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1. Imię i nazwisko 

 Marcin Kowalski  

 

2. Wykształcenie (dyplomy, stopnie naukowe) 

W latach 1984-1992 uczyłem się w Szkole Podstawowej nr 27 im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach. 

Następnie kontynuowałem naukę w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, w klasie o profilu 

humanistycznym z językiem łacińskim (1992-1996). Maturę zdałem w 1996 roku. Jako laureat 

konkursu wiedzy z zakresu parlamentaryzmu organizowanego przez Kancelarię Sejmu i Senatu 

RP uzyskałem wstęp bez egzaminów na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego, gdzie podjąłem studia w październiku 1996 roku.  

Po miesiącu przerwałem studia, aby w listopadzie tego samego roku wstąpić do Wyższego 

Seminarium Duchownego w Kielcach, gdzie odbyłem studia filozoficzno-teologiczne w latach 

1996-2002. Ukończyłem je w 2002 roku, uzyskując stopień magistra teologii z zakresu biblistyki 

na podstawie pracy pt. Pielgrzymka do Boga obecnego w świątyni. Studium egzegetyczno-

teologiczne Ps 84 (Lublin, 22.05.2002). Praca powstała pod kierunkiem ks. dr hab. Henryka 

Witczyka, a jej obrona miała miejsce na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego.  

W 2003 roku zostałem skierowany na studia specjalistyczne na Papieskim Instytucie 

Biblijnym w Rzymie. W roku akademickim 2004/2005, w pierwszym semestrze, uczestniczyłem 

w programie archeologiczno-językowym w Rothberg International School, na Uniwersytecie 

Hebrajskim w Jerozolimie. Po powrocie do Rzymu uzyskałem stopień licencjata nauk biblijnych 

na podstawie pracy pt. “We shall all be changed” (1 Cor 15:51). Transformation of the Living at 

the Parousia of Christ: An Exegetico-Rhetorical Study of 1 Cor 15:50-57 (Rzym, 20.10.2007). 

Praca powstała pod kierunkiem o. prof. Jeana-Noëla Alettiego, SJ.  

Po licencjacie rozpocząłem przygotowania do egzaminu kwalifikacyjnego do doktoratu na 

Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Okres przygotowawczy zakończył się publiczną 

obroną pracy pt. Rhetorical Structure, Genre and Function of 2 Cor 10. W dniu 09.01.2009 

zostałem zakwalifikowany do otwarcia przewodu doktorskiego na Papieskim Instytucie Biblijnym 

w Rzymie. Praca nad doktoratem trwała od stycznia 2009 do stycznia 2011 roku. Doktorat z nauk 

biblijnych uzyskałem na podstawie publicznej obrony dysertacji pt. Transforming Boasting of Self 

into Boasting in the Lord: The Development of the Pauline Periautologia in 2 Cor 10-13 in Light 

of the Programmatic Introduction of 2 Cor 10 (Rzym, 18.02.2011). Praca została napisana pod 

kierunkiem o. prof. Jeana-Noëla Alettiego, SJ oraz promotora pomocniczego, o. prof. Andrzeja 

Gieniusza, CR. 
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 Posiadam dyplomy ukończenia następujących kursów językowych: 

1) języka niemieckiego (International House), 

2) języka francuskiego (Centre d’Études Saint-Louis-de-France/Uniwersytet Katolicki w 

Lyonie), 

3) języka włoskiego (Arco di Druso). 

 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych  

Pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim podjąłem 1 października 2011 roku. W roku 

akademickim 2011/2012 byłem zatrudniony na stanowisku asystenta Katedry Teologii Biblijnej 

Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, której kierownikiem był ks. prof. dr hab. 

Henryk Witczyk. 1 października 2012 roku zostałem awansowany na stanowisko adiunkta 

wspomnianej wyżej katedry. Po restrukturyzacji Instytutu Nauk Biblijnych KUL, która nastąpiła 

w 2014 roku, jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta Katedry Teologii Biblijnej i Proforystyki 

Instytutu Nauk Biblijnych KUL, której kierownikiem jest ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk. Do 

dnia dzisiejszego Katolicki Uniwersytet Lubelski jest moim pierwszym i jedynym miejscem 

zatrudnienia, z którym związana jest moja praca naukowo-badawcza i dydaktyczna. W ramach 

mojego etatu wykładałem Pismo Święte w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie, 

a także uczę Biblii w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach (obie jednostki są afiliowane 

do KUL-u).  

 

3.1.Obszar zainteresowań naukowo – badawczych  

Obszar moich zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje w pierwszym rzędzie listy św. 

Pawła. Wiąże się on ściśle z moją specjalizacją doktorską, która dotyczyła 2 Listu do Koryntian i 

Corpus Paulinum. Oprócz opublikowanej rozprawy doktorskiej na temat 2 Kor 10 – 13, 

zajmowałem się także strukturą retoryczną, teologią i kontekstem kulturowo-historycznym tegoż 

listu, co na przestrzeni lat 2012-2014 zaowocowało 4 artykułami z tej dziedziny oraz moim 

komentarzem do 2 Listu Koryntian opublikowanym w roku 2018. Pozostając wciąż przy 

korespondencji korynckiej, badałem także kwestie eidolothyta (1 Kor 8,1 – 11,1) (2015) oraz wizję 

małżeństwa zawartą w 1 Kor 7 (dwa artykuły, 2015-2016). Lata 2014-2018 zaowocowały w 

sposób szczególny publikacjami poświęconymi Listowi do Rzymian, najważniejszemu i 

najdojrzalszemu spośród pism św. Pawła. Swoją uwagę skupiłem na pierwszych ośmiu 

rozdziałach listu, na ważnych tematach teologicznych, takich jak usprawiedliwienie, gniew Boży, 

przebłaganie, dar nowego życia oraz Duch Święty (osiem artykułów). Obiektem mojego 

szczególnego zainteresowania była tu struktura dyskursu Pawła, który odbija w sobie grecko-
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rzymskie i żydowskie podłoże apostoła i jego wspólnot. Okazją do tego, aby rozwijać i 

popularyzować badania nad św. Pawłem, niewątpliwie były i są wykłady i ćwiczenia z pism 

apostoła, które prowadzę w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach i prowadziłem w 

Metropolitalnym Seminarium Lubelskim.  

Ściśle związany z dziedziną listów Pawła jest także drugi obszar moich zainteresowań, 

jakim jest retoryka antyczna. Od czasów studiów rzymskich, z inspiracji o. prof. Jeana-Noëla 

Alettiego, stanowi ona moje główne narzędzie badania pism apostoła. Retoryka antyczna jest 

dziedziną, której poświęcam część moich zajęć dydaktycznych, omawiając jej historię, rozwój i 

głównych przedstawicieli. Znajduje ona także swoje zastosowanie w większości moich publikacji 

jako instrument analizy struktury myśli Pawła. Jest ona szczególnym miejscem spotkania kultury 

przekazu ustnego oraz pisemnego („orality and literacy”), które także stanowią mój obszar 

zainteresowań. Poświęciłem mu część pracy doktorskiej i wciąż interesuję się nim, czego wyrazem 

był mój udział w panelu eksperckim na temat listów w starożytności w 2016 r. na KUL-u i 

wygłoszony tam referat „How oral was ancient literature? The case of Paul’s letters”.  

Retoryka wiąże się wreszcie z jeszcze z jednym obszarem moich zainteresowań, jakim jest 

analiza socjoretoryczna i antropologiczno-kulturowa. Socjoretorykę, jako cenną alternatywę dla 

badań historyczno-krytycznych, opisywałem w jednym ze swoich artykułów („Socjoretoryka – 

projekt holistycznej lektury tekstu”, 2017) i praktycznie stosowałem w dwóch innych: „Nowe 

wino w starych bukłakach? Analiza socjoretoryczna Ef 5,21-33” (2016) oraz „Powołani do życia 

w pokoju (1 Kor 7,15). Lektura socjoretoryczna ‘przywileju Pawłowego’ w 1 Kor 7,12-16” (2016). 

Socjoretoryka to platforma metodologiczna obejmująca w istocie wiele metod badawczych i 

proponująca analizę tekstu na wielu poziomach, od tematyczno-strukturalno-sensorycznego, przez 

intertekstualny, społeczno-kulturowy, historyczny i teologiczny. W kluczu tejże metody 

prowadziłem w 2016 r. w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana wykłady z 1 Kor 7: 

„Women, Marriage, and Celibacy in Corinth: Socio-Rhetorical Reading of 1 Cor 7”. Związana z 

socjoretoryką antropologia kulturowa stała się kanwą dla kolejnego kursu, także prowadzonego 

wówczas przeze mnie w Rzymie, „The Gospel through Mediterranean Eyes: Reading New 

Testament in the Anthropology of Culture Perspective”. Retoryka i socjoretoryka znajdują także 

odzwierciedlenie w prezentowanym przeze mnie poniżej osiągnięciu naukowym. Stanowią one i 

stanowić będą punkt orientacyjny dla moich przyszłych badań wraz z planowanymi publikacjami 

w tej dziedzinie.  

Wreszcie do pobocznych dziedzin, którymi się zajmuję i interesuję ze względu na moją 

pracę dydaktyczną, należy także teologia Starego Testamentu, którą wykładam w Wyższym 

Seminarium Duchownym w Kielcach, oraz narratologia biblijna, którą studiowałem w Rzymie i 

której poświęciłem dwa artykuły w The Biblical Annals. Do moich zainteresowań naukowych 
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zaliczyć mogę także badanie Biblii w kontekście kultury antycznej i współczesnej, co wiąże się z 

kursem „Biblia, istota i rola w kulturze”, który prowadziłem prze wiele lat w języku polskim i 

angielskim na KUL-u. Dziedzinie tej będę chciał w przyszłości poświęcić publikację, analizującą 

wielkie toposy biblijne i ich funkcjonowanie w szeroko pojętej kulturze antycznej i współczesnej: 

w literaturze, muzyce i filmie. W związku z moimi zainteresowaniami badawczymi staram się co 

roku wykorzystywać czas we wrześniu dla prowadzenia kwerendy bibliotecznej w bibliotece 

Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie.  

 

3.2.Prowadzone wykłady 

W roku akademickim 2018/2019 zostały mi powierzone na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

następujące zajęcia: 

1) Stary Testament: Psalmy i Księgi Mądrościowe (wykład)  

2) Egzegeza Listów Pawłowych (wykład) 

3) Stary Testament: Pięcioksiąg i Księgi Historyczne (wykład) 

4) Pisma Pawłowe (wykład) 

5) Pisma Pawłowe (ćwiczenia) 

6) Stary Testament: Księgi Prorockie (wykład) 

7) General Introduction to the Holy Scripture (wykład) 

8) The Bible in Christian culture (konwersatorium)  

 

W latach 2011-2018 prowadziłem prócz tego następujące kursy: 

1) Stary Testament: Psalmy i Księgi Mądrościowe (wykład) 

2) Stary Testament: Pięcioksiąg i Księgi Historyczne (wykład) 

3) Stary Testament: Księgi Prorockie (wykład) 

4) Biblia – istota i rola w kulturze (wykład) 

5) The Holy Bible’s Role in Culture (wykład) 

6) Sztuka retoryki grecko-rzymskiej w „mowach“ i pismach apostolskich (wykład) 

7) The Art of Greco-Roman Rhetoric and Its Use in the Analysis of Pauline Letters (wykład) 

8) Pisma Pawłowe (wykład) 

9) Pisma Pawłowe (ćwiczenia) 

10) Pisma Janowe (ćwiczenia) 

11) Wstęp szczegółowy do Nowego Testamentu (wykład) 
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4. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe 

Jako osiągnięcie wynikające 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.), 

prezentuję cykl powiązanych tematycznie ośmiu publikacji. Zgodnie z modyfikacją z 24 lipca 

2014 r. – w art. 16 ust 2. pkt 1. z ustawy znika „jednotematyczność” na rzecz „powiązania 

tematycznego”. Prezentowane przeze mnie publikacje obejmują spektrum powiązanych 

wzajemnie ważnych tematów teologii Pawła, do których należą usprawiedliwienie, nowe życie 

oraz Duch Święty. Łączy je nie tylko umiejscowienie w pierwszych ośmiu rozdziałach Listu do 

Rzymian. Paweł splata je ze sobą strukturze swojej argumentacji (dispositio), w której wychodzi 

najpierw od uzasadnienia doniosłości i jedyności usprawiedliwienia przychodzącego w Chrystusie 

(Rz 1–4), aby następnie ukazać jego skutki – nowe życie wierzących (Rz 5–8). Od rozdziału 

dziewiątego rozpoczyna się nowa sekcja tematyczna, która, choć wciąż posiada odniesienie do 

centralnego tematu usprawiedliwienia, skupia się na historii i przyszłości biblijnego Izraela (Rz 

9–11). Rozdziały 1–8 wiąże w całość także szczególny charakter argumentów konstruowanych 

przez Pawła. Są one adresowane zarówno do Żydów, jak i do pogan, zawierając w sobie 

odniesienia do obu tych wymiarów kulturowych. Dwuwarstwowość argumentacji apostoła 

objawia się szczególnie wyraźnie, kiedy czytamy łącznie Rz 1–8, a została ona wydobyta na 

powierzchnię przy użyciu metodologii socjoretorycznej. Jej zasadniczą składową jest analiza 

retoryczna tekstu wzbogacona o model socjologiczny patron – klient i elementy analizy 

antropologiczno-kulturowej.    

 

 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego  

Cykl publikacji powiązanych tematycznie został przeze mnie zatytułowany: „Usprawiedliwienie, 

dar nowego życia i Duch. Grecko-rzymski i żydowski charakter argumentacji Pawła w 

lekturze socjoretorycznej Rz 1–8”. Motywacji do zajęcia się tą właśnie tematyką dostarczyły mi 

na etapie początkowym studia doktoranckie w Rzymie, gdzie zainteresowałem się listami Pawła i 

analizą retoryczną. Zajmowałem się wówczas 2 Listem do Koryntian, choć List do Rzymian już 

wtedy fascynował mnie swoim bogactwem i teologią. To najdojrzalsze z pism Pawłowych coraz 

intensywniej wchodziło w obiekt moich zainteresowań po doktoracie ze względu na strukturę 

myśli Pawła oraz zawartą tam kluczową dla Nowego Testamentu kwestię usprawiedliwienia. 

Temat ten stanowił przez wieki i wciąż stanowi najważniejszy bodaj punkt odniesienia dla badaczy 

pism apostoła. Jean-Noël Aletti poświęcił mu ostatnio książkę pt. Justification by Faith in the 

Letters of Saint Paul. Keys to Interpretation (Analecta biblica. Studia 5; Roma: Gregorian & 
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Biblical Press 2015), dowodząc, jak wiele świeżych intuicji wnosi wciąż w rozumienie doktryny 

o usprawiedliwieniu uważna lektura tekstów Pawła oparta na retoryce.  

Jakie nowe treści odkryć można w dogłębnie przestudiowanym już tekście Rz 1–8? 

Usprawiedliwienie to dominanta tematyczna całego Listu do Rzymian, w sposób szczególny jego 

pierwszych czterech rozdziałów. Tu Paweł prowadzi swoich słuchaczy do zrozumienia, jak 

doniosłym i unikalnym jest wydarzenie Chrystusa, które stanowi jedyną odpowiedź na grzech 

świata. Apostoł dowodzi tego, wprowadzając nie mniej ważny temat gniewu Bożego, który zawisł 

nad całym światem, a który jest niczym innym jak funkcją Bożej sprawiedliwości (Rz 1,18-32). 

Niedocenianym w publikacjach aspektem jest apokaliptyczny charakter tegoż gniewu, który 

wyostrza Pawłową teologię usprawiedliwienia. Dalej, samo pojęcie usprawiedliwienia zbyt często 

redukowane bywa do odpuszczenia grzechów. Tymczasem w Rz 3,25-26, gdzie apostoł mówi o 

Jezusie jako jedynym narzędziu i przestrzeni przebłagania (hilasterion), otwierają się przed nami 

zupełnie nowe eschatologiczne wymiary usprawiedliwienia z przestrzenią nowej komunikacji z 

Bogiem i wprowadzeniem w nowe życie z Nim. 

To prowadzi nas do rozdziałów Rz 5–8, gdzie Paweł rozwija temat nowego życia w 

Chrystusie, które staje się udziałem wierzących. Rozdziały te, niezwykle bogate w swojej teologii, 

mają bardzo logiczną i przemyślaną strukturę, którą wielu uczonych już prześwietlało. To, co 

umknęło w tychże badaniach, to swego rodzaju dramat, któremu nowe życie podlega w 

doświadczeniu ochrzczonych. Poza tym w przypadku Rz 5–8 mało korzystano do tej pory z modeli 

socjologicznych i antropologiczno-kulturowych dla wyjaśnienia natury nowej relacji między 

Bogiem i wierzącymi oraz roli, jaką odgrywa w niej Duch. Podobnie mało wykorzystuje się 

implikacje płynące z faktu, że w Rz 8 Paweł dla opisania Ducha używa niezwykle popularnej w 

środowiskach filozoficznych i medycznych idei pneumy. Zastosowanie modeli socjologicznych i 

odwołanie się do wyżej wymienionych wzorców kulturowych pozwala odkryć dwuwarstwowość 

argumentacji apostoła, który obficie korzysta nie tylko z idei żydowskich, lecz także grecko-

rzymskich. Wymienione powyżej tematy i obszary naukowe były motywacją dla podjęcia się 

badania Rz 1–8, które ukazałoby kluczowe, znajdujące się tu kwestie w nowym świetle, przy 

twórczym zastosowaniu retoryki oraz badań społeczno-kulturowych myśli Pawła.  

 

4.2. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego 

W skład prezentowanego przeze mnie osiągnięcia naukowego wchodzą następujące publikacje: 

1) „Problem sprawiedliwości Bożej w świetle Listu do Rzymian”, Verbum Vitae 26 

(2014) 95-126.  

2) „Apokaliptyczny gniew Boga i jego miejsce w Ewangelii Pawła (Rz 1,18-32)”, Verbum 

Vitae 33 (2018) 203-249. 
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3)  „Bóg ustanowił Chrystusa nowym miejscem przebłagania. Pawłowa wizja 

usprawiedliwienia według Rz 3,25-26”, Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię 

Jezusa (Łk 24,47) (red. K. Mielcarek) (Analecta Biblica Lublinensia XII; Lublin: 

Wydawnictwo KUL 2015) 163-190.  

4)  „Nowe życie jak ziarno gorczycy. Spójność argumentacji retorycznej Pawła w Rz 5– 

8”, The Biblical Annals 7/4 (2017) 459-485. 

5) „God the Benefactor and His Human Clients in Rom. 5–8”, The Biblical Annals 8/1 

(2018) 47-69.  

6) „The Brokerage of the Spirit in Romans 8”, Catholic Biblical Quarterly 80/4 (2018) 

636-654.  

7)  „Stoicka pneuma a Pawłowa koncepcja Ducha w Rz 8. Cz.1. Argumentacja Rz 8 i 

przegląd badań nad stoicką pneumą u Pawła”, The Biblical Annals 8/3 (2018) 421–456. 

8)  „Stoicka pneuma a Pawłowa koncepcja Ducha w Rz 8. Cz.2. Paweł i stoicy na temat 

Ducha – podobieństwa i różnice”, The Biblical Annals 8/4 (2018) 491-544.   

 

Pierwszy z artykułów, „Problem sprawiedliwości Bożej w świetle Listu do Rzymian”, 

Verbum Vitae (2014), potraktować można jako wstęp do całej serii. Ukazuje on, że całość Listu 

do Rzymian spaja w jedno temat Bożej sprawiedliwości. Pojęcie to funkcjonuje zarówno w 

kulturze grecko-rzymskiej jak i żydowskiej, a Paweł, odwołując się do niego, nadaje mu wyraźnie 

nowatorskie znaczenie. Narzędziem usprawiedliwienia staje się w teologii apostoła wyłącznie 

Chrystus, który ofiaruje Bożą sprawiedliwość nie sprawiedliwym, ale grzesznikom i nie na końcu 

czasów, ale „dziś”, które wyznacza horyzont wiary jednostki.   

W dalszej części artykułu prześwietlona zostaje struktura argumentacji apostoła w Liście 

do Rzymian wraz z tezami, które stawia i z rozwojem jego argumentacji. Wynika z niej logiczny 

i tematyczny związek pomiędzy Rz 1–4 i Rz 5–8: po ukazaniu Chrystusa jako jedynej drogi 

usprawiedliwienia całej ludzkości, Paweł przechodzi do obrazu Bożej sprawiedliwości kreującej 

nowe życie wierzących w Syna. Część Rz 9–11 nie jest już tak wyraźnie powiązana z 

poprzedzającymi ją rozdziałami, toteż niektórzy sugerowali tu nawet nagłe przejście do nowego 

wątku tematycznego w argumentacji Pawłowej. Fakt, że apostoł dołączył te rozdziały, można 

wytłumaczyć tym, że w Rz 8 opisuje on chrześcijan jako obdarzonych Duchem i godnością synów 

Bożych. Mogłoby to sugerować, że zastąpili oni  w tej roli Izraela, który staje się zbytecznym w 

historii zbawienia. Być może tak właśnie myślała część wspólnoty rzymskiej, jak sugeruje się w 

badaniach nad okolicznościami powstania listu. Paweł w Rz 9–11 stwierdza dobitnie, że także w 

dramatycznej historii narodu wybranego Bóg objawia się jako sprawiedliwy, wierny zawartemu z 

nimi przymierzu. Całościowe spojrzenie na retorykę Rz 1–11 pozwala umieścić Rz 1–8 w 
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kontekście argumentacji na temat Bożej sprawiedliwości, a równocześnie oddzielić je od 

rozdziałów 9–11, które opisują odrębny wielki temat teologiczny apostoła, jakim jest obecny status 

i miejsce Izraela w historii zbawienia.  

Kolejny z artykułów, „Apokaliptyczny gniew Boga i jego miejsce w Ewangelii Pawła (Rz 

1,18-32)”, Verbum Vitae (2018), dotyczy pierwszej części argumentacji Pawła w Rz 1–4, w której 

apostoł dowodzi jedynej drogi usprawiedliwienia przez wiarę w Chrystusa. Paweł rozpoczyna 

swój dowód od wprowadzenia tematu „gniewu Bożego” (sub-propositio, Rz 1,18). Pomimo 

rozwijających się dynamicznie badań nad apokaliptycznym charakterem myśli apostoła, które 

zostają omówione w pierwszej części artykułu, dotychczasowe publikacje w niedostatecznym 

stopniu podkreślały apokaliptyczne cechy dyskursu zawierającego się w Rz 1,18-32. Paweł 

odwołuje się tu do słownictwa związanego z apokaliptyką,  ἀποκαλύπτ- (Rz 1,17.18), do koncepcji 

absolutnego panowania Boga nad światem, który zostaje wydany w moc grzechu, παραδίδωμι (Rz 

1,24.26.28) oraz do gniewu Bożego (ὀργή) i towarzyszącego mu sądu (Rz 1,18). Apokaliptyczna 

Ewangelia apostoła nabiera wymiaru kosmicznego i uniwersalnego, przygotowując podobne 

objawienie sprawiedliwości Bożej w Chrystusie.  

W kontekście argumentacji Pawła w Rz 1–4 widać wyraźnie, że idea gniewu Bożego 

zostaje wyrażona w ścisłej paraleli do idei Ewangelii, o czym przekonuje powiązanie między 

słownictwem tezy głównej, zawartej w Rz 1,16, i tezy pomocniczej z Rz 1,18. Objawienie gniewu 

Bożego apostoł obrazuje językiem maksymalnie uniwersalnym, w którym odnajduje się doskonale 

zarówno Żyd, jak i słuchacz należący do kultury grecko-rzymskiej. Paweł odwołuje się do 

popularnych w świecie antycznym elementów teologii naturalnej, która głosi możliwość poznania 

Boga za pośrednictwem dzieł natury (Mdr 12–13; Platon; Arystoteles, Cyceron). „Wieczność”, 

„niewidzialne przymioty”, „bóstwo”, „poznanie przez umysł” (Rz 1,20) to pojęcia, których używa 

apostoł w Rz 1,20, a które znajdujemy także u Platona, Pseudo-Arystotelesa, Plutarcha i Lukiana. 

Są one także mocno zakorzenione w myśli żydowskiej, piętnującej oddawanie czci żywiołom 

natury przy jednoczesnym nieuznawaniu ich Stwórcy (Mdr 13–15; Filon Aleksandryjski). 

Podobnie rzecz ma się z grzechami natury seksualnej, o których mówi Paweł w Rz 1,24-27.  

Potępia je nie tylko Stary Testament, ale także kultura antyczna, w szczególności rzymska. 

Ostatecznie, zgadzając się co do przyczyn gniewu Bożego zstępującego na ludzki świat, tak Żydzi, 

jak i poganie muszą szukać jednej, uniwersalnej drogi usprawiedliwienia w Chrystusie. 

 Zamykające artykuł studium idei gniewu Bożego w Starym Testamencie, żydowskiej 

literaturze apokaliptycznej i obszarze grecko-rzymskim ukazuje zasadnicze różnice między nimi, 

ale także łączące je elementy: powiązanie gniewu z Bożą sprawiedliwością, karą za deptanie praw 

Stwórcy oraz historiotwórczy charakter ira dei. Paweł nawiązuje do obu tradycji kulturowych, 

starając się dotrzeć w swojej argumentacji zarówno do Żydów, jak i pogan. Równocześnie 
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zarówno wobec podłoża żydowskiego jak i grecko-rzymskiego Pawłowa idea gniewu Bożego 

objawia swoją zasadniczą nowość: 1) nie ma już reszty sprawiedliwych, która może przed 

gniewem Boga uciec, przybiera on maksymalnie uniwersalny rozmiar; 2) gniew ukazuje w pełni 

destrukcyjną siłę grzechu, która ustępuje tylko przed Krzyżem Chrystusa; 3) jedynym narzędziem 

przebłagania gniewu Bożego staje się odtąd Ukrzyżowany i Zmartwychwstały, Zbawca i Sędzia 

rodzaju ludzkiego. Apokaliptyczny charakter gniewu Bożego wskazuje na podobne 

apokaliptyczne cechy Ewangelii o usprawiedliwieniu w Chrystusie.   

Artykuł trzeci, „Bóg ustanowił Chrystusa nowym miejscem przebłagania. Pawłowa wizja 

usprawiedliwienia według Rz 3,25-26” (2015), przenosi czytelnika do kluczowego tekstu, ku 

któremu zmierzała argumentacja Pawła na temat gniewu Bożego w Rz 1,18-32. Apostoł w Rz 

3,21-22a wprowadza wreszcie postać Chrystusa, uniwersalnej drogi usprawiedliwienia całej 

ludzkości, aby w Rz 3,25-26 opisać go jako hilasterion. To właśnie określenie jest zasadniczym 

punktem, ku któremu ciążą analizy zawarte w artykule. Zawiera się w nim odpowiedź na pytanie 

o naturę Bożej sprawiedliwości i usprawiedliwienia, które dokonuje się w Chrystusie. Punktem 

wyjścia jest umiejscowienie Rz 3,21-26 w kontekście retoryki Pawła w Rz 1–4, gdzie Rz 3,21-22a 

stanowi sub-propositio, rozwinięcie tezy głównej z Rz 1,16-17.  

Artykuł ukazuje rozwój argumentacji apostoła w Rz 3,2–4,25, analizuje przed-Pawłowe 

pochodzenie Rz 3,25-26 i skupia się na układzie wewnętrznym dwóch wymienionych wersów. Ich 

analiza demonstruje konwergencję wszystkich wymiarów czasowych w wydarzeniu Chrystusa-

hilasterionu i definitywne rozwiązanie, jakie znajduje w Nim kwestia grzechu ludzkiego. Wersy 

25-26 zostają następnie przetłumaczone na nowo (tłumaczenie odbiegające znacznie od BT5) i 

poddane szczegółowej analizie, która ukazuje eschatologiczny i kultyczny (żydowski), ale także 

jurydyczny, właściwy dla kultury grecko-rzymskiej charakter objawienia, które dokonało się w 

Chrystusie. Grzechy, za które Bóg nie karał definitywnie ludzkości w czasie swojej cierpliwości, 

teraz mogą wreszcie zostać zmazane przez krew Chrystusa. Dowodzi to niewystarczalności nie 

tylko systemu Prawa, której Paweł dowiódł już w Rz 1,18–3,20, ale także kultu ofiarniczego 

Izraela, który nie potrafił złamać eschatologicznej mocy grzechu i wyroku potępienia, jaki zawisł 

nad całą ludzkością.  

Na czym polega w istocie usprawiedliwienie przyniesione przez Chrystusa tłumaczy 

ostatnia część artykułu, w której analizie poddane zostaje pojęcie hilasterionu (Rz 3,25). Zawiera 

ono w sobie odniesienie zarówno do kultury żydowskiej, jak i pogańskiej: do gniewu Bożego, 

który należy przebłagać i do ofiar ekspiacyjnych. Tła pojęcia hilasterionu upatrywano w teologii 

męczenników obecnej w Księgach Machabejskich, w Pieśniach Sługi Jahwe, ofierze Abrahama, a 

także rzymskiej idei śmierci za ojczyznę. Najbardziej prawdopodobnym podłożem, z którego 

korzystał tu Paweł, wydaje się jednak być teologia i rytuał Jom Kippur opisane w Kpł 16. W ich 



12 

 

świetle rola Chrystusa jako hilasterionu i wypracowane przezeń usprawiedliwienie przestają 

kojarzyć się tylko i wyłącznie z odpuszczeniem grzechów.  Chrystus przez swoją krew ustanawia 

nowe miejsce kultu, staje się nowym miejscem świętym (hilasterionem) i przestrzenią,  w której 

wierzący mogą komunikować się z Bogiem oraz składać mu czyste ofiary. Łamie On 

eschatologiczną moc grzechu, ale także przywraca stworzeniu jego godność i chwałę dzieci 

Bożych, wprowadza je w nową relację i w bliskość z Bogiem (Rz 3,23-24). Temat nowego życia 

i nowego stworzenia, który zostaje zapowiedziany w Rz 3, Paweł podejmie w całej rozciągłości 

w Rz 5–8. Artykuł w ostatnim akapicie wprowadza w pojęcie Bożej sprawiedliwości i 

usprawiedliwienia, które w Rz 5–8 zostaje przepracowane w kluczu daru i obfitości łaski, 

zyskujących nowego, kluczowego pośrednika – Ducha Świętego.  

W ten sposób płynnie przechodzimy w analizie myśli Pawła w Rz 1–8 do artykułu 

czwartego, „Nowe życie jak ziarno gorczycy. Spójność argumentacji retorycznej Pawła w Rz 5– 

8”, The Biblical Annals  (2017), w którym dominantą jest właśnie temat nowego życia oraz postać 

Ducha. Celem artykułu jest ukazanie do jakiego stopnia dwa wspomniane wyżej elementy 

decydują o spójności i rozwoju argumentacji Pawła w Rz 5–8. Większość autorów analizujących 

tę część Listu do Rzymian skupia się na problemie Prawa i na oskarżeniach o anomię, przed 

którymi broni się apostoł. Nie zaprzeczając, że takie może być również podłoże tego tekstu, warto 

zwrócić tu jednak uwagę na udramatyzowany opis nowego życia chrześcijanina, które wciąż jest 

obszarem zmagań i narażone jest na niebezpieczeństwa. Można to dostrzec dzięki analizie 

struktury retorycznej Rz 5–8.  

Rz 5,1-11 to exordium, wstęp do rozdziałów 5–8, w którym Paweł szkicuje program 

nowego życia chrześcijanina, charakteryzowanego przez zwycięstwo łaski w Chrystusie. To obraz 

stanu, którego wierzący doświadcza w jakimś stopniu już teraz, ale równocześnie cel naszych 

dążeń, który Paweł uzupełnia o opis faktów (narratio), gdzie pojawia się odniesienie do grzechu i 

śmierci (Rz 5,12-19). Ochrzczony, żyjąc w Chrystusie, znajduje się równocześnie pod wpływem 

świata Adama, którego częścią wciąż jest: sfera łaski i grzechu pozostają ze sobą w nieustannym 

napięciu i interakcji. Teza, którą stawia apostoł, nie pozostawia jednak wątpliwości: łaska 

przychodząca w Chrystusie jest nieporównanie potężniejsza niż grzech i króluje przez 

sprawiedliwość, która prowadzi wierzących do życia wiecznego (Rz 5,20-21).  

Z tezy sformułowanej w Rz 5,20-21 wynika zatem, że Paweł od początku rysuje 

królowanie nowego życia w konfrontacji z królowaniem grzechu i śmierci. Porównanie między 

Adamem i Chrystusem, którzy w Rz 5,12-19  stają ze sobą w bezpośredniej konfrontacji, wyznacza 

także logikę Pawłowej argumentacji: w Rz 6 apostoł przedstawia ochrzczonych w Chrystusie 

wolnych od grzechu; w Rz 7 przechodzi do potomków Adama, spętanych grzechem i Prawem; w 

Rz 8 wraca znów do wierzących w Chrystusa, wolnych od grzechu i obdarzonych Duchem.  Z 
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analizy retoryki Pawła w Rz 5–8 wyłania się udramatyzowany obraz nowego życia w Chrystusie, 

które musi mierzyć się wciąż z trzema niebezpieczeństwami.  

Pierwszym jest niebezpieczeństwo grzechu, który, królując w ochrzczonych, może 

doprowadzić ich do wiecznej śmierci (Rz 6). Drugie niebezpieczeństwo wynika z poddania się na 

nowo w niewolę Prawa i ludzkiej sprawiedliwości. W Rz 7,7-25 Paweł obrazuje „ja” będące pod 

Prawem i rozdarte pomiędzy niemocą, a pragnieniem czynienia dobra. Wbrew opinii wielu 

egzegetów apostoł nie opisuje tu wierzących, ale pogan i Żydów, próbujących zbawić się poprzez 

Prawo lub inny ludzki wysiłek cnotliwego życia. Prócz argumentów natury filologicznej, na taką 

interpretację Rz 7,7-25 wskazuje właśnie logika wywodu Pawła, który wraca tu do obrazu Adama 

z Rz 5,12-19. Ostrzega w ten sposób wierzących przed powrotem do życia pod Prawem i 

skazanego na klęskę zbawiania się wysiłkiem własnej woli, przez uczynki. Wreszcie Rz 8,18-30 

opisuje jeszcze jedno zagrożenie dla nowego życia w chrześcijaninie, którym jest absurd, 

niedoskonałość i niezawinione cierpienie obecne w tym świecie.  

W obronie przed trzema zagrożeniami kluczową postacią okazuje się być Duch, którego 

Paweł wprowadza w Rz 8. Odpowiada on za przeprowadzenie wierzących ze śmierci i grzechu, z 

podążania za pożądaniami ciała do życia według Bożej sprawiedliwości (Rz 8,1-13). Duch 

prowadzi uczniów Chrystusa i daje im siłę do moralnego postępowania. W tym sensie uwalnia ich 

także od niewoli Prawa i ludzkiej sprawiedliwości, aktywnie wspomagając ich swoim 

wstawiennictwem (Rz 8,18-27) i przekonując, że z łaski Boga, nie przez uczynki, są dziećmi 

Bożymi (Rz 8,16). Zbawienie ochrzczonych zależy od ich współpracy z Duchem, który 

wprowadza ich także we wspólnotę z Ojcem i z Synem (Rz 8,9-11). Wreszcie ocala On wierzących 

od rozpaczy i bezowocnego cierpienia, które charakteryzują ten świat, przekształcając je w 

modlitwę, oczekiwanie na pełnię zbawienia i dając ochrzczonym doświadczyć swojej bliskości 

(Rz 8,18-30). Dramat nowego życia, jaki wyłania się z lektury retorycznej Rz 5–8, ukazuje je w 

stadium nieustannego rozwoju w wierzących. Uwypukla równocześnie rolę Ducha, który dla 

dojrzewania nowego życia jest postacią kluczową i któremu zostaną poświęcone dalsze cztery 

artykuły prezentowanej serii.  

Artykuł piąty i szósty stanowią koncepcyjną całość, opierając się na zaaplikowanym do 

lektury Rz 5–8 modelu patron – klient. To z gruntu nowatorskie podejście do analizowanych 

rozdziałów, ponieważ jak do tej pory nie były one czytane przy pomocy tegoż modelu 

socjologicznego. Punktem wyjścia w obu artykułach jest retoryka Pawła, na którą nałożony zostaje 

wzór starożytnej relacji między patronem i klientem. Artykuł piąty zatytułowany „God the 

Benefactor and His Human Clients in Rom. 5–8”, The Biblical Annals (2018),  rozpoczyna się od 

prezentacji relacji patron – klient, która stanowiła wszechobecny i konieczny element starożytnego 

społeczeństwa, porównywany często do jego kręgosłupa. Więź między dobroczyńcą i jego 
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beneficjentem charakteryzowała się asymetrycznością, wzajemną wymianą dóbr, tendencją do 

tworzenia długotrwałych związków, faworytyzmem, wzajemnością, językiem podkreślającym 

więzy rodzinne i honor oraz wolną decyzją obu stron wstępujących w relację. Cechy te, określone 

na podstawie studiów socjologicznych i antropologiczno-kulturowych, uznają także inni badacze 

aplikujący model patron – klient do tekstów Nowego Testamentu. Żaden z autorów nie badał go 

jednak w Liście do Rzymian.  

Wymienione powyżej cechy charakteryzujące model zostają następnie zastosowane w 

lekturze Rz 5–8, gdzie podległość stworzenia śmierci i cierpieniu oraz jego słabość (Rz 8,10-

11.17-18.26) wskazują na znaczną asymetrię między Bogiem i człowiekiem. We wzajemnej 

wymianie dóbr podkreśla się hojność Stwórcy, któremu chrześcijanin może oddawać cześć i 

służyć, żyjąc w zgodzie z regułami nowego życia (Rz 6,11-14.16-21; 7,4-6) i będąc posłusznym 

Bożemu Duchowi (Rz 8,4). Relację opisaną w Rz 5–8 charakteryzuje także wymiar osobisty 

oddawany metaforami małżeńskimi (Rz 7,1-6), rodzinnymi (Rz 8,14-15), językiem 

zamieszkiwania (Rz 8,9) i podkreślany faktem, że wierzących nic nie jest w stanie oddzielić od 

Bożej miłości (Rz 5,5; 8,31-39). Relację między Bogiem i ochrzczonymi charakteryzuje 

faworytyzm, którego znakiem rozpoznawczym jest język daru  (Rz 5,5.15.16.17; 6,23) i łaski (Rz 

5,20.15.17.20.21; 6,1.14.15) oraz specjalny status, jakim cieszyć się mogą chrześcijanie (Rz 

8,26.32.37). Wzajemność, niewymuszona przez Boga, polega na tym, że wierzący wystrzegają się 

grzechu  (Rz 6,1–7,6) i dają się prowadzić Bożemu Duchowi  (Rz 8,5-13) oraz oddają Bogu chwałę 

(Rz 8,31-39). Także język rodzinny wpisuje się w dobrze w model, w którym Bóg – patron często 

nazywany jest Ojcem, zaś jego beneficjenci – synami (Rz 8,14-18.19.23). W zgodzie z kulturą 

śródziemnomorską relacja między Bogiem i człowiekiem nosi także mocne znamię honoru, 

którego wyrazem jest dziękczynienie oraz poszanowanie nowego, ustanowionego przez Boga 

porządku (Rz 6,1.15; 7,4; 8,9-13). Wreszcie wśród wielu rożnych sposobów wchodzenia w więź 

patron – klient preferowanym przez starożytnych był wyraz wolnej woli obu stron, co w Liście do 

Rzymian przekłada się na niczym nieskrępowaną inicjatywę Boga i akt wiary człowieka.  

Odczytanie Rz 5–8 w kluczu relacji patron – klient pozwala umieścić te ważne rozdziały 

w kontekście kultury śródziemnomorskiej, w której żył Paweł, a przez to lepiej zrozumieć sposób, 

w jaki według starożytnych funkcjonowała więź miedzy Bogiem i człowiekiem. Chroni to przed 

anachronicznym i emotywnym interpretowaniem obrazu Ojciec – syn w Rz 8,14-17, każąc 

respektować asymetryczność między Bożym i ludzkim partnerem. Pozwala zrozumieć zarówno 

język synostwa i służby, jak i niewolnictwa, który pojawia się w Rz 5–8.  Podkreśla hojność Boga, 

który zaprasza człowieka do trwałej relacji z sobą i nie eliminuje, a wręcz uwypukla zobowiązania 

tego drugiego. Wzajemność, święte prawo kultury śródziemnomorskiej, zobowiązuje człowieka 

do uczczenia Boga–dobroczyńcy i do posłuszeństwa Jego prawom. Wreszcie model przygotowuje 
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podłoże dla zrozumienia roli Ducha, który w relacji między Bogiem i człowiekiem może zostać 

opisany jako pośrednik Bożej łaski. 

Artykuł szósty, „The Brokerage of the Spirit in Rom 8”, Catholic Biblical Quarterly 

(2018), jest organicznie związanym z piątym i tym bardziej potwierdza możliwość zaaplikowania 

modelu patron – klient do Rz 5–8. Żaden inny model nie tłumaczy tak dobitnie konieczności 

posiadania Ducha pośredniczącego między Bogiem i człowiekiem. Artykuł rozpoczyna się od 

przeglądu publikacji na temat Ducha w Rz 8, opisywanego z perspektywy antropologicznej i 

społeczno-kulturowej. Ich autorzy skupiali się na roli Ducha związanej z kreowaniem nowej 

tożsamości wierzących, na jego związku z etnicznością i więzami pokrewieństwa, starożytną 

genetyką czy prawami adopcyjnymi. Raz jeszcze brak wśród tych prac odwołania do modelu 

patron – klient, który w bardzo ciekawy sposób uzupełnia wymienione uprzednio badania. 

Pozwala on zrozumieć kluczową rolę Ducha jako koniecznego pośrednika między Bogiem i 

człowiekiem.  

Konieczność ta wyrasta ze struktury ekonomicznej starożytnego społeczeństwa, w którym 

99% zasobów należało do wąskiej, liczącej 1-5% grupy społecznej, która nimi zarządzała i do 

której nie można było dostać się inaczej, jak tylko przez pośredników, czyli brokerów. Ich 

liczebność i znaczenie wzrosły wraz z powstaniem imperium, kiedy to większość zasobów skupiła 

się w ręku cezara i jego domu. Mogli do niego doprowadzić liczni brokerzy, których pochodzenie, 

status i charakterystykę działania opisuje dalej artykuł. Byli oni ściśle związani z domem 

imperatora i ze strefami jego wpływów i łączyli ze sobą świat władcy oraz świat szukających jego 

łask poddanych. Cechowała ich umiejętność wiązania ze sobą ludzi różnych sfer społecznych i 

kultur, a ich kapitałem były znajomości i dostęp do źródła bogactw, którymi sami bezpośrednio 

nie dysponowali. Jeśli wyobrazimy sobie Boga jako króla, skupiającego w swym ręku wszelkie 

dobra, wówczas łatwo wyobrazić sobie pośredników pomiędzy Nim, a wierzącymi, do których 

należeć mogą Mojżesz, prorocy, apostołowie, sam Jezus oraz Jego Duch. 

Obraz Ducha, jaki wyłania się przed czytelnikami Rz 8, w zaskakująco wielu elementach 

odpowiada charakterystyce starożytnych brokerów. Podobnie jak oni dysponuje On koneksjami, 

jest ściśle związany z Ojcem i Synem (Rz 8,9-11.24.27) i potrafi skutecznie orędować za 

wierzącymi (Rz 8,27.30). Stanowi kanał komunikacji między nimi i Bogiem (Rz 8,15.23-27), żyje 

zarówno w świecie Bożym, jak i w świecie ludzkim, zamieszkując w wierzących (Rz 8,9), zaś 

Jego zapłatą jest ich posłuszeństwo i zaufanie Jego prowadzeniu (Rz 8,4-5.9.23). Dysponuje nie 

tyle Bożymi darami i zmartwychwstaniem, ile łączy z Bogiem i Synem, którzy ich udzielają (Rz 

8,9-11). Jest niezwykle sprawny w tworzeniu więzi między Stwórcą i wierzącymi (Rz 8,9-11.16-

17.26-29). Sam przy tym charakteryzuje się głęboką, ukrytą przed oczyma ludzi relacją z Bogiem 
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(Rz 8,27) i niestrudzenie pracuje dla dobra swoich ludzkich klientów. Całkowite skupienie się na 

nich odróżnia Ducha od brokerów starożytnych, którzy oczywiście dbali o własne zyski.  

W dalszej części artykułu przeanalizowana zostaje postulowana przez Bena Holdswortha i 

K.S. Kima rola Ducha jako reprezentanta paterfamilias w procedurze adopcyjnej. Z porównania 

działania Ducha w Rz 8 z rzymskimi procedurami adopcyjnymi, pomimo pewnych zbieżności, 

wynikają jednak poważne różnice, które nie pozwalają na zaaplikowanie tego modelu 

socjologicznego do analizowanego fragmentu. Procedury adopcyjne służyły dobru i ochronie 

majątku paterfamilias, nie adoptowanych, wykluczały obcych, kwestionowały adopcję w 

obecności prawomocnego dziedzica oraz pozwalały ostatecznie na zakończenie jej w każdej 

chwili. Tymczasem w Rz 8 mamy do czynienia z adopcją obcych, których dopuszcza się do 

godności i dziedzictwa dzieci Bożych w obecności Pierworodnego, Chrystusa (Rz 8,14-17.29). 

Dodatkowo więź między Bogiem i człowiekiem opisywana w Rz 8,31-39 nie może zostać 

zerwana. Skłania to do myślenia, że Paweł, stosując obraz adopcji, traktuje ją jako metaforę, nie 

odwołując się do znanego sobie modelu socjologicznego. Metafora ta wydaje się być na usługach 

modelu patron – klient, wzbogacając go o nieobecny w nim rys dziedzictwa.  Podkreśla się w ten 

sposób nie dającą się z niczym porównać hojność Boga dobroczyńcy, który przez Ducha nie tylko 

daje wierzącym dostęp do siebie, ale także zapewnia im trwałe dziedzictwo wraz z Synem.  

Zastosowany do analizy Rz 5–8 model patron – klient opiera się na strukturze retorycznej 

tychże rozdziałów i raz jeszcze ukazuje, jak argumentacja Pawła może i powinna być czytana na 

dwóch poziomach: żydowskim oraz grecko – rzymskim. O ile ten pierwszy często towarzyszy 

badaniom nad tymi rozdziałami, o tyle drugi jest w nich obecny w znacznie mniejszym zakresie. 

Do podobnych wniosków prowadzą dwa ostatnie artykuły, także organicznie ze sobą związane. 

Stanowią one próbę porównania Pawłowej nauki na temat Ducha w Rz 8 ze stoickimi i 

pokrewnymi im tradycjami medycznymi na temat pneumy. Artykuł siódmy, zatytułowany 

„Stoicka pneuma, a Pawłowa koncepcja Ducha w Rz 8. Cz.1. Argumentacja Rz 8 i przegląd badań 

nad stoicką pneumą u Pawła”, The Biblical Annals (2018), stanowi wprowadzenie w kwestię, w 

którym szczegółowo przeanalizowane zostaje słownictwo i struktura retoryczna Rz 8. Pierwsza 

część argumentacji Pawła rozpoczyna się od sub-porpositio w Rz 8,1-2, gdzie apostoł wiąże 

Ducha i Jego prawo ze zniesieniem potępiającego wyroku Prawa, który ciążył do tej pory na 

wierzących. W dwóch następujących po sobie argumentach Paweł opisuje następnie Chrystusa 

jako wypełniającego Prawo (Rz 8,3-4) oraz Ducha jako dawcę nowego życia wierzących (Rz 8,5-

13). Przejście (transitio) w Rz 8,14-17 wskazuje na Ducha kształtującego nową relację synowską 

z Bogiem i jednoczącego ochrzczonych z cierpieniami oraz chwałą Chrystusa.    

Część druga Pawłowej argumentacji rozpoczyna się od kolejnej tezy pomocniczej (sub-

propositio) w Rz 8,18, gdzie apostoł podejmuje temat cierpienia, które nie niweczy przyszłej 
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chwały oczekującej wierzących. Staje się to możliwe dzięki Duchowi, który przemienia 

niezawinione i absurdalne cierpienie w jęki i bóle, w których rodzi się nowe stworzenie (Rz 8,19-

22), wiąże je z oczekiwaniem na pełnię zbawienia (Rz 8,23-25) oraz czyni zeń modlitwę i miejsce 

doświadczenia Bożej obecności (Rz 8,26-27). Ostatecznie Duch podtrzymuje w wierzących 

nadzieję przyszłej chwały (Rz 8,27-30), która znajduje swój dobitny wyraz w hymnie 

zamykającym rozdział ósmy (Rz 8,31-39). Struktura retoryczna Rz 5–8, w której Duch pojawia 

się zarówno w exordium (Rz 5,5), jak i w argumentacji wieńczącej temat nowego życia (Rz 8,1-

30) sugeruje, że jest On dla tegoż tematu kluczowy. Odpowiada za życie doczesne i wieczne 

wierzących, ich wybory moralne oraz tożsamość synowską. Te trzy obszary otwierają porównanie 

wizji Pawła z tekstami stoickimi i medycznymi, w których pneuma posiada podobne funkcje.  

Ostatnią część artykułu wypełnia przegląd badaczy, który próbowali już szkicować 

paralelę między Pawłowym a stoickim obrazem Ducha. Rozpoczynając od Hermana Gunkela, 

przez Ernsta Käsemanna, Petera Stuhlmachera, Kurta Staldera, aż do Friedricha Horna, szkoła 

niemiecka na początku zaprzeczała wypływom hellenistycznym u Pawła, aby powoli zacząć je 

uznawać za element koryncki, czy też gnostycki, aż do stwierdzenia o materialnym, zbliżonym do 

stoików ujęciu Ducha u Horna. W nurcie badań anglo-amerykańskich znacznie chętniej sięgano 

po paralele i wpływy stoickie u apostoła, o których wzmianka pojawia się już w późnych latach 

dwudziestych u Richarda B. Hoyle’a, a potem u Dale’a B. Martina, Michelle Lee, Troy’a Martina, 

Caroline Johnson Hodge, i Stanley’a Stowersa. Prawdziwą apoteozę stoickiej pneumy u Pawła 

można znaleźć u Troelsa Engberg-Pedersena, z którym polemizują John Levison oraz Volker 

Rabens. Po prezentacji autorów i pozycji kluczowych dla idei stoickiej pneumy u Pawła artykuł 

przechodzi do ich podsumowania i krytycznej oceny. Z jednej strony widać wyraźne 

zainteresowanie tą tematyką we współczesnej egzegezie Pawłowej, z drugiej zaś strony daje o 

sobie znać brak krytycznego i wieloaspektowego podejścia do problemu. Wpływy stoickie bywają 

albo bezkrytycznie przyjmowane, albo odrzucane, bez ukazania ich punktów stycznych i różnic z 

myślą apostoła. Zestawienie takie może być niezwykle pomocne dla zrozumienia oryginalności 

argumentacji Pawła i to jemu właśnie poświęcony jest ostatni tekst prezentowanej serii. 

Druga część opracowania na temat stoickiej pneumy i Pawłowej wizji Ducha, która stanowi 

odrębny ósmy artykuł, nosi tytuł „Paweł i stoicy na temat Ducha – podobieństwa i różnice”, The 

Biblical Annals (2018). Rozpoczyna się ona od przedstawienia poglądów Stoy na temat ducha, 

które wyliczone zostają według ról, jakie przypisywano mu w istniejącym świecie. Był on 

pojmowany jako zasadniczy pierwiastek życia, byt kognitywny, pośredniczący w poznaniu i 

postrzeganiu świata oraz wyborach moralnych człowieka, spoiwo wszechświata, odpowiedzialne 

za łączenie się bytów (teoria krasis) oraz kształtowanie potomstwa. Uważna analiza obrazu Ducha 

w Rz 8 pozwala odnaleźć u apostoła elementy wspólne ze stoicką typologią pneumy. U Pawła, 
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podobnie jak u stoików, ma ona charakter zarówno boski jak ludzki (Rz 8,10.15-16; 11,8; 12,11). 

Spełnia także rolę kognitywną, odpowiadając za wypełnienie się wymogów Prawa w wierzących, 

wpajając im swój sposób myślenia oraz postawy (Rz 8,4-5), pomagając uśmiercać popędy ciała 

(Rz 8,12-13) oraz stając się ich przewodnikiem na drodze odkrywania tożsamości synowskiej (Rz 

8,14-17). Jako dawca życia w Chrystusie Duch jest życiem (Rz 8,10), odpowiada za pełnię życia 

Bożego i pokoju w ochrzczonych (8,5-6) oraz pośredniczy w udzielaniu im życia 

zmartwychwstałego (Rz 8,11). On także nadaje sens cierpieniom wierzących, dzięki czemu 

otwiera im drogę do przyszłej chwały Jezusa (8,18-30), a Jego dary zapowiadają pełnię darów w 

Królestwie Bożym (Rz 8,23). Duch jednoczy ochrzczonych z Ojcem i Synem, a także czyni z nich 

wspólnotę braci i sióstr (Rz 8,14-17). Odpowiada też za jedność całego stworzenia, wstawiając się 

za nim przed Bogiem (Rz 8,26-27). Sprawia On, że Chrystus zamieszkuje w ochrzczonych (Rz 

8,9-11) i kształtuje ich na Jego podobieństwo (Rz 8,29).  

Wnikliwa analiza większości z paraleli ujawnia równocześnie raczej formalny charakter 

powiązań między Pawłem i myślą stoicką. Dzięki nim można jednakże dostrzec wyjątkowość 

Pawłowej koncepcji ludzkiej pneumy, która jest nośnikiem tożsamości i godności dzieci Bożych 

(Rz 8,16). Współpracuje ona z Bożym Duchem, który z kolei prowadzi ją do poznania nie tyle 

intelektualno-fizycznego, ile egzystencjalnego, wprowadzając w doświadczenie Bożej bliskości, 

naśladowania Chrystusa i upodobnienia się do Niego (Rz 8,17.29). Duch jest dawcą życia, 

zmartwychwstania i chwały dziś i w wymiarze eschatologicznym (Rz 8,11.23-26). Łączy cały 

wszechświat nie na zasadzie kosmicznej duszy (sympatheia i panpsychizm), lecz poprzez 

wspólnotę braci (Rz 8,15), wstawiennictwo (Rz 8,26) i włączenie w życie Trójcy (Rz 8,27). 

Pawłowi obcy jest stoicki materializm, mechaniczność działania pneumy i jej immanencja. 

Według apostoła Duch jest darem i ściśle współdziała z Ojcem i Synem. Dwie spośród idei 

stoickich są jednakowoż warte uwagi. Pierwszą z nich jest krasis, obrazująca Ducha jako 

odpowiedzialnego za zamieszkiwanie Boga w człowieku bez wzajemnego zmieszania ich natur, 

drugą zaś wizja pneumy kształtującej obraz Boga w wierzących i upodabniającej ich do Chrystusa. 

Ostatecznie język, którego używa Paweł, nawiązuje do idei grecko-rzymskich i tylko odniesienie 

do nich pozwala dostrzec nowość Pawłowej koncepcji Ducha.   

 

4.3.Cel naukowy, wyniki badań i ewentualne wykorzystanie 

Ponieważ podczas omawiania poszczególnych artykułów wchodzących w skład serii 

prezentowane były także ich cele i wyniki badań, w obecnym punkcie zostaną one ujęte w sposób 

systematyczny i syntetyczny. Prezentacja skupiać się będzie na trzech zasadniczych obszarach: 1) 

tematach teologicznych poruszanych w Rz 1–8, 2) metodologii stosowanej przez autora, 3) 
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założeniu, które towarzyszyło niniejszej pracy, a które miało na celu przezwyciężanie dychotomii 

między żydowskim i grecko-rzymskim wymiarem myśli i teologii Pawła.  

 

Cel naukowy 

Cel postawiony sobie w serii artykułów prezentowanych jako osiągnięcie naukowe ma kilka 

wymiarów. Pierwszym było przebadanie ważnych tematów teologicznych, które pojawiają się w 

Rz 1–8, do których należą: usprawiedliwienie, gniew Boży, dar nowego życia i Duch. Można 

powiedzieć, że wszystkie one łączą się z tematem centralnym Listu do Rzymian, jakim jest 

sprawiedliwość Boża („Problem sprawiedliwości Bożej w świetle Listu do Rzymian”). Jak zostało 

to już wspomniane, motywacją do podjęcia obecnego studium nad wybranymi tekstami Rz 1–8 

był fakt, że kwestia usprawiedliwienia i znaczenie ofiary Chrystusa traktowane bywają zbyt 

jednostronnie i redukowane do kwestii odpuszczenia grzechów. Już w Rz 3,21-26 Paweł wysyła 

sygnał, że wiążą się one także z nową tożsamością i nowym życiem chrześcijanina, zapowiadając 

w ten sposób tematykę Rz 5–8 („Bóg ustanowił Chrystusa nowym miejscem przebłagania. 

Pawłowa wizja usprawiedliwienia według Rz 3,25-26”). Uchwycenie rozwoju tematu 

usprawiedliwienia i jego bogactwa możliwe jest tylko wtedy, gdy przeczytamy razem Rz 1–4 i Rz 

5–8.  

Podobnie redukcjonistyczne podejście panuje w przypadku tematu Bożego gniewu, który 

traktowany bywa jako wątek sam w sobie. Tymczasem Paweł organicznie łączy go z objawieniem 

Ewangelii Chrystusa i nadaje mu rysy apokaliptyczne („Apokaliptyczny gniew Boga i jego 

miejsce w Ewangelii Pawła [Rz 1,18-32]”). Wydobycie tego powiązania i Pawłowej teologii 

gniewu Bożego pomaga odczytać drogę zbawienia w Chrystusie w całej jej jedyności i 

radykalności. Wreszcie podejście do Rz 5–8 zdominowane jest przez zakładaną sytuację 

retoryczną (stasis), w której Paweł broni się przed oskarżeniami o anomię. Choć jest to do 

pewnego stopnia prawda, podejście takie wpływa na zbyt jednowymiarową lekturę tychże 

rozdziałów. Nie dostrzega się opisanego tu dramatu nowego życia, który musi zmagać się zarówno 

z zależnymi od człowieka, jak i strukturalnie wpisanymi w ludzki świat przeciwnościami („Nowe 

życie jak ziarno gorczycy. Spójność argumentacji retorycznej Pawła w Rz 5–8”).  

Ostatni z cytowanych artykułów wprowadza również ważny temat teologiczny, którym jest 

sama osoba Ducha. Na czym polega Jego rola w rozwijaniu nowego życia chrześcijanina? 

Dlaczego wierzący, mając pośrednika w Chrystusie, potrzebują jeszcze jednego pośrednika 

Bożych darów w Duchu? Jego działanie i rolę wydobywają na powierzchnię, prócz wspomnianego 

wyżej tekstu, jeszcze cztery artykuły: „God the Benefactor and His Human Clients in Rom. 5–8” 

(2018), „The Brokerage of the Spirit in Rom 8” (2018) oraz dwie ostatnie publikacje dotyczące 
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stoickiej pneumy i Rz 8. Ich zadaniem było przebadanie tematu Ducha w kontekście kultury 

grecko-rzymskiej i odpowiedź na pytanie o oryginalność Pawłowej myśli na temat pneumy.  

Kolejny ważny cel postawiony w niniejszej serii artykułów dotyczy zastosowanej w nich 

metodologii. Retoryka cieszy się coraz większym zainteresowaniem w badaniach nad listami 

Pawła, szczególnie w Liście do Rzymian, wciąż jednak procent prac wykorzystujących ją jest 

raczej skromny. Niniejsza seria artykułów opiera się na analizach struktury dyskursywnej Rz 1–8 

zaproponowanych przez szkołę rzymską, reprezentowaną przez o. prof. Jeana-Noëla Alettiego, SJ 

oraz prof. Andrzeja Gieniusza, CR. Jest ona wciąż relatywnie mało znana zarówno w Polsce, jak 

i za granicą. Celem serii jest rozwijanie badań rzymskiej szkoły retorycznej, upowszechnienie ich 

oraz wprowadzenie do szerszego obiegu naukowego.  

Ważnym rozszerzeniem metodologicznym, które znajduje swój wyraz w prezentowanych 

artykułach, jest także wprowadzenie do nich modeli socjologicznych i elementów analizy 

antropologiczno-kulturowej. Jest to krok związany z rozwijanymi przez autora zainteresowaniami 

metodologią socjoretoryczną, którą w najdojrzalszym kształcie prezentuje Vernon Robbins. W 

przedstawionym poniżej dorobku (zob. p. 5.2) znajduje się omówienie tejże metodologii zawarte 

w artykule pt. „Retoryka i socjoretoryka w lekturze tekstów Nowego Testamentu Cz. 2: 

Socjoretoryka – projekt holistycznej lektury tekstu”, The Biblical Annals (2017). Punktem wyjścia 

w socjoretoryce jest zawsze analiza kompozycji wewnętrznej (w przypadku listów Pawła – 

argumentacyjnej), wzbogacona o badania różnego rodzaju elementów społecznych i kulturowych 

oddziałujących na tekst (interakcja społeczna i kulturowa, będące częścią analizy interaktywnej).  

W prezentowanej serii artykułów podjęte zostały praktyczne kroki związane z aplikacją 

elementów analizy społecznej i kulturowej w lekturze Rz 1–8. W tekście „Apokaliptyczny gniew 

Boga i jego miejsce w Ewangelii Pawła (Rz 1,18-32)” jest to studium motywu gniewu Bożego 

obecnego w szerokim przekroju tekstów starożytnej kultury śródziemnomorskiej. Dwa kolejne 

artykuły, „God the Benefactor and His Human Clients in Rom. 5–8” oraz „The Brokerage of the 

Spirit in Rom 8”, wykorzystują model patron – klient i instytucję starożytnych brokerów do 

analizy relacji Bóg – człowiek oraz roli Ducha w Rz 5–8. Z kolei dwa ostatnie teksty, „Stoicka 

pneuma a Pawłowa koncepcja Ducha w Rz 8. Cz.1. Argumentacja Rz 8 i przegląd badań nad 

stoicką pneumą u Pawła” oraz „Stoicka pneuma a Pawłowa koncepcja Ducha w Rz 8. Cz.2. Paweł 

i stoicy na temat Ducha – podobieństwa i różnice”, przybliżają użycie pojęcia pneumy w 

starożytnej filozofii stoickiej i medycynie. Żadna praca nie stosowała dotychczas modelu patron – 

klient w badaniach nad Rz 5–8, z kolei stoickie poglądy na temat pneumy nie doczekały się jak do 

tej pory bardziej integralnego i krytycznego ujęcia w porównaniu z myślą Pawła w Rz 8.   

To prowadzi nas do ostatniego już celu postawionego przed prezentowaną serią artykułów, 

którym jest przezwyciężenie dychotomii panującej w badaniach nad listami Pawła. Problem ten 
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sygnalizował Dale B. Martin w swoim The Corinthian Body (1995), a jeszcze wyraźniej 

wyartykułował go Troels Enngbeg-Pedersen w Cosmology and Self in the Apostle Paul (2010). 

Choć uznaje się, że Paweł jest autorem korzystającym z dorobku wielu kultur, w których się 

wychował i zdobywał edukację (zob. M. Rastoin, Tarse et Jérusalem. La double culture de 

l'Apôtre Paul en Galates 3,6-4,7 [Analecta biblica 152; Roma: Pontificio Istituto Biblico 2003]), 

wciąż utrzymuje się tendencja do praktycznego rozdzielania ich w egzegezie jego listów. W ten 

sposób żydowsko-apokaliptyczne podłoże apostoła wydaje się wykluczać myśl grecko-rzymską i 

filozofię, a badający epistolarium Pawłowe często stają przed wyborem jednej lub drugiej opcji 

interpretacyjnej. Tymczasem dopiero twórcze połączenie i odniesienie się do obu tych sfer daje 

całościowy obraz teologii Pawła i stanowi właściwy materiał porównawczy umożliwiający 

uchwycenie wyjątkowości myśli apostoła. Zestawienie ze sobą modeli grecko-rzymskich i 

żydowskich w obecnej serii artykułów służy właśnie temu celowi.     

 

Wyniki  

Wyniki uzyskane w trakcie prezentowanych badań odnoszą się ściśle do wyartykułowanych 

powyżej celów. Rozpoczynając od zawierających się w Rz 1 – 8 ważnych tematów teologicznych 

Pawła, w pierwszym z artykułów, „Problem sprawiedliwości Bożej w świetle Listu do Rzymian” 

(2014), ukazana została teologiczna dominanta Listu do Rzymian, którą jest temat Bożej 

sprawiedliwości i usprawiedliwienia. Łączy on w całość Rz 1–4 i Rz 5–8, ukazując już na 

globalnym poziomie retoryki Pawła różnorodność składających się nań wątków. O ile w Rz 1–4 

usprawiedliwienie wiąże się przede wszystkim z odpuszczeniem grzechów, o tyle w kolejnych 

rozdziałach przybiera ono znaczenie daru nowego życia w Chrystusie. Analiza Rz 3,25-25 

dokonana w artykule „Bóg ustanowił Chrystusa nowym miejscem przebłagania. Pawłowa wizja 

usprawiedliwienia według Rz 3,25-26” (2015) wykazała, że Jezus hilasterion nie tylko znosi 

eschatologiczny wyrok ciążący nad całą ludzkością, ale także otwiera jej kanał komunikacji z 

Bogiem, staje się nową przestrzenią kultu, odnowioną świątynią, i przywraca stworzeniu utraconą 

chwałę dzieci Bożych (Rz 3,23). To zapowiedź wielkiego rozwinięcia tematu usprawiedliwienia 

w Rz 5–8, które w rozdziałach tych zostaje powiązane z życiem w wolności od grzechu i niewoli 

Prawa (Rz 6–7) oraz darem Ducha, zdolnością do postępowania moralnego, usynowieniem i 

nadzieją przyszłej chwały (Rz 8).  

Pozostając wciąż na poziomie tematów teologicznych, gniew Boży w artykule 

„Apokaliptyczny gniew Boga i jego miejsce w Ewangelii Pawła (Rz 1,18-32)” (2018) zostaje 

przedstawiony jako zjawisko natury apokaliptycznej, ściśle powiązane z podobnym charakterem 

Ewangelii Pawła. Apokaliptyka, po słynnym stwierdzeniu Ernsta Käsemanna, który widział w niej 

matkę literatury nowotestamentowej, znów wraca do łask jako coraz popularniejsze podłoże dla 
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lektury listów apostoła. Nie wiąże się już ona z dominującym we wcześniejszych badaniach 

oczekiwaniem na rychłe przyjście Chrystusa. Ma wymiar teraźniejszy i podkreśla absolutne 

panowanie Boga w historii, które dokonuje się już w chrześcijańskim „teraz”. Gniew Boży, 

objawiający się z niebios, obwieszcza według Pawła obecną władzę Boga nad światem, który 

zostaje przez Stwórcę skazany na przeżywanie dramatycznych konsekwencji swojego grzechu (Rz 

1,18). Równocześnie Paweł wyostrza temat gniewu, który w jego ujęciu nie pozwala już na żadną 

uciekającą przed nim „resztę” i nie zadowala się żadną ofiarą. Jedynym, który jest go w stanie 

uśmierzyć, jest Chrystus, który staje się w ten sposób drogą zbawienia dla całej ludzkości. 

Ewangelia o Nim, do której prowadzi temat Bożego gniewu, nosi te same apokaliptyczne cechy: 

objawia się już dziś i podkreśla suwerenną inicjatywę Boga zbawiającego świat w Synu. To 

sugeruje także apokaliptyczny charakter Bożej sprawiedliwości, która, działając już dziś przez 

Chrystusa, przygotowuje swoje ostateczne objawienie na końcu czasów.  

Jak ukazuje to artykuł „Nowe życie jak ziarno gorczycy. Spójność argumentacji retorycznej 

Pawła w Rz 5 – 8” (2017), nowe życie w Chrystusie jest częścią apokaliptycznego dramatu, który 

rozwija się przed oczyma wierzących. Rozdziały 5–8, odczytane w łączności z Rz 1–4, prezentują 

zmaganie nowego życia, które w chrześcijaninie wciąż narażone jest na niebezpieczeństwa. Jak 

dowodzi apostoł w narratio Rz 5,12-19, żyjemy w świecie, w którym ścierają się ze sobą dwie 

siły: stary eon utożsamiony z Adamem oraz nowe stworzenie kształtowane przez dzieło Syna. 

Grzech i Prawo wciąż jeszcze mogą zbierać swoje śmiertelne żniwo wśród tych, którzy pozwalają 

im panować w swoim życiu, jak przekonuje Paweł w Rz 6 i 7. Pułapką dla nowego życia 

chrześcijanina jest także niedoskonały, dotknięty słabością i niezawinionym cierpieniem ludzki 

świat (Rz 8,18-30). Dopiero to dynamiczne odczytanie tematu nowego życia pozwala pojąć, jak 

ważną rolę odgrywa w nim Duch, wyprowadzający wierzących ze wspomnianych zagrożeń.  

Jego rolę jako koniecznego pośrednika zbawienia podkreślają cztery ostatnie artykuły 

prezentowanej serii. W bardzo konkretny, bo oparty na modelu socjologicznym sposób, teksty 

„God the Benefactor and His Human Clients in Rom. 5–8” (2018) oraz „The Brokerage of the 

Spirit in Rom 8” (2018) opisują Go jako pośrednika pomiędzy Tym, który skupia w swym ręku 

wszystkie dary łaski, Bogiem, oraz potrzebującym ich człowiekiem. Odkąd Chrystus jako 

uwielbiony zasiada po prawicy Ojca (Rz 8,34), Duch, żyjący równocześnie w Bożym i ludzkim 

świecie, pośredniczy w przepływie darów między nimi. W relacji ze Stwórcą, która charakteryzuje 

się absolutną asymetrycznością i słabością ludzkiego partnera, potrzebna jest osoba, która łączy 

ze sobą wymiar boski i ludzki. Z kolei dwa artykuły na temat stoickiej pneumy i Rz 8 obrazują 

mnogość funkcji Ducha od udzielania życia zmartwychwstałego, przez uzdolnienie do etycznego 

postępowania, wprowadzenie w zażyłą relację z Ojcem i Synem, kształtowanie wspólnoty 

wierzących, zamieszkiwanie w nich i upodabnianie do Chrystusa.  
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Przechodząc do wyników dotyczących poziomu metodologicznego, seria prezentowanych 

artykułów ukazuje użyteczność zasadniczego członu metodologii socjoretorycznej – retoryki, jako 

narzędzia analizy listów Pawłowych. Pozwala ona zrozumieć globalną strukturę argumentacji 

Pawła na poziomie całego Listu do Rzymian, porządkując logicznie poruszane przez apostoła 

tematy i podporządkowując je stawianym przezeń tezom. Nie jest nas w stanie do tego 

doprowadzić sama analiza tematyczna czy semantyczna Rz 1–8. W konkretnych, poruszanych w 

artykułach przypadkach retoryka tłumaczy pozycję i funkcję tematu gniewu Bożego w Rz 1,18, 

który stanowi sub-propositio, tezę pomocniczą ściśle powiązaną z tezą główna listu, Rz 1,16-17 

(„Apokaliptyczny gniew Boga i jego miejsce w Ewangelii Pawła (Rz 1,18-32)”).  

Dzięki analizie dyskursywnej można także rozwiać wątpliwości związane ze spójnością 

argumentacji Pawła w Rz 5–8, gdzie nowe życie chrześcijan wydaje się triumfować w Rz 5,1-11, 

aby zaraz potem okazać się wciąż zagrożonym przez grzech i Prawo (Rz 5,12-19). Jeśli właściwie 

określimy funkcję retoryczną dwóch wymienionych wcześniej części (exordium i narratio), 

pojmiemy, że w pierwszej z nich temat nowego życia zostaje zaledwie wprowadzony i 

zapowiedziany jako ostateczne zwycięstwo Bożej łaski (5,1-11), podczas gdy Rz 5,12-19 opisują 

aktualną sytuację zmagania pomiędzy sferą Adama i Chrystusa obecnymi w ludzkim świecie. Z 

Rz 5,1-11 ściśle związane jest peroratio w Rz 8,31-39, wskazujące wyraźnie, że ostatecznego 

triumfu nowego życia w nas należy spodziewać się dopiero w wymiarze eschatologicznym 

(„Nowe życie jak ziarno gorczycy. Spójność argumentacji retorycznej Pawła w Rz 5 – 8”).  

Niezwykle pomocnym jest także dostrzeżenie synkrisis w Rz 5,12-19, która dominuje w 

retoryce rozdziałów 5–8. Dzięki tej figurze retorycznej można zrozumieć, że Rz 7,7-25 opisuje 

ludzkość Adamiczną, bez Chrystusa, nie zaś chrześcijan, którzy nie doświadczają już tak 

dramatycznego rozdarcia między pragnieniem czynienia dobra i niemocą, wynikającą z ich 

grzesznej natury. Retoryka pozwala wreszcie dostrzec wagę stwierdzenia, które pada w Rz 8,18, 

a które stanowi kolejną tezę pomocniczą Pawła. Apostoł, wyrażając prawdę o tym, że teraźniejsze 

cierpienia nie mogą zniweczyć oczekującej wierzących chwały, równocześnie czyni Ducha 

odpowiedzialnym za przeniesienie fenomenu niezawinionego cierpienia w sferę oczekiwania na 

pełnię zbawienia, czyniąc z niego część procesu transformacji nowego stworzenia oraz miejsce 

doświadczenia Bożej obecności (Rz 8,18-30).  

Także charakterystyczne dla socjoretoryki zastosowanie modeli socjologicznych i 

antropologiczno-kulturowych do lektury Rz 1–8 przyniosło oczekiwane pozytywne wyniki. Ich 

użyteczność polega na mocnym osadzeniu myśli apostoła w starożytnej kulturze 

śródziemnomorskiej, która była naturalnym podłożem jego wspólnot. Ukazanie tematu gniewu 

Bożego, którzy Paweł wprowadza w Rz 1,18-32, w szerokim żydowskim i grecko-rzymskim 

spektrum kulturowym pozwoliło odkryć jego uniwersalność i nośność dla Pawłowej argumentacji 
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w Rz 1–4. Podobną uniwersalnością charakteryzuje się słownictwo i idee związane z Duchem, 

które były analizowane w publikacjach poświęconych Rz 5–8.  

Wreszcie model patron – klient zaaplikowany do wspomnianych rozdziałów okazał się być 

bardzo pomocnym dla zrozumienia roli Ducha jako koniecznego pośrednika Bożych darów. 

Zastosowane modele socjologiczne i antropologiczno-kulturowe z natury mają ograniczone pole 

oddziaływania i mogą wydawać się redukcjonistyczne, lecz nie pretendują one do całościowego 

wyjaśnienia roli Ducha i relacji między Bogiem i człowiekiem w Rz 5–8. W naturalny sposób 

muszą one zostać uzupełnione innymi modelami. Bezsprzecznie jednak pozwalają dotrzeć do 

języka i obrazów, którymi posługiwał się apostoł i współczesne mu wspólnoty, wprowadzając nas 

w oryginalną myśl Pawła.  

Tym samym przechodzimy do ostatniego już wyniku badań zaprezentowanych w niniejszej 

serii, którym jest bardziej spójny, holistyczny obraz myśli i teologii apostoła. Przyczyniają się do 

tego zarówno narzędzia retoryczne jak i socjologiczne oraz antropologiczno-kulturowe. W 

obecnych artykułach widać wysiłek wyjścia poza dualistyczny obraz Pawła, który musi być albo 

żydowski, albo grecko-rzymski. Nie tylko w warstwie kompozycyjnej, ale także w tworzeniu 

swojej teologii Paweł odwołuje się do obu tych składników kulturowych. Dostrzec to można w 

sposobie, w jaki w Rz 1,18-32 korzysta z żydowsko-hellenistycznej teologii naturalnej, idei 

rozpoznawalności Boga z dzieła stworzenia i popularnych obrazów gniewu Bożego.  

Poza dychotomię między światem żydowskim i grecko-rzymskim wychodzimy także, 

próbując odnieść model patron – klient do relacji między Bogiem i człowiekiem. Model ten był 

niezwykle popularny w świecie grecko-rzymskim, który w tym kluczu obrazował także więź 

między istotą ludzką a bóstwem. Podkreśla on asymetryczność relacji między tymi dwiema 

stronami, ale równocześnie długotrwałą więź, wzajemność, wzajemne obdarowywanie się i 

wolność, jaka charakteryzowała tych, którzy wchodzili w tego rodzaju związek. Cechy te można 

z powodzeniem odnaleźć w Rz 5–8. Równocześnie model patron – klient pozwala zrozumieć, że 

nawet w tak asymetrycznej relacji, jak ta między człowiekiem a Bogiem, od ludzkiego partnera 

wymaga się niezwykle ważnego dla starożytnego pojęcia honoru uznania dla Bożych darów, 

wdzięczności i odpowiedzi na nie swoim życiem i oddaniem Stwórcy. Dynamika daru leży u 

podstaw relacji patron – klient, a także całej antycznej kultury śródziemnomorskiej, o czym 

przypomniał w swojej książce Paul and the Gift John Barclay.  

Z dwóch ostatnich artykułów poświęconych stoickiej koncepcji pneumy w Rz 8 wynika także 

wyraźnie, że Duch nie jest wyłącznie żydowskim konceptem. Znajdujemy Go praktycznie w 

każdej kulturze, ale, ograniczając się do basenu Morza Śródziemnego, niezwykle często 

odwoływali się do niego stoicy. Z tej przyczyny Stoa i powiązane z pewnymi elementami ich 

kosmologii teksty medyczne zostały wybrane jako materiał porównawczy dla Rz 8. Z porównania 
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tego wynika wiele bardzo cennych dla zrozumienia Pawłowej nauki o Duchu faktów. Na pierwszy 

rzut oka można ulec wrażeniu, że nic nie jest dalsze od apostoła niż materialistyczne, mechaniczne 

i immanentne ujęcie pneumy, które dominuje u stoików. Absolutnie przyznając słuszność 

pojawiającym się tu różnicom, nad którymi autorzy współcześni zbyt często przechodzą do 

porządku dziennego, warto jednak zauważyć, że stoickie kategorie doskonale nadają się do 

opisania roli Ducha u Pawła (życiodajny, kognitywny byt, element jednoczący stworzenie i 

jednostki, odpowiadający za obraz rodziców w potomstwie). Dwie kategorie, stoicka krasis oraz 

rola Ducha w przekazywaniu materiału genetycznego, mogą być szczególnie pomocne dla 

zrozumienia, w jaki sposób Bóg może zamieszkiwać w człowieku bez wzajemnego zmieszania 

natur i jak ważną rolę odgrywa pneuma w upodobnieniu wierzących do Chrystusa.  

Przede wszystkim jednak porównanie ze Stoą wydobyło na światło dzienne wyjątkowość 

myśli Pawła, w której Duch nie tylko daje życie i uzdalnia do moralnego postępowania, ale także 

ściśle współdziała z Ojcem i Synem oraz jest pośrednikiem życia zmartwychwstałego. Dwie 

ostatnie funkcje nie pojawiają się oczywiście u stoików, brak ich także w literaturze żydowskiej, 

co decyduje o absolutnej nowości ujęcia Pawła.  Bogactwo myśli na temat Ducha wydobyte dzięki 

porównaniu ze Stoą traktować można jako najwymowniejszy argument za przezwyciężaniem 

dychotomii żydowsko-hellenistycznej w lekturze pism apostoła.  

Zarówno wymiar żydowski jak i grecko-rzymski należy brać poważnie pod uwagę, nie tylko 

badając strukturę i formę wyrazu, lecz także teologię Pawła. W niniejszej serii artykułów akcent 

położny został na odniesienie do elementów kultury grecko – rzymskiej. Widać to szczególnie w 

serii publikacji poświęconych Rz 5–8. Wynika to z faktu, że właśnie to odniesienie kulturowe 

zaniedbane bywa przy omawianiu relacji Bóg – człowiek, czy też w wizji Ducha w Rz 8, którego 

podłoże żydowskie jest powszechnie uznawane i dobrze przebadane. Odniesienie żydowskie z 

kolei uwidacznia się w artykule dotyczącym gniewu Bożego, a dominuje w przedstawieniu kwestii 

Jezusa hilasterionu, omawianej przez autora w Rz 3,25-26. Paweł nie dzieli swych aluzji 

kulturowych symetrycznie w każdym tekście, lecz sięga po nie w zależności od ich użyteczności 

dla rozwijanych przez siebie argumentów. Ostatecznie dopiero całościowe spojrzenie na 

prezentowaną serię pozwala odkryć, jak głęboko elementy grecko-rzymskie i żydowskie splatają 

się ze sobą w argumentacji apostoła w Rz 1–8.   

 

 Wykorzystanie badań 

Zasadniczym adresatem niniejszej serii artykułów jest środowisko biblistów zarówno w 

Polsce, jak i za granicą. Większość tekstów (6) powstała w języku polskim, dwa z nich 

opublikowane zostały w języku angielskim. W zamyśle autora mają one przyczynić się do 

ożywienia naukowej dyskusji nad Listem do Rzymian w środowisku rodzimym wobec niewielkiej 
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liczby nowych publikacji w tym obszarze biblistyki. Jeśli chodzi o publikacje anglojęzyczne, 

wiążą się one z zaproponowaniem modelu patron – klient jako narzędzia interpretacyjnego listów 

Pawła szerszemu, międzynarodowemu gronu odbiorców. 

Zamysłem autora nie było oczywiście ograniczanie prezentowanych tekstów tylko i wyłącznie 

do środowiska biblijnego. Dyskutowane w nich ważne tematy teologiczne, takie jak 

usprawiedliwienie, gniew Boży, ofiara Chrystusa, nowe życie chrześcijanina i Duch mogą znaleźć 

swoje zastosowanie w teologii dogmatycznej oraz moralnej. Dyscypliny te mogą skorzystać na 

zawartej tu pogłębionej koncepcji usprawiedliwienia, które, jak już wspomnieliśmy, nie ogranicza 

się tylko do odpuszczenia grzechów, ale oznacza przywrócenie godności i chwały stworzeniu, 

mogącemu cieszyć się darem nowego życia. Rozważania na temat roli i natury Ducha u Pawła w 

zestawieniu z tekstami stoickimi, jego immanencja, niematerialność i rysujący się osobowy, 

hipostatyczny charakter mogą stanowić intersujący materiał dla dziedzin teologicznych 

studiujących rozwój wczesnochrześcijańskiej pneumatologii. Teologia moralna może z kolei 

skorzystać na studium roli Ducha kształtującego życie etyczne wierzących przez współpracę z 

ludzkim duchem, włączenie go we wspólnotę z Ojcem i Synem oraz we wspólnotę braci.  

Na poziomie metodologicznym niniejsze artykuły stanowią praktyczną aplikację dwóch 

zasadniczych składników socjoretoryki: analizy retorycznej oraz modeli socjologicznych i 

elementów antropologiczno-kulturowych. Retoryka jest wciąż tylko skromnie reprezentowana w 

rodzimym polskim środowisku biblijnym, przy jeszcze skromniejszej obecności socjologii i 

elementów antropologii starożytnej. Prezentowane publikacje mogą służyć popularyzacji nowych 

metod egzegetycznych tak w Polsce, jak i za granicą. Artykuł wykorzystujący socjologiczny 

model pośrednika (brokera) dla opisania roli Ducha w Rz 8 spotkał się z życzliwym przyjęciem w 

Catholic Biblical Quarterly, gdzie pojawi się w numerze przedstawiającym nowe metodologie 

biblijne.  

Wreszcie w zgodzie z zamysłem przezwyciężania panującej wciąż jeszcze w badaniach nad 

Pawłem dychotomii, seria ma przyczynić się do popularyzacji holistycznej lektury pism apostoła, 

która poważnie bierze pod uwagę nie tylko środowisko żydowskie, ale także grecko-rzymskie.  

Dopiero ich synteza pozwala dostrzec pełny zarys myśli Pawła i jej urzekającą nowość. W 

szczególny sposób uwidacznia się to w dwóch ostatnich prezentowanych artykułach na temat 

Ducha w Rz 8 i stoickiej pneumy. One także staną się punktem wyjścia dla planowanej przez 

autora monografii związanej z tym tematem.   

 

5. Wykaz pozostałych opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań 

naukowych 
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5.1.Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Web of Science 

(WoS) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH)  

W osiągnięciu naukowym wymieniony został artykuł opublikowany w Catholic Biblical 

Quarterly (czasopismo indeksowane w Web of Science), oprócz którego opublikowałem także 

dwa inne teksty naukowe w Biblica (indeksowane w Web of Science). Oba teksty to recenzje 

książek, napisane na prośbę o. prof. Jeana-Noëla Alettiego, SJ. Ponieważ pierwsza recenzja 

pochodzi z roku 2008, do dorobku włączam tylko ostatnią z roku 2017, recenzję książki Akivy 

Cohena, Matthew and the Mishnah. Redefining Identity and Ethos in the Shadow of the Second 

Temple’s Destruction (Mohr Siebeck 2016). To obszerna licząca 636 stron pozycja, w której autor 

bada proces rekonstrukcji tożsamości wspólnoty judeo-chrześcijańskiej po zniszczeniu drugiej 

świątyni. Opublikowana w Biblica 98/2 (2017) 310-314.  

 

5.2.Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub 

krajowych innych niż w p. 5.1. 

Wśród monografii opublikowanych przeze mnie w latach 2011-2018 znajduje się Transforming 

Boasting of Self into Boasting in the Lord. The Development of the Pauline Periautologia in 2 Cor 

10–13 (Lanham, MD: UPA 2013). Książka wydana została w wydawnictwie University Press of 

America w języku angielskim i stanowi przepracowaną wersję mojej dysertacji doktorskiej z 2011 

r. W stosunku do pracy doktorskiej rozwinięciu uległa część wstępna, opisująca relację pomiędzy 

kulturą przekazu ustnego i pisemnego („orality and literacy”) w listach Pawła. Książka w 

nowatorski sposób podejmuje te kwestie w 2 Kor 10–13, podkreślając jedność badanych 

rozdziałów z resztą listu (2 Kor 1–9) oraz obecne w nich znaczniki stylu oralnego i 

dyskursywnego. Analizując 2 Kor 10–13 metodą retoryczną, dowodzę, że klucz do odczytania 

całości dyskursu Pawłowego znajduje się w rozdziale 10 wraz z tezą w 2 Kor 10,7-8. Następnie 

prześwietlona zostaje całość struktury dyskursywnej badanych rozdziałów, ze szczególnym 

naciskiem na rozwój myśli apostoła. Na końcu proponuję odczytanie 2 Kor 10–13 nie jako 

apologii lub dyskursu parodystycznego, jak czyni to większość komentatorów, lecz jako mowy 

pochwalnej Pawła (periautologia), w której apostoł, podążając za kanonami starożytnej retoryki 

epideiktycznej, na własnym przykładzie uczy wspólnotę, co znaczy być autentycznym uczniem 

Chrystusa. 

 Kolejną monografią wymienioną w dorobku jest komentarz do 2 Listu do Koryntian 

wydany w serii „Impulsy” w 2018 r. Praca nad tą książką jest owocem moich długich badań na 

korespondencją koryncką, sięgających studiów w Rzymie i popartych wcześniejszymi 

publikacjami w tej dziedzinie (5 artykułów). Do warstwy popularyzatorskiej lub egzystencjalnej 

publikacji zaliczyć można pytania zadawane w paragrafach zatytułowanych „Refleksja” i 
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„Aktualizacja”, które mają pomóc czytelnikom odnieść tekst listu św. Pawła do własnego życia i 

przeczytać go w wymiarze duchowym. Stanowią one tylko skromy procent książki. Posiada ona 

także solidny rys naukowy, na który składa się obszerny wstęp, analizujący profil wspólnoty 

korynckiej, okoliczności powstania listu, jego strukturę i zawarte w nim tematy teologiczne (ss. 5-

27).  Do warstwy naukowej zaliczyć należy także autorskie tłumaczenie tekstu greckiego Drugiego 

Listu do Koryntian oraz komentarz filologiczny i historyczno-społeczny do poszczególnych 

perykop, zamieszczony w częściach „Lektura tekstu” i „Czy wiesz, że”. Ukazują one strukturę 

literacką analizowanych fragmentów, zawierają egzegezę ważniejszych Pawłowych pojęć i 

umieszczają je w kontekście historii i kultury starożytnej. Nowatorski wymiar komentarza opiera 

się na zaaplikowaniu struktury retorycznej do całościowej lektury listu, co pozwala śledzić 

strategię argumentacyjną, tezy i rozwój myśli Pawła od pierwszego do ostatniego rozdziału 

Drugiego Listu do Koryntian. Książka zawiera także bibliografię, na którą składają się 

najważniejsze i aktualne polskie i obcojęzyczne pozycje na temat listu.  

 Jako ostatnią pozycję monograficzną w moim dorobku wymieniam wreszcie redakcję 

dzieła zbiorowego Od wiary Abrahama do wiary Kościoła opublikowanego w serii Analecta 

Biblica Lublinensia tom XI, Lublin 2014. Jest to owoc zorganizowanych przeze mnie VIII 

Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych  „Od wiary Abrahama do wiary Kościoła” (KUL, 

18-19 października 2012). Książka poprzedzona jest wstępem mojego autorstwa i zawiera 

przepracowane przez autorów i przeze mnie pod kątem bibliografii i przypisów teksty wystąpień 

sympozjalnych. Ukazuje ona znaczenie i charakter, jaki akt wiary przyjmuje w szerokim spektrum 

tekstów od Starego Testamentu przez literaturę międzytestamentową, na Nowym Testamencie 

kończąc.   

Przechodząc do artykułów obcojęzycznych, poza wymienionymi w osiągnięciu dwoma 

tekstami w języku angielskim („God the Benefactor and His Human Clients in Rom. 5–8” oraz 

„The Brokerage of the Spirit in Rom 8”), opublikowałem jeszcze dwa artykuły w języku włoskim 

w The Biblical Annals, czasopiśmie, które znajduje się na liście Scopus. Oba dotyczą tekstu Łk 

7,36-50, który badam metodą narratywną. W pierwszym artykule, „Chi è quest’uomo che osa 

anche rimettere i peccati?” (2014), opowiadanie Łukaszowe zostaje podzielone na sceny i 

określony zostaje charakter narracji. Analiza akcji sugeruje, że w jej centrum stoi nie tyle postać, 

miłość i wiara kobiety, ile kwestia boskiej tożsamości Jezusa. Opowiadanie ma na celu objawienie 

Jego bóstwa, które wyraża się w odpuszczeniu grzechów kobiety (Łk 7,47a.48), będącym z kolei 

kontynuacją i potwierdzeniem dzieła Ojca.  

W drugim artykule, „Un fariseo triste, una peccatrice innamorata e Gesù dal potere divino” 

(2015), badam konstrukcję postaci w narracji Łukaszowej i ich oddziaływanie na czytelnika. 

Zarówno grzeszna kobieta, jak i Szymon faryzeusz są tłem dla prezentacji postaci centralnej, jaką 
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jest Jezus. Jego głos kreuje opinię czytelnika o pozostałych bohaterach opowiadania, zawieszając 

nawet sąd i głos samego narratora. Mistrz podaje kobietę za przykład wiary i miłości, wskazując 

równocześnie na swoją boską tożsamość. Nie rozpoznaje jej faryzeusz, który jednak pozostawiony 

zostaje w opowiadaniu w zawieszeniu, prowokując czytelników do wyrażenia swej opinii o 

Jezusie. Oba artykuły to świadectwo mojego zainteresowania metodą narratywną, która, prócz 

retoryki, stanowi także jedno z narzędzi badawczych, którym się posługuję.   

Przechodząc do artykułów naukowych w języku polskim, w czasopismach i 

wydawnictwach recenzowanych opublikowałem ich piętnaście. Trzy z nich wyszły w The Biblical 

Annals, jeden zaś w Verbum Vitae, czasopismach, które znajdują na liście Scopus. Artykuły 

opublikowane w The Biblical Annals zawierają nowatorskie opracowanie struktury retorycznej 2 

Kor 1–7 („Sługa słowa i chluba Koryntu. Analiza literacko-retoryczna argumentacji Pawła w 2 

Kor 1–7” [2013]) i stanowią propozycję szerszego zastosowania retoryki i socjoretoryki w 

badaniach biblijnych. W pierwszym artykule z zakresu retoryki, „Retoryka i socjoretoryka w 

lekturze tekstów Nowego Testamentu. Cz. 1: Retoryka i nowe podejście do tradycji ustnej” (2016), 

omawiam metodologię oraz rozwój badań nad retoryką i kwestią oralności w wymiarze 

międzynarodowym oraz na gruncie polskim, wskazując na ich zalety i potencjał. W drugim 

tekście, „Retoryka i socjoretoryka w lekturze tekstów Nowego Testamentu Cz. 2: Socjoretoryka – 

projekt holistycznej lektury tekstu” (2017), dokonuję całościowej prezentacji metodologii 

socjoretorycznej Vernona Robbinsa wraz z przekładem najważniejszych pojęć i terminów na język 

polski. Ukazuję także jej zalety w stosunku do metodologii historyczno-krytycznej. Z  kolei 

artykuł oddany do Verbum Vitae stanowi próbę zastosowania tejże metodologii (retoryka i 

socjologia) w analizie 1 Kor 7,12-16 („Powołani do życia w pokoju [1 Kor 7,15]. Lektura 

socjoretoryczna ‘przywileju Pawłowego’ w 1 Kor 7,12-16” [2016]).  

Jeden artykuł opublikowałem także w renomowanym Collectanea Theologica („Wiedza 

wbija w pychę, miłość zaś buduje [1 Kor 8,1b]. Pawłowa reguła życia wspólnoty chrześcijańskiej 

według 1 Kor 8,1–11,1” [2015]), a poświęcony on był analizie retoryki i eklezjologii Pawła w 1 

Kor 8,1–11,1. Dwa artykuły zajmujące się kwestią rozumienia wolności u Pawła („Wolność w 

uścisku grzechu lub łaski: Deuteronomista, Syrach i Paweł na temat wolnej woli” [2014]) i styku 

między soborową a Pawłową wizją małżeństwa („Sobór i Paweł o wspólnocie małżeńskiej. 

Biblijne korzenie sakramentu małżeństwa w 1 Kor 7” [2015]) opublikowałem w Kieleckich 

Studiach Teologicznych. Jeszcze jeden tekst dotyczący 2 Listu do Koryntian („Jak chwaląc siebie 

oddać chwałę Panu? Strategia i dynamika Pawłowej periautologii w 2 Kor 10–13” [2014]) ukazał 

się w Zeszytach Naukowych Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Stanowi on przepracowanie i 

spolszczenie kwestii strategii dyskursu Pawłowego w 2 Kor 10–13, którym zajmowałem się w 

doktoracie. Podobny cel popularyzacji i przybliżenia polskiemu czytelnikowi dorobku 
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doktorskiego przyświecał artykułowi „W obronie wspólnoty zagrożonej pogańskim wpływem: 

Paweł i fałszywi apostołowie w 2 Kor 10–13” opublikowanemu w tomie posympozjalnym W 

służbie communio (2012). Pozostałe artykuły naukowe wyszły w recenzowanych seriach 

posympozjalnych  Analecta Biblica Lublinensia (5) i w publikacji pamiątkowej (1). Ponadto 

jestem autorem artykułu popularno-naukowego na temat kerygmatu Pawła i Jezusa, który znalazł 

się w programie duszpasterskim KEP na lata 2013-2017 oraz pięciu haseł encyklopedycznych i 

słownikowych (Encyklopedia Katolicka [Lublin 2014] i Nowy Słownik Teologii Biblijnej [Kielce 

2017]).  

Wreszcie oprócz recenzji dla Biblica, jestem też autorem dwudziestu recenzji 

opublikowanych w polskich periodykach: jednej w języku polskim w Collactanea Theologica i 

dziewiętnastu w języku angielskim opublikowanych w The Biblical Annals.  Prezentują one ważne 

dzieła z zakresu biblistyki polskiej i międzynarodowej, przybliżają debatowane w świecie kwestie 

naukowe, dyskutują nowe metodologie w obszarze listów Pawła (retoryka, socjologia, krytyka 

postkolonialna, antropologia kulturowa), odnoszą się do badań nad Jezusem historycznym, kulturą 

ustną i pisemną, epistolografią i literaturą wczesnochrześcijańską oraz traktują wpływy żydowskie 

i grecko-rzymskie na autorów Nowego Testamentu. Recenzje zawierają nie tylko omówienie treści 

publikacji, ale także krytyczną analizę założeń metodologicznych oraz wyników badań autorów, 

stanowiąc przyczynek do rozwoju dyskusji naukowej nad poruszanymi przez nich kwestiami. Jako 

sekretarz The Biblical Annals dokumentowałem także działalność Instytutu Nauk Biblijnych KUL, 

poświęcając jej cztery sprawozdania za lata 2011-2014. Prócz tego jestem autorem czterech 

sprawozdań w języku angielskim z sympozjów biblijnych i ważniejszych wydarzeń 

uniwersyteckich na KUL-u w latach 2011-2013. 

Ujmując sumarycznie całość publikacji towarzyszących osiągnięciu naukowemu, składają 

się na nie: 1 monografia w języku obcym wydana w USA, 1 monografia w języku polskim, 

redakcja 1 książki, 17 artykułów (2 w języku obcym, 15 w języku polskim),  5 haseł 

encyklopedycznych i słownikowych, 21 recenzji (1 w Biblica) i 8 sprawozdań. Szczegółowy opis 

wszystkich publikacji znajduje się w załączniku nr 5, p.2.1 i 2.2.  

 

5.3.Liczba cytowań publikacji według Google Scholars, Google Books, POL-index i 

innych stron internetowych: 45, bez autocytowań 26  

Zob. załącznik nr 5, p.2.3. 

 

5.4.Indeks Hirscha: z autocytowaniami 3, bez autocytowań 2 
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5.5.Międzynarodowe i krajowe nagrody  

W 2015 r. decyzją Rektora KUL otrzymałem nagrodę indywidualną III stopnia za wyróżniającą 

się rozprawę doktorską.  

 

5.6.Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

tematycznych   

W latach 2011-2018 wygłosiłem 18 referatów naukowych. Cztery z nich zaprezentowane zostały 

na konferencjach międzynarodowych. Pierwsze wystąpienie międzynarodowe miało miejsce na X 

Międzynarodowych Jesiennych Dniach Biblijnych „Natchnienie Pisma Świętego” (2014, KUL, 

Lublin) i dotyczyło charakteru i natchnienia Ewangelii Pawła: „«Spodobało się Bogu objawić 

Syna swojego we mnie» (Ga 1,15-16). Pochodzenie i natchniony charakter Ewangelii Pawła”. Rok 

później, w 2015 r. wraz moim magistrantem wygłosiłem referat „«Komu chce, okazuje 

miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym» (Rz 9,18). Tajemnica Bożego miłosierdzia w Rz 

9-11” podczas XI Międzynarodowych Jesiennych Dniach Biblijnych na KUL-u. Kolejny referat 

zatytułowany „How oral was ancient literature? The case of Paul’s letters” został zaprezentowany 

podczas międzynarodowego panelu eksperckiego, który miał miejsce na KUL-u w 2016 r i 

zatytułowany był Letters in the Antiquity. W 2017 wziąłem także udział w Quinn Conference, 

skupiającej badaczy akademickich i wykładowców Pisma Św. i organizowanej przez The Saint 

Paul Seminary School of Divinity, Minneapolis, USA. Wygłosiłem tam referat „Meditatio of 

Lectio Divina Following upon Exegesis-Informed Lectio: Test Case of Rom. 7:7-25”.  

W latach 2011-2013 wygłosiłem także dwa referaty na Międzynarodowych Jesiennych Dniach 

Biblijnych organizowanych na KUL-u. Reszta (13) to referaty prezentowane na konferencjach 

krajowych w ośrodkach naukowych w Lublinie, Warszawie, Toruniu, Łomży i Drohiczynie. 

Tematyka wystąpień skupiała się na epistolarium Pawłowym, a wśród prezentowanych tematów 

pojawiały się kwestie związane z eklezjologią, biblijnym modelem uczniowskim, małżeństwem i 

rolą kobiety w listach Pawła. W latach 2016-2018 tematyka moich wystąpię zawężała się wyraźnie 

do Rz 1–8, stając się okazją do poddania dyskusji na szerszym forum kwestii stanowiących 

podstawę do prezentowanego przeze mnie osiągnięcia habilitacyjnego. Wśród nich znalazły się 

tematy gniewu Bożego w Rz 1,18-32, obraz nowego życia w Chrystusie w Rz 5–8 oraz rola Ducha 

w Rz 8.  

Ujmując sumarycznie, na 18 wygłoszonych przeze mnie referatów 4 miały miejsce na 

sympozjach międzynarodowych (1 w USA, 3 w Polsce), 14 to referaty wygłoszone na sympozjach 

krajowych. Szczegółowy opis wszystkich wystąpień znajduje się w załączniku nr. 5, p.3.  
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6. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacje o współpracy 

międzynarodowej 

Na prezentowany przeze mnie dorobek dydaktyczny i popularyzatorski składają się programy 

zagraniczne, w których uczestniczyłem, prowadzone za granicą wykłady oraz seminaria, udział w 

sympozjach i ich organizacja, otrzymane nagrody, pilotowane projekty międzynarodowe, udział 

w komitetach redakcyjnych i radach naukowych, członkostwo w międzynarodowych 

organizacjach, organizowane wykłady i odczyty, opieka nad studentami oraz realizacja 

programów telewizyjnych i radiowych. Ich szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6.  

 

6.1. Uczestniczenie w programach europejskich oraz innych programach 

międzynarodowych i krajowych   

W roku 2016 uczestniczyłem w Programie Erasmus+ obejmującym szkolnictwo wyższe, akcja 

„Mobilność” (11.04.2016 – 15.04.2016). Finansowany z funduszy Unii Europejskiej umożliwił 

mi on wyjazd na Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, na Słowacji, w celu prowadzenia 

wykładów i nawiązania kontaktów z miejscowym środowiskiem akademickim, które intensywnie 

uczestniczy w międzynarodowych projektach naukowych o charakterze biblijnym.  

 

6.2. Wykłady zagraniczne 

Podczas pobytu na Słowacji (11.04.2016 – 15.04.2016) prowadziłem następujące wykłady w 

języku angielskim: 

1) New Methods in Reading Saint Paul’s Letters, seminar  

2) The Call and the Gospel of the Apostle Paul, lecture 

3) Saint Paul on Marriage and Celibacy in 1 Cor 7, lecture,  

4) Christian Love: Does It Differ from the World? (1 Cor 13), lecture 

5) The Equality of Man and Woman in Eph 5,23-33, lecture,  

 

Dalej w okresie 01.10.2016-30.10.2016 prowadziłem wykłady na Papieskim 

Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie. Pierwszy kurs w języku angielskim nosił nazwę „Women, 

Marriage, and Celibacy in Corinth: Socio-Rhetorical Reading of 1 Cor 7”. Stanowił on praktyczną 

aplikację metody socjoretorycznej do lektury najobszerniejszej nowotestamentowej wypowiedzi 

na temat małżeństwa i celibatu, jaka zawiera się w 1 Kor 7. W trakcie kursu tekst ten analizowany 

był na wielu poziomach: retorycznym, społecznym, kulturowym i teologicznym. Drugi z 

prowadzonych kursów zatytułowany był „The Gospel through Mediterranean Eyes: Reading New 

Testament in the Anthropology of Culture Perspective”. Przybliżał on antropologię kulturową i 

socjologię jako użyteczne narzędzie czytania tekstów Nowego Testamentu i analizował tematy 
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takie jak indywidualizm i osobowość kolektywna, więzy pokrewieństwa, rodzina, etniczność, role 

płciowe oraz zasadnicze wartości i kody postępowania charakterystyczne dla kultury 

śródziemnomorskiej. Jego celem było umiejscowienie tekstów Nowego Testamentu w bogatym 

podłożu społeczno-kulturowym świata śródziemnomorskiego, z którego wyrosły. Oba kursy 

zakończyły się przeprowadzeniem egzaminów dla studentów, zaowocowały także spotkaniami z 

pracującymi w Rzymie wykładowcami i propozycjami dalszej współpracy.  

Jednym z owoców wrześniowego pobytu w Rzymie było zaproszenie ze strony 

Papieskiego Instytutu Biblijnego, aby poprowadzić seminarium naukowe dla uczonych i 

absolwentów Biblicum. Było ono zaplanowaną częścią  konferencji międzynarodowej „Epistolario 

paolino: le Lettere ai Galati e ai Romani” (23-27.01.2017), służącej zapoznaniu się z najnowszymi 

trendami w badaniach nad listami do Rzymian i do Galatów. W ramach tejże konferencji 

poprowadziłem seminarium biblijne zatytułowane „Analisi socio-retorica di Rom 8”. Służyło ono 

praktycznej prezentacji metody socjoretorycznej Vernona Robbinsa i zaaplikowaniu jej do lektury 

Rz 8. Ukazywałem w niej podobieństwa pomiędzy rolą Ducha w Rz 8 i funkcją starożytnych 

brokerów. Seminarium to i prowadzone na nim dyskusje stały się podstawą dla dwóch artykułów, 

które umieściłem w opisie osiągniecia naukowego: „God the Benefactor and His Human Clients 

in Rom. 5–8” oraz „The Brokerage of the Spirit in Rom 8” (2018).  

 

6.3. Udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział 

w komitetach organizacyjnych tychże konferencji 

W latach 2011-2018 wziąłem udział w 31 sympozjach i konferencjach naukowych. Siedem z nich 

spełnia wymogi konferencji międzynarodowych: 1) X Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne 

(KUL, Lublin 2014); 2) XI Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne (KUL, Lublin 2015); 3) 

konferencja  Letters in the Antiquity (KUL, Lublin 2016); 4) konferencja „Epistolario paolino: le 

Lettere ai Galati e ai Romani” (PIB, Rzym 2017); 5) Quinn Conference, (The Saint Paul Seminary 

School of Divinity, Minneapolis, US 2017); 6) XIII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne (KUL, 

Lublin 2017); 7) XIV Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne (KUL, Lublin 2018). We wszystkich 

wydarzeniach prócz jednego uczestniczyłem aktywnie jako prelegent, prowadzący sesje lub jako 

organizator.   

Uczestniczyłem też w czterech konferencjach noszących nazwę międzynarodowych, które 

jednak nie spełniały wymaganych do „międzynarodowości” kryteriów formalnych. Prócz tego 

brałem udział w dwudziestu konferencjach krajowych organizowanych w różnych ośrodkach 

naukowych w Lublinie, Warszawie, Toruniu, Łodzi, Rzeszowie, Legnicy, Łomży i Drohiczynie. 

Wśród nich 8 to Wiosenne Dni Biblijne organizowane regularnie na KUL, kolejne 8 to Zjazdy i 

Sympozja SBP, zaś 4 pozostałe to sympozja organizowane w Warszawie, Drohiczynie i Turnie 
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k/Radomia. Zorganizowałem też cztery sympozja, spośród których dwa spełniają wymogi 

międzynarodowych (XI Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne KUL [2015]; XIV 

Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne KUL [2018]) oraz dwa sympozja krajowe (VIII 

Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne KUL [2012] oraz XII Walne Zebranie i 53. Sympozjum 

Biblistów Polskich, Toruń, WSKSiM [2015]).  

 

6.4. Otrzymane nagrody i wyróżnienia 

W październiku 2014 r. otrzymałem od Rektora KUL nagrodę zespołową II stopnia za wybitną 

działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki. 

 

6.5. Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych 

ośrodków polskich i zagranicznych 

Przechodząc do projektów i współpracy zagranicznej oraz krajowej, pismem Konferencji 

Episkopatu Polski z dnia 10 czerwca 2016 r. zostałem powołany do nowej Redakcji Naukowej 

Biblii Tysiąclecia. Jest ona odpowiedzialna za przygotowanie szóstego wydania tej ważnej dla 

Kościoła w Polsce Biblii. Wraz z o. prof. Andrzejem Gieniuszem, CR odpowiadam za zespół 

redakcyjny Nowego Testamentu. W związku z tym wraz z Papieskim Uniwersytetem Urbaniana 

oraz amerykańskim Nida Institute, będącym częścią American Bible Society, stałem się 

odpowiedzialny za organizację seminariów translatorskich w Rzymie. Mają one za zadanie 

przygotować zespół tłumaczy dla szóstego wydania Biblii Tysiąclecia i wprowadzić go w kwestie 

związane z teorią i praktyką translatoryki biblijnej. Do tej pory odbyły się trzy seminaria: we 

wrześniu 2017 r., w lutym 2018 r. oraz we wrześniu 2018 r.  Przewidywana jest kontynuacja 

projektu także w roku 2019 i organizowanie dalszych specjalistycznych kursów dla tłumaczy i 

biblistów z Polski. Inicjatywa ma za zadanie zarówno integrację środowiska polskiego, jak i 

otwieranie go na współpracę z uznanymi zagranicznymi ośrodkami badawczymi.  

 

6.6. Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism oraz 

serii naukowych  

Jestem członkiem zespołów redakcyjnych czterech czasopism biblijnych. W czasopiśmie The 

Biblical Annals pełniłem rolę sekretarza (2011-2016), zaś od roku 2016 jestem redaktorem 

naczelnym. Od roku 2016 udało nam się wprowadzić czasopismo do baz Scopus i Erich Plus oraz 

unowocześnić stronę internetową i wydawane numery czasopisma poprzez dodanie ORCID i DOI. 

W latach 2012-2018 pełniłem także funkcję sekretarza Zeszytów Naukowych Stowarzyszenia 

Biblistów Polskich, przygotowując ich redakcję i wydanie. Dodatkowo odpowiadam za dział 
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Nowego Testamentu w czasopiśmie Verbum Vitae oraz w Kieleckich Studiach Teologicznych. 

Wchodzę także w skład grona recenzentów dla rzymskiego czasopisma Biblica.  

Prócz tego jestem redaktorem naczelnym serii Zeszyty Biblijne oraz należę do zespołów 

redakcyjnych następujących serii wydawniczych: Studia Biblica Lublinensia, Analecta Biblica 

Lublinensia, Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki.  

 

6.7. Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i 

towarzystwach naukowych 

Jestem członkiem następujących organizacji i towarzystw naukowych: 

1) Associazione ex-alunni del Pontificio Istitutu Biblico w Rzymie 

2) Stowarzyszenie Biblistów Polskich (od 2011 roku; od 2012 roku sekretarz) 

3) Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie (od 2012) 

4) Society of Biblical Literature (2018) 

5) European Association of Biblical Studies (2018)  

 

6.8.Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki  

Wśród osiągnieć dydaktycznych oraz związanych z popularyzacją nauki mogę wymienić liczne 

wykłady i odczyty organizowane za granicą (USA, Wielka Brytania), jak również w kraju, 

prowadzenie prac magisterskich i doktoranckich, publikacje w periodykach homiletycznych, 

komentarze biblijne zamieszczane w Internecie oraz tworzenie i prowadzenie programów 

telewizyjnych i radiowych. 

 

6.8.1. Wykłady, odczyty i warsztaty popularyzujące Biblię  

W latach 2011-2018 inicjowałem i prowadziłem wiele przedsięwzięć popularyzujących Biblię 

zarówno w kraju, jak i zagranicą. Należały do nich referaty dotyczące duszpasterstwa biblijnego 

wygłaszane do księży na forum diecezji kieleckiej (2) (2012) i odczyt w ramach posiedzenia 

Komisji Duszpasterskiej KEP (2013). Przeprowadziłem także cykl wykładów w archidiecezji 

nowojorskiej na temat literatury apokaliptycznej, Ewangelii Janowej, małżeństwa i celibatu w 1 

Kor 7, obrazu rodziny w Nowym Testamencie oraz teologii stworzenia i jej stosunku do nauki w 

Rdz 1–3 (ogółem 15 wykładów). Zorganizowałem także Tydzień Biblijny w polskim ośrodku 

duszpasterskim w London – Ealing poświęcony Rdz 1–22 (2012).  

W latach 2012-2013 prowadziłem comiesięczne wykłady ze Starego Testamentu dla Ss. 

Karmelitanek Bosych w Kielcach, zaś w latach 2013-2014 comiesięczny cykl konferencji 

poświęconych Pierwszemu Listowi do Koryntian, „Pawłowa wizja budowania wspólnoty”, dla 

świeckich diecezji kieleckiej. Na zaproszenie Studium Dominicanum prowadziłem także w 
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okresie styczeń – maj 2016 oraz luty – kwiecień 2017 zajęcia w Warszawie. Obejmowały one cykl 

ze św. Pawła i jego wizji małżeństwa w 1 Kor 7, Pięcioksiąg oraz obraz Kościoła i rodziny w 

Nowym Testamencie (20h). W roku 2018 w ramach studium podyplomowego KUL prowadziłem 

dla katechetów wykłady z listów Pawłowych (Lublin) (15h) oraz z Pięcioksięgu i ksiąg 

historycznych (Kielce) (15h) Prócz tego w latach 2013-2016 prowadziłem comiesięczne lectio 

divna na 2 parafiach diecezji kieleckiej oraz wygłaszałem referaty do nauczycieli i katechetów w 

ramach zjazdów w Częstochowie (2013) i Świdnicy (2014).  

 

6.8.2. Opieka naukowa nad studentami 

W latach 2011-2018 byłem promotorem trzech prac magisterskich: 

1) Dkn. Konrad Wójcik, Znaczenie motywu wędrówki Izraela przez pustynię w 1 Kor 

10,1-13. Studium egzegetyczno-teologiczne (KUL 10.05.2018) 

2) S. Maria Emilia Kąkol, Wiara w Chrystusa jedyną drogą usprawiedliwienia 

grzesznej ludzkości. Analiza egzegetyczno - teologiczna Rz 3,21-31 (KUL, 

28.06.2018) 

3) Al. Andrzej Piszczek, Duch i nowe życie w Chrystusie. Analiza retoryczna Rz 8,1-

17 (w toku) 

 W okresie 2011-2018 jako promotor pomocniczy brałem również udział w pracach nad trzema 

doktoratami:  

1) Ks. Łukasz Darowski, Modele odkrywania tożsamości Jezusa w J 1,19–2,11 (KUL 2016) 

2) Ks. Nikos Skuras, Objawienie Piotrowi misji ad gentes (Dz 10,1-48). Studium 

egzegetyczno-teologiczne (KUL 2018) 

3) Ks. Stanisław Sadowski, Udział Piotra w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa – Pana 

(J 18–21) (w toku) 

 

Recenzowałem także trzy prace magisterskie.  

 

6.8.3. Programy telewizyjne i radiowe, publikacje homiletyczne i internetowe  

Wreszcie w ramach popularyzacji Biblii uczestniczyłem w pisaniu scenariuszy, tworzeniu i 

prowadzeniu około 74 programów telewizyjnych w Telewizji Trwam i TVP Kielce, około 40 

programów radiowych na antenie Radia Maryja, Jedność, oraz eM. Przede wszystkim jestem 

odpowiedzialny za katedrę egzegezy Starego i Nowego Testamentu w „Telewizyjnym 

Uniwersytecie Biblijnym”, który angażuje biblistów z całej Polski. W jego ramach 

przygotowujemy w ciągu roku średnio cztery scenariusze, które są pogłębioną lekturą 

egzegetyczną wybranych ksiąg biblijnych. Do tej pory systematycznie opracowaliśmy w zespole 
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najpierw z o. Wojciechem Popielewskim, a obecnie z ks. Marcinem Zielińskim historię 

patriarchów oraz historię Wyjścia z Egiptu (Księga Wyjścia). W tej chwili opracowujemy tematy 

związane z wędrówką Izraela przez pustynię w Księdze Liczb. W cyklu „W namiocie Słowa” 

przygotowałem także kilka odcinków telewizyjnych (4) systematycznej analizy tekstów Starego 

Testamentu. W ramach programów „Słowo życia” (TV Trwam) oraz „Siewcy Słowa” (TVP 

Kielce) przygotowywałem z kolei analizy ewangelii niedzielnych (3).  Opublikowałem także 

około 60 homilii w periodyku Współczesna Ambona oraz około 20 na stronie Dzieła Biblijnego.  

 Podsumowując, mój dorobek dydaktyczny i popularyzatorski można przedstawić w 

następujących liczbach:  

1) Uczestnictwo w programie Erasmus+ Szkolnictwa Wyższe (1) 

2) Wykłady zagraniczne (3): Rzym, Urbaniana; Rzym, Biblicum; Rużomberok, Słowacja 

3) Udział w konferencjach (31): 7 międzynarodowych, 24 krajowe; zorganizowanie (4): 2 

międzynarodowe, 2 krajowe 

4) Nagrody (1) 

5) Udział i organizacja projektów krajowych i międzynarodowych (2): nowe wydanie Biblii 

Tysiąclecia; seminaria translatorskie, Rzym 

6) Udział w komitetach redakcyjnych (4) i radach naukowych (3) 

7) Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych (5) 

8) Organizacja wykładów i odczytów krajowych i międzynarodowych (ok. 26 cykli i 

inicjatyw) 

9) Opieka nad studentami (6): 3 prace magisterskie, 3 doktoraty 

10) Programy telewizyjne (ok. 74), radiowe (ok. 40), homilie internetowe i opublikowane w 

periodykach homiletycznych (ok. 80) 

 

 

 


