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45 LAT QUMRANOLOGII
MATERIAŁY Z 32 SYMPOZJUM BIBLISTÓW POLSKICH
CZĘSTOCHOWA, 15-16.09. 1994
W lutym 1947 r. beduiński chłopiec zapoczątkował przypadkowo
jedno z najbardziej sensacyjnych odkiyć archeologii biblijnej. W grocie na
zachód od Morza Martwego, w pobliżu ruin znanych jako Chirbet Qumran,
znalazł fragmenty zwojów, które najpierw trafiły do Betlejem, a następnie
do Jerozolimy. Później ich dzieje były bardzo zawiłe. Uczeni, którzy mieli
do nich dostęp, datowali je mniej więcej na czasy Jezusa Chrystusa.
Wkrótce rozpoczęła się systematyczna i trwająca około 20 lat penetracja
wszystkich pobliskich grot oraz podjęto wykopaliska na terenie Chirbet
Qumran. Okazało się, że osada była najbardziej intensywnie zamieszkiwana
od połowy II w. przed Chr. do 68 r. po Chr. Odnalezione zapisy i
przedmioty rzuciły bezcenne światło na żydowskie życie religijne i
duchowe u schyłku ery przedchrześcijańskiej i w samych początkach ery
chrześcijańskiej. W 1949 r. zaczęła się lawina publikacji i narodziła się
nowa dziedzina badań - qumranologia. W 1994 r. liczyła sobie 45 lat, zaś
jej dorobek jest imponujący.
Odkrycia w Qumran i sąsiednich rejonach Pustyni Judzkiej mają
fundamentalne znaczenie dla poznania dziejów i natury judaizmu,
określenia historycznego tła oraz kontekstu życia i działalności Jezusa i
pozostałych postaci Nowego Testamentu, a także pełniejszego zrozumienia
początków Kościoła i rozejścia się dróg wyznawców judaizmu i
chrześcijan. Przyjmuje się, że w Qumran mieszkała wspólnota
esseńczyków, którzy w połowie II w. przed Chr. odłączyli się od
skupionego w Jerozolimie oficjalnego judaizmu. Nie zabrakło sugestii, że
osobliwy styl życia i poglądy czynią z niej „przedchrześcijańskie
chrześcijaństwo”. Te względy ściągnęły na Qumran zainteresowanie nie
tylko uczonych, lecz także żądnych sensacji dziennikarzy i
pseudonaukowców. W ostatnich latach mnożyły się rozmaite skandaliczne
manipulacje, które postawiły pod znakiem zapytania wiarygodność
uprawiania nauki i bezstronność naukowców. Szczyt nadużyć stanowi
książka The Dead Sea Scrolls Deception, wydana w 1991 r., którą napisali

M. B a i g e n t i R. L e i g h , opublikowana jesienią 1994 r. po polsku
(Zwoje znad Morza Martwego. Historia pewnego oszustwa - zob. rec. w
tym numerze „CT”, s. 198-201). Silnie antychrześcijańska, a zwłaszcza
antykatolicka, jest wymowną ilustracją wykorzystywania nauki dla
manipulacji światopoglądowych. Nam, którzy mieszkamy w Polsce,
karmionej przez prawie pół wieku kłamstwami propagandy komunistycznej,
wydawało się, że nic bardziej perwersyjnego niż to co w swoim czasie
słyszeliśmy, wymyśleć nie można. Niestety, można.
Na szczęście nie brakuje solidnych badaczy i badań. Odpowiedź na
antykatolicki paszkwil dwóch amerykańskich dziennikarzy, karmionych
uprzedzeniami i insynuacjami, jakie podpowiadał im R. E i s e n m a n n,
przyszła ze strony protestanckiej. Napisali j ą Otto B e t z
i Rainer
R i e s n e r , a ich książkę Jezus, Qumran i Watykan, wydało po polsku
krakowskie wydawnictwo The Enigma Press, i to na kilka tygodni przed
pojawieniem się po polsku paszkwilu, który j ą wywołał. Problematyka
ąumrańska i qumranologiczna stała się też przedmiotem 32 Sympozjum
Biblistów Polskich, jakie w dniach 15 i 16 września 1994 r. odbyło się w
gmachu Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie.
Wzięło w nim udział ponad 80 katolickich biblistów z całego kraju.
Obradom przewodniczył ks. prof. Ryszard R u b i n k i e w i c z (KUL),
przewodniczący Sekcji Biblistów Polskich.
Niniejszy numer „CT” zawiera wszystkie referaty i komunikaty
dotyczące problematyki ąumrańskiej przedstawione podczas tego spotkania.
Ułożono je w innej kolejności niż ta, w jakiej zostały wygłoszone.
Zamieszczone po nich anglojęzyczne streszczenie zawiera skrótową
prezentację ich zawartości i daje pogląd o przebiegu sympozjum.
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