącą się do wymiaru antropologicznego. Monografie o 
sprawiedliwości w hebrajskiej Księdze Psalmów podejmują bowiem odmienne 
zagadnienia. Na przykład, w rozprawie doktorskiej pt. „Gerechtigkeit” in den Psalmen, 
Nimwegen 1952, A. H. van der Weijnden sprecyzował znaczenie terminów 
„sprawiedliwość” („prawo” i pokrewnych) w psalmach oraz przedstawił ich powiązanie 
z wizją świata psalmistów, jednakże nie uwzględnił tematów ilustrujących ideę 
sprawiedliwości. L. Ruppert, w swojej pracy habilitacyjnej opublikowanej w dwóch 
książkach (Der leidende Gerechte, Würzburg 1972 i Der leidende Gerechte und seine 
Feinde, Würzburg 1973), poszerzył zakres analiz terminologicznych i skoncentrował 
swe badania historyczne wokół motywu passio iusti, tzn. cierpienia, które sprawiedliwy 
lub pobożny znosi z powodu prześladowania i opresji. Ruppert nakreślił trzy linie 
rozwoju diachronicznego tego motywu: mądrościową, eschatologiczną i 
apokaliptyczną. C. Sticher w rozprawie doktorskiej pt. Die Rettung der Guten durch 
Gott und die Selbstzerstörung der Bösen, Berlin – Wien 2002, zajęła się tematem 
zbawienia ludzi dobrych przez Boga i samozagładą ludzi występnych. Wprowadziła 
pojęcie „sprawiedliwości zbawczej Boga”, który przywraca sprawiedliwość tym, którzy 
pozwalają Mu się zbawić, oraz starała się udowodnić, że niesprawiedliwość ma w 
psalmach moc autodestrukcyjną dla tych, którzy ją wyrządzają. 

Psałterz hebrajski obszernie opisuje złożony konflikt sprawiedliwego ze swym 
wrogiem. Jest to ważny wątek, ale jak dotąd nie został on podjęty ani przez egzegezę, 
ani przez teologię. Prezentowana tu książka pt. Il giusto affronta l’ingiustizia. Studio di 

2/9



un tema salmico, która ukazała się w prestiżowej serii „Analecta Biblica Studia”, 
zajmuje się nim po raz pierwszy. Skupiłem się w szczególności na środkach, dzięki 
którym sprawiedliwy stawia czoło niesprawiedliwości, będącej wynikiem uwarunkowań 
osobistych i społecznych. 

Jak być sprawiedliwym w świecie zagrożonym przez niesprawiedliwość?  
Odpowiadając na postawione pytanie nie zajmuję się bezpośrednio ani 

sprawiedliwością boską lub ludzką, ani relacją człowieka występnego z innymi 
osobami, ani też tożsamością sprawiedliwego. Zależało mi natomiast na tym, by opisać 
sposób postępowania sprawiedliwego w sytuacji, kiedy relacja sprawiedliwości jest 
zagrożona i/lub zerwana, a on usilnie stara się o zachowanie osobistej prawości. 

Biorąc pod uwagę stwierdzenie wybitnego znawcy poezji hebrajskiej o. Luisa 
Alonso Schökela SJ, że „studium jednolitego i jedynego profilu każdego psalmu jest 
sprawą najważniejszą dla jego zrozumienia” („El estudio del perfil unitario y único de 
cada salmo es lo más importante para comprenderlo”, Salmos I, 1992, s. 12), skupiłem 
swe badania na poszczególnych tekstach. Wybrałem je na podstawie pojawiania się 
słowa ṣaddîq (sprawiedliwy) i jego synonimów (lub korelatów), uwzględniając również 
obecność tematu dotyczącego różnych niesprawiedliwych sytuacji.  

Korpus analityczny pracy tworzy osiem psalmów. Studium tych reprezentatywnych 
przykładów pozwala trafnie uchwycić różne aspekty charakterystyczne dla postaci 
sprawiedliwego i ustalić środki, dzięki którym stawia on czoło niesprawiedliwości. 

Wybrane psalmy są badane za pomocą analizy literacko-egzegetycznej, aplikowanej 
jednolicie do każdego z ośmiu tekstów. Po osobistym przekładzie, który nie jest 
parafrazą literacką, lecz przekładem filologiczno-artystycznym usiłującym w ramach 
możliwości naśladować oryginał hebrajski po to, by ukazać relacje strukturalne, 
semantyczne i poetyckie, następuje komentarz filologiczny. Uwzględnia on zagadnienia 
związane z tłumaczeniem hebrajskiego oryginału i krytyką tekstu. Następnie, w oparciu 
o badanie kompozycji opisuję organizację retoryczną poszczególnych części psalmu i 
jego całości. Po tych dwóch niezbędnych etapach następuje rozległy i drobiazgowy 
komentarz do tekstu, który ubogaca o wiele szczegółów i powiązań zrozumienie 
całości. W końcu, krótkie podsumowanie przedstawia najważniejsze dane dokonanych 
badań. 

Pracę podzieliłem na trzy części, które poniżej krótko omawiam.  
Już sam tytuł książki wzbudza żywe zainteresowanie. Jak stawić czoło 

niesprawiedliwości, pozostając sprawiedliwym w świecie, w którym wszyscy mniej lub 
bardziej czują się (lub są naprawdę) przytłoczeni niesprawiedliwością? 

By odpowiedzieć na to pytanie trzeba przede wszystkim zrozumieć, kim jest ten 
sprawiedliwy, którego zachowania zamierzałem przeanalizować. Kim jest sprawiedliwy 
dla psalmisty? Jakie przymioty czynią go sprawiedliwym? I w jaki sposób może on nim 
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pozostać, również wtedy, kiedy jest on zagrożony, napadnięty, zdradzony i zmuszony 
do zareagowania, by wyjść z sytuacji wynikłych z niesprawiedliwości? 

W pierwszej części monografii pozwoliłem samemu psalmiście wyjaśnić, kim jest 
sprawiedliwy. Uczyniłem to na podstawie analizy dwóch psalmów (Ps 112 i 101), 
zawierających kilka istotnych elementów, które pozwalają, by zrozumieć jak psalmiści 
wyobrażali sobie sprawiedliwego i jak opisywali go w działaniu, w jego relacjach z 
innymi podmiotami. Sprawiedliwy to ten, kto boi się Boga i dlatego żyje posłuszny 
Jego woli, w nieustannej postawie nasłuchiwania i naśladowania; ten, kto jest 
nierozerwalnie związany z Bogiem Izraela, żyje zawsze w Jego obecności i zachowuje 
Jego Słowo. Dla zrozumienia pojęcia sprawiedliwości konieczne jest, zatem, wzięcie 
pod uwagę jej dwóch konstytutywnych wymiarów: horyzontalnego i wertykalnego. 

Studium sprawiedliwości biblijnej nie mogło się ograniczyć do nakreślenia tego, 
czym człowiek ma być. Może się bowiem zdarzyć, że sprawiedliwy, który znajduje się 
w sytuacjach szczególnie krytycznych będzie kuszony, by samemu wymierzyć 
sprawiedliwość. 

Czy można poradzić sobie z niesprawiedliwością pozostając sprawiedliwym? Jak 
zachowuje się sprawiedliwy, kiedy jest zmuszony do stawienia czoła konfliktowi z 
ludźmi wystawiającymi na szwank jego reputację i życie? Odpowiadam na to pytanie w 
drugiej części monografii. Ponownie pozwalam przemówić psalmiście, rozważając trzy 
psalmy, które przedstawiają sprawiedliwego zmagającego się z prześladowaniem wroga 
(Ps 7), z ostracyzmem wspólnoty (Ps 31) i ze zdradą (Ps 55). 

Z wysnutych wniosków wynika jednoznacznie, że sprawiedliwy, zmuszony do 
reakcji na niesprawiedliwość trwa usilnie przy Panu; nie usiłuje sam wymierzać 
sprawiedliwość, lecz zwraca się zawsze do swego Boga, by go ocalił. W trzeciej części 
monografii, analizując trzy psalmy (Ps 5, 15, 34) zająłem się sposobem funkcjonowania 
poprawnej relacji sprawiedliwego z Panem, gdy sprawiedliwy ucieka się do Niego, by 
przezwyciężyć niesprawiedliwe sytuacje.  

Chciałbym podkreślić jeszcze raz novum niniejszej monografii: nikt przede mną nie 
podjął dotychczas tak obszernie tej tematyki, która dotyka do głębi również 
współczesnych czytelników. Żadne istniejące opracowanie naukowe nie brało pod 
uwagę postawy sprawiedliwego i całej gamy środków reagowania na 
niesprawiedliwość, połączonego z pragnieniem zachowania osobistej nieskazitelności. 
Omawiane w pracy zagadnienie jest nie tylko nowatorskie, lecz otwiera nowe 
perspektywy badawcze, ponieważ ten motyw literacki zasługuje na poszerzenie analiz 
na obszar całej Biblii hebrajskiej.  
 

4/9



5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 
 

a. Psalmy 

Jak wspominałem, głównym kierunkiem moich badań po doktoracie były psalmy, 
którym poświęciłem trzynaście artykułów (zob. załącznik „Wykaz publikacji”, pozycje 
b. 1-9, 11-14) i pięć recenzji (zob. tamże, pozycje c. 2, 3, 5, 6, 9). Na ich temat 
prowadziłem również wykłady i seminaria na Papieskim Wydziale Teologicznym Św. 
Bonawentury w Rzymie od 1999 r. i wykłady zlecone w Wyższym Seminarium 
Duchownym OO. Franciszkanów w Krakowie (2006-2007; 2008-2009; 2012-2013), a 
dla The Biblical Annals napisałem dwie recenzje wydawnicze. 

We wskazanych publikacjach można wyróżnić kilka wątków, które poniżej krótko 
omawiam.  

Włączając się w nurt współczesnych badań nad Psałterzem hebrajskim jako księgą 
udostępniłem dla polskiego czytelnika rezultaty rozprawy doktorskiej, uzupełnione o 
nowsze osiągnięcia biblistów. Artykuł opublikowany w Collectanea Theologica (zob. 
tamże, pozycja b. 11) ma na celu uchwycenie związków uprawomocniających teorię, 
która tłumaczy ścisłą łączność Ps 20 z Ps 21. Za ich połączeniem kompozycyjnym 
przemawia siedem przesłanek: kompozycja dwuczęściowa, rodzaj literacki, 
powtórzenie wyrażeń, perspektywa czasoprzestrzenna, orant, postacie literackie, temat. 
Krótki tekst o pierwszej księdze psalmów (Ps 1–41) jako jednostce literackiej (zob. 
tamże, pozycja b. 1) powstał po przeczytaniu pracy habilitacyjnej G. Barbiera. Ponadto 
powstały recenzje o lamentacjach jednostki w pierwszej księdze psalmów (zob. tamże, 
pozycja c. 6) i o współczesnych badaniach koncentrujących się wokół kompozycji 
Psałterza hebrajskiego jako dzieła literackiego (zob. tamże, pozycje c. 2, 3, 5). Temu 
ostatniemu tematowi poświęciłem jeden artykuł (zob. tamże, pozycja b. 11), który 
przedstawia podstawowe zjawiska kompozycyjne, kryteria organizacyjne oraz 
przypuszczalną datę zakończenia procesu redakcji psałterza. 

Do opracowań egzegetycznych w ścisłym tego słowa znaczeniu można zaliczyć pięć 
artykułów.  

Crux interpretum „Będą się ciebie bali” przyciąga uwagę czytelnika Ps 72,5 (zob. 
tamże, pozycja b. 6a i 6b). Biorąc za punkt wyjścia krytykę tekstu, optowałem za tą 
lekcją masorecką oraz wskazałem na to, że „I będzie trwał długo” w Septuagincie jest 
wynikiem ulepszonego stylistycznie przekładu, opartego na regule ’al tiqrê, 
dokonanego tak, by uczynić w. 5 bardziej zrozumiałym liturgicznie. Oryginał hebrajski 
wskazuje natomiast na środek przymusu w skutecznym sprawowaniu władzy 
sądowniczej, potrzebnej królowi do sprawiedliwych rządów.  

Studium Ps 87 doprowadziło do postawienia hipotezy, że ten tekst jest promocją i 
zachętą do pielgrzymowania (zob. tamże, pozycja b. 14). Wersja masorecka psalmu w 
obecnym stanie przywodzi na myśl scenę, podczas której narrator kieruje zaproszenie 
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do grupy potencjalnych pielgrzymów i podaje argumenty za podjęciem religijnej 
podróży do Jerozolimy. Do tych konkluzji wiedzie rozważanie o tożsamości osoby 
kierującej zaproszenie oraz o tożsamości osób zaproszonych. Reszta artykułu skupia się 
wokół tematu pielgrzymki, poczynając od analizy słownictwa pielgrzymkowego w w. 3, 
a kończąc na zwróceniu szczególnej uwagi na znaczenie w. 7. Następuje główna część 
artykułu, w której omawiam powody skłaniające do podjęcia podróży do Jerozolimy. 
Ten kto mówi, usiłuje nakłonić swoich słuchaczy do wyruszenia na pielgrzymkę 
podając kilka racji: podkreśla wartość miasta Bożego w sobie (w. 1-3); opisuje 
Jerozolimę jako bezpieczne miejsce spotkania wielu Żydów i prozelitów, którzy 
znajdują w niej swą ojczyznę i odkrywają, że Bóg nadal darzy ich życiem i witalnością 
mimo historycznych trudności; proponuje pielgrzymkę jako powrót do swoich źródeł 
(w. 4-6) oraz odnowienie znajomości i więzi duchowych na Syjonie (w. 7). 

W artykule badającym synchronicznie Ps 3 (zob. tamże, pozycja b. 13), po ustaleniu 
czteroczęściowej budowy lustrzanej ABB’A’ (w. 2-3; 4-5; 6-7; 8-9), podkreśla się 
osobiste zagrożenie oranta, który używa różnych środków, by uporać się z 
niebezpieczeństwem. Zagrożony przez wrogów i zraniony słowami znajomych (w. 2-3), 
proszący orant odkrywa lekarstwo na swoje cierpienie w dawnym doświadczeniu 
Bożego wsparcia, tak że podczas obecnego kryzysu, uznaje Bożą obecność w swym 
życiu jako źródło nadziei i odwagi (w. 6-7). Ponadto prezentacja zwraca szczególną 
uwagę na obraz Boga, który jak bokser walczy na pięści przeciwko wszystkim 
przeciwnikom oranta („uderzyłeś wszystkich mych wrogów w szczękę, zęby 
nieprawych wyłamałeś”, w. 8). Prawdopodobnie używając tego motywu poeta oferuje 
czytelnikowi przeciwwagę dla napaści słownej, za pomocą której oponenci 
insynuowali, że Bóg był niezdolny do ocalenia swojego wiernego (w. 3). Wręcz 
przeciwnie, On sprawuje kontrolę nad wszystkimi wypadkami w świecie (w. 9). 

Zainteresowanie akrostychami sprawiło, że dwukrotnie zająłem się Ps 34. W jednym 
artykule wskazuję na to, że elementy formalne i treściowe są dla ustalenia organizacji 
literackiej psalmu ważniejsze od budowy akrostychicznej (zob. tamże, pozycja b. 8). W 
drugim tekście badam drobiazgowo jego wymiar poetycki i ukazuję różne aspekty tego 
czynnika, które są nośnikami treści (zob. tamże, pozycja b. 9). 

Kolejne publikacje podejmują wątki tematyczne w psalmach.  
Periodyk Verbum Vitae opublikował dwa artykuły. Pierwszy analizuje Ps 2 ukazując 

zbawcze oddziaływanie Boga na postać idealnego władcy, który w imieniu Boga 
przyniesie ludowi zbawienie i pokój (zob. tamże, pozycja b. 3). Drugi tekst bada Ps 96 
pod kątem głoszenia dobrej nowiny, która brzmi: „Bóg króluje” (zob. tamże, pozycja b. 
4). Podkreśla się wymiar uniwersalistyczny psalmu, ponieważ adresatem dobrej nowiny 
jest „cała ziemia”, „narody”, „wszystkie ludy”, a jej głosiciele mają nie ustawać w jej 
przekazywaniu i mają używać różnorodnych form głoszenia.  
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Motyw pokoju dla Jerozolimy jest ważnym zagadnieniem ze względu na złożoną 
sytuację ziemi Izraela. Na podstawie trzech psalmów (87, 79, 122), które przedstawiają 
kilka cech charakterystycznych izraelskiej metropolii, rozważam rolę poszukiwania, 
utraty i odzyskania pokoju w tych tekstach (zob. tamże, pozycja b. 7). 

Choć w psałterzu nie pojawia się termin „opatrzność”, niemiej jednak sam temat 
opatrzności Bożej przewija się w wielu psalmach. Uwzględniając zasadnicze aspekty 
tego pojęcia, zebrałem i usystematyzowałem podstawowe dane (zob. tamże, pozycja b. 
2), począwszy od obecności Boga w historii świata (Ps 104), ludu (Ps 107, 147, 127) i 
jednostki (Ps 139, 91). Następuje opis przeszkód stawianych opatrznościowemu 
działaniu Boga (występni, Ps 37, 73; negacja opieki Bożej, Ps 3, 10, 14, 59, 64, 94; 
katastrofa narodowa, Ps 74; grzech jednostki, Ps 51; zatwardziałość ludzka, Ps 95), jak i 
środków pokonania tych trudności (zaangażowanie Boga, Ps 124; sprawiedliwość 
karząca zło, Ps 94; pedagogia Boga, Ps 66, 118, 119; deklaracje niewinności, Ps 7, 17, 
18, 26; modlitwa, Ps 31; przyjaźń z Bogiem, Ps 73; współpraca człowieka z Bogiem, Ps 
18, 85). 

Na koniec, dla potrzeb studentów i kolegów powstał tekst opisujący trzy podejścia 
do badań nad psalmami: rodzaj literacki, poetyka i lektura kontekstowa (zob. tamże, 
pozycja b. 12). 

 
b. Metodologia 

Konieczność doskonalenia własnego warsztatu badawczego, potrzeby studentów w 
Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, w którym jestem zatrudniony od 2001 r. 
oraz ponawiane zapytania debiutujących biblistów, wpłynęły znacząco na drugi nurt 
moich zainteresowań badawczych, którym jest metodologia pracy biblijnej.  

Te uwarunkowania złożyły się na powstanie siedmiu publikacji książkowych w 
czterech językach (6 wydań autorskich: 3 włoskie, 2 angielskie, 1 polskie; 1 
tłumaczenie na hiszpański), obszernej bibliografii Nowego Testamentu oraz recenzji 
(zob. zał. Wykaz publikacji, pozycje a. 3, 5ab-8, 10; pozycja b. 10; c. 12).  

Sami użytkownicy odkryli przydatność tego nurtu moich badań („długo 
wyczekiwane novum na polskim rynku wydawniczym”, A. Rambiert, w: Scriptura 
Sacra 16 [2012] 165). Po paru zaledwie miesiącach wyczerpał się nakład pierwszego 
wydania włoskiego pt. Guida alla ricerca biblica (s. 140) z września 2004 r. i zaistniała 
potrzeba opracowania drugiego i rozszerzonego wydania (s. 151), które wydawnictwo 
Biblicum opublikowało w marcu 2005 r. Dwa miesiące później, poszerzając wymiar 
zagadnień, ukazało się drukiem pierwsze wydanie angielskie pt. A Guide to Biblical 
Research (s. XVIII + 169). Jednocześnie powstało tłumaczenie hiszpańskie, 
opublikowane w kwietniu 2006 r., w którym uwzględniłem nowe pozycje z literatury 
podstawowej i pomocniczej (s. 178); tłumaczenie to jest dostępne obecnie również dla 
iPhonów, iPadów i iPodów. Wyczerpanie się nakładu włoskiego i angielskiego oraz 
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prośby odbiorców skłoniły mnie do opracowania trzeciej edycji włoskiej i drugiej 
angielskiej w 2009 r. (s. 303; s. XXII + 281). Na ich podstawie, korzystając również z 
innych źródeł, opracowałem wydanie polskie pt. Wprowadzenie do studium Pisma 
Świętego, które Wydawnictwo KUL opublikowało w serii „Materiały Pomocnicze do 
Wykładów z Biblistyki”, tom 9, w 2010 r., s. 238. Ponadto dwa czasopisma biblijne, 
The Biblical Annals i Verbum Vitae, zaadoptowały zasady cytowania bibliografii 
stosowane we Wprowadzeniu (s. 197-211) dla swoich autorów.  

 Wspomniane publikacje spotkały się z dobrym przyjęciem licznych recenzentów 
(zob. tamże, pozycje a. 3, 5ab-8, 10), którzy swoimi krytycznymi uwagami i 
życzliwymi sugestiami przyczyniają się do dalszego udoskonalania tego wademekum. 
Przytoczę tu tylko dwa fragmenty recenzji wydawniczych do polskiego opracowania.  

Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF z Instytutu Nauk Biblijnych KUL stwierdził 
m.in.:  

Publikacja jest polskim tłumaczeniem angielskiej wersji podręcznika dla początkujących i 
zaawansowanych biblistów […], który został wydany w prestiżowej serii „Subsidia Biblica” 
[…]. Jednak nie jest to proste spolszczenie wersji angielskiej, ale wydanie poszerzone o 
zupełnie nowe elementy. Bowiem, w porównaniu z wersją angielską książki, zwraca uwagę 
pojawienie się w kilku rozdziałach nowych paragrafów i punktów [...] oraz, co 
najważniejsze, kompleksowe uwzględnienie aktualnej polskiej i polskojęzycznej literatury 
biblijnej, co czyni z recenzowanej pracy przyszły „niezbędnik” egzegetycznego warsztatu 
młodego biblisty w Polsce.  

Ze swej strony o. dr hab. Ryszard Sikora OFM, UAM, wyraził następującą opinię:  
Opracowanie […] należy do tych kategorii prac, które nie tylko dla egzegetów, ale także dla 
badaczy literatury w szerokim znaczeniu, stanowią narzędzie nie do przecenienia. Jest swego 
rodzaju „instrumentarium” dla wszystkich podejmujących studia nad Pismem Świętym. 
Zebrana skrzętnie fachowa literatura i liczne wyjaśnienia, zarówno w formie informacji i 
komentarzy, jak też definicji terminów i zjawisk literackich, stanowią bezcenną pomoc tak 
dla początkującego, jak i pracującego od lat biblisty. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że 
merytoryczną wartość zaprezentowanego materiału należy ocenić bardzo wysoko ze 
względu na jego bezdyskusyjną wartość. Bogactwo ujętej tematyki, ale też sposób jej 
prezentacji, może uchodzić za wzorcowy. Praca stwarza możliwość prowadzenia badań z 
zakresu biblistyki w oparciu o solidną bazę pomocy naukowych i niewątpliwie przyczynia 
się do podniesienia merytorycznej, metodycznej oraz formalnej jakości opracowań. 

 
c. Język hebrajski 

Od studiów filozoficzno-teologicznych w Krakowie interesowałem się hebrajskim 
językiem biblijnym i kultywowałem tę pasję podczas specjalizacji w Papieskim 
Instytucie Biblijnym w Rzymie, a później pisząc artykuły egzegetyczne. Wykonałem 
również korektę włoskiej gramatyki języka hebrajskiego dla zaawansowanych. Ponadto 
od lat prowadzę lektorat z hebrajskiego na Papieskim Wydziale Teologicznym Św. 
Bonawentury w Rzymie.  

8/9



W czasie studiów zdałem sobie sprawę z braku polskojęzycznych podręczników na 
rynku wydawniczym. Dlatego podjąłem się pionierskiego wówczas opracowania 
polskiej wersji, cieszącego się sporym uznaniem, włoskiego podręcznika profesorów G. 
Deiany i A. Spreafica, którego korekta wersji francuskiej przypadła mi również w 
udziale. Towarzystwo Biblijne w Polsce opublikowało Wprowadzenie do 
hebrajszczyzny biblijnej latem 2001 r. (zob. zał. Wykaz publikacji, pozycje a. 2a i b).  

Żywe zainteresowanie Wprowadzeniem ze strony lektorów języka hebrajskiego, 
pozytywne reakcje docierające ze środowisk polskich biblistów (zob. W. Chrostowski, 
w: Collectanea Theologica 73/2 [2003] 191-194) i liczne zamówienia skierowane do 
wydawcy stały się zachętą do nowej edycji w 2006 r. (zob. tamże, pozycje a. 4a i b). W 
swoim zamierzeniu była ona twórczą kontynuacją pierwszego wydania. Jej założenia 
koncepcyjne i edytorskie nie uległy bowiem zmianie. Zatroszczyłem się o usunięcie 
usterek wynikających ze złożoności samej publikacji. W ponownej redakcji tekstu 
znaczny udział miała pani dr Krystyna Długosz-Kurczabowa z Uniwersytetu 
Warszawskiego, która przeprowadziła wnikliwą i staranną korektę polonistyczną.  
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