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O recepcji nowych przekładów Biblii 
w kulturze francuskiej i polskiej

nie w „źródłach" jest Biblia naprawdę, lecz tutaj, mia
nowicie w tym, co jest nieodzownym dodatkiem do świa
dectw i dokumentów, i łączy je w księgi i w Księgę: sta
piająca czas wiara w otrzymywanie i przekazywanie da
lej, jednoczesne widzenie wszystkich przeobrażeń w ciszy 
słowa.

Martin Buber, O doborze słów

Literaturoznawstwo i translatorystyka są zgodne co do konieczności 
odnawiania przekładów tekstów obcojęzycznych, w miarę czasowego 
oddalania się odbiorców tłumaczenia od momentu powstania oryginału, 
Język docelowy podlega bowiem nieustannym przemianom. Praktykę 
taką postulują zwłaszcza zwolennicy zasady tak zwanej ekwiwalencji 
dynamicznej, zgodnie z którą tłumaczenie jest dobre, jeśli jego tekst tak 
oddziałuje na odbiorcę, jak tekst oryginału oddziaływał na odbiorcę 
pierwotnego. W wypadku literatury pięknej liczy się zwłaszcza wymiar 
estetyczny lektury.

W jaki sposób -  jeśli w ogóle -  sytuacja się zmienia, gdy mamy do 
czynienia z tekstem świętym? Wyznawcy islamu wierzą, że język, w któ
rym Allah przekazał swe objawienie, sam w sobie jest świętością -  dlate
go tłumaczeń Koranu nie uważają za prawomocne. Podobnie w wypad
ku żydowskich studiów nad Torą -  oddawaną jej cześć i funkcjonowanie 
kultowe trudno oddzielić od języka hebrajskiego, również uważanego 
w tej tradycji za święty. Inne -  a jednocześnie wewnętrznie zróżnicowa
ne -  jest podejście chrześcijańskie. Kościół katolicki na przykład zaleca 
odnawianie przekładu Biblii co trzydzieści lat. Poniżej postaram się za
rysować ramy dyskusji, która wywiązała się właśnie z udziałem przed
stawicieli katolicyzmu we Francji i w Polsce w związku z ostatnimi pró
bami takiej odnowy.



We wrześniu roku 2001 nakładem wydawnictwa Bayard ukazał się 
we Franqi nowy przekład Biblii1. Szybko stał się wielkim wydarzeniem 
medialnym i tematem gorących dyskusji; w znacznym stopniu pozostaje 
takim do dziś. Sprzedano dotąd ponad sto pięćdziesiąt tysięcy egzem
plarzy przekładu i obecnie jest on trudno dostępny w księgarniach. Pra
cowało nad nim przez sześć lat dwudziestu literatów i dwudziestu 
siedmiu egzegetów. Wysmakowane, piękne wydanie (dwie wersje: ze 
sztywną okładką i kieszonkowa, która ukazała się w zeszłym roku) liczy 
około 3200 stron. Dla porównania, Biblia Tysiąclecia ma ich 1428. Liczby 
te zostały podane nie po to, aby postawić pytanie: „która lepsza?", lecz 
by uzmysłowić skalę różnicy między nimi. Różnica ta wynika z posta
wienia przez twórców Biblii Bayarda na pierwszym miejscu wartości 
literackiej tłumaczonego tekstu. Każdą księgę tłumaczył „duet" (binômes), 
złożony ze znawcy języka i kultury biblijnej oraz literata, który pracował 
nad artystyczną stroną tekstu francuskiego.

Publikacji towarzyszył między innymi cykl spotkań w Comédie Fran
çaise, na których twórcy tłumaczenia czytali swoje poezje oraz fragmenty 
Biblii, za których przekład byli współodpowiedzialni. Spotykano się, by 
słuchać tekstów poszczególnych ksiąg, czytanych -  często przez aktorów
-  w teatrach i kawiarniach; odbyły się dyskusje w katedrze Notre Dame, 
w Centre Pompidou, Francuskiej Bibliotece Narodowej (BNF). Jeszcze 
w ubiegłym roku w grudniu w Muzeum Historii i Sztuki Judaizmu 
w Paryżu odbyła się konferecja o przekładach Biblii, podczas której dys
kutowali inicjator przedsięwzięcia Frédéric Boyer i kilku spośród autorów; 
zaś do kwietnia tego roku w BNF czynna była wystawa Livres de parole
-  Torah, Bible, Coran („Księgi słowa -  Tora, Biblia, Koran"), której towarzy
szyło wiele konferenqi2. Warto odnotować również fakt ukazania się nu
meru tematycznego „Le Magazine Littéraire: La Bible des écrivains" („Bi
blia pisarzy" 2005, grudzień, nr 44S)3.

Iniqatorom przedsięwzięcia (Frédéric Boyer, Marc Sevin, Jean-Pierre 
Prévost) zamarzył się przekład odpowiadający potrzebom współczes
nych Francuzów, którym dyskurs religijny jest obcy, co odcina ich od 
fundamentalnego tekstu kultury europejskiej, i to tekstu o ogromnej 
wartości artystycznej. Biblia bowiem, mając status księgi świętej, za
właszczona została praktycznie przez tłumaczy związanych z konfesjami 
chrześcijańskimi. Zgodnie z tą przesłanką nie mówi się tu o „Ewangelii", 
ale o „Nowinie" (Annonce), nie o „Kościele" (Église), lecz: „Zgromadze
niu", „Wspólnocie" (Assemblée). Zrezygnowano z pojęć „grzechu", „Du
cha Świętego" czy „błogosławieństwa", które miałyby odpychać niewie
rzących od lektury, będąc w istocie anachronizmami i interpretaqami
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1 La Bible: nouvelle traduction, red. F. Boyer, J.-P. Prévost, M. Sevin, Paris: Bayard Presse, 
Montréal: Médiaspaul, 2001. Patrz też: www.biblebayard.com

2 Patrz: http://expositions.bnf.fr/parole/
3 Patrz: http://www.magazine-litteraire.com/dossiers/dos_448.htm

http://www.biblebayard.com
http://expositions.bnf.fr/parole/
http://www.magazine-litteraire.com/dossiers/dos_448.htm
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tekstu, a nie jedynymi właściwymi przekładami. I tak w „Kazaniu na 
górze" „błogosławieni cisi" stają się „radosnymi tolerancyjnymi". Jako 
ze Bayard jest wydawnictwem katolickim, zwrócono się do episkopatu 
francuskiego o przyznanie imprimatur nowemu przekładowi. Komisja 
doktrynalna biskupów francuskich uznała tłumaczenie za godne polece
nia wierzącym katolikom i wpisujące się w „żywy przekaz wiary kato
lickiej" (ze względu na świetny aparat krytyczny), lecz nie przyznała mu 
prawa do funkcjonowania w przestrzeni liturgicznej. Mimo to, niektórzy 
księża oceniają je jako wręcz bluźniercze, ze względu choćby na wyraże
nie Plutôt crever! („prędzej zdechnę"), którego używa Jezus w reakcji na 
domaganie się przez Żydów znaku mesjańskiego (Mt 12, 39). Pojawiły 
się też zarzuty, że unikano jakichkolwiek konotaqi ze światem nadprzy
rodzonym4. Ale tym, co najbardziej uderza katolików, są uwagi traktują
ce tekst jak literaturę: „autor nieznany, według tradycji nosił imię Ma
rek", lub: „autorzy Ewangelii przypominali sobie słowa Jezusa, starali 
się udzielać mu głosu, każdy na miarę swoich kompetencji". Przypis do 
fragmentu o „braciach Jezusa" (Mk 3, 31) brzmi po prostu: „można stąd 
wnioskować, że Józef i Maryja mieli wiele dzieci".

Jako motywację przedsięwzięcia jego inicjatorzy podają również rady
kalną zmianę naszego spojrzenia na Biblię w XX wieku i ciągły rozwój 
języka literackiego. Pewną odpowiedzią na tę sytuaqę na gruncie francu
skim były przekłady Biblii Jerozolimskiej (autorstwa wybitnych biblistów) 
i tak zwany TOB (przekład ekumeniczny), które jednak ukazały się trzy
dzieści lat wcześniej. Warto w tym miejscu wspomnieć również o bezpre
cedensowym przekładzie André Chouraqui, pisarza żydowskiego, który 
chciał dać czytelnikowi Biblii pojęcie o geniuszu języka hebrajskiego i o tle 
judaistycznym obu Testamentów. Wydobył subtelności i gry słowne języ
ka oryginalnego, popychając przy tym dosłowność do granic rozumienia. 
Przyjął zasadę tłumaczenia tego samego słowa oryginału wciąż przez to 
samo słowo francuskie. Na przykład hebrajskie ruah to souffle (oddech) 
również tam, gdzie tradycyjne przekłady podają esprit (duch). Dla nie- 
znającego specyfiki języków semickich lektura może być nieco myląca, 
niezrozumiała. Chouraqui „prowadzi czytelnika do tekstu, a nie tekst do 
czytelnika". „Dekolonizuje" tekst, aby zwrócić go tradycji Orientu, z której 
się wywodzi5. Jako pierwszy zdecydował się zachować oryginalną pisow
nię imienia Bożego: IHWH, za czym podążyła między innymi Biblia Bay- 
arda. Rezultat -  tu cytat z Księgi Rodzaju -  „A kiedy Ziemny zaczął się 
mnożyć na powierzchni ziemi, narodziły im się córki. IHWH powiedział: 
zetrę Ziemnego, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, od Ziemnego 
aż do zwierzęcia" (Rdz 6, 1-7). Hans Urs von Balthasar powiedział 
o dziele: „Przekład naprawdę natchniony: oddaje nam Słowo", zaś dzien

4 Za: A.F. Pozzetto, http://fssp.retraites.free.fr/bible.htm
5 Za: F. Kaufmann, Andre Choraąui. Tłumaczyć Biblię i Koran w Jerozolimief „Midrasz. Pi

smo Żydowskie" 2006, luty, nr 2. Patrz też http://www.andrechouraqui.com

http://fssp.retraites.free.fr/bible.htm
http://www.andrechouraqui.com
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nikarz dziennika „Libération": „Chouraqui wynalazł nowy rytm »franko- 
hebrajski«, który nie pozostawia obojętnym"6.

Nowatorstwo Chouraquiego polega zasadniczo na zwróceniu się 
w stronę materii tekstu oryginalnego w miejsce jego zawartości treścio
wej, na którą dotąd zwracali uwagę teologowie. To bardzo istotna tenden
cja, której prekursorami byli Martin Buber i Franz Rosenzweig w swoim 
przekładzie niemieckim. W czasopiśmie „Midrasz" z lutego tego roku 
(temat numeru: Biblia -  zachozoane w przekładzie) opublikowano powstały 
poza głównym nurtem prac translatorskich tekst Bubera. Czytamy tam:

w ustnym procesie powstawania i zachowywania tekstu od początku istnieje 
elementarne powiązanie treści z formą. W sferze dźwiękowej i wymownej spon
taniczności sposób, w jaki coś było mówione, był nierozdzielny z tym, co było 
mówione: wyłącznie tak mogło to być powiedziane7.

Biblia Bayarda stawia sobie również za cel oddanie oralnego charak
teru pism, źródłowo przeznaczonych do słuchania, odpowiednio do tego 
brzmiących. Uprzywilejowano więc muzykę i rytm tekstu. W 2003 roku 
Bayard wydał osobno na płycie CD Ewangelię świętego Jana czytaną 
przez Florence Delay, współautorkę tłumaczenia.

Postawiono sobie za cel konfrontację tekstu tak istotnego dla tradycji 
z językiem poezji współczesnej, doświadczonej przez wstrząsy politycz
ne XX wieku, aby dzięki temu otrzymać tekst aktualny i całkiem nowy, 
obnażający i burzący nasze nawyki lekturowe. Odmowa jakichkolwiek 
ujednoliceń, harmonizaqi słownictwa czy stylu między księgami po
zwoliła zachować nadzwyczajną szorstkość, obcość tekstu każdej z nich. 
Buber przestrzega: „niepotoczystość przekładu musi być warunkowana 
wszędzie i zawsze przez wymogi tekstu, przez jego kategoryczne Bycie 
Takim, przez właściwą mu potęgę i intymność. A nie przez gusta literac
kie czy rozmyślania estetyczne"8. Jeśli jednak autorami przekładu są 
aktywni twórcy literatury, napięcie między tymi dwoma źródłami obco
ści tekstu -  jego wersji oryginalnej i stosunku tłumacza do niego -  jest 
nieuniknione.

Dzięki wspomnianemu na początku numerowi tematycznemu „Le 
Magazine Littéraire" mamy możliwość prześledzić świadectwa kilku 
czołowych twórców współczesnej literatury francuskiej, dla których Biblia 
-  postrzegana jako tekst artystyczny, poza kontekstem religijnym -  sta
nowi istotne źródło twórczości czy refleksji. Jak powiedziano we wstępie: 
„Biblia w swym mocnym i często agresywnym języku przybliża nas bar
dziej niż cokolwiek innego do tej świętości, której człowiek szuka, nawet 
jeśli deklaruje się jako niewierzący". „Książka" par excellence inspiruje na 
poziomie ponadkonfesyjnym i właśnie ten poziom jest współcześnie

6 Za: www.la-bible.net
7 M. Buber, O niemieckim przekładzie Pisma (fragm.), „Midrasz", 2006, luty, s. 25.
8 Ibidem.

http://www.la-bible.net


przedmiotem eksploracji. Frédéric Boyer, inicjator Biblii Bayarda, przyta
cza w swym artykule słowa Gianniego Vattimo: „Dziś na nowo staje się 
możliwe wzięcie Biblii na poważnie". Bodźcem modernizmu był według 
Vattimo upadek zaufania do Pisma, a jako że modernizm się kończy, 
również w naszym stosunku do Pisma zachodzą zmiany. Mamy dzięki 
temu szansę zlikwidowania obecnego w kulturze rozdarcia między trady
cją, w swym centrum stawiającą analizę tekstu świętego, a współczesną 
filozofią, która uważa za przeżytek orientowanie się wobec niego.

Pierre Michoń, w Polsce znany jako autor książek Rimbaud syn i Żyzoo- 
ty maluczkich9, przyznaje, że odkrył Biblię dopiero w wieku dojrzałym 
i odtąd towarzyszy mu ona nieustannie (w sześciu przekładach, między 
innymi: Chouraqui, Henri Meschonnic, Louis Segond). Mówi o niej jako
0 swojej ojczyźnie, bliższej mu niż tradyqa grecka. Przeciwstawia wła
ściwą jej radykalną tajemniczość Homeryckim dopowiedzeniom, bynaj
mniej niepobudzającym wyobraźni czytelnika. Wysoko ceni wertykal- 
ność narracji biblijnej, wielość planów, na których ludzie się pojawiają
1 znikają, zależni od wymiaru Boskiego. Zaprzecza, jakoby była to jakość 
mityczna -  mity go nie interesują, bowiem odzwierciedlają kosmos poj
mowany jako uporządkowany. Tym, co jest ważne dla Michona, jest 
poczucie, że niebo w każdej chwili może spaść nam na głowę. Biblia 
uczy go, jak to uczucie wyrazić. Zwraca się do niego ad personam: „jedy
ną możliwą odpowiedzią jest: »Izrael to ja«".

Sylvie Germain pisze o Biblii jako propozycji sensu, do której nie 
można się dopasować. Pismo jest dla niej zaproszeniem do „myślenia 
powyżej myśli", po stronie niemożliwego, poza przypuszczeniem. Au
torka określa swoją sytuację czytelnika nieznającego języków i nauk bi
blijnych jako „flaneura w bibliotece-labiryncie", który stanowi ten zbiór 
ksiąg. Wraz z nią wypowiada się Erri de Luca, pisarz włoski, deklarujący 
ateizm eks-rewolucjonista, na tyle zafascynowany Biblią, że podjął się 
nauki hebrajskiego (co trwało 10 lat) i stał się jej tłumaczem (dotąd uka
zały się we Włoszech Księgi: Wyjścia, Jonasza, Eklezjasty, Ruth; żywoty 
Samsona i Noego oraz tom komentarzy Pestka oliwki). Jak twierdzi, tym, 
co skłoniło go do poznania języka oryginału, była niezrozumiała moc 
słów, z którymi się zetknął. Dowiedział się dzięki temu, że język ten daje 
Bogu do dyspozycji pięć tysięcy słów, aby porozumiał się z ludźmi -  i to 
okazuje się wystarczać. Ta świadomość prowadzi go do porównania 
Nowego Testamentu do angielskiego przekładu korsykańskiej sielanki 
pasterskiej -  tak nieadekwatna jest greka, w której jego tekst się zacho
wał wobec aramejskiego oryginału, niestety zaginionego. Jako człowiek 
bez wiary, odmawia sobie prawa do zamieszkania w Księdze. Każdego 
dnia tłumaczy tylko jeden werset, co rozumie jako akt wejścia i wyjścia
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9 Książki ukazały się nakładem wydawnictwa Czytelnik w 2004 i 2006 roku w prze
kładzie W. Gilewskiego.
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z miejsca, w którym, jak pisze, „nie można nastawiać się na szukanie 
czegokolwiek, można jedynie zostać znalezionym"10.

* * *

Na początku artykułu przedstawiono swoiste kalendarium wyda
rzeń okołobiblijnych, mających miejsce we Francji po ukazaniu się Bi
blii Bayarda. Miało to na celu uzmysłowienie, jak istotne miejsce ma 
szansę zająć księga, traktowana dotychczas jako przynależąca do dys
kursu religijnego, w tak zsekularyzowanym społeczeństwie jak francu
skie (7,7% obywateli deklaruje regularny udział w obrzędach katolic
kich). Znaczące novum stanowi choćby fakt, że tę pozycję wydawniczą 
księgarze bez zażenowania stawiają w witrynach sklepów i cieszy się 
ona świetną sprzedażą. Wydawnictwo Bayard opublikowało całą serię 
książek wokół niej, między innymi Przeiuodnik po nowych odczytaniach 
Biblii (Guide des nouvelles lectures de la Bible, pod redakcją André La- 
cocque'a) uwzględniający ujęcie litaraturoznawcze (w tym semiotyczne 
i narratywistyczne), retoryczne, psychologiczne, socjologiczne, liberal
ne, feministyczne, postmodernistyczne, globalistyczne, postkolonialne, 
imperialistyczne, ideologiczne oraz metodę kanoniczną. Ukazał się 
również słownik pojęć biblijnych hebrajskich i greckich wraz z indek
sem ich odpowiedników francuskich w kolejnych, historycznych tłu
maczeniach (Grands et petits mots de la Bible, pod redakcją Marca Sevi- 
na). W 2003 roku ukazało się wydanie ilustrowane, „familijne" Biblii 
Bayarda, a nowością ostatnich miesięcy jest ekskluzywny, ilustrowany 
reprint tłumaczenia z 1555 roku, autorstwa Sebastiena Casteillona 
(koszt: 179 euro).

Jak na tym tle rysuje się sytuaqa Polski, gdzie również ostatnio mo
żemy zaobserwować wzmożony ruch wydawnictw okołobiblijnych? Od 
czasu tak zwanej Biblii Tysiąca Błędów11 inicjatywy zwracały się bądź 
w stronę tradycji judaistycznej i tekstu oryginalnego Starego Testamentu 
(Tora Pardes Lauder -  wyd. Fundacja Laudera, Tora Cylkowa wyd. Auste
ria, czy przekład interlinearny Pięcioksięgu Anny Kuśmierek z wydaw
nictwa Vocatio), bądź też ku uczynieniu tekstu „bardziej zrozumiałym" 
-  które to zabiegi dotyczyły głównie Ewangelii. Mam tu na myśli naj
nowszy przekład księży Paulinów (w tym ilustrowaną wersję „młodzie
żową" Nowego Testamentu), ale też takie kurioza, jak Biblia Ślązoka 
Marka Szołtyska (Rybnik 2000), parafraza w gwarze podhalańskiej12 czy

10 „Le Magazine Littéraire": La Bible des écrivains, grudzień 2005, nr 448, s. 45.
11 Inaczej: Biblia Tysiąclecia, pełna nazwa: Pisma Świętego Starego i Nowego Testa

mentu w przekładzie z języków oryginalnych, wyd. III, Poznań-Warszawa 1990.
12 Ewangelie w przekładzie Marii Matejowej Torbiarz na gwarę górali skalnopodhalańskich 

z Zakopanego, Zakopane, Krzeptówki 2002. Praca studyjna na podstawie Biblii Tysiąclecia, 
Poznań 1982.



wreszcie Dobra Czy tanka według śiuiętego zionia Janka (autorki używają 
pseudonimów Garfield i Trooskawa). Te ostatnie wywołały reakcję Ko
misji Języka Religijnego przy Polskiej Akademii Nauk w postaci tekstu: 
Uwagi o współczesnych przekładach Biblii13, Autorzy w swej krytyce od
wołują się do ustaleń Soboru Watykańskiego II, do Instrukcji liturgicznej 
Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wysuwają też 
argument, że „zwyczajnym miejscem wyjaśniania słowa Biblii i rodze
nia się słowa Bożego jest przestrzeń liturgii oraz wprowadzająca w tę 
przestrzeń katecheza". Natura zarzutów ze strony naukowej instytucji 
państwowej, jaką jest komórka PAN, wydaje się tu pokrywać z praw
dopodobną argumentacją przedstawicieli Kościoła katolickiego. Dalej 
czytamy: „tekst Biblii ma nie tylko cel komunikacyjny, ale także cel wy
chowawczy: uwrażliwienia na świat wartości i na przeżycie religijne, 
czemu towarzyszy artystyczny, literacki i -  ogólnie mówiąc -  wysoki 
styl języka". Artystyczna wartość oryginalnego tekstu jest tu traktowana 
jako wtórna. Wydaje się, że pogląd o autonomii literackiego wymiaru 
Biblii całkowicie nie przystaje do tego prezentowanego w Uwagach 
o współczesnych przekładach Biblii, tak jak i tezy o „radykalnej obcości" sta
rożytnego tekstu i „niemożliwości" proponowanego przezeń sensu, gło
szone przez francuskich literatów. Z tym paradygmatem rozumienia 
swoistości tekstu świętego założenia projektu Biblii Bayarda zdecydo
wanie się rozmijają.

* * *

Nie chcę w tym miejscu podejmować dyskusji nad wartością kryty
kowanych przez Komisję parafraz Biblii Tysiąclecia (jakimi są w istocie 
rzeczone przekłady). Interesuje mnie tu tylko przyjęta przeze mnie per
spektywa. Jako pewną ciekawostkę przytoczę jednak jeden z przedmio
tów krytyki -  fragment tak zwanego tłumaczenia hip-hopowego:

J 4, 6. była tam studnia Jakuba, więc Jezus zmachany podróżą, glebnął se przy 
niej. To było koło południa. 7. A tu wbija się samarytańska laska, żeby nabrać wo
dy. Jezus zagaił do niej: Dasz mi się napić? 8. Bo jego ekipa poszła do miasta, żeby 
kupić żarcie. 9. Wtedy ta panna powiedziała mu: Pogięło cię? Jesteś Żydem 
i prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? (bo Żydzi nie zadają się z Samarytanami). 
10. Jezus na to: Gdybyś wiedziała, co Bóg chce ci dać i znała gościa, który cię prosi 
o wodę, to ty byś go prosiła, żeby ci dał żywej wody. 11. Mówi mu: Człowieku, nie 
masz nawet wiaderka, a ta studnia jest nieźle głęboka; skąd masz żywą wodę? 
12. Może jesteś lepszy od naszego pradziada Jakuba, który nam odpalił tę studnię 
w spadku i sam z niej pił, i jego synowie, i nawet jego bydło? 13. Jezus na to: Każ
dego, kto pije tę wodę, znowu będzie suszyć. 14. Ale jak ktoś napije się wody, którą 
ja mu zapodam, tego już nie będzie nigdy suszyło, tylko ta woda będzie w  nim
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pompować życie aż do wieczności. 15. Panna do niego: O, bez kitu, to zapodaj mi tę 
wodę, żeby mnie już nie suszyło i żebym nie musiała ciągle tu biegać!14

Również we Francji powstał przekład z intencją uczynienia tekstu Bi
blii „bardziej zrozumiałym" dla pewnego środowiska, prostszym. 
Chodzi tu o powstałą w 2000 roku La Bibie Parole de Vie (słowo życia)15. 
Jest to odpowiedź na prośby biskupów Afryki Północnej, pracujących 
z ludźmi, których językiem ojczystym nie jest francuski. Oparto się na 
pracy Georgesa Guggenheima, który na życzenie UNESCO opracował 
słownik „francuskiego bazowego" zawierający około trzech tysięcy pię
ciuset słów -  pamiętajmy, że hebrajski biblijny liczy ich pięć tysięcy 
-  krótkie zwroty, prostą koniugację. Pracowano na Wybrzeżu Kości Sło
niowej, gdzie przeprowadzone później testy wykazały gwałtowny 
wzrost zrozumiałości Biblii w stosunku do poprzednich przekładów. 
Również w Kanadzie i Europie to wydanie znalazło wielu czytelników, 
nie tylko wśród praktykujących wiernych. Biblia ta doczekała się prze
łożenia na alfabet Braille'a i aprobaty papieża.

W Uwagach o współczesnych przekładach Biblii czytamy:
owe inicjatywy [skazane są] na niemal pewną porażkę wszędzie tam, gdzie odmia
ny językowe nie dysponują odpowiednim potenqałem form i gatunków wypowie
dzi, jakie niesie tekst biblijny, obfitujący nieprzebranym bogactwem symboli, obra
zów i rodzajów literackich właściwych językom biblijnym (hebrajski, aramejski, 
grecki). Tym trudnym wyzwaniom może sprostać język etniczny o określonym 
stopniu „wyrobienia" literackiego pod piórem równie sprawnego i wszechstronnie 
przygotowanego tłumacza (czy tłumaczy)16.

W świetle powodzenia projektu francuskiego zasadność tego argu
mentu wydaje się również dyskusyjna. Komisja Języka Religijnego, wy
raźnie zdając sobie sprawę ze złożoności kwestii, zorganizowała wokół 
niej konferencję naukową „Polszczyzna biblijna -  między tradycją 
a współczesnością", której owoce dopiero przed nami.

Dokonane zestawienie prowokuje do postawienia pytania, czy w pol
skich warunkach realizacja projektu na miarę Biblii Bayarda byłaby 
możliwa. Do odpowiedzi negatywnej skłaniałyby przewidywalne reakqe 
instytuqi religijnych oraz fakt nielicznego środowiska kompetentnych 
biblistów i brak wyraźnych twórczych fascynacji literacką stroną tekstu 
Biblii ze strony naszych pisarzy (istotnym wyjątkiem byli na tym polu 
oczywiście między innymi Roman Brandstaetter i Czesław Miłosz, ten 
drugi zarówno ze swymi przekładami, jak i ożywiającym część jego 
twórczości duchem poezji hebrajskiej). Być może nie istnieje po prostu 
analogiczna potrzeba w społeczeństwie, gdzie świętość Księgi Ksiąg jest 
rozumiana przede wszystkim jako działająca w przestrzeni liturgicznej, 
a nie w akcie osobistego spotkania z tekstem.

14 Źródło: www.ziomjanek.pl
15 Patrz: http://perso.infonie.be/sbfb/parole_de_vie.htm
16 h ttp :// www.rjp.pl/?mod=kr&type=jrel&id=120
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