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dużo cennego materiału historycznego, filologicznego i egzege- 
tycznego (zwłaszcza jeśli chodzi o krytykę tekstu). W licznych 
artykułach i czasopismach naukowych, w  wykładach uniwersy
teckich i w  dyskusjach na posiedzeniach naukowych (Zmarły był 
członkiem Warszawskiego Towarzystwa Naukowego i współpra
cował z Warszawskim Instytutem Orientalistycznym) przeja
wiał gruntowną znajomość przede wszystkiem zagadnień bibli- 
stycznych, jak również oryginalność poglądów. Wśród biblistów  
polskich cieszył się zasłużoną powagą. Był członkiem komisji, 
opracowującej tekst Biblii Wujka. W poznańskim wydaniu tejże 
Biblii jest autorem wstępu (wydany oddzielnie jako monografia 
p.t. Wstęp ogólny do ksiąg Starego Testamentu, Poznań 1928) 
i opracowania księgi Hioba, którą opatrzył cennym komenta
rzem. Zmarł, mając lat 66.
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W roku 1944 zmarł sterany przeżyciami podczas wojny 
profesor filologii biblijnej na Wydziale Teologii Katolickiej U.W., 
ks. Jan Stawarczyk. W roku 1918 został powołany na tworzący 
się wówczas Wydział Teologii Katolickiej w  Warszawie i tu 
prowadził początkowo wykłady zlecone hebrajskiego, aramaj- 
skiego biblijnego i greckiego (Koiné), a w  roku 1920 został 
mianowany profesorem filologii biblijnej.

Sp. profesor ks. Stawarczyk należał do najwybitniejszych 
hebraików i judaistów polskich. W swej niewielkiej, ale bardzo 
gruntownej pracy z zakresu języka hebrajskiego, opublikowanej 
pt. Studia filologiczno-krytyczne z zakresu hebraiki (Warszawa 
j.920), wypowiedział się za nowoczesnym poglądem na rozbudo
wę pnia hebrajskiego, zajmując oryginalne stanowisko co do



praw fonetyki hebrajskiej. W swych badaniach językowych nad 
tekstami biblijnymi uwzględniał szeroko krytykę tekstu, przez 
co bardzo upraktyczniał te badania. Oprócz literatury biblijnej 
śp. ks. Stawarczyk był wybitnym znawcą literatury rabinistycz- 
nej, a także literatury neohebrajskiej. W szczególny sposób 
interesował się mistyką żydowską (Kabałą). Opanowawszy jesz
cze w  latach szkolnych język żydowski (żargon), był w  całym 
tego słowa znaczeniu uczonym judaistą i znawcą spraw żydow
skich. Toteż przez szereg lat zajmował stanowisko eksperta 
tych spraw w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. Pod wpływem prac znanego epigrafika hebraj
skiego Marka Lidzbarskiego, z którym się zaprzyjaźnił, i pod 
wpływem badań nad językami grupy aramajskiej, a przede 
wszystkim nad należącym do tej grupy językiem mandajskim, 
zajął się zagadnieniem Mandaizmu i w  publikacji pt. Zagadnienie 
mandajskie i próba jego rozwiązania (Warszawa 1935) obalił tezę 
o zależności podstaw Chrystianizmu od Mandaizmu. Prowadził 
również badania nad językiem i literaturą Karaimów.

II. Ubyli z grona myślijcieli katolickich za granicą:

ANTONIN D. SERTILLANGES O. P.

(1863—1948)

A. D. Sertillanges należał do szeregu najwybitniejszych 
filozofów i myślicieli obozu katolickiego. Odznaczał się żywo
ścią zainteresowania współczesnymi problemami. Dzieła jego 
„La philosophie morale de St.-Thomas“ i „Saint-Thomas“ 2 t., 
„Le christianisme et les philosophies“, zjednały mu duże uzna
nie i w obozie przeciwnym. Został członkiem Akademii Fran


