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Pozycja ks. K. B ardskiego dotyka zaw sze aktualnego problem u interpretacji
Biblii w kontekście teoretyczego upraw iania teologii oraz jej zastosow ania w dusz
pasterstw ie. D efiniując tytuł swojej publikacji autor przyw ołuje tekst z Pnp 2,14,
w którym zakochany m łodzieniec w yraża sw oją tęsknotę do ukochanej (s. 9):
Gołąbko moja, ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści, ukaż mi sw ą
twarz, daj mi u łyszeć sw ój głos! A utor w yjaśnia, że napraw dę interesuje go tzw.
„drugie dno” cytow anego tekstu — czyli sens m etaforyczny, nadany Pnp przez
tradycję chrześcijańską. G ołębicą jest K ościół, O blubienica Boga. W e w prow adze
niu podkreśla się szczególne m iejsce K ościoła w interpretacji tekstu biblijnego na
przestrzeni w ieków .
W pozycji ks. B ardskiego znajdują się zarów no treści now e jak i publikow ane
w cześniej w form ie artykułów , pozostające w m niej lub bardziej ścisłym zw iązku.
Form alnie publikacja ks. B ardskiego składa się z dw óch głów nych części. Pierw sza
zatytułow ana je st „Zarys m etody sym boliczno-alegorycznej interpretacji B iblii” .
Z aw iera osiem rozdziałów , w których autor bardzo dokładnie om aw ia różnorodne
aspekty m etody sym boliczno-alegorycznej. R ozdział pierw szy pośw ięcony jest
rozw ażaniom na tem at herm eneutyki biblijnej. A utor w sposób bardzo jasny
definiuje czym różni się sens dosłow ny od tzw. ponaddosłow nego (s. 23). N astępnie
przedstaw ia trudności zw iązane ze określeniem różnych poziom ów znaczenia
tekstu ze szczególnym uw zględnieniem koncepcji sensu duchow ego Biblii
(ss. 2 3 -4 3 ). R ozw ażania herm eneutyczne zam ykają charakterystyka istniejącego
jeszcze ciągle w spółczesnego kryzysu duchow ego rozum ienia Pism a Sw (s. 43)
przejaw iającego się także w istniejących brakach używ anych m etod lektury
biblijnej ( W irkungsgeschichte; analiza intertekstualna, s. 47) oraz om ów ienie cech
szczególnych ponaddosłow nego sensu Biblii (s. 50). Do cech ponaddosłow nego
sensu Biblii autor zalicza: wielość znaczeń, zm ienność sensu, kreatyw ność czytel
nika, subiektyw izm , sens niekonieczny, charakter nieopoznaw czy, całościow y
(s. 5 1 -5 5). W rozdziale drugim autor zajm uje się rolą sym bolizm u w om aw ianej
m etodzie interpretacji (s. 56 -71 ). R ozw aża przy tym czym jest sym bol w ogólności,
sym bol literacki i biblijny (s. 56). N astępnie om aw ia kw estię relacji sym bolu do
tekstu (poprzedzający tekst, pow stały wraz z tekstem , lub w yprow adzony z tekstu
(s. 6 0 -6 7 ). R ozw ażania na tem at sym bolizm u kończy prezentacja odczytania
niektórych treści Starego Testam entu w N ow ym (s. 6 8 -7 1 ). W trzecim z kolei
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rozdziale zaw arte jest om ów ienie dziejów ponaddosłow nej interpretacji Biblii
począw szy od najstarszych pism chrześcijańskich (s. 72), poprzez etap egzegezy
O rygenesa (s. 74) i tego co nastąpiło potem w egzegezie zachodniej (s. 77) po okres
zm ierzchu alegorystyki biblijnej w w ieku XVI (s. 89). Rozdział czw arty p o 
św iecony je st charakterystyce interpretacji sym boliczno-alegorycznej jak o zjaw is
ku herm eneutycznem u (s. 93 -10 5). G łów ne poruszone problem y to kw estia
tw orzenia sym bolu biblijnego (s. 97) oraz podział sym boli biblijnych w edług
skojarzeń (s. 98 -1 0 6 ). A utor w yróżnia oglądow e, zm ysłow e i fizjologiczne,
rem iniscencyjne, num eryczne, etym ologiczne, zw iązane z bestiaria, hebaria i lapi
daria; sekw encyjne i pochodne. W rozdziale piątym podano podstaw ow e kryteria
tw órczości sym boliczno-alegorycznej. Są to: brak sprzeczności w stosunku do
sensu dosłow nego (s. 106); oparcie się na tradycji i autorytetach (s. 108), oparcie się
na Regula Fidei (s. 112), zasada użyteczości duchow ej (s. 116) oraz centralne
znaczenie m ysterium paschalnego (s. 118). W pagrafie szóstym autor przedstaw ia
głów ne n iebezpieczeństw a zw iązane z niew łaściw ym użyciem om aw ianej m etody.
W ym ienia trzy podstaw ow e problem y: lekcew ażenie historycznego w ym iaru w yda
rzeń biblijnych (s. 121), podejście „gnostyckie” (s. 123) oraz przesadny subiek
tyw izm (s. 124).
W ostatnim rozdziale pierw szej części książki zaprezentow ane zostały prob
lemy w ynikające z w spółczesnego przejęcia spuścizny interpretacji alegorycznej.
Są to ciągle obecne w pływ y platońskie (s. 126), nieaktualność niektórych alegorii
(s. 127), nieadekw atność niektórych przekładów starożytnych (s. 128) oraz hipo
tetyczne autorstw o niektórych kom entarzy starożytnych i średniow iecznych
(s. 130).
Część druga publikacji nosi tytuł: „Teologiczne i duszpasterskie zastosow anie
sym boliczno-alegorycznej interpretacji B iblii” . Z aw iera interesujące przykłady
zastosow ania om aw ianej m etody w praktyce. Zostały one zaw arte w ośm iu grupach
tem atycznych, które odpow iadają rozdziałom drugiej części książki. Pierw sza
grupa tem atyczna dotyczy B oga O jca i Syna B ożego, których rysy, dzięki
zastosow aniu m etody sym boliczno-alegorycznej są rozpoznaw ane w kontekście
dzieła stw orzenia (s. 137) oraz w typologiach postaci z Księgi Rodzaju (s. 143-158)
takich ja k A bel, Noe, A braham , Izaak, Jakub czy Józef. Kolejny tem at drugiej
części stanow i C hrystus jak o Zbaw iciel w obecnym u synoptyków epizodzie
uciszenia burzy na m orzu (s. 159-175). N a szczególną uw agę zasługuje tu
jed no czesne synoptyczne ujęcie m otyw u biblijnego oraz om ów ienie kom entarzy
starożytnych i średniow iecznych, zaw ierających różne, niekiedy zupełnie odm ienne
interpretacje alegoryczne.T rzecią grupę tem atyczną stanow ią sym bole eklezjologi
czne (s. 176-183). A utor podaje ich aż dziesięć: strum ień Boży, ogród zam knięty,
Eden, pole upraw ne, w innica Pańska, klepisko C hrystusa, arm ia pod sztandaram i,
św ięte Jeruzalem , gospoda Sam arytanina i arka Noego. K olejne trzy rozdziały
książki pośw ięcone zostały alegorycznej lekturze Pieśni nad Pieśniami. Pierw szy,
to relektura Pnp w św ietle K onstytucji Zgrom adzenia M isjonarek M iłości
(s. 184-189), następny to kom entarz do Pnp 8,2b (s. 190-201) z licznym
w ykorzystaniem kom entarzy starożytnych i średniow iecznych. O statni dotyczy
relacji m iędzy w ezw aniem do zw iastow ania Ew angelii a w ybranym i alegoriam i
Pnp (s. 2 0 2 -2 1 1 ). Siódm y z kolei rozdział drugiej części om aw ianej książki
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pośw ięcony został interpretacji alegorycznej m otyw u z Koh 4,12b, którym je st
trzykrotnie zapleciony sznur (s. 2 13-241). Przytaczając sposoby rozum ienia tej
alegorii w tradycji żydow skiej oraz chrześcijańskiej ks. Bardski znajduje płaszczyz
nę spotkania m iędzy judaizm em i chrześcijaństw em . O statnią grupę rozw ażań
zaw artą w końcow ym rozdziale książki stanowi zbiór hom ilii autora opartych na
rozw ażaniu tekstów biblijnych przy użyciu m etody sym boliczno-alegorycznej. Jest
to w sum ie 19 hom ilii na okres zw ykły, A dw ent, W ielki Post, okres w ielkanocny
i uroczystość W niebow zięcia N M P, publikow anych przew ażnie w P rzeglądzie
Katolickim um ieszczonych pod w spólnym tytułem „C hleb życia” (s. 2 4 2 -257).
Publikację zam yka zbiór literatury fachow ej, w śród której szczególnę rolę zajm uje
bogaty zbiór źródeł patrystycznych i judaistycznych.
Publikacja ks. B ardskiego, pom im o, iż zaw iera niektóre treści ju ż znane, jest
w ażnym w ydarzeniem w środow isku biblijnym . U w rażliw ia na ciągle m ało
doceniany nurt egzegezy patrystycznej. Pierw sza jej część, zaw ierająca teorię sensu
biblijnego oraz interpretacji sym boliczno-alegorycznej, ze w zględu na swój w y
czerpujący tem at charakter je st szczególnie cenna. C ałość książki pow inna znaleźć
szerokie zastow anie zarów no w w ykładzie herm eneutyki biblijnej jak i patrologii.
Podkreśla to jeden z recenzentów naukow ych książki, ks. prof. M. Szram stw ier
dzając, że „m onografia ks. K. B ardskiego pow inna stać się obow iązkow ą lekturą
nie tylko naukow o czynnych biblistów , patrologów , teologów duchow ości i hom iletów, lecz rów nież duszpasterzy” . Zgadzam y się całkow icie z tą opinią. Przyjazny,
pogodny styl autora, now ość przedstaw ionej problem atyki zachęca, by zapoznać się
bliżej z treścią om aw ianej publikacji.
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