
DO SZKOŁY, DO DOMU,
DLA UCZNIA, DLA CAŁEJ RODZINY

Najstarszymi zachowanymi rękopisami przekładów ksiąg świętych  
na język polski są Psałterz floriański (XIV/XV w.) oraz Psałterz puławski 
(XV/XIV w.). Pierwszym całościowym przekładem Starego Testamentu  
na język polski jest Biblia królowej Zofii, czwartej żony Władysława  
Jagiełły. W XV i XVI w. pojawiły się kolejne polskie przekłady. 

Polskie Biblie

Trójjęzyczny (łacińsko-polsko-
-niemiecki) Psałterz floriański 
to zapis Księgi Psalmów. Powstał 
na Śląsku lub w Krakowie. Wyraźnie są 
w nim widoczne wpływy przekładów 
czeskich. Psałterz odnaleziono 
w 1825 r. w bibliotece austriackiego 
opactwa Sankt Florian koło Linzu. 
Wydanie drukowane ukazało się 
w 1834 r. pod nazwą „Psałterza 
królowej Małgorzaty”, sądzono 
bowiem, że dzieło było własnością 
żony Ludwika Węgierskiego. W 1931 r. 
kupiony przez Polskę rękopis został 
zdeponowany w Bibliotece Narodowej 
w Warszawie. Podczas II wojny 
światowej wywieziono go do Kanady, 
skąd w 1959 r. wrócił do kraju wraz 
ze zbiorami skarbca na Wawelu. 
Pergaminowy rękopis zawiera  
197 bogato iluminowanych kart. 

Biblia Brzeska w tłumaczeniu Jana Łaskiego 
to najpopularniejszy kalwiński przekład 
Pisma Świętego na język polski. Wielokrotnie 
wznawiana, przez kilka dziesięcioleci służyła 
nie tylko kalwinom, lecz i pozostałym polskim 
protestantom.

Po II wojnie światowej wysiłki tłumaczy skupiły się 
przede wszystkim na Nowym Testamencie. Pod koniec 
lat 40. i w latach 50. ukazały się wartościowe przekłady 
z greckiego autorstwa F. Gryglewicza i S. Kowalskiego. 
Jeszcze większą popularnością cieszyło się tłumaczenie 
E. Dąbrowskiego, oparte na łacińskiej Wulgacie 
i skonfrontowane z oryginałem greckim. Pod koniec 
lat 50. zaczęły się ukazywać naukowe komentarze 
do Starego i Nowego Testamentu, wydawane pod 
patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez 
Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu.

Biblia Gdańska stanowiła owoc współdziałania 
polskich luteran, kalwinów i braci czeskich. 
Poprawna językowo i wierna oryginałowi, 
pozostawała przez ponad 300 lat Biblią polskich 
protestantów.

Z początkiem lat 60., na krótko przed 
obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski, 
pojawił się projekt nowego całościowego 
przekładu Biblii. Przekład ukończony 
w 1965 r. stał się oficjalną wersją tekstu 
Pisma Świętego w Polsce. Nazwano go 
Biblią Tysiąclecia. Całością przedsięwzięcia 
zajął się zespół benedyktynów tynieckich 
pod przewodnictwem o. Augustyna 
Jankowskiego.

Prawie równocześnie z Biblią Tysiąclecia 
pojawiła się propozycja kolejnego przekładu. 
Po 15 latach prac (1960–1975) wydano 
trzytomowe dzieło zwane Biblią Poznańską. 
Inicjatorem jej powstania był w grudniu 1960 r. 
ks. prof. Aleksy Klawek, który stanął na czele 
zespołu redakcyjnego złożonego z biblistów 
związanych głównie z Uniwersytetem 
Jagiellońskim.

W 1997 r. ukazał się nowy przekład  
Starego i Nowego Testamentu, którego 
dokonał bp Kazimierz Romaniuk,  
ordynariusz diecezji warszawsko- 
-praskiej. Tłumacz nadał mu nazwę Biblii 
Warszawsko-Praskiej. Dzieło ukazało się 
nakładem Towarzystwa Biblijnego  
w Warszawie.

Odpowiedzią  
Kościoła katolickiego 
na pojawienie się 
licznych przekładów 
protestanckich był 
wydany w 1599 r. 
przekład jezuity  
z Kalisza, ks. Jakuba 
Wujka. Biblia Wujka 
stała się na całe 
stulecia najważniejszym 
i obowiązującym 
przekładem Pisma 
Świętego dla polskich 
katolików. 

Biblia Leopolity to pierwszy 
drukowany polski przekład 
całego Pisma Świętego, który 
ukazał się w Krakowie  
i został dedykowany królowi 
Zygmuntowi II Augustowi. 
Tłumaczenia dokonał  
Jan Nicz, profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
zwany Lwowczykiem  
(łac. Leopolita). 
 

Biblia królowej Zofii  
to pierwszy całościowy 
przekład Starego Testamentu 
na język polski. Dokonano go 
dla czwartej żony Władysława 
Jagiełły. Wykonało go kilku 
tłumaczy, głównie Andrzej 
z Jaszowic. Za podstawę 
służyła Wulgata, ale często 
opierano się także  
na istniejących przekładach 
czeskich. Zachował się we 
fragmentach pierwszy tom 
tego dzieła, przechowywany 
do 1939 r. w bibliotece 
kolegium kalwińskiego 
w Sarospatak 
na Węgrzech, stąd 
używana niekiedy nazwa 
„Biblia szaroszpatacka”. 

XIV–XV w. 1632II poł. XV w. przekłady współczesne1561

1563

1599

Psałterz puławski zawiera polski przekład 
psalmów i kilka innych fragmentów Starego 
Testamentu, przeznaczonych  
do odmawiania w układzie poszczególnych 
dni tygodnia. 

XV/XVI w.

Biblia – dzieje księgi Polskie Biblie

78 79

Państwo Izrael 

rozciąga się 

od wybrzeża Morza 

Śródziemnego 

po Zatokę 

Akaba na Morzu 

Czerwonym. Graniczy 

z Egiptem, Jordanią, 

Syrią i Libanem. 

Osobny teren 

to znajdujące się 

pod kontrolą Izraela 

ziemie Autonomii 

Palestyńskiej 

(Zachodni Brzeg 

Jordanu i strefa Gazy).

Najwięcej biblijnych 

wzmianek o Egipcie 

znajdujemy  

w Pięcioksięgu,  

w związku z epopeją 

wyjścia Izraelitów  

z kraju faraonów  

i ich wędrówki przez 

Synaj do Ziemi 

Obiecanej. 

Terytorium dzisiejszego Libanu 

było zamieszkiwane przez  

Fenicjan, którzy nawiązywali 

liczne i częste kontakty  

z Izraelitami, zwłaszcza  

w okresie podzielonej monarchii, 

czyli w IX i VIII w. przed Chr. 

Godło i flaga Państwa Izrael.

Godło i flaga Autonomii Palestyńskiej.

W ostatnich stuleciach ery 

przedchrześcijańskiej oraz 

w czasach Jezusa Chrystusa 

i powstawania pism Nowego 

Testamentu ogromną rolę 

odgrywał obszar pokrywający się 

z terytorium nowożytnej Grecji. 

Do dzisiaj chlubi się ona wieloma 

pamiątkami z czasów apostolskich 

i wczesnochrześcijańskich.

Na wschód od Syro-Palestyny 

rozciągała się Mezopotamia  

i Persja podzielona dzisiaj 

między Irak i Iran. Obszary 

te stanowiły w czasach 

biblijnych szlak wędrówek 

patriarchów oraz były ośrodkami 

państwowości Asyryjczyków 

(północna Mezopotamia) 

i Babilończyków (południowa 

Mezopotamia),  

a następnie Persów. Wszystkie 

te narody odcisnęły trwałe 

piętno na dziejach biblijnego 

Izraela, zaś świadectwa ich 

potęgi odkrywa archeologia, 

która w Iranie i Iraku ma jeszcze 

ogromną przyszłość. 

Izrael to nazwa dwunastu plemion semickich, zespolonych 

w jeden naród przez Mojżesza i Jozuego, które po zdobyciu 

Kanaanu utworzyły w czasach Dawida jedno zorganizowane 

państwo. Stanowiły one naród wybrany, Izrael, nazwany tak 

od imienia ojca rodu – Jakuba (Jakub otrzymał imię Izrael, 

co znaczy „walczący z Bogiem”, w ludowej etymologii nazwy 

znajduje być może wyraz doświadczenie Boga, jakie było 

udziałem Izraela).

Autonomia Palestyńska powstała w 1994 r. na mocy Porozumienia 

z Oslo. W 2013 r. prezydent Mahmud Abbas przekształcił ją 

w Państwo Palestyny, nieuznawane przez większość społeczności 

międzynarodowej.

Anatolię zajmuje współczesna 

Turcja, na terenie której 

znajduje się wiele pamiątek 

wczesnochrześcijańskich 

związanych z pracą misyjną 

św. Pawła i św. Jana. Stolica 

Ankara leży w krainie, która 

niegdyś nosiła nazwę Galacji.

Na terytorium współczesnej Jordanii 

mieszkali w czasach biblijnych Edomici, 

Moabici i Ammonici, zaś na krańcach 

północnych plemiona aramejskie.  

One też dominowały na obszarze 

współczesnej Syrii, której stolicę Damaszek 

uważa się za najstarszą ze stolic 

współczesnych państw na świecie. 

Współczesny Izrael to 

na wskroś nowoczesny kraj,  

ale miliony gości przybywają 

do niego przede wszystkim 

po to, by zobaczyć i poznać 

miejsca święte, o których 

mówi Biblia.

Na peryferiach wydarzeń biblijnych znajdowały się z jednej strony obszary 

zajmowane dzisiaj przez Arabię Saudyjską (Stary Testament), a z drugiej 

terytorium Italii (Nowy Testament), czyli współczesnych Włoch. 

Wyspy Morza Śródziemnego, takie 

jak Cypr i Kreta, są wielokrotnie 

wzmiankowane w Biblii.

Jerozolima
pustynia 

Negew

Betlejem
dzisiaj

Morze 

Martwe

Góra 

Kuszenia
Jezioro 

Galilejskie

synagoga  

w Kafarnaum

Jerozolima („miasto pokoju”, pierwotne Szalem), zamieszkiwana 

przez ludność semicką, a potem Amorytów, którzy wybudowali fortecę, 

w X w. przed Chr. została podbita przez Dawida, który uczynił  

z miasta stolicę swego państwa. Dzięki przeniesieniu Arki  

Przymierza Jerozolima stała się również centrum religijnym.  

Salomon wybudował Świątynię oraz otoczył miasto murem. 

Ziemia opisywana w Biblii pokrywa się w przybliżeniu z terytorium  

współczesnego państwa Izrael, utworzonego w 1948 r., wraz 

ze wschodnią częścią Jerozolimy i Wzgórzami Golan oraz terenem 

Autonomii Palestyńskiej, który obejmuje tzw. Zachodni Brzeg Jordanu 

i strefę Gazy. Cały ten obszar zamieszkuje ponad 8 milionów 

mieszkańców, z czego 76% stanowią Żydzi, a resztę Arabowie  

oraz inne mniejszości etniczne i religijne.

Kraje Biblii dzisiaj

NIEZWYKŁE MIEJSCE, 

CHYBA JEDYNE TAKIE 

NA ŚWIECIE. TU MODLĄ SIĘ  

OBOK SIEBIE CHRZEŚCIJANIE,  

ŻYDZI i MUZUŁMANIE.

Ziemia Biblii

Kraje Biblii dzisiaj
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Jezus urodził się za panowania Heroda Wielkiego. Z Ewangelii i relacji 

autorów łacińskich z II w. po Chr. (Pliniusz, Tacyt i Swetoniusz) oraz 

wzmianek o Jezusie w Talmudzie można wywnioskować, że Chrystus 

urodził się ok. 6–7 r. przed powszechnie przyjmowanym początkiem 

ery chrześcijańskiej.

Życie Jezusa

Poza kilkoma historiami opowiedzianymi przez Mateusza  
i Łukasza nie znamy szczegółów dotyczących dzieciństwa 
Jezusa. Lukę tę próbują wypełnić liczne apokryfy Nowego 
Testamentu (np. Ewangelia Tomasza, Ewangelia arabska 
o dzieciństwie Jezusa), jednak nie mają one wartości 
historycznej.

Pierwszy cud
Kuszenie Jezusa przez diabła na pustyni; 
pierwszy cud – przemiana wody w wino 
na weselu w Kanie Galilejskiej.

Narodziny Jezusa w Betlejem.

ok. 7–6 r. przed Chr.

Ucieczka do Egiptu Józef i Maria wraz z Dzieciątkiem  uciekają do Egiptu w obawie przed  Herodem. Po jego śmierci wracają do Nazaretu.

Nauczanie i kolejne  cuda
Jezus naucza Samarytan. Uzdrawia opętanego, 
trędowatego i wielu innych. Rusza w podróż 
do Galilei z pierwszymi uczniami.

Jezus rozmnaża chleb, karmiąc swoich słuchaczy.  
Kroczy po wodzie Jeziora Galilejskiego. Naucza 
w miastach i wioskach, głosi przypowieści, zapowiada 
swoją śmierć i zmartwychwstanie.

Ostatnia Wieczerza; Jezus zostaje zdradzony i pojmany. Piłat skazuje Go na śmierć. Jezus umiera ukrzyżowany na Golgocie, po czym zmartwychwstaje.

30 r. n.e.

Jezus uzdrawia mężczyznę podczas święta 
Paschy. Wybiera dwunastu apostołów,  wygłasza kazanie na Górze. Wskrzesza  
syna wdowy, uzdrawia opętanych  i niewidomego, ucisza wicher  na Jeziorze Galilejskim. Wyrusza w podróż ewangelizacyjną do Galilei.

Początek 
publicznej 
działalności
Chrzest Jezusa w Jordanie.

Jezus w ŚwiątyniRodzice tracą z oczu 12-letniego Jezusa, który po święcie Paschy pozostał w Jerozolimie. Po poszukiwaniach okazuje się, że Jezus przebywał w Świątyni, dyskutując  z uczonymi w Piśmie. 

Palestyna w czasach Jezusa

Życie Jezusa

38
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Jeden obraz jest warty więcej niż 1000 słów! 

Najnowsza publikacja OldSchool Świat Biblii. Encyklopedia wizualna zaprasza 
w podróż do biblijnego świata. Zobacz i przeczytaj – odwiedź razem z nami Ziemię 
Świętą, poznaj dzieje księgi, która legła u podstaw naszej cywilizacji i religii. 

Książka obejmuje różnorodne informacje dotyczące Biblii, uporządkowane w sześciu 
działach. Czytelnik pozna kontekst geograficzny i historyczny związany z kształtowaniem 
się świętych tekstów – dowie się, gdzie powstała Biblia, jak wyglądały i wyglądają dziś 
opisywane w niej miejsca, jakie wydarzenia towarzyszyły jej narodzinom i rozwojowi, 
jakie są kolejne księgi Starego i Nowego Testamentu i w jaki sposób uformował się 
ich obecny układ. Nie zabrakło również informacji dotyczących życia i nauczania Jezusa 
oraz początków Kościoła. Wiele miejsca poświęcono kanonom biblijnym i kwestiom 
przekładów. Ostatnią część książki stanowią dodatki – Czytelnik znajdzie tu tabele 
z informacjami dotyczącymi kanonów biblijnych, cudów Jezusa, apokryfów Nowego 
Testamentu, garść ciekawostek oraz sprawdzający wiedzę quiz.   

Materiały zostały przygotowane na podstawie programu „Multimedialny świat Biblii”,
uhonorowanego nagrodą Feniks w kategorii multimedialnej przyznawaną 
przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w naszej encyklopedii zawrzeć rzetelne i wiarygodne 
informacje i by zwizualizować je w atrakcyjnej graficznie formie. Wszystkie omawiane 
zagadnienia zilustrowane zostały efektownymi infografikami, planszami i zdjęciami, 
które pełnią funkcję nie tylko zdobniczą, ale przede wszystkim poznawczą i edukacyjną. 

Mamy nadzieję, że Świat Biblii. Encyklopedia wizualna z serii OldSchool zachęci Was 
do poznawania źródeł naszej kultury, będzie miłą i przydatną lekturą oraz stanie się 
fascynującą wizualnie przygodą.
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Chociaż wydarzenia opisywane w Biblii rozgrywały się w rozmaitych  
rejonach starożytnego Bliskiego Wschodu, jednak tylko ziemia  
pomiędzy Pustynią Arabską i Morzem Śródziemnym w pełni zasługuje  
na miano Ziemi Biblii.

Położenie i szlaki 
komunikacyjne Palestyny

Szlaki komunikacyjne

Tak wyobrażał sobie Kanaan XVI-wieczny malarz flamandzki Hans Bol.

Kanaan, Izrael, Palestyna są też określane mianem Ziemi Świętej.  
Jest to terytorium święte dla wyznawców trzech wielkich religii  
monoteistycznych: żydów, chrześcijan i muzułmanów. 

Kiedy Boskie obietnice się  
urzeczywistniły, Kanaan zyskał  

nazwę Ziemi Izraela  
(`erec Izrael) lub po prostu  
Izraela. Słowo Palestyna  

wywodzi się od przybyłych  
z południa Filistynów, którzy  

osiedlili się na wybrzeżu  
Morza Śródziemnego w okolicy Gazy.

Izraelici nigdy nie uważali pustynnego 
Synaju za swoją własność, gdyż  
kojarzył się im z długą wędrówką  
po wyjściu z niewoli egipskiej. 
Interesował ich za to dostęp 
do Morza Czerwonego, 
a dokładniej do zatoki 
Akaba.

Dla Żydów 
jest to „ziemia 
ojców”, 
stanowiąca 
integralny 
składnik 
przymierza  
z Bogiem,  
czyli dar 
Boży.

Droga Morska łącząca Egipt – przez Gazę, 
dolinę Ezdrelon i Chasor – z Ugarit  
i Damaszkiem w Syrii, a następnie  

z Mezopotamią oraz Anatolią i Europą. 
Tędy przechodziły wojska i karawany oraz 
wysłannicy władców. Kilka miast wzdłuż 

tej trasy ustawicznie zasiedlano, bo pełniły 
ważne funkcje strażnic i stanic.

Szlak Królewski prowadził z Egiptu  
przez pustynię na wschód od Morza 

Martwego do Damaszku, z odgałęzieniem 
do Arabii. Zazwyczaj wykorzystywali  

go koczownicy. Nie budowano tam silnych 
fortyfikacji. Korzystanie z tego szlaku było 
utrudnione z powodu band napadających 

na kupców i podróżnych.

Dla chrześcijan 
jej świętość 
wynika z wiary 
w Jezusa. Z tej 
ziemi wyłonił 
się i okrzepł 
Kościół.

Również muzułmanie podkreślają 
swoje związki z Palestyną  
uświęconą obecnością  
proroka Mahometa. 

Najstarsza nazwa terytorium, którego obszar  
pokrywa się z granicami współczesnego  
państwa Izrael, brzmi Kanaan. W Starym 
Testamencie Kanaan oznacza terytorium 
na zachód od Jordanu. Na przełomie XIII 
i XII w. przed Chr. Kanaan przeżył dwie inwazje 
obcych i wrogich ludów: od wschodu napłynęli 
Hebrajczycy (Izraelici), a z południa Filistyni. 
Izraelici rozpoczęli penetrację w okolicach Jerycha 
i stopniowo przejmowali w posiadanie coraz 
większe połacie kraju. Była to dla nich Ziemia 
Obiecana mocą zapewnień danych przez Boga 
Abrahamowi i jego potomstwu.

Położenie Palestyny wywarło olbrzymi wpływ na dzieje jej  
mieszkańców. Ze względu na ukształtowanie terenu, najłatwiej jest 
się przemieszczać po linii północ–południe. Taki też jest kierunek 

dwóch najważniejszych szlaków komunikacyjnych. 

W dziejach Palestyny zawsze zaznaczała się  
odrębność między poszczególnymi rejonami  
kraju. Mieszkańcy Pasma Centralnego,  
żyjąc na wzgórzach i pagórkach,  
byli bardziej zamknięci w sobie  
i nieufni wobec obcych. Także między  
sobą byli bardziej podzieleni  
niż sąsiedzi znad morza. 

Historyczna 

Palestyna obejmuje  

terytorium położone między 

Pustynią Syryjską od wschodu 

a Morzem Śródziemnym  

od zachodu oraz Libanem  

i Syrią od północy 

a pustynią Synaj 

od południa.

Morze Śródziemne

Morze Czerwone

Zatoka  
Akaba

Pustynia
SyryjskaPustynia

Negew

Pustynia
Arabska

Morze
Martwe

Jez. Tyberiadzkie

Synaj

Ezdrelon to jeden z najbardziej urodzajnych regionów, 
z żyzną ziemią i obfitymi zasobami wody. Zawsze był 
otwarty na wpływy zewnętrzne, zaś jego mieszkańcy 
przyzwyczaili się do widoku przemieszczających 
się karawan i wojsk. Sami raczej nie angażowali się 
po żadnej stronie, bo doświadczenie nauczyło ich 
cierpliwości i ostrożności. 

Wzgórza Pasma Centralnego znajdowały się  
na uboczu wielkich wydarzeń starożytności.  
Chociaż nie osiągają wielkich wysokości (dochodzą 
do 1200 m n.p.m.) ani nie są zbytnio niedostępne, 
obce wpływy docierały tam powoli, zaś wrogie potęgi 
rzadko się w nie zapuszczały. Dzięki temu Jerozolima  
i Samaria mogły się w miarę spokojnie rozwijać. 

Chociaż porty były małe, w nich nawiązywano 
kontakty z podróżnymi z odległych stron 
świata, kwitł handel i wymiana rozmaitych 
dóbr. Mieszkańcy wybrzeża byli podatniejsi na 
zmiany, elastyczniejsi w przyswajaniu nowości 
i przejmowaniu wynalazków, nie stronili też od 
nowinek i prądów duchowych z dalekich krajów.

NIE TYLKO SZEWC 
BEZ BUTÓW CHODZI...

Ziemia Biblii Położenie i szlaki komunikacyjne Palestyny
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Przez prawie półtora tysiąca 
lat zażarcie rywalizowali 
z Babilończykami o hegemonię 
w Mezopotamii i na Bliskim 
Wschodzie. Byli chciwi i groźni, 
posuwając się do bezwzględnego 
niszczenia ludności. Taki też 
okazał się w 722 r. przed Chr. 
los zbuntowanej przeciwko nim 
Samarii i Królestwa Północnego. 
Na skutek walk wewnętrznych 
oraz ataków ze strony Medów 
i Babilończyków, którzy w końcu 
zajęli jej główne miasta – Assur 
i Niniwę – imperium asyryjskie 
przestało istnieć, zaś jego 
terytorium przejęli najeźdźcy 
(schyłek VII w. przed Chr.).

Początki państwowości 
Ammonitów przypadają na drugą 
połowę II tysiąclecia przed Chr. 
Zmagał się z nimi Jefte, jeden 
z sędziów, który wprawdzie 
odniósł zwycięstwo, ale za 
cenę niezwykłego ślubowania 
kosztującego życie jego córki. 
Zwycięstwo nad nimi odniósł 
dopiero Dawid, oblegając Rabba, 
stolicę kraju. Odtąd świetność 
Ammonitów przygasła.

Egipcjanie, południowi sąsiedzi 
biblijnego Izraela, zamieszkiwali 
dwa brzegi Nilu. Historia ich 
państwa sięga III tysiąclecia 
przed Chr. Dokonali wielu 
wynalazków, z których 
najważniejszym jest pismo. 
Podobnie jak w Mezopotamii 
umożliwiło to wejście 
w epokę historyczną, czyli czasy 
udokumentowane zapisami.

Rozkwit ich państwa nastąpił na przełomie  
VII i VI w. przed Chr., podczas rządów  
Nabopolassara i jego syna 
Nabuchodonozora II. Władcy imperium 
nowobabilońskiego podjęli krwawe wyprawy 
do Palestyny oraz w 587 r. przed Chr. zdobyli, 
złupili i zburzyli Jerozolimę, uprowadzając 
do niewoli przywódców Judy i ludność. Kres 
imperium nowobabilońskiemu położyła 
nagła inwazja Persów pod wodzą Cyrusa.

Nazwa Edom pochodzi od rdzenia adm, oznaczającego czerwień – taki kolor ma ziemia w tym rejonie. Biblia przypisuje 
Edomitom zaszczytniejsze pochodzenie niż Ammonitom i Moabitom. Wywodzi ich bowiem od Ezawa, starszego brata 
Jakuba-Izraela, synów Izaaka i Rebeki. Stosunki Izraelitów z Edomitami nie układały się lepiej niż z innymi ościennymi 
narodami. Od czasu do czasu wybuchały konflikty zbrojne; największe miały miejsce za rządów Dawida.

Pierwsza biblijna wzmianka o nich informuje, 
że przeszkadzali Mojżeszowi w jego 
pochodzie ku Ziemi Obiecanej. Wzajemne 
walki trwały głównie za rządów Saula 
i Dawida, lecz i później stosunki nie układały 
się najlepiej. Kres istnieniu Moabu położyli 
Babilończycy z początkiem VI w. przed Chr.

Cywilizacja sumeryjska (m.in. pismo 
obrazkowe, miasta, literatura) jest uważana 
za najstarszą z wielkich cywilizacji 
starożytnego Bliskiego Wschodu. Sumerowie 
byli zorganizowani w samodzielne miasta-
-państwa.

Mezopotamia

Asyryjczycy

Ammonici

Babilończycy

Edomici

Moabici

Sumerowie

Egipt

Jeżeli jedna z potęg położonych 
na przeciwległych krańcach 
Żyznego Półksiężyca zdobywała 
wyraźną przewagę, odbijało się 
to natychmiast na położeniu 
mieszkańców Palestyny, 
stanowiącej jedyny „most lądowy” 
między Europą, Azją i Afryką.

Ziemia Biblii leży na Bliskim Wschodzie, którego rejony zamieszkane 
w starożytności określa się mianem Żyznego Półksiężyca. Przez wieki 
była terenem spotkań wielkich kultur. Wiodły przez nią szlaki handlowe 
prowadzące z Europy i Anatolii oraz Mezopotamii do Arabii i Egiptu. Czyniło 
to z Palestyny niezwykle ważne terytorium, jakby „środek świata”, gdzie 
spotykali się kupcy i handlarze z różnych rejonów starożytnego świata.

W tyglu narodów

Położenie 
geograFIczne Palestyny 

sprawiło, że była 

zamieszkana przez 

wiele ludów i współistniały 

w niej różne języki,  

kultury i religie. 

W górnym i dolnym rogu Żyznego Półksiężyca 
usytuowane były dwa ośrodki stanowiące 
kolebkę cywilizacji: Mezopotamia, będąca 
widownią rozkwitu i ścierania się kolejnych 
kultur – Sumerów, Babilończyków, Asyryjczyków, 
Akadyjczyków, a później Medów i Persów, 
oraz Egipt, gdzie powstało potężne państwo 
faraonów. To właśnie z Mezopotamii i Egiptu 
przybywali zazwyczaj potężni najeźdźcy.

Ziemia Biblii W tyglu narodów
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Naród konsolidował się pod kierunkiem charyzmatycznych przywódców nazwanych 
sędziami. Okres sędziów trwał od około 1200 do 1025 r. przed Chr.  
Ostatnim sędzią Izraela był Samuel, który namaścił pierwszego króla, Saula.

Lata rządów Dawida i Salomona są nazywane okresem zjednoczonej 
monarchii (ok. 1000–930 r. przed Chr.). Obaj władcy stali się symbolami 
pomyślności i dostatku czasów „złotego wieku” Izraela.

Wyjście narodu wybranego z Egiptu nastąpiło 
około 1270–1250 r. przed Chr. – było to najważniejsze 
wydarzenie w jego starotestamentowych dziejach. Podczas 
czterdziestoletniej wędrówki przez pustynię do Kanaanu (Ziemi 
Obiecanej) niewolnicy przeobrazili się w świadomy swojej 
tożsamości naród. Decydujące znaczenie miało objawienie 
się Boga na Synaju. Izraelici pod wodzą Jozuego rozpoczęli 
penetrację i stopniowe przejmowanie Kanaanu. 

1250 r. przed Chr.

1200–1025 r. przed Chr.

Położenie geograficzne Palestyny sprawiło, że przybywały do niej 
ludy z różnych stron świata. Najstarsze zachowane ślady migracji 
pochodzą z epoki wczesnego brązu, kiedy to na teren Palestyny 
przybyli mieszkańcy Mezopotamii i Egiptu. Biblijne dzieje Izraela 
obejmują epokę od patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba do zagłady 
Jerozolimy w 70 r. po Chr.

Palestyna do czasów 
zjednoczonej monarchii

Około 3000 r. przed Chr. z północy przywędrowali 
do Palestyny Kananejczycy, asymilując się z lokalną 
ludnością i pokojowo narzucając jej swoją kulturę. 
Nastąpił wówczas żywiołowy rozwój miast, zarówno 
istniejących, jak i nowych (np. Aj, Megiddo, Arad, 
Jerycho).

ok. 3000 r. przed Chr.

W latach 2200–2000 przed Chr. większość 
miast kananejskich przeżywała wrogie najazdy. 
Dopiero po jakimś czasie, opuszczone przez 
mieszkańców, zostały zasiedlone przez nową 
ludność napływową. Wielkie fale migracji objęły 
w tym czasie cały obszar Żyznego Półksiężyca. 

ok. 2000 r. przed Chr.

Lata 1850–1650 
przed Chr. to okres 
patriarchów: Abrahama, 
Izaaka i Jakuba oraz ich 
potomków. Łączyły ich 
więzy krwi oraz wiara, 
że istnieje tylko jeden 
Bóg, który na zawsze 
związał się z nimi 
i ich potomstwem przez 
Przymierze i obietnice. 

1850–1650 r. przed Chr.

Czasy od patriarchów 
do wyzwolenia, któremu 
przewodził Mojżesz, to okres 
niewoli egipskiej  
(ok. 1650–1250 r. przed Chr.). 
Egipcjanie, początkowo 
przychylni, zaczęli z czasem 
widzieć w rozrastającym się 
narodzie izraelskim wielkie 
zagrożenie.

1650–1250 r. 
przed Chr.

1000–930 r.  
przed Chr.

Saul 
Terytorium, którym zarządzał, 
obejmowało górskie rejony 

Kanaanu. Jego panowanie trwało 
około 20 lat i było naznaczone 

ciągłymi zmaganiami z Filistynami. 
W końcu Saul i jego trzej synowie 

zginęli z ich rąk. Dawid
Samuel namaścił go na nowego 

władcę jeszcze za rządów Saula. Dawid 
był pasterzem z Betlejem. Po śmierci 

króla stanął na czele narodu, podjął walkę 
z Filistynami i wygrał ją. Pokonał też 

Kananejczyków oraz sąsiednich władców. 
Rozszerzył i utrwalił granice swego 
państwa, którego stolicą stała się 

Jerozolima (ok. 1000–970 r. 
przed Chr.). 

Salomon
Dawid zapoczątkował zakrojone 
na szeroką skalę przedsięwzięcia 
budowlane. Urzeczywistnił je jego 
syn, Salomon (ok. 970–930 r. przed 

Chr.), który zbudował pałac królewski 
i Świątynię w Jerozolimie oraz zadbał 

o centralizację kultu religijnego. 
Rozpoczął się okres Pierwszej 

Świątyni. 

Jerozolima

E G I P T

Dzieje biblijnego Izraela Palestyna do czasów zjednoczonej monarchii
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Palestyna w czasach Jezusa Palestyna w czasach rzymskich

Herod był wielkim budowniczym. Wznosił świątynie  
na cześć cesarza Augusta, odbudował Samarię  
i przemianował ją na Sebaste (gr. Sebastos 
– Augustus), rozbudował nadmorską Wieżę Stratona 
i nazwał Cezarea. W Jerozolimie wzniósł dla siebie 
pałac, twierdzę Antonia oraz amfiteatr. Na wschodnim 
brzegu Morza Martwego zbudował twierdzę Macheront, 
w pobliżu Betlejem wzniósł Herodeion – zamek, 
a później grobowiec. W całym kraju budował gimnazja,  
teatry oraz stadiony. W 20 r. przed Chr. rozpoczął  
odbudowę Świątyni, która trwała 46 lat.

Herod Antypas, rodzony brat 
Archelaosa, rządził (od 4 r. przed 
Chr. do 39 po Chr.) Galileą i Pereą. 
Odbudował Sepforis, a na południowo-
-wschodnim brzegu jeziora Genezaret wzniósł 
Tyberiadę. Poślubił córkę władcy sąsiedniego 
państwa Nabatejczyków, lecz szybko rozwiódł się 
z nią, by ożenić się z Herodiadą – żoną swego 
brata, Filipa (związek ten potępił Jan Chrzciciel). 
W 39 r. ponaglany przez żonę udał się do Rzymu, 
aby prosić o tytuł królewski. Znalazł się jednak 
na wygnaniu w Galii, a jego terytorium cesarz 
Kaligula oddał Agryppie I, bratu Herodiady.

Archelaos był monarchą Judei, Idumei 
i Samarii od 4 r. przed Chr. do 6 r. po Chr. 

Po dziesięciu latach rządów został wezwany 
do Rzymu i ostatecznie zesłany do 

Galii. Jego terytorium przeszło pod 
władzę rzymskiego prokuratora, 
który stacjonował w pałacu Heroda 
w Cezarei Nadmorskiej.

W testamencie podzielił królestwo 
pomiędzy synów: Archelaosa, Antypasa 
oraz Filipa. Chciał, aby pierwszy z nich 
został królem. Sprzeciwił się jednak 
temu cesarz August.

W 41 r. Agryppa I złączył pod swoją władzą wszystkie części dawnego królestwa Heroda 
Wielkiego. Aby przypodobać się Żydom, prześladował chrześcijan (m.in. skazał na śmierć  
Jakuba, brata Jana). Zmarł cztery lata później w Cezarei. Jego syn Agryppa II nie 

odziedziczył królestwa po ojcu, gdyż Klaudiusz 
ponownie poddał Palestynę władzy prokuratora. 
Zmarł na przełomie 92 i 93 r. jako ostatni 
z dynastii herodiańskiej.

Był znany z podejrzliwości i wielu 
skrytobójstw (ich ofiarą padali 
także członkowie najbliższej 
rodziny: teściowa Aleksandra, 
synowie Aleksander, Arystobul 
i Antypater). Gwałtownie 
przeciwdziałał wszelkim 
zakusom na swoją władzę. Zmarł 
w Jerychu w 4 r. przed Chr.

W 40 r. przed Chr., decyzją senatu rzymskiego, królem Judei został  
mianowany Herod Wielki, syn Antypatra II. Rządy w Jerozolimie Herod 
przejął faktycznie kilka lat później, pozostając cały czas lennikiem 
Rzymu. Jego królestwo obejmowało terytorium odpowiadające państwu 
Salomona (X w. przed Chr.).

Palestyna w czasach rzymskich

Świątynia Jerozolimska 
stanowiła centrum życia 

narodowego Izraelitów od 
okresu monarchii (X w. przed 

Chr.) do jej ostatecznego 
zburzenia przez legiony 
rzymskie w 70 r. po Chr. 

Przejęła rolę Arki  
Przymierza, która była dla 

Żydów Szekina („obecnością 
Boga”), miejscem, w którym 

Bóg był blisko ludu  
wybranego i objawiał  

mu się.

Straszny okrutnik! Zabił swoją żonę, syna i dziesiątki niewinnych ludzi, których podejrzewał  o spiski. 
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W początkach historii narodu 
wybranego profetyzmu jako 

takiego jeszcze nie było, jednak 
największe postacie nosiły 

wyraźne znamiona prorockie.

Tytułem proroka uhonorowano 
nie tylko Mojżesza, ale nawet 
Abrahama. Także w działalności 
tzw. sędziów można rozpoznać 
cechy profetyzmu.

Prorocy wcześniejsi
W tradycyjnym nazewnictwie hebrajskim zbiór występujący 
w Biblii po Pięcioksięgu nosi nazwę Nebiim riszonim, czyli prorocy 
wcześniejsi (lub: pierwsi). Chodzi o Księgę Jozuego, Księgę Sędziów, 
Pierwszą i Drugą Księgę Samuela oraz Pierwszą i Drugą Księgę 
Królewską.

Prorocy późniejsi
Określenie „prorocy późniejsi” (Nebiim 
acharonim) odnosi się do pism noszących 
w tytule imiona proroków-pisarzy żyjących 
między VIII a III w. przed Chr.

Pierwsi prorocy z tego okresu to Amos 
i Ozeasz. Nieco później nauczali Micheasz 
i Izajasz. U schyłku VII w. wystąpili Nahum 
i Habakuk. Jeszcze przed wygnaniem 
babilońskim rozpoczął swoją działalność 
Jeremiasz. Jego dzieło kontynuował Ezechiel. 
Współczesny Jeremiaszowi był prorok 
Sofoniasz. Tuż po zakończeniu wygnania 
babilońskiego działali Aggeusz i Zachariasz.. 
Zapisy prorockiego orędzia przeznaczonego 
na nowe czasy znalazły się w Księdze 
Abdiasza, Joela, Jonasza i Malachiasza.

W drugiej połowie IV w. przed Chr. zjawisko 
profetyzmu wygasło. Proroków zastąpili 
mędrcy. Ich zadanie polegało na czytaniu, 
objaśnianiu i komentowaniu ksiąg świętych.

XI–VIII w. przed Chr. to epoka 
profetyzmu przedliterackiego. 

Zapoczątkował ją prorok Samuel, 
a zakończył Amos. Biblia 

wymienia imiona 12 proroków 
z tych czasów. Najbardziej 

znani to Natan, Achiasz, Eliasz 
i Elizeusz. Wszyscy uchodzili 

za „mężów Bożych”, czyli ludzi 
pozostających w intymnej 

łączności z Bogiem. Otaczano ich 
czcią i szacunkiem.

Na początku V w. zjawisko profetyzmu zaczęło 
wygasać. Miejsce proroków zajęli mędrcy, poświęcający 
się kopiowaniu i objaśnianiu ksiąg świętych. Z tego 
okresu pochodzi Księga Jonasza i Księga Malachiasza. 
Księga Daniela natomiast, zaliczana przez chrześcijan 
do zbioru prac proroków, jest jeszcze późniejsza; 
powstała w połowie II w. przed Chr.

Prorocy 
wcześniejsi: 
Izajasz,
Jeremiasz,
Ezechiel,
Daniel.

Orędzie proroka Amosa jako pierwsze  
zostało utrwalone na piśmie, co dało początek 
zjawisku proroków literackich (nie wszyscy 
jednak samodzielnie i własnoręcznie  
utrwalali swoje przepowiadanie). Do końca 
VI w. przed Chr. spisano m.in. proroctwa 
Izajasza i Jeremiasza.

Prorocy
Objaśniające „słowo” proroków zawsze nawiązywało do znanych 
tradycji. Podejmowali jej najważniejsze wątki, weryfikowali 
poszczególne tradycje i budowany na nich sposób życia,  
zaś ich refleksję włączano do skarbca świętej Tradycji,  
która uzyskiwała dzięki temu nową żywotność i siłę.

Habakuk

Sofoniasz

Nahum Ozeasz

Stary Testament Prorocy
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Młody Paweł studiował 
w Jerozolimie u jednego 
z największych ówczesnych 
rabinów, Gamaliela I. Jako 
żarliwy faryzeusz służył Bogu, 
dokładnie zachowując Prawo. 
W nauce Jezusa dostrzegał 
zagrożenie dla podstaw judaizmu. 
Stał się gorliwym prześladowcą 
chrześcijan. 

Listy Pawłowe stanowią najstarszą 
część Nowego Testamentu. Zgodnie 
z wynikami badań współczesnych 
nauk biblijnych bezpośrednio 
od Pawła pochodzi siedem listów: 
• List do Rzymian
• Pierwszy i Drugi List 

do Koryntian
• List do Galatów
• List do Filipian
• Pierwszy List do Tesaloniczan
• List do Filemona

Prawdopodobnie 
tak wyglądał 
św. Paweł w sile 
wieku.

Ok. 35 r. św. Paweł był 
obecny przy ukamienowaniu 

św. Szczepana, jednego 
z siedmiu diakonów.

Nawrócenie 
św. Pawła
Około 36 r. udał się do 
Damaszku, aby uwięzić i sprowadzić 
do Jerozolimy przebywających tam 
chrześcijan. W drodze ujrzał światłość 
i usłyszał głos: „Szawle, Szawle, dlaczego 
mnie prześladujesz?”. W ten sposób 
objawił mu się Chrystus. Doświadczenie 
to doprowadziło do nawrócenia Pawła, 
który z prześladowcy stał się gorliwym 
propagatorem nowej wiary.

Podróże misyjne 
św. Pawła
Pierwsza (ok. 45 r.) obejmowała 
teren Azji Mniejszej, gdzie 
powstało wiele wspólnot 
chrześcijańskich. Druga 
(lata 50–53) i trzecia (lata 
53–58) zaowocowały 
umocnieniem Kościołów w Azji 
Mniejszej, powstaniem kilku 
następnych wspólnot oraz 
założeniem pierwszych gmin 
chrześcijańskich w Europie 
(Grecja).

Paweł uważał, że Ewangelia powinna być głoszona 
najpierw Żydom. Gdy jednak odrzucali oni Dobrą 
Nowinę, kierował się do pogan.

Sobór Jerozolimski, zwalniając 
chrześcijan od zachowywania 
Prawa Mojżeszowego 
i obowiązku obrzezania, 
otworzył drogę do chrystianizacji 
wszystkich mieszkańców świata 
starożytnego, niezależnie 
od narodowości i religii.

Aresztowanie św. Pawła
Paweł został aresztowany w 58 r. w Jerozolimie, przewieziony 
do Cezarei i wtrącony do więzienia przez namiestnika Feliksa. 
Kiedy dwa lata później namiestnikiem został Festus, Paweł, jako 
obywatel rzymski, domagał się, by jego sprawa została rozpatrzona 
przed cezarem. Jesienią 60 r., eskortowany przez żołnierza, wyruszył 
do Rzymu. Na wyrok w swojej sprawie czekał trzy lata. 

Po uniewinniającym go procesie udał się prawdopodobnie 
do Hiszpanii (podróż ta jest kwestionowana przez niektórych 
egzegetów), następnie do Efezu, na Kretę i do Macedonii. 

Śmierć 
św. Pawła
Ok. 67 r. ponownie 
aresztowano go 
i uwięziono w Rzymie. 
W tym samym roku 
został ścięty przy 
drodze do Ostii.

W Jerozolimie Paweł spotkał się z apostołami,  
którzy jednak byli wobec niego nieufni 
i odesłali go do Tarsu. Dopiero po kilku  
latach trafił do Kościoła w Antiochii,  
który odtąd stał się macierzystą wspólnotą 
przyszłego Apostoła Narodów.

Pozostałe, napisane pod jego 
imieniem, zostały prawdopodobnie 
zredagowane przez sekretarza-
redaktora, który napisał je 
na polecenie apostoła lub opierając 
się na jego nauce. Należą do nich: 
• List do Efezjan
• List do Kolosan
• Drugi List do Tesaloniczan 
• Pierwszy i Drugi List 

do Tymoteusza 
• List do Tytusa

Prawie połowa tekstów należących do kanonu Nowego 
Testamentu jest przypisywana św. Pawłowi. Listy Pawła 
nie koncentrują się na ziemskim życiu i działalności 
Jezusa, dominuje w nich nauka o odkupieniu.

Św. Paweł i jego listy
Szaweł urodził się około 5 r. (lub ok. 10 r.) w Tarsie, stolicy Cylicji w Azji 
Mniejszej. Pochodził z pokolenia Beniamina, a po rodzicach odziedziczył 
obywatelstwo rzymskie. Na przynależność do dwóch cywilizacji wskazują 
jego dwa imiona: żydowskie – Saul (Szaweł) i greckie – Paulos (Paweł). 
Żarliwy faryzeusz stał się Apostołem Narodów.

5 r.

36 r.

45 r.

58 r.
60 r.

63 r.

67 r.
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łacińska 
Wulgata 

dialekty starogermańskie, 
staroangielskie, staroromańskie 

Pierwsze pokolenia chrześcijan posługiwały się Biblią Grecką. Od połowy 
II w. łacina zaczęła wypierać grekę, zwłaszcza w zachodniej części basenu 
Morza Śródziemnego. Pierwsze łacińskie przekłady Starego i Nowego 
Testamentu objęto mianem Vetus Latina (przekłady starołacińskie).

Najstarsze przekłady Biblii

Mistrzowskim zwieńczeniem wysiłków 
średniowiecznych tłumaczy stał się wybitny 
przekład autorstwa św. Hieronima (ok. 
347–419 r.). W XVI w. jego dzieło otrzymało 
nazwę Wulgata, a dekretem Soboru 
Trydenckiego z 1546 r. zostało uznane za 
autentyczną Biblię Kościoła katolickiego. 
Przez długie wieki, aż do 1979 r., gdy 
papież Jan Paweł II zaakceptował 
nowy, dokonany przez specjalną 
komisję, oficjalny przekład Pisma 
Świętego (tzw. Neo-Wulgatę), 
Biblia św. Hieronima pozostawała 
przewodnikiem dla wielu pokoleń 
wiernych. 

Wulgata (łac. vulgatus  
– „rozpowszechniony”) to łacińskie 
tłumaczenie Pisma Świętego uznane 
za textus receptus („tekst obowiązujący”) 
w Kościele zachodnim. Stał się nim 
przekład św. Hieronima, doskonale 
znającego grekę, łacinę i hebrajski. 
Kierując się wiarą chrześcijańską, 
Hieronim tłumaczył Stary Testament 
w świetle Nowego.

U schyłku  
starożytności  
i we wczesnym średniowieczu 
Biblię tłumaczono także na arabski, 
starocerkiewnosłowiański, a nawet 
na język germańskich Gotów.

Oprócz przekładów aramejskich, greckich 
i łacińskich w starożytności pojawiły się 
tłumaczenia Biblii także na inne języki. Przekład 
Tory na język syryjski, znany jako Pentateuch 
syryjski, to prawdopodobnie dzieło tamtejszej 
wspólnoty żydowskiej. Przejęli go jako swoją Biblię 
syryjscy chrześcijanie w II w. 

Łacinę znały tylko elity, a większość wierzących w Europie nie rozumiała 
tego języka. Dlatego od początku drugiego tysiąclecia podejmowano 
próby przekładania fragmentów ksiąg świętych, przede wszystkim 
Nowego Testamentu i Psałterza, na kształtujące się wtedy języki 
nowożytne. Uzupełnieniem wysiłków mających przybliżać treść Pisma 
Świętego była Biblia pauperum (Biblia ubogich), czyli przedstawianie 
epizodów, postaci i scen biblijnych na obrazach, freskach i witrażach, 
które oddziaływały na wyobraźnię niepiśmiennych rzesz chrześcijan.

Biblia doczekała się przekładów na języki narodowe 
także w  Egipcie (II w.),  Etiopiii (IV w.),  Armenii 
(IV w.) i  Gruzji (V w.).

Po rozłamie w Kościele na wschodni (Bizancjum) i zachodni (Rzym) 
na Zachodzie urzędowym językiem Kościoła, a także językiem liturgii  
i prawodawstwa, stała się łacina. W Kościele wschodnim wciąż 
pozostawała w użyciu Biblia grecka (Septuaginta). Wyznawcy judaizmu 
pozostawali przy Biblii hebrajskiej.

...NO Ale HELOŁ!

CAŁE DWIE STRONY 
O MNIE!

1600 lat na to 
czekałem!

Ten tutaj z piórem 
to ja.

1

3

4

Tylko spokojnie,  

tylko spokojnie, głęboki 

oddech... Umiar, 

skromność i pokora... 

Jestem przecież 

świętym...

Objaśnianie ksiąg świętych w sposób 
daleki od wykładni Kościoła sprawiło, 
że w XII–XIII w. władze kościelne w wielu 
krajach zakazywały posługiwania się 
przekładami Pisma Świętego innymi niż ten, 
którego używał Kościół, czyli Wulgatą.

2

Św. Hieronim 
tłumaczący Biblię.
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Najstarszymi zachowanymi rękopisami przekładów ksiąg świętych  
na język polski są Psałterz floriański (XIV/XV w.) oraz Psałterz puławski 
(XV/XIV w.). Pierwszym całościowym przekładem Starego Testamentu  
na język polski jest Biblia królowej Zofii, czwartej żony Władysława  
Jagiełły. W XV i XVI w. pojawiły się kolejne polskie przekłady. 

Polskie Biblie

Trójjęzyczny (łacińsko-polsko-
-niemiecki) Psałterz floriański 
to zapis Księgi Psalmów. Powstał 
na Śląsku lub w Krakowie. Wyraźnie są 
w nim widoczne wpływy przekładów 
czeskich. Psałterz odnaleziono 
w 1825 r. w bibliotece austriackiego 
opactwa Sankt Florian koło Linzu. 
Wydanie drukowane ukazało się 
w 1834 r. pod nazwą „Psałterza 
królowej Małgorzaty”, sądzono 
bowiem, że dzieło było własnością 
żony Ludwika Węgierskiego. W 1931 r. 
kupiony przez Polskę rękopis został 
zdeponowany w Bibliotece Narodowej 
w Warszawie. Podczas II wojny 
światowej wywieziono go do Kanady, 
skąd w 1959 r. wrócił do kraju wraz 
ze zbiorami skarbca na Wawelu. 
Pergaminowy rękopis zawiera  
197 bogato iluminowanych kart. 

Biblia Brzeska w tłumaczeniu Jana Łaskiego 
to najpopularniejszy kalwiński przekład 
Pisma Świętego na język polski. Wielokrotnie 
wznawiana, przez kilka dziesięcioleci służyła 
nie tylko kalwinom, lecz i pozostałym polskim 
protestantom.

Po II wojnie światowej wysiłki tłumaczy skupiły się 
przede wszystkim na Nowym Testamencie. Pod koniec 
lat 40. i w latach 50. ukazały się wartościowe przekłady 
z greckiego autorstwa F. Gryglewicza i S. Kowalskiego. 
Jeszcze większą popularnością cieszyło się tłumaczenie 
E. Dąbrowskiego, oparte na łacińskiej Wulgacie 
i skonfrontowane z oryginałem greckim. Pod koniec 
lat 50. zaczęły się ukazywać naukowe komentarze 
do Starego i Nowego Testamentu, wydawane pod 
patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez 
Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu.

Biblia Gdańska stanowiła owoc współdziałania 
polskich luteran, kalwinów i braci czeskich. 
Poprawna językowo i wierna oryginałowi, 
pozostawała przez ponad 300 lat Biblią polskich 
protestantów.

Z początkiem lat 60., na krótko przed 
obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski, 
pojawił się projekt nowego całościowego 
przekładu Biblii. Przekład ukończony 
w 1965 r. stał się oficjalną wersją tekstu 
Pisma Świętego w Polsce. Nazwano go 
Biblią Tysiąclecia. Całością przedsięwzięcia 
zajął się zespół benedyktynów tynieckich 
pod przewodnictwem o. Augustyna 
Jankowskiego.

Prawie równocześnie z Biblią Tysiąclecia 
pojawiła się propozycja kolejnego przekładu. 
Po 15 latach prac (1960–1975) wydano 
trzytomowe dzieło zwane Biblią Poznańską. 
Inicjatorem jej powstania był w grudniu 1960 r. 
ks. prof. Aleksy Klawek, który stanął na czele 
zespołu redakcyjnego złożonego z biblistów 
związanych głównie z Uniwersytetem 
Jagiellońskim.

W 1997 r. ukazał się nowy przekład  
Starego i Nowego Testamentu, którego 
dokonał bp Kazimierz Romaniuk,  
ordynariusz diecezji warszawsko- 
-praskiej. Tłumacz nadał mu nazwę Biblii 
Warszawsko-Praskiej. Dzieło ukazało się 
nakładem Towarzystwa Biblijnego  
w Warszawie.

Odpowiedzią  
Kościoła katolickiego 
na pojawienie się 
licznych przekładów 
protestanckich był 
wydany w 1599 r. 
przekład jezuity  
z Kalisza, ks. Jakuba 
Wujka. Biblia Wujka 
stała się na całe 
stulecia najważniejszym 
i obowiązującym 
przekładem Pisma 
Świętego dla polskich 
katolików. 

Biblia Leopolity to pierwszy 
drukowany polski przekład 
całego Pisma Świętego, który 
ukazał się w Krakowie  
i został dedykowany królowi 
Zygmuntowi II Augustowi. 
Tłumaczenia dokonał  
Jan Nicz, profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
zwany Lwowczykiem  
(łac. Leopolita). 
 

Biblia królowej Zofii  
to pierwszy całościowy 
przekład Starego Testamentu 
na język polski. Dokonano go 
dla czwartej żony Władysława 
Jagiełły. Wykonało go kilku 
tłumaczy, głównie Andrzej 
z Jaszowic. Za podstawę 
służyła Wulgata, ale często 
opierano się także  
na istniejących przekładach 
czeskich. Zachował się we 
fragmentach pierwszy tom 
tego dzieła, przechowywany 
do 1939 r. w bibliotece 
kolegium kalwińskiego 
w Sarospatak 
na Węgrzech, stąd 
używana niekiedy nazwa 
„Biblia szaroszpatacka”. 

XIV–XV w. 1632II poł. XV w. przekłady współczesne1561

1563

1599

Psałterz puławski zawiera polski przekład 
psalmów i kilka innych fragmentów Starego 
Testamentu, przeznaczonych  
do odmawiania w układzie poszczególnych 
dni tygodnia. 

XV/XVI w.
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