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w drugiej części gruntowne om ówienie poszczególnych metod (kryty
ka tekstu, krytyka literacka, zagadnienia historii przekazywania tek
stu, historii redakcji, historii form, dziejów tradycji, krytyka history
czna, reinterpretacje tekstu w dziejach i określenie sensu historycz
nego, by w reszcie w cz. IV przedstawić na konkretnym przykładzie z
Rdz 28, 10—22, jak om ówione badania egzegetyczne się warsztatow o
przeprowadza. Do każdej m etody podana jest osobno literatura uw zględniająca wprowadzenie, zasady i ogólny pogląd, m ożliwości dal
szego rozwoju i pozycje krytyczne przeciwne oraz przeprowadzanie
na przykładach w już opublikowanych pracach, a niekiedy także hi
storia badań tą metodą przeprowadzanych. C zytelnik jest dokładnie
pouczony w każdym wypadku czego ma się spodziewać po danej m e
todzie egzegetycznej, jak się do niej zabierać, jakie poszczególne kroki
w niej czynić, do jakich w yników można dojść i w reszcie, jak osią
gnięte w yniki krytycznie oceniać. W dodatku podano jeszcze dalszą
literaturę, gdzie można sobie znaleźć inne przykłady wzorowego opra
cowania jakiegoś konkretnego tekstu metodą egzegetyczną przez zna
nych biblistów, egzegetów renomowanych.
Przestudiow anie tego podręcznika może wyrobić zm ysł podejśoia '
naukowego i prawidłowego zastosowania w egzegezie w łaściw ego w ar
sztatu nawet do trudnych miejsc biblijnych.
J. W. Rosłon

R. T. F r a n c e , A Bibliographical Guide to New Testam ent
Research. Edited by..., Warden, Tynidaie House, Cambridge 1979
JSOT Press 8° ss. 56.
Cienki zeszyt w żółtej kartonow ej okładce z charakterystycznym dla
w ydaw nictw a Journal for the Study of the Old Testament, U niversytetu w Scheffield z lw em Judy na starożytnej pieczęci hebrajskiej z
napisem l ’Szem a’ebed Jorob’am (zob. D. Diriger, Le iscrizioni anticoebraiche palestinesi, 1934, pieczęć nr 68) przedstawia już trzecie w y 
danie (poprzednie w 1968 i 1974) praktycznego przewodnika bibliogra
ficznego dla studiujących Nowy Testam ent, m ające na uwadze jednak
w pierwszym rzędzie zainteresow anych z kręgów brytyjskich (nawet
nie am erykańskich) i dlatego nawet obce pozycje cytuje w przekładzie
angielskim , gdy taki istnieje. W spółpracownikam i w ydaw cy są filolog
sem icki A. R. Millard z Uniw. w Liverpool i niowotestamentalista G.
N. Stanton z Uniw. w Londynie Kings College. Począw szy od w ska
zania brytyjskich księgozbiorów, od których zacząć należy poszukiwa-
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nie potrzebnej pozycji, a skończywszy na nauce języków obcych w spół
czesnych, w <27 punktach zebrano i krótko oceniono najbardziej pod
staw ow e publikacje ze w szystkich dziedzin potrzebnych dla stw orze
nia warsztatu naukowego m ożliwie kompletnego dla badacza N ow e
go Testamentu. Prawda, że tego rodzaju pomoc prędko się starzeje,
zwłaszcza w obecnej dobie law iny w ciąż now ych publikacji nauko
wych, ale pozostają owe ramy w skazujące na dziedziny nauki w iążące
się ze studium biblijnym i pozostają trw ałe pozycje klasyczne, które
tu zostały przede w szystkim przytoczone. Ponadto tego rodzaju prze
wodniki, jak widać, otrzym ują co parę lat nowe, bardziej aktualne
w ydanie. U nas zrobił dobry początek ks. prof. Kazimierz Romaniuk
swoim „Wprowadzeniem m etodologicznym do Nowego Testam entu”,
w serii „Sprawy biblijne” (zesz. 18), wyd. w Księg. św. W ojciecha w
1966 r., ale od tej pory już przydałoby się^nowe ujęcie, w którym przy
wykorzystaniu pozycji zagranicznych, jak choćby wspom inany w łaśnie
R. T. France i podobne w języku niem ieckim czy francuskim, obfioie
sięgnęłoby się jednak do stołu publikacji polskich, które pozostają n ie
znane naszym studentom a niekiedy i współkolegom . Jeżeli by się
szło po lini przyjętej przez ks. K. Romaniuka i niie ograniczało się ty l
ko do „przewodnika bibliograficznego” ale dawało obszerniejsze w pro
wadzenie w poszczególne zagadnienia pomocnicze — wydaje się, że
w takim przewodniku znalazłyby m iejsce praktyczne uw agi i przy
kłady pracy różnymi metodami krytycznym i egzegetyeznym i na ja
kimś konkretnym tekście. Opracowanie podobnego przewodnika biblio
graf iczno-m etodycznego dla studium Starego Testamentu narzuca się
samo przez się. Można by w ysunąć nieśm iałą propozycję, by opraco
w yw ały przynajmniej od strony bibliograficznej te ośrodki teologicz
ne, które wydają polską bibliografię biblijną osobną czy też w ra
mach bibliografii teologicznej wzgl. „nauk 'kościelnych” jak to się
przyjęło określać.
Na zakończenie krótka uwaga uzupełniająca, że om awiany Bibliographical Guide został w ydany na tzw. m ałej poligrafii.
J. W. Rosłon

A p o kryfy Nowego Testam entu. Pod redakcją ks. M arka
S t a r o w i e y s k i e g o, Lublin 1980 Tow. Nauk. KUL, t. 1:
Ewangelie apokryficzne 8° ss. 406; 407—756 nlb. 4 (Źródła
i monografie 106— 107).
W dwóch w olum inach ukazał się tom I apokryfów Nowegp T esta
mentu, obejmujący tylko ew angelie apokryficzne. Jak w ynika z przed

