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Na całą zawartość publikacji składają się trzy krótkie części. W pierwszej ks. kard. 
Grocholewski prezentuje filozofię prawa według kard. Karola Wojtyły. Znajdujemy tu dwa 
główne odcinki tematyczne: „człowiek -  jako podmiot osobowy” i „osoba a wspólnota”. 
W pierwszej części autor uwydatnia takie problemy, jak: podmiotowość osoby ludzkiej, 
wolność, autodeterminacja, prawda o dobru, świadomość, autorealizacja, transcendencja 
osoby w czynie, integracja osoby w czynie. W drugiej części jest mowa o partycypacji 
osobowej, o wymiarze personalnym, społecznym i prawnym człowieka, o miłości, aliena
cji, indywidualizmie i totalitaryzmie, solidarności i opozycji. Lektura tekstu pozwala za
uważyć, że autor prezentuje tu wizję osoby kard. Karola Wojtyły na podstawie jego dzieła: 
O soba i czyn  (Kraków 1969) oraz artykuł: O soba: podm io t i w spólnota  („Roczniki Filozo
ficzne” 24 (1976) z. 2, s. 5-39).

W drugiej części publikacji znajdujemy filozofię prawa w ujęciu papieża Jana Pawła
II. Autor omawia tu następujące zagadnienia: integralny wymiar godności osoby, prawa 
człowieka, jego wolność w relacji do prawdy o dobru, praca, prawdziwy postęp, solidar
ność i dialog, miłość.

Trzecią część publikacji stanowią wnioski końcowe. Autor podsumowuje tu przepro
wadzone rozważania i stawia tezę o niewystarczalności filozofii prawa, która musi być 
dopełniona teologią prawa.

Książka ks. kard. Grocholewskiego jest szczególnie ważna dla prawników. Ukazuje 
bowiem osobę ludzką jako podmiot, który posiada swoje prawa, ale i zobowiązania. Pra
wo jest rozpoznawane, a niekiedy i tworzone przez człowieka. Jego celem jest dobro wspólne 
poszczególnych ludzi i całej społeczności. Swoje ugruntowanie znajduje w naturze ludz
kiej, w osobowym wymiarze człowieka.

ks. Ignacy D ec

Christoph Dohmen, Die Bibel und ihre Auslegung, C.H. Beck 
Verlag, München 1998, ss. 112

Bezpośrednio lub nie, chcąc czy nie chcąc, niemal każdego dnia spotykamy się z Bi
blią. Nie tylko w dziedzictwie kultury świata zachodniego, nie tylko w dziełach sztuki, 
literatury czy muzyki, ale także, a może przede wszystkim w życiu prywatnym. Wielu dziś 
cytuje słowa: „nic nowego pod słońcem”, nie zdając sobie sprawy, że to biblijny Kohelet 
(Koh 1,9). Scenarzysta tak kasowych filmów, jak: Taniec w am pirów  czy Imię róży , Gerard 
Bracher, wyznał w jednym z wywiadów, że inspiracje do swych scenariuszy czerpał z lek
tury Starego Testamentu. Poza tym istnieje tak wiele motywów i tematów biblijnych, do 
których nawiązują współcześni artyści, pisarze i kompozytorzy, że trudno przecenić wpływ 
Pisma Św. na współczesną kulturę. Mimo tego „wrycia się” Biblii w kulturę zachodnią 
trudno jest dziś mówić o „chrześcijańskim” Zachodzie. Problem ten jest zbyt szeroki na 
łamy obecnego opracowania, wskazać trzeba jednak, że nawet i dziś spotkać można ludzi, 
którzy kończą argumentację: „przecież jest tak napisane w Piśmie Św.”. Występują tu dwa 
momenty ludzkiego doświadczenia: imperatywny (tak mówi Pismo Św.), jak i element 
speratywny (mam nadzieję, że Biblia udzieli mi odpowiedzi). Niezależnie od tego, czy 
podziela się taki punkt widzenia, czy nie, nie sposób nie zauważyć, że Pismo Św. nadal
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i wciąż wywiera wielki wpływ na jakość życia człowieka. I dlatego wciąż są aktualne wszel
kie próby zrozumienia „na nowo” Pisma Św. i jego nowych interpretacji. Czasami prowa
dzi to do polaryzacji stanowisk i konfliktów, ponieważ z jednej strony tymi interpretacjami 
zajmować się chcą i zajmują specjaliści: bibliści, egzegeci, teologowie, z drugiej zaś stro
ny nie brak takich, którzy twierdzą, że do obcowania z Biblią -  Słowem Życia, nie potrze
bują żadnej fachowej wiedzy. Tym bardziej więc palące staje się pytanie, wg jakich metod 
„wykładać” Pismo Św., kto i dlaczego może to czynić, wreszcie, jak uniknąć pewnych 
charakterystycznych błędów. Na tak postawione pytania pragnie odpowiedzieć Christoph 
Dohmen w swej książce: D ie B ibel und ihre Auslegung. Autor jest profesorem Katedry 
Starego Testamentu na Uniwersytecie w Osnabrück. Zajmuje się problematyką egzegezy 
i hermeneutyki biblijnej.

Książka teologa z Osnabrück podzielona została na 4 rozdziały. Pierwszy, który nosi 
ogólny tytuł: B iblia , stara się zwrócić uwagę na dwa aspekty: Pismo Św. jest Księgą, na 
którą składa się szereg innych ksiąg; ksiąg powstałych w różnych środowiskach i w róż
nych przedziałach czasowych, powstałych z różnych powodów (Sitz im Leben) i o innej 
często wymowie, ksiąg o innych i jakże różnorodnych rodzajach i gatunkach literackich. 
Z drugiej jednak strony jest to ciągle ta sama i jedna Księga -  Księga natchniona -  Słowo 
Boga w ludzkim słowie. Dopiero wtedy gdy uzmysłowimy sobie oba te fakty, można zada
wać pytanie: czym w takim razie jest interpretacja tej „Księgi ksiąg”.

Problemem tym zajmuje się autor w drugim rozdziale zatytułowanym: Interpretacja. 
Ponieważ tytuł rozdziału jest bardzo ogólny, autor próbuje najpierw zająć się jego wyja
śnieniem. Zwraca więc uwagę na różnorodność słowa „interpretacja”, analizując takie ter
miny techniczne współczesnej biblistyki, jak: exegesis, hermeneuo  czy łacińskie interpre
tado. I choć pojęcie „interpretacja” jest tu pojęciem nadrzędnym, to jednak w książce 
Dohmena chodzić będzie o tzw. hermeneutykę jako naukę o rozumieniu i interpretacji Pi
sma św. Należy również dodać, że w zależności od dziedziny można mówić o hermeneu
tyce filozoficznej, teologicznej, psychologicznej, literackiej, feministycznej i biblijnej. 
Celem interpretacji czy hermeneutyki w sensie węższym jest nawiązanie związku -  komu
nikacji pomiędzy dwoma podmiotami. W przeciwieństwie do komunikacji słownej, gdzie 
rozumienie wzajemne opiera się żywym słowie i dialogu, w przypadku tekstu (tu Biblii) 
mamy do czynienia z jakby „niemym” partnerem, który domaga się czytelnika zdolnego 
do zrozumienia intencji autora tekstu. Znany językoznawca Umberto Eco porównuje tek
sty literackie do „leniwych maszyn”, które dopiero „wprowadzone” w ruch przez intelekt 
człowieka próbują coś mu przekazać.

Formami interpretacji Pisma Św. zajmuje się Ch. Dohmen w trzeciej części swej książ
ki. Przede wszystkim chodzi mu o odpowiedź na pytanie: Jak teksty Biblii interpretowane 
były w dziejach historii chrześcijaństwa? oraz -  jak by ten rys historyczny jakoś uporząd
kować i usystematyzować. Wychodzi więc autor od formy najstarszej i najbardziej podsta
wowej, zwanej często „wewnątrzbiblijną”, która zakłada, że początków interpretacji Biblii 
należy szukać w niej samej (por. np. 1 Kor 15,3nn). Potem wskazuje na metodę alego
ryczną zapoczątkowaną przez Orygenesa w II wieku, który nawiązuje do antropologii Pla
tona o ciele, duszy i duchu. Dalej przechodzi Dohmen w swych badaniach od „szkoły alek
sandryjskiej” , przez naukę o „poczwórnym sensie” Pisma Św. (L ittera gesta  docet...) 
reprezentowanym w średniowieczu aż do współczesnych badań literackich. Zauważa rów
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nież, że od samego prawie początku badacze Biblii zwracali uwagę na zagadnienia języko
we w interpretacji Pisma Św. (kwestia języków oryginalnych), co w czasach Ojców Ko
ścioła znalazło swój szczyt w twórczości św. Hieronima, a w czasach Reformacji -  Marci
na Lutra. Obecnie zaś uznana i stosowana od dawna „metoda historyczno-krytyczna” 
stanowi podstawę nowoczesnych badań biblijnych, (dokładne omówienie 6 „kroków” tej 
metody -  ss. 58-63).

W dalszym ciągu swych rozważań pyta Dohmen o cel interptretacji Pisma Św. Jeśli 
celem tym ma być zrozumienie Biblii, to drogą do osiągnięcia tego celu jest korelacja 
między metodą a przedmiotem badań. W tym przypadku przedmiotem badań jest Stary 
i Nowy Testament, a więc literatura. Zaniem Dohmena badania biblijne to pewna gałąź 
wiedzy i badań literackich, mających jednocześnie pewną specyfikę. Nauki biblijne nie 
zajmują się całokształtem literatury określonego narodu, ale pewnym specyficznym „wy
cinkiem” literatury narodu żydowskiego; a to rozróżnienie jest tu bardzo ważne. Ciekawa 
jest także próba prezentacji współczesnej hermeneutyki tekstów biblijnych ukazana na 
przykładzie opowiadania o Kainie i Ablu (Rdz 4,1-16). Opierając się na opracowaniu Hor- 
sta Klausa Berga Ein Wort w ie Feuer. Wege lebendiger Bibelauslegung  interpretuje tekst 
według kilku „metod” hermeneu tycznych. I tak pyta, jak odczytuje tekst z księgi Rodzaju 
tzw. egzegeza historyczno-krytyczna, dalej hermenutyka feministyczna, psychologi głębi, 
interpretacja materialistyczna, teoligii wyzwolenia (tzw. R electura), „historii odziaływa- 
nia” (w irkungsgeschichtliche A uslegung), intertekstualna, kanoniczna czy wreszcie lin
gwistyczna. Ta wielorakość prób interpretacyjnych Pisma Św. stanowi dla Autora z jednej 
strony bogactwo w badaniach biblijnych z drugiej jednak -  pewne zagrożenia dla czysto
ści depozytu wiary. Wszelkie jednak badania sprowadzają się do jednego celu: lepszego 
poznania słowa Bożego i wybudowania coraz liczniejszych „mostów” łączących stary tekst 
Biblii ze współczesnym człowiekiem.

ks. Janusz M isiew icz

Die Bibel, erschlossen und kommentiert von Hubertus Halbfas, 
Patmos Düsseldorf, 2001, ss. 599

W zapowiedziach wydawniczych określano tę książkę jako „nadzwyczajny klucz do 
zrozumienia Biblii”. Ponieważ istnieją niezliczone wydania Biblii i jej komentarzy, od wydań 
kieszonkowych po opasie tomy, należy postawić pytanie: cóż takiego oryginalnego i nad
zwyczajnego możemy znaleźć w wydaniu Halbfasa?

Kiedy jednak weźmie się tę księgę do ręki i spróbuje się jej bliżej przyjrzeć, trudno nie 
zauważyć, na czym polega owa oryginalność opracowania Halbfasa. Jest to z jednej strony 
zestawienie podstawowej (ale wyczerpującej) wiedzy biblijnej; koncentryczny wybór cen
tralnych tekstów biblijnych w ich historycznym (a nie kanonicznym) porządku i towarzy
szący mu najbardziej aktualny -  z naukowego punktu widzenia -  komentarz egzegetycz- 
ny. Z drugiej strony, jeśli do tego doda się jeszcze, że cała książka napisana jest w języku 
niezwykle komunikatywnym, przejrzyście zaopatrzona w podstawowe informacje egze- 
getyczne i hermeneutyczne, krótkie historyczne wprowadzenia (biografie, definicje itd.), 
teologiczne komentarze, wreszcie reprodukcje dzieł sztuki religijnej -  wszystko to spra


