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Celem artykułu jest przedstawienie postulatów Benedykta XVI 
odnośnie do hermeneutyki, jaką winien stosować egzegeta katolicki 
wobec słowa Bożego. Wyjdziemy od metafory, w której Pismo Świę-
te zostaje porównane do podręcznika szkolnego, by w kontekście na-
uczania Kościoła odnośnie do zasad interpretacji Biblii dojść do okre-
ślenia specyfiki hermeneutyki przedstawionej w  adhortacji Verbum 
Domini (zwłaszcza w numerach 34–39)1. 

1. Biblia jako wyjątkowy podręcznik

Pismo Święte można porównać do podręcznika szkolnego2. Gdy-
by zapytać o przedmiot nauczania, do którego używany jest ten pod-
ręcznik, to można wskazać sprawy między człowiekiem a  Bogiem, 
a przede wszystkim zbawienie. Z Biblii można się nauczyć, jak przejść 
życie, aby na jego końcu spotkać Boga twarzą w twarz, ale także znaleźć 

1 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini [dalej: VD].
2 Metafora podręcznika w  odniesieniu do Biblii występuje w  moim opracowaniu 
odnośnie do sposobów korzystania z Pisma Świętego, gdzie wyciągam wnioski do-
tyczące wyłącznie intelektualnego podejścia do tekstu natchnionego. Por. R. Pindel, 
Uzdrowienie przez Słowo Boże, Kraków 2002, s. 30–53. 
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wiele przydatnych w życiu zasad: jak układać relacje w obrębie rodziny, 
jak rozwijać przyjaźń, jak odnosić się do nieprzyjaciół czy prześladow-
cy3. Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum So-
boru Watykańskiego II mówi o przeznaczeniu i przedmiocie naucza-
nia podręcznika, którym jest Biblia: „Księgi biblijne w sposób pewny, 
wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pi-
smo Święte utrwalona dla naszego zbawienia” (DV 11)4. 

Podręczniki są przygotowywane dla odpowiedniego wieku lub po-
siadanego poziomu wiedzy, Biblia zaś może być użyteczna do przeka-
zywania prawdy zbawczej dla czytelnika w każdym wieku i na każdym 
stopniu dojrzałości. Skorzysta z tego podręcznika i dziecko, i młody 
człowiek, i osoba w sile wieku, i  starsza. Znajdzie w nim wskazania 
zarówno człowiek świeżo po nawróceniu, jak i zaawansowany w ży-
ciu duchowym i święty. Biblia sprawdza się zarówno jako doskonałe 
wprowadzenie do wiary i życia z wiary, jak i kompendium dotyczące 
zbawienia i moralności chrześcijańskiej oraz szczegółowa instrukcja 
do każdego kroku w życiu według wiary. To z tego powodu przywoła-
ny już dokument Soboru stwierdza:

Trzeba więc, aby całe nauczanie kościelne, tak jak sama religia chrze-
ścijańska, żywiło się i kierowało Pismem Świętym. Albowiem w księ-

3 Przesłaniu moralnemu Pisma Świętego poświęcony jest  –  niedawno opublikowa-
ny – dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralność. Biblijne korzenie postę-
powania chrześcijańskiego (Watykan 2008). Wcześniejsze opracowania odnośnie do tego 
zagadnienia w języku polskim to: R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego Testamen-
tu, Warszawa 1983 oraz S. Bastianel, L. di Pinto, Biblijne podstawy etyki, tłum. S. Obirek, 
Kraków 1994. Wystąpienia związane z sympozjami odbywającymi się po ukazaniu się 
dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej zawarte są m.in. w dwóch publikacjach: Biblia 
a moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Biblia a moralność. Biblijne 
korzenie postępowania chrześcijańskiego”, red. B. Mielec, Kraków 2010 oraz Biblia – auto-
rytet – moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Biblia a moralność”, red. 
R. Pindel, S. Jędrzejewski, Hermeneutica et Judaica 3, Kraków 2010. 
4 Temat prawdy w Piśmie Świętym w kontekście literatury, Objawienia i Kościoła 
podejmuje L. Alonso Schökel. Por. tenże, Słowo natchnione. Pismo Święte w świetle 
nauki o języku, tłum. A. Malewski, Kraków 1983, s. 233–263.
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gach świętych Ojciec, który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze 
swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę. Tak wielka zaś tkwi w sło-
wie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą ży-
wotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy 
oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego (DV 21).

Człowiek pytający o procedury zatwierdzania podręcznika do na-
uki przez kompetentną władzę dojdzie do wniosku, że Biblię „zatwier-
dził do użytku” sam Bóg, przede wszystkim przez fakt, że sam dobrał 
ludzi, którymi kierował, gdy oni tworzyli poszczególne księgi, a na-
stępnie przez to, iż te właśnie Pisma zostały rozpoznane przez Kościół 
jako natchnione i obowiązujące dla wierzących. Mówi o tym wprost 
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym: 

Dzięki […] Tradycji Kościół rozpoznaje cały kanon Ksiąg świętych, 
a  i  samo Pismo Święte w  jej obrębie głębiej jest rozumiane i  nie-
ustannie w czyn wprowadzane. Tak więc Bóg, który niegdyś przemó-
wił, rozmawia bez przerwy z  Oblubienicą swego Syna ukochanego, 
a Duch Święty, przez którego żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w Ko-
ściele, a  przez Kościół w  świecie, wprowadza wiernych we wszelką 
prawdę oraz sprawia, że słowo Chrystusowe obficie w nich mieszka 
[por. Kol 3, 16] (DV 8).

Konsekwencją takiego statusu tego wyjątkowego podręcznika jest nie-
zwykły szacunek do Biblii, uświadomiony wierzącym przez ostatni Sobór:

Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo Ciało 
Pańskie […]. Zawsze uważał i uważa owe Pisma zgodnie z Tradycją 
świętą, za najwyższe prawidło swej wiary, ponieważ natchnione przez 
Boga i raz na zawsze utrwalone na piśmie przekazują niezmienne sło-
wo samego Boga, a w wypowiedziach Proroków i Apostołów pozwa-
lają rozbrzmiewać głosowi Ducha Świętego (DV 21).

Wśród podręczników jest wyraźny dwupodział: jedne wymagają 
udziału nauczyciela, by można było zrozumieć i przyswoić sobie mate-
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riał w nich zawarty, drugie to samouczki, z których korzysta się samo-
dzielnie. Biblia z  jednej strony wymaga do jej zrozumienia uwzględ-
nienia bogactwa całej Tradycji Kościoła i towarzyszenia ze strony tego 
samego Ducha Świętego, który współtworzył wszystkie jej księgi, ale 
także swoistej „klasy szkolnej”, jaką jest wspólnota Kościoła czytająca 
w tymże Duchu tę Księgę od czasów jej powstawania. Z drugiej stro-
ny przyswojenie materiału właściwego dla Biblii dokonuje się jedynie 
w  osobistym i  indywidualnym spotkaniu z  Bogiem nad słowami tej 
Księgi, w zmaganiu duchowym, w którym nikt nie wyręczy każdego 
pojedynczego czytelnika. W używaniu Biblii – traktowanej jako pod-
ręcznik – podstawową sprawą jest wiara czytającego i postawa uległości 
wobec poznanego Objawienia. To zaś posłuszeństwo wiary niemożli-
we jest bez „uprzedzającej i wspomagającej łaski Bożej” i bez „pomo-
cy wewnętrznej Ducha Świętego”, który to Nauczyciel „porusza serca 
i do Boga zwraca, otwiera oczy rozumu i udziela «wszystkim słodyczy 
w uznawaniu i dawaniu wiary prawdzie»” (por. DV 5).

Najlepszy pod względem metodyki podręcznik nie gwarantuje jed-
nak sukcesu w przypadku każdego jego użytkownika. Percepcja, faktycz-
ne opanowanie zawartych treści i osiągnięcie całego zamierzonego celu 
dydaktycznego zależy od zainteresowania samym przedmiotem ze strony 
ucznia, od jego odniesienia do nauczyciela, nie mówiąc już o zaangażowa-
niu i systematycznej pracy. W przypadku Biblii liczy się nie tylko autory-
tet, z jakim ktoś przyjmuje słowa tej Księgi, ale także odniesienie do same-
go Boga, do osoby Jezusa i Ducha Świętego. Od tego zależy, w jaki sposób 
ktoś czyta Pismo Święte i jak odnosi je do swojego życia. Relacja do Boga 
decyduje o tym, w jaki sposób ktoś przejmuje się poznawanym Słowem 
Boga i stara się dostosować do niego swoje życie. Takie odniesienie do Bi-
blii wynika z wiary co do charakteru tego podręcznika. Bowiem sam Bóg 

do sporządzenia Ksiąg świętych wybrał ludzi, którymi jako używa-
jącymi własnych zdolności i sił posłużył się, aby przy Jego działaniu 
w nich i przez nich, jako prawdziwi autorowie przekazali na piśmie to 
wszystko i tylko to, co On chciał. Stąd też wszystko, co twierdzą auto-
rowie natchnieni, czyli hagiografowie, winno być uważane za stwier-
dzone przez Ducha Świętego (DV 11).
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Ponieważ przedmiotem naszego wystąpienia jest hermeneutyka 
biblijna, przejdźmy – po wprowadzeniu metafory podręcznika – do 
określenia specyfiki tekstu biblijnego według akcentów, jakie daje 
adhortacja Verbum Domini.

2. Biblia jako literatura duchowa 

Teksty stanowiące Biblię tworzą literaturę, która ma swoje histo-
ryczne i kulturowe uwarunkowanie. Ono zaś pozwala odkryć zamiar 
ludzkiego autora, co stanowi jedną z zasad literackich interpretacji Pi-
sma Świętego. Nieoceniony pod tym względem jest znów dokument 
Soboru Watykańskiego II o Objawieniu Bożym, w którym podkreślo-
ne zostały najważniejsze historyczne uwarunkowania w procesie for-
mowania się pism tworzących Biblię: 

Do sporządzenia Ksiąg świętych wybrał Bóg ludzi, którymi jako uży-
wającymi własnych zdolności i sił posłużył się, aby przy Jego działaniu 
w nich i przez nich, jako prawdziwi autorowie przekazali na piśmie to 
wszystko i tylko to, co On chciał (DV 11). 

Właśnie z  tego powodu, że Dawid, Izajasz, Mateusz czy Paweł 
są „prawdziwymi autorami”, współczesny komentator jakiejkolwiek 
księgi Pisma Świętego 

powinien uważnie badać, co hagiografowie w rzeczywistości chcieli wy-
razić i co Bogu spodobało się ich słowami ujawnić. […] Musi więc ko-
mentator szukać sensu, jaki hagiograf w określonych okolicznościach, 
w warunkach swego czasu i swej kultury zamierzał wyrazić i rzeczywi-
ście wyraził za pomocą rodzajów literackich, których w owym czasie 
używano. By zdobyć właściwe zrozumienie tego, co święty autor chciał 
na piśmie wyrazić, trzeba zwrócić należytą uwagę tak na owe zwyczaje, 
naturalne sposoby myślenia, mówienia i opowiadania, przyjęte w cza-
sach hagiografa, jak i na sposoby, które zwykło się było stosować w owej 
epoce przy wzajemnym obcowaniu ludzi z sobą (DV 12).
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Te wskazania, określane jako kryteria literackie, pozwalają odczy-
tać tekst biblijny jako źródło historyczne zawierające przekonania jego 
autorów, a które badać można metodami przynależącymi do krytyki 
historyczno-literackiej5. O  niewystarczalności takiego podejścia na-
pisano już wiele6, zaś jednym z największych orędowników przekra-
czania jej ograniczeń jest bez wątpienia ojciec święty Benedykt XVI7. 
Bez mnożenia i różnicowania opinii odnośnie do korzyści i ograni-
czeń metody historyczno-krytycznej8 przywołajmy opinię – radykal-

5 W  języku polskim metoda historyczno-krytyczna najobszerniej opisana jest 
w: K. Romaniuk, Morfokrytyka i historia redakcji czyli Form- i Redaktionsgeschichte, 
Warszawa 1983. Status tejże metody w kontekście aktualnego stanu biblistyki katolic-
kiej w: J. A. Fitzmyer, Pismo duszą teologii, tłum. A. Baron, M. Dobrzyniak, R. Robak, 
Myśl Teologiczna 14, Kraków 1997, s. 15–40 oraz W. Chrostowski, Kościół i Biblia. 
Katolicka interpretacja Pisma Świętego a egzegeza historyczno-krytyczna, [w:] „Zeszy-
ty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich”, R. IV, 2007, nr 4, s. 221–241.
6 R. Schnackenburg, określony przez Benedykta XVI jako „Najwybitniejszy katolic-
ki egzegeta niemieckojęzyczny II połowy XX wieku”, dochodzi do wniosku (przede 
wszystkim w odniesieniu do badań nad historycznym Jezusem), że „wysiłki nauko-
wej egzegezy […] zmierzające do uporządkowania tradycji i ukazania historycznie 
wiarygodnych treści […] prowadzą do nieprzerwanych dyskusji nad historią tradycji 
i redakcji, dyskusji, które nigdy się nie kończą” (tłum. W. Szymona); w: R. Schnacken-
burg, Die Person Jesu Christi im Spiegel der vier Evangelien, Freiburg 1993, s. 349. 
7 Znane są co najmniej dwa jego  –  jeszcze jako prefekta Kongregacji Nauki Wi-
ary  –  teksty zawierające krytyczne odniesienie do metody historyczno-krytycznej: 
J.  Ratzinger, Biblical Interpretation in Crisis: On the Question of Foundations and 
Approaches of Exegesis Today; [in:] Biblical Interpretation in Crisis. The Ratzinger Con-
ference on Bible and Church, red. R. J. Neuhaus, Grand Rapids (MI) 1989, zwłaszcza 
s. 8–16 (dyskusja na s. 109–112). Tekst ten był publikowany i gdzie indziej pod in-
nym tytułem. Inna ważna publikacja tegoż autora: L’interpretazione biblica in conflitto 
(problemi del fondamento ed orientamento dell’esegesi contemporanea); [w:] L’esegesi 
cristiana oggi, red. I. de la Potterie i in., Casale Monteferrato 1991, s. 93–126. Własny 
sposób przekroczenia ograniczeń metody historyczno-krytycznej wskazuje Bene-
dykt XVI we wstępie do swojej książki Jezus z Nazaretu, Część I. Od chrztu w Jordanie 
do przemienienia, tłum. W. Szymona, Kraków 2007, s. 8–13. 
8 Braki metody historyczno-krytycznej zauważali wpierw egzegeci protestanccy 
(P. Stuhlmacher), a następnie i katoliccy (I. de la Potterie, A. Stock). Por. R. Rubinkie-
wicz, Nowe aspekty egzegezy biblijnej w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej 
„Interpretacja Biblii w Kościele”; [w:] Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papie-
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ną w swoim sformułowaniu – przyjaciela Jana Pawła II, konwertyty, 
myśliciela i  pisarza André Frossarda. W  swojej mądrej książce Bóg 
i ludzkie pytania podejmującej różne problemy wiary pisze: 

W Ewangelię wchodzi się przez dwoje drzwi – drzwi historii (tzn. kry-
tyki) i drzwi wiary. Ten, kto wchodzi w Ewangelię drzwiami krytyki 
historycznej, wyjdzie z niej z trupem na rękach, natknąwszy się na za-
strzeżenie do każdego wiersza i na wątpliwości przy każdym słowie 
[…] Chrystus urodzony w historii – umiera w historii i wszystko już 
jest powiedziane. Reszta to próżne spekulacje, wątpliwe przypuszcze-
nia i niepotrzebne poszukiwania, ponieważ w końcu nie znajdzie się 
niczego, kiedy szuka się tylko samego siebie9. 

W kontekście takich i podobnych opinii należy przypomnieć, że 
soborowy dokument o Objawieniu Bożym wymienia nie tylko kryte-
ria właściwe dla metody historyczno-krytycznej, ale także i takie, któ-
re są określane jako „teologiczne”, i które należy uwzględnić, gdy chce 
się interpretować Biblię z  pozycji egzegety katolickiego. Te ostatnie 
kryteria wymagają uwzględnienia „całości Pisma Świętego, żywej Tra-
dycji całego Kościoła oraz analogii wiary”. Wszystko to jako sposób 
„czytania i  interpretowania” Pisma Świętego „w tym samym Duchu, 
w jakim zostało napisane”, a co dopiero umożliwi  – jak to określa so-
borowy dokument – „wydobycie właściwego sensu świętych tekstów” 
(por. DV 12).

Soborowe sformułowania odnośnie do kryteriów teologicznych 
zostają powtórzone w adhortacji z istotnymi zmianami. Po pierwsze, 
Verbum Domini określa je jako „trzy podstawowe kryteria pozwala-
jące uwzględnić Boski wymiar Biblii”. Do tego adhortacja uściśla, iż 

skiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, przekł. i red. R. Rubinkiewicz, 
Warszawa 1999, s. 104. O niewystarczalności tejże egzegezy historyczno-krytycznej 
także: F. Dreyfus, Exégèse en Sorbonne, exégèse en Église, „Revue Biblique” 82 (1975), 
s.  321–359 oraz E.  Vallauri, Il metodo storico-critico alla sbarra, „Laurentinum” 30 
(1989), s. 174–223.  
9 A. Frossard, Bóg i ludzkie pytania, tłum. S. Czerwik, Kielce 1991, s. 39–40.
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„uwzględnienie całości Pisma Świętego, dzisiaj nazywamy […] egzege-
zą kanoniczną” (VD 34). Po trzecie, relacja pomiędzy obiema grupami 
kryteriów zostaje określona w sposób bardziej zdecydowany. Gdy w so-
borowym tekście kryteria teologiczne zostały wprowadzone sformuło-
waniem: „należy, celem wydobycia właściwego sensu świętych tekstów, 
nie mniej uważnie także uwzględnić…” (por. DV 12)10, w adhortacji 
pojawia się bezwzględny wymóg „współistnienia” obu „nurtów meto-
dologicznych”. Mało tego, Benedykt XVI pisze wprost: „Tylko wtedy, 
gdy współistnieją te dwa nurty metodologiczne, historyczno-krytycz-
ny i  teologiczny, można mówić o egzegezie teologicznej, o egzegezie 
odpowiedniej w odniesieniu do tej Księgi” (VD 34)11.

Choć Benedykt XVI powtarza opinię ojców synodalnych o nieza-
przeczalnych pozytywnych rezultatach stosowania „współczesnych 
metod historyczno-krytycznych”, to jednak równocześnie zdecydo-
wanie postuluje on prowadzenie „analogicznego studium wymia-
ru teologicznego tekstów biblijnych”, które by uczyniło zadość trzem 
kryteriom teologicznej interpretacji Pisma Świętego (DV 34)12. Idzie 
więc o studium, a więc metodyczną, weryfikowalną i porównywaną 
do metody historyczno-krytycznej procedurę w odniesieniu do świę-
tego tekstu. 

10 Łacińskie brzmienie tekstu: „ad recte sanctorum textuum sensum eruendum, non 
minus diligenter respiciendum est…”. Za: Sobór Watykański Drugi. Konstytucje, de-
krety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, Paris 1967, s. 346.
11 Przypis w adhortacji informuje, iż są to słowa wypowiedziane już w trakcie Syno-
du Biskupów jako wystąpienie podczas XIV kongregacji generalnej (14 października 
2008 roku). Por. VD 34, przyp. 107. 
12 Ojciec święty podkreśla wartość integralnego stosowania kryteriów literacko-hi-
storycznych i teologicznych w interpretacji Biblii, wskazując na trzy „najbardziej nie-
pokojące konsekwencje” dualizmu w  podejściu do tekstu natchnionego, a  których 
należałoby unikać. Są to: (1) redukcja Pisma Świętego do „tekstu z przeszłości”, za-
stąpienie zaś egzegezy teologicznej przez historiografię i historię literatury; (2) poja-
wienie się – w miejsce hermeneutyki wiary – innej (zlaicyzowanej, pozytywistycznej), 
która nie dostrzega pierwiastka Bożego w dziejach ludzkości; (3) zwątpienie w odnie-
sieniu do podstawowych tajemnic chrześcijaństwa i  ich wartości historycznej oraz 
wprowadzenie ostrego dualizmu między egzegezą naukową a odczytaniem wyłącznie 
duchowym (por. VD 35).
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Postulat prowadzenia „analogicznego studium wymiaru teologicz-
nego tekstów biblijnych”, dodajmy, „analogicznego” do studium we-
dług „współczesnych metod historyczno-krytycznych”, Benedykt XVI 
osadza w szerszym kontekście, jaki stanowi doktrynalne rozstrzygnię-
cie zawarte w encyklice Fides et ratio. Wprost odwołuje się on do tejże 
encykliki swego poprzednika, gdy we własnej adhortacji przestrzega 
on „przed stosowaniem jednej tylko metodologii przy odczytywaniu 
prawdy Pisma Świętego” (DV 36; por. Fides et ratio, 55). Takie odwoła-
nie pozwala mu sformułować dwa ważne stwierdzenia odnośnie do ro-
dzaju postulowanej egzegezy. W pierwszym Benedykt XVI stwierdza, 
że „od hermeneutycznego podejścia do Pisma Świętego nieuchronnie 
uzależniona jest poprawna relacja między wiarą i  rozumem”. Drugie 
stwierdzenie stanowi dopełnienie i uszczegółowienie pierwszego: „Łą-
czenie dwóch poziomów pracy nad interpretacją Pisma Świętego za-
kłada ostatecznie harmonię między wiarą i rozumem” (VD 36). 

3. By wznieść się ponad literę

Adhortacja zwraca uwagę na konieczność uchwycenia przejścia od 
litery do ducha, przy czym owo przejście określa jako wzniesienie się 
ponad literę. Taki wymóg wynika z faktu, iż „słowo Boże nie jest […] 
nigdy po prostu obecne w  samej dosłowności tekstu13. Aby do niego 
dotrzeć – pisze Benedykt XVI – potrzeba transcendowania i procesu 
zrozumienia, kierowanego przez wewnętrzną dynamikę całego korpu-
su tekstów, a który to proces musi być dlatego żywotnym” (VD 38)14.

13 Tłumaczenie poprawione (opublikowane i przyjęte ma „w literackiej warstwie tek-
stu”). Francuski oryginał: „dans la seul littéralité du text”, zaś w tłumaczenie niemiec-
kie: „in der reinen Wörtlichkeit des Textes”.
14 Tłumaczenie poprawione (opublikowane i przyjęte ma: „potrzebne jest wzniesie-
nie się wyżej i proces zrozumienia kierowany […], a zatem musi to być proces żywy). 
Francuski tekst brzmi: „Pour l’atteindre, il faut un dépassement et un processus de 
compréhension… à partir de là, doit devenir également un processus vital”. To ostat-
nie stwierdzenie zostało wypowiedziane 12 września 2008 (Benedykt XVI, Przemó-
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Adhortacja zwraca uwagę na fakt, iż skutkiem braku wypracowania 
pogłębionej metodologii badającej wymiar teologiczny tekstu jest „po-
wstanie głębokiego rozziewu między egzegezą naukową i lectio divina” 
(VD 35). Z kontekstu wynika, że ten ostatni termin (lectio divina) został 
użyty w tym miejscu nie jako określenie techniczne znanej od starożyt-
ności metody czytania i zarazem modlitwy Pismem Świętym, do której 
praktykowania Kościół ostatnio zachęca15. Idzie raczej o taki sposób czy-
tania i wydobywania sensu Pisma, który zasługuje na określenie „ducho-
wy” (VD 35). Ten zaś ostatni został objaśniony w adhortacji przywołany-
mi słowami z dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej jako: 

sens wyrażany przez teksty biblijne, odczytywane pod natchnieniem Du-
cha Świętego w kontekście tajemnicy paschalnej Chrystusa i nowego ży-
cia, któremu ta tajemnica daje początek. Taki kontekst – stwierdza dalej 
przywoływany dokument – rzeczywiście istnieje. Nowy Testament wła-
śnie w nim widzi wypełnienie się Pisma. Jest więc rzeczą normalną od-
czytywać Pismo Święte w świetle tego nowego kontekstu, którym jest ży-
cie w Duchu Świętym (VD 37; por. Interpretacja Biblii w Kościele II, B. 2).

Adhortacja ukazuje „rozziew między egzegezą naukową i lectio di-
vina” (VD 35) w kilku aspektach16. Wpierw przywołując stałe i rozwija-

wienie do przedstawicieli świata kultury w Kolegium bernardynów w Paryżu). Por. 
„L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr 10–11 (2008), s. 15.
15 Takiej lekturze Pisma Świętego dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Bi-
blii w Kościele poświęca osobny rozdział, zatytułowany Lectio divina (Interpretacja Biblii 
w Kościele IV. C. 2).Według pierwszego zdania tego rozdziału, „Lectio divina jest lekturą 
indywidualną lub wspólnotową dłuższego czy krótszego tekstu Pisma Świętego przyję-
tego jako Słowo Boże, która rozwija się w czasie medytacji, modlitwy i kontemplacji za 
poruszeniem Ducha” a więc zgodnie z klasycznym podziałem na lectio, meditatio, oratio 
oraz contemplatio. Dalsze zdania mówią o różnych sposobach przeprowadzenia tego typu 
lektury (indywidualny, zbiorowy, codzienny, cotygodniowy, z homilią, i in.). Adresatami 
zachęty do praktykowania tego typu duchowej lektury są praktycznie wszyscy wierzący, 
choć kapłani i zakonnicy w sposób szczególny. Por. Interpretacja Biblii w Kościele. Doku-
ment Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, dz. cyt., s. 93–94.
16 Kaznodzieja Domu Papieskiego, R. Cantalamessa, mówi o doketyzmie i ebionizmie 
biblijnym jako dwóch wciąż niebezpiecznych sposobach traktowania Pisma Święte-
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jące się nauczanie Kościoła. Wspomniana bowiem została nie tylko en-
cyklika Divino Afflante Spiritu (z 1943)17, w której Pius XII zdawał się 
przezwyciężyć raz na zawsze dychotomię między „egzegezą naukową” 
a  „interpretacją duchową, zarezerwowaną dla użytku wewnętrznego” 
(por. VD 33), ale także – powstały 50 lat później – dokument Papieskiej 
Komisji Biblijnej Interpretacja Biblii w Kościele (1993). W tym ostatnim 
przypomniano bowiem, że badania biblijne nie mogą kończyć się pre-
zentacją wyników metodologii historyczno-krytycznej. Przeciwnie: 

W swojej pracy interpretacyjnej egzegeci katoliccy nie powinni nigdy 
zapominać, że tym, co interpretują, jest słowo Boże. Ich zadanie nie 
kończy się wraz z rozróżnieniem źródeł, określeniem form lub wyja-
śnieniem zabiegów literackich. Cel ich pracy zostaje osiągnięty dopie-
ro wtedy, gdy wyjaśnią sens tekstu biblijnego jako aktualnego słowa 
Bożego (Interpretacja Biblii w Kościele III, C, 1).

Wyrazem stałego nauczania Kościoła jest także wypowiedź Bene-
dykta XVI w czasie trwania synodu o słowie Bożym w misji i życiu 
Kościoła (14 października 2008) w słowach: 

Tam gdzie egzegeza nie jest teologią, Pismo Święte nie może być du-
szą teologii, i na odwrót, tam, gdzie teologia nie jest zasadniczo inter-
pretacją Pisma Świętego w Kościele, teologia pozbawiona zostaje fun-
damentu (VD 35).

go. Ten ostatni rozumie jako „zatrzymanie się na literze”, gdy traktuje się Biblię jako 
„wspaniałą Księgę”, a nawet „najwspanialszą księgę ludzkości”, ale „księgę tylko ludz-
ką”. Zachętę do duchowej lektury Pisma Świętego z przywołaniem autorów od staro-
żytności po S. Kierkegaarda zawiera artykuł: R. Cantalamessa, „Litera zabija, duch 
ożywia”. Lektura duchowa Biblii; [w:] Słowo Boże w życiu i misji Kościoła, red. S. Szy-
mik, Analecta Biblica Lubliniensia, Lublin 2009, s. 273–284. 
17 Synteza ukazująca przemiany w  interpretacji Biblii według nauczania Kościoła 
w: W. Linke, Hermeneutyka biblijna w dokumentach kościelnych z lat 1893–2001 na tle 
rozwoju hermeneutyki ogólnej; [w:] Miłość wytrwa do końca. Księga Pamiątkowa dla 
Księdza Profesora Stanisława Pisarka w 50. rocznicę święceń kapłańskich i 75. rocznicę 
urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2004, 230–280.
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Jako remedium na wciąż aktualne zagrożenie, a nawet faktyczną 
dychotomię na uniwersytetach i w przygotowywaniu kandydatów do 
kapłaństwa (VD 35), adhortacja zaleca przede wszystkim powrót do 
wielkich wskazań zawartych w konstytucji Dei Verbum (VD 35; por. 
DV 12). Jako zaś właściwy wzór hermeneutyki biblijnej wskazuje ko-
mentarze ojców Kościoła oraz autorów średniowiecznych, gdy każdy 
wykład Pisma dokonywał się w wierze i gdy nawet sens dosłowny i du-
chowy nie zawsze były rozróżniane w sposób ostry (VD 37)18. Adhor-
tacja ponadto zwraca uwagę na fakt, że ojcowie Kościoła faktycznie 
realizowali postulaty konstytucji Dei Verbum, zawarte w trzech kryte-
riach teologicznych. W ich egzegezie bowiem ma miejsce całościowe 
traktowanie Pisma Świętego (podejście kanoniczne), a do tego tworzą 
oni – choć tego adhortacja wprost nie podkreśla – jak nikt inny żywą 
Tradycję Kościoła, a  zarazem uwzględniają opinię innych uznanych 
autorytetów, nie mówiąc o tym, że ich wykład sensu Pisma dokony-
wany jest zawsze z pozycji wiary, a nawet –  jak to określa omawia-
ny przez nas dokument – ich interpretacja „zawsze spełnia kryterium 
jedności z doświadczeniem Kościoła, pielgrzymującego przez dzieje 
pod przewodnictwem Ducha Świętego” (VD 37)19. 

Ostatecznie adhortacja postuluje:

Uznając wartość i konieczność – pomimo jej ograniczeń – metody hi-
storyczno-krytycznej, uczymy się od egzegezy patrystycznej, że „po-
zostajemy wierni intencjom zawartym w  tekstach biblijnych tylko 
w takiej mierze, w jakiej staramy się odkryć, w ich sformułowaniach, 
rzeczywistość wiary, którą one wyrażają, i jeśli łączymy tę rzeczywi-
stość z doświadczeniem ludzi wierzących naszych czasów” (VD 37; 
por. Interpretacja Biblii w Kościele II, A, 2).

18 W ostatnim czasie w oparciu o komentarze starożytnych i średniowiecznych au-
torów pewną próbę tego typu metodologii  –  jako odpowiedź na wezwanie Bene-
dykta XVI – zaproponował K. Bardski. Por. tenże, Lektyka Salomona. Biblia – sym-
bol – interpretacja, Warszawa 2011, 27. 
19 Teks przywołany w adhortacji za: Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, In-
strukcja Inspectis dierum (10 listopada 1989), nr 26. 
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4. By żyć według Ducha

Dla właściwego zrozumienia adhortacji Verbum Domini i postulowa-
nej w niej hermeneutyki konieczne jest odwołanie się do jednego ważne-
go źródła, którego autorem jest Benedykt XVI. Idzie o jego książkę Jezus 
z Nazaretu (t. I, Kraków 2007). W Przedmowie jej autor wprost przeciw-
stawia zastosowaną przez siebie propozycję metodologiczną temu, cze-
mu pozostał wierny do końca R. Schnackenburg. Odnosi się przy tym do 
swoistej summy tego egzegety, jaką jest Die Person Jesu Christi im Spie-
gel der vier Evangelien (Freiburg 1993)20. Benedykt XVI z jednej strony 
przyjmuje, iż „metoda historyczna, z uwagi na samą wewnętrzną naturę 
teologii i wiary, jest i pozostanie nieodzownym wymiarem pracy egzege-
tycznej. Biblijna wiara z samej swej istoty – uzasadnia – musi się odno-
sić do autentycznie historycznego wydarzenia”21, z drugiej zaś stwierdza 
niezaprzeczalne ograniczenia tkwiące w samej tej metodzie, bo – jak za-
uważa – „właśnie jej dokładność w ustalaniu tego, co się stało, stanowi jej 
siłę, ale zarazem jej granicę”22. Dodaje przy tym, że dzieje się tak nawet 
wówczas, gdy stosujący tę metodę będzie przeczuwał „jakiś wyższy wy-
miar” zawartego w Biblii „ludzkiego słowa” i tym samym „zapoczątko-
wywał samotranscendowanie się metody”23. Ewidentnie nie wystarczy, 
że egzegeta katolicki będzie miał przeczucie „jakiegoś wyższego wymia-
ru” zawartego w Biblii „ludzkiego słowa”, ale winien dokonywać egzege-
zy w wierze, i to takiej, która ma udział w wierze Kościoła24.

20 Benedykt XVI zaznacza w  wspomnianej Przedmowie, iż R.  Schnackenburg po-
zostawił po sobie także niewielkich rozmiarów książeczkę, Freundschaft mit Jesus 
(Feiburg 1995), która ma charakter bardzo osobisty, w której – jak to oświadcza we 
wstępie – „kładzie akcent nie tyle na stronę teoretyczną […], ile raczej na oddziały-
wanie Jezusa na serca i dusze ludzkie, by w ten sposób przywrócić «równowagę rozu-
mu i przeżywania»”. R. Schnackenburg, Freundschaft mit Jesus, Feiburg 1995, s. 7–8 
(tłum. pol. za: Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, dz. cyt., s. 294). 
21 Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, dz. cyt., s. 8.
22 Tamże, s. 9.
23 Tamże, s. 9.
24 Znamienne jest, że w książce Jezus z Nazaretu w komentarzu do drugiej pokusy Je-
zusa zostaje przywołany (za J. Gnilką) motyw z książki W. Sołowiowa, Krótka opowieść 



Roman Pindel120

Przekraczanie ograniczeń metody historyczno-krytycznej umożli-
wia „egzegeza kanoniczna”, za którą Benedykt XVI się opowiada i któ-
rą sam stosuje w swojej książce25. Polega ona na „czytaniu pojedyn-
czych tekstów Biblii w świetle ich całości”, co „nie stoi w sprzeczności 
z metodą historyczno-krytyczną, lecz stanowi jej organiczną konty-
nuację i  sprawia, że staje się ona [tj. egzegeza kanoniczna] teologią 
we właściwym tego słowa znaczeniu”26. Należałoby przypuszczać, iż 
określenie „organiczna kontynuacja” oznacza nie proste następstwo 
w stosowaniu kolejnych metod, na podobieństwo przekazywania so-
bie pałeczki przy biegu sztafetowym, ale że wprawdzie stosuje się ko-
lejne kroki metod, jednak w powiązaniu ze sobą, tak że egzegeta, na-
wet gdy realizuje któryś z  kroków krytyki historycznej, ma na oku 
i  cały kanon (taki jaki przyjmuje), i  żywą Tradycję całego Kościoła, 
i analogię wiary.

Do tego co powiedzieliśmy, koniecznie trzeba dodać ważny aspekt 
eklezjologiczny, który stanowi uzasadnienie dla żywotnej i eklezjalnej 
praktyki interpretacji Pisma Świętego w Kościele. Pisze bowiem Bene-
dykt XVI we wspomnianej już przedmowie:

Autorzy ci [tj. Pisma Świętego] nie są jednak autonomicznymi pisa-
rzami w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, lecz należą do wspólnego 
podmiotu „ludu Bożego”, w którego imieniu i do którego mówią, tak 

o Antychryście, w której Antychryst otrzymuje tytuł honorowy doktora teologii za wy-
bitne osiągnięcia w egzegezie. Por. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, dz. cyt., s. 43. 
25 Metoda ta – czy, jak chce dokument Interpretacja Biblii w Kościele – podejście, ma 
dwie zasadnicze odmiany, wiązane z dwoma nazwiskami (B. S. Childsa oraz J. A. San-
dersa). Benedykt XVI odwołuje się do zasad wypracowanych przez B. S. Childsa. Na 
temat samej metody kanonicznej w sposób dopracowany w: B. S. Childs, Biblical The-
ology of the Old and New Testaments. Theological Reflection on the Christian Bible, 
London 1992. Opracowanie metody w języku polskim: M. Zmuda, Główne wyznacz-
niki metodologii canonical approach według Brevarda S. Childsa, „Ruch Biblijny i Li-
turgiczny” 1 (2008), s. 5–4 oraz A. Sanecki, Między uniwersytetem a Kościołem. Inter-
pretacja kanoniczna w perspektywie eklezjalnej lektury Biblii; [w:] Słowo Boże w życiu 
i misji Kościoła, dz. cyt., s. 309–325 (tu też literatura).
26 Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu…, dz. cyt., s. 11.
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że on jest właściwie głębszym „autorem” Pism. I dalej jeszcze: lud ten 
nie jest ludem od nikogo niezależnym, lecz ma świadomość, że pro-
wadzi go i mówi do niego sam Bóg, który tu mówi najgłębiej – przez 
ludzi i przez ich człowieczeństwo. […] Z jednej strony księga ta – Pi-
smo – jest pochodzącym od Boga kryterium i kierującą siłą dla ludu, 
z drugiej strony jednak Pismo żyje tylko w tym właśnie ludzie, któ-
ry w Piśmie przekracza siebie samego i w ten sposób – w definityw-
nej głębi mocą Słowa Wcielonego – staje się właśnie ludem Boga. Lud 
Boży – Kościół – jest żywym podmiotem Pisma; w nim słowa Biblii są 
zawsze teraźniejsze27.

Taka zaś przynależność do ludu Bożego i takie odczytywanie słowa 
Bożego w Kościele nie jest możliwe bez życia według Ducha, bez zdol-
ności rozeznawania tego, „co mówi Duch do Kościołów” (por. Ap 2, 7 
i in.), i to wówczas, gdy Biblia jest odczytywana w konkretnej wspól-
nocie. To zaś pozwala nam powrócić do metafory podręcznika. We-
dług niej postulowany przez adhortację sposób użycia Pisma Święte-
go polegałby na przyswajaniu jego treści z pomocą Ducha Świętego 
w takiej „klasie”, którą tworzy wspólnota wierzących obejmująca au-
torów natchnionych i świętych, ojców soborów i doktorów Kościoła, 
mistyków i duchowo odczytujących Biblię teologów. Wtedy to dojdzie 
do głosu i całość Pisma, i głos żywej Tradycji całego Kościoła, i ana-
logia wiary, i rozum oświecony wiarą, także teologów. Na ten ostatni 
element zwrócił uwagę R. Cantalamessa, pisząc, iż „największym mi-
nusem egzegezy wyłącznie naukowej jest to, że zmienia ona całkowi-
cie relacje pomiędzy egzegetą a Słowem Bożym”28. Jako taka zaś wizja 
hermeneutyki biblijnej zbieżna jest z postulowaną jeszcze przez Sobór 
Watykański II troską Kościoła o posiadane słowo Boże. W szczegól-
ności bowiem do teologów i egzegetów odnoszą się słowa konstytucji 
o Objawieniu Bożym, którymi zakończymy nasze wystąpienie:

27 Tamże, s. 12.
28 R.  Cantalamessa, „Litera zabija, duch ożywia”. Lektura duchowa Biblii, dz. cyt., 
s. 277. Tu także szerzej na temat potrzebnej przemiany w podejściu samego egzegety 
do Pisma Świętego, a nie tylko zmiany paradygmatu w egzegezie.
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Oblubienica Słowa Wcielonego, czyli Kościół, przez Ducha Świętego 
pouczony, usiłuje coraz głębsze osiągnąć zrozumienie Pisma Święte-
go, by dzieci swoje bezustannie karmić słowami Bożymi. Dlatego też 
należycie popiera także studium Ojców Kościoła tak wschodnich, jak 
i zachodnich oraz studium świętych Liturgii. Egzegeci zaś katoliccy 
i  inni uprawiający świętą teologię powinni starać się, by wspólnym 
wysiłkiem pod nadzorem świętego Urzędu Nauczycielskiego, przy 
zastosowaniu odpowiednich pomocy naukowych, tak badać i  wy-
kładać boskie Pisma, by jak najliczniejsi słudzy Słowa Bożego mogli 
z pożytkiem podawać ludowi Bożemu pokarm owych Pism, który by 
rozum oświecał, wolę umacniał, a serca ludzi ku miłości Bożej roz-
palał. Sobór święty dodaje otuchy synom Kościoła, którzy zajmują 
się studiami biblijnymi, by z odnawianą ciągle energią dzieło szczę-
śliwie podjęte prowadzili nadal z wszelką starannością wedle myśli 
Kościoła (DV 23).


