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1. Okoliczności powołania Papieskiej Komisji Biblijnej 
 
Powołanie i pierwsze lata działania Papieskiej Komisji Biblijnej powinny być 

powiązane z sytuacją religijno-historyczną ostatnich dekad dziewiętnastego 
wieku. Z jednej strony, reakcja Magisterium na akademicką interpretację Biblii 
nie była wcale tak radykalną, jak to było w przypadku zdecydowanego i 
trwałego oporu szerokich kręgów protestanckich w Ameryce. Z drugiej strony, 
europejska egzegeza krytyczna nie była tak akademicka i wolna od 
pozanaukowych uwarunkowań, jak to bywa przedstawiane w jednostronnych 
prezentacjach historii egzegezy ostatnich dwóch stuleci.    

Deistyczna separacja Boga od historii i kantowskie oddzielenie wiary od 
rozumu wyraziło się w dziewiętnastowiecznej egzegezie pomijającej wymiar 
nadprzyrodzony tekstów biblijnych, które interpretowano jak inne starożytne 
dokumenty historyczne i dzieła literackie. Konsekwencje tej egzegezy stanowiły 
śmiertelne zagrożenie dla teologii, która, odwołując się – przynajmniej 
deklaratywnie – wyłącznie do Pisma Świętego (sola Scriptura), nie mogła w 
wielowiekowej tradycji szukać oparcia wobec rozbieżnych i zmiennych 
interpretacji. Na tę sytuację liczne wspólnoty protestanckie zareagowały szybko 
i zdecydowanie: Amerykański Kongres Biblijny w 1895 r. uznał 
fundamentalistyczną interpretację Pisma Świętego za jedyną dopuszczalną. 
Najważniejsze jej postulaty to uznanie bezbłędności Biblii, przeciwstawienie 
nauki stworzenia świata teorii ewolucji oraz dosłowna interpretacja Pisma 
Świętego. Fundamentalizm biblijny to lektura Biblii dziś najbardziej 
rozpowszechniona w środowiskach protestanckich na wszystkich kontynentach 
poza Europą.  

Mniej więcej w tym samym czasie tendencje racjonalistyczne i liberalne 
ujawniły się pod postacią modernizmu w środowisku katolickim. Nowe nurty 
egzegezy nie były jednak tak atrakcyjne dla egzegetów katolickich. 
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Zachowawczości nie wyjaśnia sam rzymski centralizm. W ostatnich dekadach 
dziewiętnastego wieku teolodzy katoliccy tak jak inni duchowni stali się celem 
ataków ze strony nowego porządku w Europie. Konfrontacja między starymi a 
nowymi prądami nie była czysto akademicka. W nowej egzegezie widziano 
tylko jedno z wielu zagrożeń dla misji Kościoła. W porównaniu z reakcją 
fundamentalizmu amerykańskiego powołanie Komisji Biblijnej i jej pierwsze 
defensywne wypowiedzi były raczej ostrożną i umiarkowaną reakcją na nową 
sytuację w interpretacji Biblii.  

 
 
2. Bliższy kontekst powołania Komisji Biblijnej 
 
W encyklice Providentissimus Deus (18 listopada 1893 roku) – po raz 

pierwszy tej rangi dokument w całości poświęcono Pismu Świętemu – Leon 
XIII, obok apologetycznego wykładu nauki Kościoła, sformułował pozytywne 
zasady interpretacji. Podkreślił wartość pracy egzegetów dla Kościoła, którego 
wypowiedziom miały pomagać ich studia. Ten postulat implikował potrzebę 
Komisji Biblijnej. Na jej powołanie trzeba byłoby czekać prawdopodobnie 
dłużej, gdyby nie pewna – można dziś powiedzieć – opatrznościowa wpadka 
Świętej Inkwizycji, której dekret (15 stycznia 1897 r.), zatwierdzony przez 
papieża, bronił autentyczności tzw. Comma Johanneum (1 J 5,7). Od samego 
wyjścia poza kompetencję Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i wkroczenia na 
teren badań krytyki tekstu były poważniejsze konsekwencje teologiczne 
rzymskiej interwencji. Uznano bowiem za kanoniczny tekst, który w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa nie był uważany za natchniony, ponieważ 
wprowadzono go do rękopisów długo po zamknięciu kanonu Nowego 
Testamentu. Powołanie Komisji Biblijnej okazało się naprawdę naglące. Dla 
realizacji zadań wyznaczonych w tej encyklice w Liście Apostolskim 
Vigilantiae (z 30 października 1902 roku) papież Leon XIII ustanowił Komisję 
jako organ Urzędu Nauczycielskiego. Jej autorytet i pozycja wynikały ze składu 
analogicznego do struktur kongregacji rzymskich: kardynałowie jako 
członkowie zwyczajni i bibliści jako konsultorzy. Jej ogólne cele były określone 
już w encyklice: rozwój wiedzy biblijnej w Kościele katolickim oraz 
zabezpieczenie przed opiniami błędnymi. Papież przypominał, że w jej pracach 
nie należy lekceważyć nowości, wprowadzonych dzięki ostatnim badaniom. To 
wezwanie do szczególnej biegłości w krytyce tekstu oraz apel o krytyczną 
egzegezę są zrozumiałe w kontekście kompromitacji z Comma Johanneum. 

 
 
3. Pięć okresów działalności Komisji 
 
W dziejach Komisji można wyróżnić pięć okresów, w których różnie 

realizowano dwie części powierzonego jej zadania: był okres, gdy oddziaływała 
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pozytywnie na rozwój wiedzy biblijnej w Kościele katolickim, a był także czas, 
kiedy przede wszystkim broniła przed błędnymi opiniami. 

 
1) Pierwszy okres: 1903–1915. Komisja zbierała się regularnie co roku. 

Zagadnienia, którymi  się zajmowało wynikały z kwestii kierowanych do 
Stolicy Świętej. Jej prace koncentrowały się na kwestii historyczności ksiąg 
biblijnych i ich autorstwa. Wyniki jej prac publikowano w formie odpowiedzi na 
wątpliwości (dubia et responsa). Jej czternaście orzeczeń miało taką samą 
rangę, jak inne, aprobowane przez papieża, doktrynalne dekrety Kongregacji 
rzymskich. 

 
2) Drugi okres: międzywojenny – 1919–1939. Po I. Wojnie światowej można 

dostrzec zmianę w pracach Komisji, których rezultaty nie były już ujmowane w 
dialektycznym napięciu między dubia et responsa, lecz przyjęły formę bardziej 
pozytywnych instrukcji. Na tę zmianę wpłynęło wyjście poza zagadnienia ściśle 
akademickie i podjęcie spraw duszpasterstwa i liturgii. Z drugiej strony, 
spotkania Komisji odbywały się rzadko i nieregularnie. 

 
3) Trzeci okres:  pontyfikat Piusa XII (1939-1958). W tym okresie Komisja 

była bardzo aktywna. Encyklika Piusa XII Divino afflante Spiritu (1943) została 
w pewnym sensie przygotowana przez zdecydowane wystąpienie PKB. Jej 
dokument (z 20 sierpnia 1941 roku) odpowiadał na list rozesłany do 
arcybiskupów i biskupów włoskich. Autor listu, występujący pod pseudonimem, 
atakował obecność naukowych studiów biblijnych, a konkretnie stosowanie 
metody historyczno-krytycznej na rzymskich uniwersytetach, a szczególnie 
oskarżał profesorów Papieskiego Instytutu Biblijnego za uleganie nowej 
egzegezie. W reakcji Komisja przypomniała wcześniejsze wypowiedzi Stolicy 
Apostolskiej o  konieczności badania sensu wyrazowego, o związku między rolą 
Wulgatą a potrzebą krytyki tekstu i o potrzebie studium języków orientalnych. 
Pięć lat po encyklice Divino afflante Spiritu Komisji w liście adresowanym do 
Arcybiskupa Paryża kard. E. C. Suharda (16 stycznia 1948) przyjęto istnienie 
źródeł pisanych i przekazów ustnych w Pięcioksięgu oraz stopniowy rozwój 
praw Mojżeszowych i opowiadań historycznych. W interpretacji Rdz 1-11 
uznano za konieczne odwołanie się do gatunków literackich. List ten bibliści 
katoliccy uznali za „orędzie wyzwolenia”. Następne dwa dokumenty nie miały 
wyraźnego charakteru doktrynalnego. 

Szczególnie ważne dla studiów nad ewolucją doktrynalnych wypowiedzi 
PKB są deklaracje jej dwóch sekretarzy, opublikowane w r. 1955 z okazji 
nowego wydania Enchiridion biblicum: „kiedy to krytyka liberalna i 
racjonalistyczna próbowała zniszczyć wszystko to, co dała poprzednia tradycja. 
Dzisiaj jednak, kiedy ustały walki i niektóre kontrowersje doczekały się 
pokojowych układów, wiele zagadnień ukazuje się w nowym świetle i można 
lekko traktować niepokoje owych czasów”. 
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4) Czwarty okres: dzieło soboru (1959-1970). W okresie nowych ataków na 

profesorów Instytutu Biblijnego w Rzymie – zawieszenia w nauczaniu 
niektórych z nich – pojawiła się pozytywnie sformułowana instrukcja (Sancta 
Mater Ecclesia) „O historycznej prawdzie Ewangelii” (21.04.1964). 
Pochwalając najpierw katolickich egzegetów jako „wiernych synów Kościoła”, 
przypomina zalecenia encykliki Divino afflante Spiritu dotyczące gatunków 
literackich w Biblii. Największy walor wypowiedzi PKB to, że podczas trwania 
Soboru Komisja Biblijna okazała swą solidarność z profesorami Papieskiego 
Instytutu Biblijnego i broniła atakowanych egzegetów. W warstwie doktrynalnej 
wskazując na ograniczenia krytyki formy, dokument uznawał wartość krytyki 
redakcji. Instrukcja PKB Sancta Mater Ecclesia nie nazywa tej metody 
Redaktionsgeschichte, mówi jednak wyraźnie o redakcji Ewangelii: jeśli 
egzegeta nie uwzględni wszystkiego, co się odnosi do powstania i redakcji 
Ewangelii, i nie zapozna się z rzeczywiście pozytywnymi wynikami nowszych 
badań, nie spełni swego zadania, to nie dojrzy tego, co pisarze natchnieni 
zamierzali powiedzieć i co w rzeczywistości powiedzieli. Zdanie to kończy 
wykład o trzech etapach powstawania Ewangelii.  

 
5) Piąty okres: Komisja Biblijna zreorganizowana – od roku 1971. Paweł VI 

zreformował PKB przez motu proprio Sedula cura (27 czerwca 1971). Chociaż 
nazwa pozostała niezmieniona, zmienił się całkowicie jej skład: zamiast 
kardynałów jej pełnoprawnymi członkami są bibliści, czyli dawni 
„konsultorzy”. Powoływani są oni przez papieża na pięć lat z możliwością tylko 
jednorazowego przedłużenia kadencji. Jej spotkania odbywają się regularnie 
(mniej więcej co roku) dla przedyskutowania kwestii pod przewodnictwem 
kardynała prefekta Kongregacji Nauki Wiary, który jest jej formalnym 
przewodniczącym (praesidens), zaś jej pracami kieruje faktycznie sekretarz. 
Struktura, skład i cele nowej PKB odpowiadają Międzynarodowej Komisji 
Teologicznej, powołanej przez Pawła VI (11.04.1969) za sugestią I Synodu 
Biskupów. 

Nowa Komisja odbyła pierwszą sesją w roku 1974; dotyczyła ona rewizji 
programu egzaminów biblijnych w ramach wcześniejszych kompetencji dawnej 
Komisji (art. 14). Pierwsze prace miały charakter konsultacyjny i 
podporządkowany potrzebom Magisterium. Badano więc „rolę kobiety w 
społeczności i w życiu religijnym według Pisma Świętego”, a konkretnie 
rozważano kwestię, czy Nowy Testament pozwala na udzielanie kobietom 
święceń kapłańskich. Wyniki prac wykorzystano w deklaracji Inter insigniores, 
ogłoszonej przez Kongregację Nauki Wiary w styczniu 1977. Podobnie było z 
równie kontrowersyjnym tematem, studiowanym w r. 1977: „użycie Pisma 
Świętego w pismach dotyczących teologii wyzwolenia”. 

W 1979 roku PKB zajęła się tematem „inkulturacji w Biblii”. Podczas sesji 
plenarnej wygłoszono referaty, które, poprzedzone przemówieniem Papieża, 
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wydano drukiem. W tym przypadku nie można mówić o wspólnym stanowisku 
Komisji, choć krótkie wprowadzenie do publikacji daje spojrzenie całościowe. 
W następnych latach powrócono do formuły dokumentów opracowywanych 
przez całą Komisję. Wydłużył się jednak znaczenie czas prac między wyborem 
tematu a ostateczną publikacją ich rezultatów. Na przykład w r. 1980 zajęto 
się tematem „Problem hermeneutyczny a chrystologia”, który opublikowano 
dopiero w roku 1984 w książce „Biblia a chrystologia”. W następnej kadencji 
(1985-88) Komisja badała zagadnienie relacji między kościołami lokalnymi a 
uniwersalizmem jedynego Ludu Bożego, a na podstawie analiz przygotowanych 
przez członków Komisji wypracowano wspólny dokument. 

Kolejny temat („Interpretacja Biblii w Kościele”) przyjęto do prac w roku 
1989, których rezultatem był wspólny schemat oddany do dyspozycji Stolicy 
Świętej. Niestety Ojciec Święty nie ogłosił żadnego dokumentu w stulecie i 
pięćdziesięciolecie encyklik biblijnych. Przygotowany schemat przyjęto jako 
nowy dokument PKB (23 kwietnia 1993). W tym przypadku można mówić o 
niepowodzeniu w relacji między PKB a Stolicą Apostolską. W kilku miejscach 
jest widoczne pewnego napięcia między hermeneutyką biblijną tego dokumentu, 
a wizją Dei Verbum przyjętą w Katechizmie Kościoła Katolickiego. 

Ostatni dokument „Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii 
chrześcijańskiej” (24 maja 2001 r.) przedstawia relację między Biblią Izraela a 
Pismem Świętym chrześcijan oraz zajmuje się problemem stosunku egzegezy 
biblijnej do współczesnej interpretacji żydowskiej. 

 
 
4. Rola i zadania PKB według motu proprio Sedula cura 
 
1) PKB nie jest organem Urzędu Nauczycielskiego, którego dokumenty 

miałyby rangę wypowiedzi doktrynalnych Stolicy Apostolskiej, lecz jest 
organem konsultacji na służbie Magisterium, a konkretnie Kongregacji Nauki 
Wiary. Misja jest sformułowana pozytywnie, a wśród jej zadań nie wymienia się 
obrony przed błędnymi doktrynami (art. 1).  

2) Formuła konsultacji nie jest fakultatywna dla dykasterii rzymskich, lecz 
powinny one zasięgać konsultacji Komisji przed promulgacją nowych norm 
dotyczących Biblii (art. 13).  

3) Według Motu proprio św. Piusa X z roku 1907 dekrety obowiązywały 
katolików w sumieniu, zaś po reorganizacji Pawła VI zadaniem Komisji jest 
studiowanie kwestii i formułowanie wniosków dla Kongregacji Nauki Wiary 
(art. 10).  

4) Jej dokumenty mogą mieć charakter publiczny jako „instrukcje i dekrety, 
które mogą być – za aprobatą Papieża – podawane do publicznej wiadomości 
przez Kongregację Doktryny Wiary z dodaniem specjalnej wzmianki o Komisji 
Biblijnej” (art. 11).  
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5) Wybór tematów do dyskusji: mogą być proponowane „bądź przez Ojca 
Świętego, Przewodniczącego Komisji, Kongregację Doktryny Wiary, bądź 
przez Synod Biskupów czy Konferencje Episkopatów, bądź wreszcie przez 
samą Komisję [...] albo Uniwersytety Katolickie i Stowarzyszenia Biblijne” (art. 
9). 

6) Komisja Biblijna jest międzynarodowa, a jej członkowie są nominowani po 
konsultacji z Konferencjami Biskupów (art. 4). 

7) Współpraca między ośrodkami i wymiar ekumeniczny prac. Motu proprio 
zaleca utrzymywać kontakty z różnymi ośrodkami studiów biblijnych, także 
niekatolickich. „Za zgodą Przewodniczącego Komisji, podkomisje mogą 
konsultować się również z innymi biegłymi, nawet – gdyby to było wskazane – 
spośród niekatolików” (art. 7). 

 
 
 
 


