
Co wnosi Biblia Nawarska? 
 
 
W ostatnich dniach do rąk polskiego czytelnika trafia kolejna Biblia: Biblia 

Nawarska. Technicznie, mamy do czynienia z tekstem Nowego Testamentu Biblii 
Tysiąclecia piątego, ostatniego wydania z 1999 roku, opatrzonym komentarzami 
przygotowanymi przez wykładowców Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Nawarry 
z Hiszpanii.  

 
Prace nad tłumaczeniem Pisma Świętego z języków oryginalnych oraz praca nad 

komentarzami została rozpoczęta w 1971 roku pod kierownictwem José Marii Casciaro 
(1923-2004), idąc za impulsem św. Josemarii Escrivy (1902-1975), Kanclerza 
Uniwersytetu Nawarry. Ani jednemu, ani drugiemu nie było dane zobaczyć końca 
dzieła. Pierwszy tom, Ewangelia wg św. Mateusza, ukazała się w 1976 roku w serii 12 
tomów ksiąg Nowego Testamentu, natomiast wszystkie księgi Starego i Nowego 
Testamentu ujrzały światło dzienne w nowej, pięciotomowej serii pod koniec 2004 
roku. Sami tłumacze hiszpańscy (m. in. Gonzalo Aranda, Santiago Ausin, Claudio 
Basevi, Vicente Balaguer, Francisco Varo i Juan Chapa), w 2004 roku podziwiali 
kunszt św. Hieronima, któremu tłumaczenie swojej Wulgaty zabrało 22 lata (podczas 
gdy im: 33 lata).  

 
Oczywiście, nie mamy do czynienia z absolutną nowością na rynku polskim. Za 

początek epoki polskiej Biblii drukowanej przyjmuje się rok 1518/19 (za: ks. Rajmund 
Pietkiewicz „Biblia Polonorum”). Od tej pory, choć w historii literatury polskiej bywały 
stulecia, gdzie ukazywały się 3 wydania katolickie Biblii, obecnie problemem nie jest 
już brak wyboru między tłumaczeniami Pisma Świętego. Wydawca wybrał tekst 
używany w liturgii w kościołach rzymskokatolickich w Polsce, choć oczywiście, mógł 
dobrać każde inne tłumaczenie zatwierdzone przez kompetentne władze kościelne do 
użytku wiernych. W wieku XX, wg różnych spisów (np. bibliepolskie.pl) można 
znaleźć co najmniej 77 różnych tłumaczeń różnych ksiąg (lub całości) Pisma Świętego. 
Po dwudziestu latach naszego wieku, mamy ich już do tej pory co najmniej 61. Co w 
takiej sytuacji wnosi nowego to wydanie? 

 
Niewątpliwie: komentarze. Odwołując się do Biblii Tysiąclecia, które przez lata 

niewątpliwie jest i będzie punktem odniesienia w Polsce, możemy słusznie zauważyć, 
że również i tam mamy do czynienia z komentarzami. Niektóre jednak z nich bywają 
pomijane automatycznie, ze względu na zbyt częste odesłania dalej, poprzez zdawkowe 
„Por.”, „zob.”. Bywają tam czasem wręcz zabawne odniesienia i komentarze, które 
sprawdzone, nie zawsze pomagają w pobożności wiernych. Przykładem może być: Mk 
3,21: „Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono 
bowiem: «Odszedł od zmysłów»”, gdzie wyjaśnieniem do tego, kim byli jego bliscy, 
którzy próbowali powstrzymać Pana Jezusa jest: „Matka i krewni - zob. Mk 3,31”.  

Dla przykładu, w tym samym czasie, Biblia Nawarska przybliża ten fragment 
czytelnikowi następującym komentarzem: „3,20-21. Poświęcenie się Odkupiciela 



apostolstwu wydaje się niektórym z Jego krewnych przesadą, szaleństwem. Tak zostaje 
ono przedstawione również w innych miejscach (por. 6,3 i par.). Podobnie postrzegano 
często działalność proroków (por. np. Jr 12,6). Czytając te słowa Ewangelii, musimy 
czuć się co najmniej poruszeni na myśl o tym, czemu poddał się Jezus z miłości do nas. 
Wielu świętych, tak jak Chrystus, również będzie uważanych za szalonych, ale będzie 
to szaleństwo z miłości do Jezusa”. Dzięki temu komentarzowi, zaufanie do 
Najświętszej Maryi Panny prawdopodobnie nie zostanie nadwyrężone. 

 
Komentarze, którym został opatrzony tekst Pisma Świętego są odpowiedzią na 

wskazówkę skierowaną do wydawców Biblii przez Sobór Watykański II: „Niech 
ponadto sporządzone zostaną wydania Pisma Świętego zaopatrzone w odpowiednie 
przypisy, dostosowane także do użytku niechrześcijan i do ich warunków, a o ich 
rozpowszechnianie niech mądrze troszczą się duszpasterze czy też chrześcijanie 
jakiegokolwiek stanu” (Dei Verbum, 25). 

 
Wśród komentarzy możemy odnaleźć cytaty z dzieł pierwszych wieków 

chrześcijaństwa takich, jak z „Didache”, „Konstytucje apostolskie”, czy wielu świętych 
i wielkich postaci chrześcijaństwa, jak: św. Justyn, św. Hipolit, św. Ireneusz, św. 
Ambroży, św. Augustyn, św. Hieronim, św. Atanazy, św. Jan Chryzostom, Orygenes, 
św. Efrem, św. Cyryl Aleksandryjski, Klemens Aleksandryjski, św. Grzegorz z Nysy, 
św. Grzegorz Wielki, św. Leon Wielki. Znajdziemy również cytaty postaci 
średniowiecznych, jak św. Beda, św. Tomasz z Akwinu, św. Bernard, św. Tomasz 
Becket, Tomasz a Kempis (“O naśladowaniu Chrystusa”), św. Teresa od Jezusa, św. Jan 
od Krzyża, św. Ignacy Loyola czy współczesnych, jak św. Josemarii Escrivy.  

Cytowany jest również Urząd Nauczycielski Kościoła, a więc dokumenty 
Soboru Trydenckiego wraz z „Katechizmem Rzymskim”, Soboru Watykańskiego I, 
Soboru Watykańskiego II, św. Pawła VI, z Mszału Rzymskiego, z Kodeksu Prawa 
Kanonicznego, Kongregacji Nauki Wiary, Katechizmu Kościoła Katolickiego czy św. 
Jana Pawła II. Polski wydawca z 2020 pozwolił sobie również na aktualizację 
niektórych komentarzy, dokładając (do wydania z 2004 roku) cytaty z nauczania 
Benedykta XVI i Papieża Franciszka. Oprócz św. Jana Pawła II, pojawiają się również 
wielcy święci polscy tacy, jak św. Faustyna Kowalska, św. Józef Sebastian Pelczar, bł. 
Jerzy Popiełuszko czy kard. Stefan Wyszyński. Św. Maksymilian Maria Kolbe pojawia 
się już w wydaniu hiszpańskim, ale tylko w komentarzu do tekstu ze Starego 
Testamentu. 

 
Jak mówił w mocnych słowach ks. Juan Chapa, ostateczny redaktor, po śmierci 

ks. José Marii Casciaro, który zmarł kilka miesięcy przed ostateczną prezentacją Biblii: 
„Biblia potrzebuje przypisów, tak samo jak my potrzebujemy znaczenia. Albo 
znaczenie, albo przemoc. Biblia jest księgą współczesną pochodzącą z przeszłości. Aby 
księga biblijna była tekstem, a nie pretekstem, potrzebuje ochrony. A to, co w końcu 
chroni tekst, to filologia, historia, tradycja. Nasze przypisy dotyczą tekstu, a nie jego 
genetyki. Pragną, aby czytelnik mógł sprawić, że tekst będzie przemawiał do niego w 



sposób prawdziwy. Dlatego mają one charakter filologiczny, historyczny, ale przede 
wszystkim chcą dawać świadectwo tradycji” (ScrTh 37 (2005/2), 571).  

 
Prawdopodobnie ks. Juan Chapa użył dość oryginalnego dwumianu tekst-

pretekst, ponieważ inny dwumian, tekst-kontekst, jest już dobrze znany w środowisku 
filologicznym. Przypomina on, że każdy tekst wymaga swojego kontekstu, do tego więc 
celu zmierza komentarz (by nie stał się on pretekstem do naginania jego znaczenia, do 
wywierania na nim przemocy). 

 
Również wstęp do każdej księgi jest wart wyróżnienia. Ks. José Maria Casciaro, 

który kierował pracami tłumaczenia przez ponad 30 lat, rok przed wydaniem całości 
wspominał, że swego czasu waga wprowadzenia do księgi nie stanowiła dla niego takiej 
wartości, kiedy to w czasach studenckich, jego wykładowca o. Benito Celada O.P. († 
1988), mawiał, że są „ważne lub nawet ważniejsze niż tłumaczenie dzieła jest 
wprowadzenie do księgi” (ScrTh 37 (2005/2), 600) (zaznaczając, że oczywiście, jest to 
temat podlegający dyskusji, jednak wart rozważenia).  

 
Odnośniki do równoległych cytatów z Pisma Świętego na marginesach, dialogi 

w formie przyjętej w literaturze popularnej (cytowane w nowych wierszach od 
myślnika), prawie 70 stron poświęcone strukturze każdej z ksiąg, indeksowi 
tematycznemu, słownikom, wprowadzenia do każdej z ksiąg. To wszystko stanowi 
doskonały materiał do tego, co najważniejsze w przypadku każdej Biblii: czytania 
Słowa Bożego ze zrozumieniem. 

 
Ks. dr Michał Twarkowski 


