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A rtykuł niniejszy dotyczy paratekstowych impon-
derabiliów, takich jak tytuły, spisy treści, żywa 
pagina i scholia, których polonizację uważam za 

ważny, aczkolwiek bagatelizowany czynnik przyczyniają-
cy się do konceptualizacji przekładu Pisma Świętego jako 
gatunku dydaktycznej książki religijnej z kanonicznym 
dla danego Kościoła przekazem Biblii w narodowym lub 
lokalnym języku, które funkcjonowały w ściśle określo-
nym środowisku komunikacyjnym. Obiektem moich ana-
liz są wczesnonowożytne druki wydawane na ziemiach 
polskich od połowy XVI wieku zawierające przekłady ca-
łej Biblii lub tłumaczenia Nowego Testamentu z zawartą 
w nich explicite lub implicite autoryzacją kościelną. Staro
druczne polskie biblie interesują mnie nie tyle jako istnie-
jące fizycznie historyczne artefakty, lecz jako wyabstra-
howany z materialnego podłoża byt abstrakcyjny, czyli 
tekst, w którym przekaz biblijny – w zależności od celów 
stawianych przez instytucjonalnego wydawcę – osadzany 
był w mniej lub bardziej rozbudowanym sztafażu para-
tekstowym o różnorodnych funkcjach, począwszy od de-
limitacyjnej przez spajającą różne partie po komentują-
cą, ujednoznaczniającą oraz profilującą tekst zasadniczy. 
Zadaniem tego aparatu było przygotowanie użytkowni-
ka Pisma Świętego do lektury oraz sterowanie zgodnie 
z założeniami nadawcy procesem heurezy i interpreta-
cji. Dzięki temu przekazy te nabierały cech wypowiedzi 
profilowanych dyskursywnie1 i mogły funkcjonować jak 

1 Ponieważ rozumienie »dyskursu« w naukach humani-
stycznych jest różne, za każdym użyciem wymaga doprecy-
zowania. Nie wchodząc w zawiłości literatury przedmiotu, 
definicję tego pojęcia przyjmuję za Bożeną Witosz i mianem 
»dyskursu« określam zespół norm, schematów myślowych 
o charakterze socjokulturowym/socjokognitywnym, które są 
czynnikami kształtującymi perspektywę, »z jakiej ludzie danej 
społeczności, w konkretnym czasie i miejscu, postrzegają rze-
czywistość (fizykalną i symboliczną) [...]. Dyskurs jest sposo-
bem nadawania znaczenia pewnemu konkretnemu obszarowi 
życia społecznego postrzeganemu z określonej perspektywy«. 
Witosz, Bożena: Kategoria dyskursu w polonistycznej edukacji, 
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typowe dydaktyczne piśmiennictwo wyznaniowe. Polonizację składników paratekstowych trak-
tuję jako dowód pełnej świadomości dawnych wydawców co do takiego właśnie przeznaczenia 
książki zawierającej przekład Pisma Świętego.

Tę całościową strukturę książki (tj. tekst główny wraz komentującym go paratekstem) 
traktuję jak swoisty genre w obrębie wyznaniowej literatury dydaktycznej, który nazywam 
w e r n a k u l a r n ą  w u l g a t ą2  i uznaję – nawiązując do propozycji teoretycznej polskiej 
badaczki Marii Wojtak – za tekstowy gatunek dydaktycznego piśmiennictwa religijnego.3 Me-
todologicznie rozważania swoje sytuuję nie tyle w ramach klasycznej filologii diachronicznej 
i tekstologii zorientowanej na edytorstwo tekstów dawnych, ile w obrębie badań komunika-
cyjnych nad książką starodruczną prowadzonych z perspektywy genologii i tekstologii lingwi-
stycznej, w której tekst jest rozpatrywany zarówno jako model, jak i przekaz funkcjonujący 
w uwarunkowanej historycznie przestrzeni komunikacyjnej. W rozważaniach podjętych w tym 
artykule pomijam punkty dotyczące formalnych aspektów nowożytnych narodowych wulgat 
jako gatunku, ponieważ te omówiłam szerzej w innym miejscu.4 Nie podejmuję też kwestii 
genezy tak rozumianej formy gatunkowej, choć mam świadomość antecedencji, zwłaszcza że 
w drukowanych wulgatach można dostrzec wczesnonowożytną transpozycję glos oraz postylli5 
z jednej strony, z drugiej filologicznych edycji naukowych, a nawet ksiąg – ekscerptów – two-
rzonych na potrzeby liturgii i kościelnego nauczania, typu lekcjonarze, ewangeliarze, ewangelie 
i epistoły. Nowożytna wulgata służyć mogła zarówno duchownym, kaznodziejom, a w nie-
których (zwłaszcza protestanckich) rodzinach – także w tzw. domowym kościele, na którego 
czele stał najbardziej światły członek rodziny, przeważnie pan domu, który miał co najmniej 
wykształcenie średnie.

W analizie podejmuję zagadnienie formalnej oraz sensotwórczej funkcji wybranych elemen-
tów aparatu paratekstowego w kontekście instytucjonalizacji biblijnego przekazu kościelnego 
nauczania. W tym wypadku dotyczy to postulowanej interpretacji, którą częściowo możemy 
zrekonstruować na podstawie analizy paratekstowych elementów innych niż egzegetyczne 
z natury scholia. Moja teza sprowadza się do stwierdzenia, że w komunikacyjnym ujęciu 
zinstytucjonalizowanych przekładów Pisma Świętego nie należy poprzestawiać na wskazaniu 
właściwości formalnych paratekstu (zwieńczenia tekstu) lub traktować go jako naddatek do 
tekstu właściwego, ale w przyjętym przeze mnie podejściu komunikacyjnym wypada uznać go 
za integralną część zinstytucjonalizowanej wernakularnej wulgaty.

W aspekcie analizy historycznojęzykowej – zastosowana w mojej pracy metoda opisu ma-
teriału dawnego polega także na ukontekstowieniu historycznym, wsparciu się dawnym rozu-
mieniem omawianych kategorii, odwołuję się zatem do rekonstrukcji staropolskich pojęć (na 
podstawie słowników i tekstów).

in: CzaChur, Waldemar – KulczyńsKa, agnieszka – Kumięga, Łukasz (eds): Jak analizować dyskurs? 
Perspektywy dydaktyczne, Kraków 2016, s. 27.

2 W artykule posługuję się terminem »wernakularna wulgata«, co może wydawać się pleonazmem. 
Tym terminem określam zinstytucjonalizowane drukowane przekłady Pisma Świętego, które należą do 
książek dydaktycznych. Zgodnie z renesansową konwencją kulturową, początkowo przede wszystkim 
w Kościołach wyrosłych z reformacji, w których świadomie wprowadzono zdalne nauczanie biblijne za po-
mocą drukowanej Biblii, per analogiam odtwarzano modele kulturowe Pierwszego Kościoła, także wzorem 
historycznych wulgat – Septuaginty i łacińskiego przekładu św. Hieronima, czyli Wulgaty (zapisywanej 
wielką literą) – upowszechniano w Kościołach biblie w językach nowożytnych. Niektóre przekłady z cza-
sem zyskały status wielkich ksiąg symbolicznych, pełniąc wręcz funkcję zastępnika oryginału. Szczególnie 
wysoką pozycję zyskiwały takie narodowe wulgaty, które odegrały wybitną rolę w danej kulturze, np. 
integrującą wyznawców lub naród bądź stymulującą rozwój literackiego języka itp. Uprawomocnia to 
użycie terminu »nowożytna wulgata« jako struktury istniejącej w relacji do innych struktur.

3 Wojtak, Maria: Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, Tarnów 
2011. 

4 Zagadnienia transpozycji tradycyjnych form i gatunków dydaktycznego piśmiennictwa religijnego 
w związku z konwergencją mediów i zmianami funkcji oraz sytuacji, w jakich były one używane, oma-
wiam w mojej pracy poświęconej wulgatom jako książkom formacyjnym. WiniarsKa-górsKa, Izabela: 
Szesnastowieczne przekłady Pisma Świętego na język polski (1551-1599) jako gatunek nowożytnej książki 
formacyjnej, Warszawa 2017.

5 Powołuję się tu na monumentalną monografię Lesley Smith na temat rozwoju średniowiecznej glosy 
pisanej wielką literą oraz w mniejszym zakresie postylli, które angielska badaczka uznaje za dydaktyczne 
i kaznodziejskie formy gatunkowe eksponujące Biblię wraz z komentarzem. smith, Lesley: The Glossa 
Ordinaria: The Making of a Medieval Bible Commentary, Leiden – Boston 2009.
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1. Wybrane przykłady przekształceń określeń związanych z konceptualizacją Biblii jako wy-
znaniową książką religijną
analiza wypowiedzi o Biblii zawartych w szesnasto i siedemnastowiecznych dokumentach 
kościelnych, piśmiennictwie religijnym, wstępach do polskich biblii, a także w słownikach 
i korpusach potwierdza tezę, że stosunkowo późne przyswojenie przez polszczyznę terminu Bi-
blia (bo dopiero w XVI wieku) zbiegło się w czasie ze zmianami w profilowaniu pojęcia »święte 
księgi chrześcijaństwa«, co należy wiązać z ekstralingwistycznymi uwarunkowaniami rzutu-
jącymi na kształt dyskursu chrześcijańskiego, przede wszystkim ze zmianami paradygmatów 
poznawczych i oczekiwań co do formacji religijnej oraz rozwoju nowych mediów. Przemiana 
w konceptualizacji Biblii polegała na wyeksponowaniu komponentów semantycznych, które 
odsyłały do ważnych dla epoki renesansu wartości poznawczych dotyczących idei świętych 
ksiąg chrześcijaństwa symbolizowanych przez veritas, czyli różnie osiąganego przekonania 
o prawdziwości przekazywanej treści, a także na silniejszym powiązaniu idei prawdziwości 
z kanonicznością przekazu. Wzmocnieniu podlegały wartości znaczeniowe odnoszone z jednej 
strony do filologicznego wymiaru, z drugiej zaś do instytucjonalnego autorytetu konkretnych 
przekazów Biblii. realna referencja zaczęła zależeć od rozumienia przez wspólnoty (de facto 
przez autorytety) istoty kanoniczności oraz od zróżnicowanych wyznaniowo ocen wiarygod-
ności treści i metod ustalania przekazu »prawdziwego«. rozłam w zachodnim chrześcijaństwie 
spowodował, że termin Biblia w praktyce zaczął oznaczać częściowo inny zbiór ksiąg dla pro-
testanta i katolika. Na odmiennych podstawach epistemicznych fundowano wśród wiernych 
przekonanie o jego wiarygodności i prawdziwości, a w związku z protestancką zasadą sola 
Scriptura także inną funkcję przypisywano tej księdze w życiu religijnym różnych zbiorowości 
religijnych.

W planie semantycznoleksykalnym przeobrażenia te polegały na rewizji i modernizacji 
części terminologii religijnej, przede wszystkim zastąpieniu terminów starszych słownictwem 
nowszym (»Biblia«, »Stary/Nowy Testament«, »psalm«, »psałterz«, »apokalipsa/Objawienie/
Zjawienie«) przy jednoczesnym podniosłym nacechowaniu stylistycznym, a z czasem regresie 
odpowiadających im starszych terminów (np. »zakon«, »czcienie«, »żalm«, »żołtarz«, »Księga Ta-
jemnic«, »Tajemnice«). Zmian dokonywano przez polonizację internacjonalizmów (np. »Biblia«, 
»testament«, »apokalipsa« itp.) oraz aktywowanie zasobów językowych polszczyzny w nowej 
funkcji, w tym derywacji słowotwórczej (»rozdział«, »wykład«, »dokład« itp.), derywacji se-
mantycznej – neosemantyzacji (np. »testament«, »przymierze«), a także terminologizacji, czyli 
regulowaniu treści i zakresu niektórych wyrażeń na mocy definicji (np. »kanon«, »apokryf« 
w dyskursie protestanckim itp.).

Przekształcenia miały także charakter pragmatyczny, sprowadzały się do przesunięć centrów 
znaczeniowych wyrażeń spowodowanych nowymi, nieużywanymi wcześniej – lub używanymi 
rzadziej – połączeniami składniowymi (przykładem jest frazeologia odnosząca się do koncepcji 
sola Scriptura), przejściowym »chaosem i nielogicznością« kolokacji, jak choćby tych u Mikołaja 
reja, które powstawały na skutek posługiwania się wyrażeniami mieszającymi nazwy starszych 
i nowszych sposobów przekazu Biblii (np. »jako wyżej słyszeliśmy…« zam. »czytaliśmy« [w tek-
ście – perykopie]). Dodatkowo w wypowiedziach o Piśmie Świętym z użyciem wyrazu Biblia 
pojawiały się połączenia, za pomocą których eksponowano treści dotyczące nie tyle świętości 
ksiąg, ile profilu filologicznego lub typograficznoedytorskiego konceptu.

Dynamikę i istotę zmian dobrze odzwierciedla historia głównego rzeczownika »Biblia« 
w polszczyźnie. Jak wspomniałam, do tekstów w języku polskim trafił on na fali zainteresowań 
filologią, translatoryką biblijną, reformacją protestancką i katolicką (kontrreformacją) oraz 
wynikłą z tego potrzebą odnowienia i funkcjonalizacji terminologii. Przed tym stuleciem słowo 
»Biblia« – będące internacjonalizmem – było znane jako grecka podstawa łacińskich określeń 
(complexus) librorum Veteris et Novi Testamenti, Scriptura Sacra, ale nie wystąpiło w żadnym 
znanym nam tekście pisanym po polsku.6 W średniowiecznej polszczyźnie posługiwano się 
tłumaczeniami łacińskiego wyrażenia Scriptura Sacra – »Pismo Święte«, często używanego 
z elipsą przymiotnika, czyli »pismo«, »pisanie« lub też rzeczownikiem pluralnym »księgi« (libri 
sacri).7 Ten ostatni jest wprawdzie pośrednią pożyczką greckiego (pl.) βιβλία, bezpośrednio 
jednak w języku polskim słowo »księgi« w odniesieniu do tekstów sakralnych chrześcijaństwa 

6 Poświadczenia wyrazu »Biblia« sprzed XVI wieku wyłącznie z tekstów łacińskich dobrze dokumentu-
je Elektroniczny słownik łaciny średniowiecznej w Polsce (ESŁS), w którym zanotowano rzeczownik »Biblia« 
z niewielką liczbą poświadczeń: https://elexicon.scriptores.pl/pl/lemma/BIBLIa#haslo_pelny.

7 Pomijam tu inne określenia Pisma Świętego, jak staropolskie »zakon« czy »czcienie« oraz spopulary-
zowane w XVI wieku »testament« i »przymierze«. ramy artykułu wymagają ograniczenia egzemplifikacji, 
dlatego obejmuje ona wyłącznie dane ze słowników historycznych.
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wzorowano na łacińskim wyrażeniu libri sacri. Co więcej, rzeczownik liber (sg.) – jako blisko-
znacznik tomus, volumen librorum – miał również znaczenia ogólne ›dzieło‹ (opus scriptum) 
i ›część dzieła‹ (caput libri). Pluralnego określenia »księgi« w dawnej polszczyźnie używano 
nie tylko w referencji do Pisma Świętego, ale też pism Ojców Kościoła, ksiąg liturgicznych, 
a w sferze świeckiej – do zbiorów praw, ksiąg sądowych, z czasem także różnych typów utwo-
rów. Wysoka ocena i respekt wobec treści zawartych w woluminach generowały pierwiastki 
semantyczne o charakterze melioratywnym, aksjologicznym, stawały się one wartościami se-
mantycznymi konotowanymi przez leksem »księgi«.8 W planie wypowiedzi znajdowały wyraz 
w uwarunkowanych kontekstowo kolokacjach składniowych, połączeniach wyrazowych typo-
wych dla stylu hieratycznego.

W przestrzeni komunikacji religijnej okresu renesansu użycie rzeczownika »księgi« jako 
określenia całości Biblii stawało się jednak nacechowane. Wyraz był używany w stylu podnio-
słym, w ukierunkowanym humanistycznie dyskursie stawał się jednak coraz mniej funkcjo-
nalny, miał zbyt szeroki zakres, nieprecyzyjnie różnicował źródła wiary ze względu na stopień 
wiarygodności, na co zwracał uwagę m.in. Mikołaj rej, pisząc: 

»bo byś chciał zrownáć kſ ięgi dekretálſkie/ Konciliyſkie/ Sinodálſkie s ſtárym á z nowym 
Zakonem/ to ieſt/ z Biblią ſwiętą/ tedyby ią máłucżkiemi kſ iąſzkámi przećiwko tám tym 
przezwáć mógł.«9

Dodać trzeba, że w dyskursie religijnym znaczenie pluralnej formy »księgi« ›część dzieła‹ 
(caput libri), nawiązujące do incipitu, w którym zazwyczaj występowała także nazwa księgi, 
zostało podtrzymane i na trwałe utrwalone w wyrażeniu »[biblijne] księgi…«, np. Mojżeszowe 
Pierwsze, Genesis, Rut itp. różnica w stosunku do współczesnej polszczyzny polega na typowej 
dla dawnej polszczyzny formie liczby mnogiej Księgi Mojżeszowe Pierwsze, z czasem zastąpioną 
formą w lp. Księga Mojżeszowa, Księga Rodzaju, Genesis itp.10

O zakresie użycia i rozpowszechnieniu terminu »Biblia« świadczy porównanie częstości jego 
występowania z określeniami starszymi w słownikach oraz specyfika kolokacji tego rzeczowni-
ka. W SPXVI forma »księgi« w sensie ›Pismo Święte i/lub księgi religijne‹ ma 857 poświadczeń, 
natomiast wyraz »Pismo« tylko w znaczeniu ›Pismo Święte‹ w źródłach SPXVI został odnotowa-
ny aż 4876 razy. W XVI wieku to właśnie wyrażenie »Pismo (Święte)« było składnikiem licznych 
użyć metaforycznych, źródłem frazeologii związanej z podstawami wiary, funkcjonowało też 
jako określenie ›księgi‹, ›rozdziału‹, ›wersetu‹, ›tekstu‹ (tj. perykopy).11 rzeczownik »Biblia« 
ma stosunkowo niską frekwencję w źródłach do SPXVI, wynosi ona zaledwie 173 poświadcze-
nia i niewiele więcej – bo 189 – w korpusie barokowym obejmującym teksty z XVII i połowy 
XVIII wieku.12

Jako nowe i modne słowo spolonizowana nazwa »Biblia« zaistniała również jako hasło 
w średniopolskich słownikach. Jan Mączyński w łacińskopolskim leksykonie z 1564 roku za-
notował: »Biblon, gen. neutr. Latine Liber«, jako polski odpowiednik podał postać pluralną 
»Xięgi (Księgi)«. Za osobne hasło uznał grecką formę liczby mnogiej »Biblia«, którą słownikarz 
potraktował jak nazwę własną na zasadzie antonomazji przeniesioną z wyrażenia pospolitego 
»księgi (święte)«: »Biblia, orum, plur. Libri sacri, per antonomaſiam, Biblia.«13

Jeśli chodzi o adaptację gramatyczną, to ze względu na zakończenie -a rzeczownik »Bi-
blia« został przyswojony przez polszczyznę jako forma liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego 
w odmianie miękkotematowej – z a pochylonym w M lp., odmianą w D lp. »Biblijej« i B lp. 
»Bibliją«. W podręcznikach i kompendiach znaleźć można informację, że »[…] nomen biblia in 

8 Słownik staropolski (Sstp), t. 3, z. 6 (19), Warszawa 1962, s. 427428, https://spjs.ijp.pan.pl/haslo/in-
dex/4873/34407, w objaśnieniu znaczeń polskich wyrazów »księga/księgi« potwierdza zwyczaj używania 
tego słowa w odniesieniu do Pisma Świętego: »opus perscriptum, liber (etiam forma voluminis praeditus; 
ita saepissime de S. Scripturae vel patrum Ecclesiae libris, sed etiam de commentariis iudiciorum, corpo-
ribus legum, indicibus), caput libri, tomus.« To znaczenie podtrzymane zostało w okresie późniejszym 
Słowniku polszczyzny XVI wieku (SPXVI), http://spxvi.edu.pl/indeks/haslo/60513, który podaje 5 znaczeń, 
w tym niedostatecznie rozróżnione: »Stary i Nowy Testament i inne księgi kultowe, liturgiczne.«

9 rej, Mikołaj: Apokalipsis, Kraków 1565, k. 88v.
10 Według SPXVI już w drugiej połowie XVI wieku pojawiła się forma liczby pojedynczej »księga«, 

jednak nie w odniesieniu do ksiąg sakralnych. 
11 Komplementarnym określeniem »Biblii« jako czytania kościelnego były wyrażenia (lectio) »czcienie«, 

»czytanie«.
12 Słownik polszczyzny XVI wieku (SPXVI), http://spxvi.edu.pl/indeks/haslo/43852. Tytuły (nazwy) 

cytowanych dzieł podaję za (SPXVI).
13 mączyńsKi, Jan: Lexicon Latino-Polonicum..., Królewiec 1564, k. D6v.
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lingua Polon. est sing. numeri«.14 Wyjątkowo tylko Szymon Budny – bezkompromisowy tłumacz 
i filolog – używał formy pluralnej, o czym świadczy łączliwość składniowa tego rzeczownika 
w jego pismach: 

»myſliliſmy [...] dla ſnadnieyſzego niektorych mieyſc w piśmie S. trudnieyſzych/ poięcia 
y wyrozumienia/ krotkie przypiſki (co Lácinnicy Annotatiami zową) na końcu tych Biblij/ 
przydać«,15

czy na marginesie:
»Krákowſkich Biblij tłumácża niedouczenie«.16

Znakiem czasu – a jednocześnie językowym wykładnikiem tych przeobrażeń jest swoista 
proprializacja (lub raczej chrematyzacja) nazwy »Biblia«, której zaczęto używać w funkcji 
quasitytułu konkretnej edycji współczesnej lub historycznego przekazu. Specjalizację przez 
chrematyzację i proprializację terminu »Biblia« dobrze dokumentuje SPXVI, który notuje cha-
rakterystyczne użycia tego słowa jako składowej nazwy, np.: »Biblia Lutrowa«, »Biblia niemiec-
ka«, »Biblia polska«, »Biblia krakowska«, »Stara Biblia polska«, »Biblija Wujkowa«, »Biblija 
brzeska«, »Brzeska Biblija«, »Grecka Biblija«, »Biblija Grecka«, »Biblija Krolewska«, »Łacińska 
Biblija«, »Biblija Łacińska«, »Nieświeska Biblija«, »Biblija Nieświeska«, »Biblija Plantynowa«, 
»Żydowska (Hiwrejska) Biblija«, »Biblija Żydowska«.

W cytowanych przez SPXVI źródłach są to najczęstsze kolokacje wyrazu »Biblia«, ewokują 
one jednoznacznie filologiczny i typograficznoedytorski profil konceptu:

»Bo widźieli/ iż po wydániu Bibliey Polſkiey od Kátholikow w Krákowie/ wnet náſtáłá 
Biblia Brzeſka od Kálwiniſtow przełożona […].«17

»Krákowſkich lepak Biblij y Nowych Teſtámentow Tłumácżowi rychło miſtrz vmárł.«18

»[naśladowałem Greckiego egzemplarza] ktory ſię náyduie w Bibliey Krolewſkiey w Antor-
fie v Plántiná/ Roku 1572 drukowáney.«19

»Biblia To ieſt Kxięgi Stharego y Nowego Zakonu/ ná Polſki ięzyk/ z pilnośćią według 
Láćińſkiey Bibliey od Kośćiołá Krześćiáńſkiego powſſechnego przyięthey/ nowo wyłożo-
na.«20

»Ale żebymći tey rzecży wielą przykłádow niedowodził/ weyźrzy w Nieświeſką biblią Pol
ſką.«21

»K. Známionuie kśięgi Láćińſkie Krolewſkie/ ktore ſą w Bibliey Plántinowey.«22

»Ieſt v nich [Żydów] tá Kabálá dwoiáka/ [...] tę to mienią być wieſzcżą s przyrodzenia/ 
wiedząc rzecży przyrodzone ná zyemi y niebieſkie biegi/ Biblią albo piſmo ſwięte według 
rozumu przyrodzonego obycżáiem Filozowſkim wykłádáiąc.«23

»ſkąd też święte piſmo/ tho ieſt Biblia/ ná Grecki ięzyk z Zydowſkiego napierwey przeło-
żona ieſt.«24

»Bo iákie iym kolwie kśięgi do rąk przypadną/ (gdyby ie tylko Biblią/ álbo nowem teſta-
mentem zwano) bezpiecznie ie cżytaią.«25

Cytaty ilustrują typowe kolokacje tworzone przez wyraz »Biblia« z różnymi częściami mowy, 
na poziomie referencji najczęściej odnoszą się do filologicznych zabiegów związanych z rewizją 

14 Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku (ESJPXVII), https://sxvii.pl/index.php?stro-
na=haslo&id_hasla=5905&forma=BIBLIa#5905.

15 Budny, Szymon: Biblia, Nieśwież 1572, k. C4r (Przedmowa).
16 Budny, Szymon: Nowy Testament, Łosk? 1574, k. c3r marg. (Przedmowa).
17 Wujek, Jakub: Nowy Testament, Kraków 1593, s. 1 (Przedmowa).
18 Budny, Nowy Testament ( ref. 16), k. c3r (Przedmowa).
19 Wujek, Nowy Testament ( ref. 17), s. 16 (Przedmowa).
20 Leopolita: Biblia, Kraków 1561, karta tytułowa.
21 CzeChoWiC, Marcin: Rozmowy chrystyjańskie, Kraków 1575, k. 127v.
22 Wujek, Nowy Testament ( ref. 17), s. 30 (Przedmowa).
23 Bielski, Marcin: Kronika, Kraków 1564, k. 46r.
24 Ibidem, k. 270v.
25 Budny, Nowy Testament ( ref. 16), k. b1r (Przedmowa).

https://sxvii.pl/index.php?strona=haslo&id_hasla=5905&forma=BIBLIA#5905
https://sxvii.pl/index.php?strona=haslo&id_hasla=5905&forma=BIBLIA#5905
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i/lub tłumaczeniem tekstu, kolacjonowaniem, weryfikowaniem przekazów, publikacją, lekturą, 
egzegezą, komentowaniem.26 Osobna grupa kolokacji dotyczy funkcji tej księgi jako najwyższe-
go autorytetu w sprawach wiary. Oto charakterystyczne połączenia wyekscerpowane z SPXVI 
z pierwszej grupy: »naśladować egzemplarza«, »[Biblia] przełożona na język z języka«, »[Biblia] 
przełożona (od kogo?)«, »przełożyć Bibliją (transferre)«, »tłumacz Biblijej«, »przydać przypiski«, 
»[Biblia] nápráwowána«, »zfałszowána«. Cytowana przez SPXVI karta tytułowa z katolickiej 
Biblii Leopolity potwierdza, że zawierają one utarte formuły z informacją (nie zawsze wprost) 
o metodzie tłumaczenia oraz o środowisku, które firmuje dany przekład: »z pilnością według 
Łacińskiej Biblijej od Kościoła […] przyjętej nowo wyłożona«. Strony tytułowe są szczególnie 
nacechowanymi miejscami, w których nawiązywano więź z czytelnikiem, odwoływano się do 
postaw epistemicznych postulowanych przez Kościoły w stosunku do świętych ksiąg. Przymiot-
nikami »wierny« i »szczery« w zn. ›wiarygodny, prawdziwy‹, tj. incorruptus »niezepsuty przez 
błędy i domieszki‹ oraz »pilny« (studiosus, diligens), proprius ›własny, we właściwych słowach‹ 
określano stosunek przekładu do podstawy tłumaczenia z perspektywy veritas. W przekładach 
katolickich relację tę wyrażano zadiektywizowanym imiesłowem [tekst] »doświadczony« || 
»doświadszony« ›uznany‹ (probatus). Owa odmiennie definiowana przez podzielone chrześci-
jaństwo idea veritas konstytuowała przekłady wierne, a jednocześnie naznaczone wyznaniowo. 
Naukowy rys obiektywności, za którym stać miała w wypadku przekładów protestanckich 
philo logia sacra, pozwalał powiązać te przekłady z humanistycznym paradygmatem kultury 
i edukacji epoki renesansu spopularyzowanym przez Erazma z rotterdamu. W wypadku prze-
kładów katolickich veritas nie fundowano wyłącznie na tym kryterium, ale także na tradycji, 
czyli ›zgodnej opinii wielu‹ o danym przekazie (w wypadku Kościoła Katolickiego była to Wul-
gata).27

Kolokacje wyrazu »Biblia« z wyrażeniami, takimi jak »wydanie Biblijej«, »drukować Bibli-
ją«, »nastała Biblija« (w zn. ›ukazała się‹) potwierdzają, że wyrazu tego (podobnie jak wyrazu 
»księgi« i »Pismo«) używano, gdy była mowa o Piśmie Świętym jako książce i przedsięwzięciu 
edytorskim. W tym kontekście występowały także pozostałe rzeczowniki »księgi« i »Pismo«, 
jednak dla każdego z nich tego typu kolokacje stanowiły novum związane z epoką druku. 
Dlatego ta część kolokacji była wspólna, a w połączeniach pojawić się mogło wymiennie każde 
z podstawowych określeń świętych ksiąg chrześcijaństwa, np.: »imprymować [Bibliją, Księgi, 
Pismo/a]«, »[Biblię, Księgi, Pismo] wydać na światło« || »na światłość« || »na świat« (w zn. edere 
|| publicare librum), »ksiąg wydanie na świat« (w zn. editio), »[Biblija i Pisma] nastały«.

»Ięli ſię rzeczy poważnych piſáć ięzykiem Polſkim/ náſtáłá Biblia/ náſtháły ine piſmá/ 
kthore pokázuią drogę ludziom do dobrze czynienia.«28

»Ex libris aeditis [!] maximam sibi laudem paravit, Z xiąg które popiſał y ná ſwiát álbo 
yáwność wydał/ wielkiey sławy doſtał.«29

»ieſliże co przez wiele Xiąg na światło wydano yeſt/ tedy to niełatwie zaginać [!] może.«30

Termin »Biblia«, podobnie jak »Księgi« i »Pismo/a«, tworzył – rzecz jasna – charakterystycz-
ne połączenia, w których pojęcie to profilowane jest jako ›najważniejszy źródło wiary i nauki 
chrześcijańskiej‹. U pisarzy protestanckich kolokacje te często wzmacniane są dodatkowym 
określeniem »jedyne«. Biblia jest tu konceptualizowana lokatywnie, jako miejsce – podstawa, 
fundament, grunt – na którym można »stanąć«, »oprzeć się« lub »budować« (wiarę). Do czę-
stych należy fraza »stoi« w [Biblijej, Piśmie/Pismach, Księgach] (o czym), »stoi tak«, np. w Ka-
techizmie Jana Seklucjana czytamy: »Stoi thák w Biblij […].«31

26 Zagadnienie to wielokrotnie było podejmowane przez polskich badaczy, szerzej na ten temat zob. 
m.in. soBCzykoWa, Joanna: O naukowej polszczyźnie humanistycznej złotego wieku. Wujek – Budny – 
Murzynowski, Katowice 2012. Na temat funkcji tytułów zob. też WiniarsKa-górsKa, Szesnastowieczne 
przekłady Pisma Świętego ( ref. 4), s. 144159.

27 Por. koryl, Jakub: Prorocy i tłumacze. Spory o samodzielność biblistyki i filologii w piętnastym i szes-
nastym wieku, in: muszytoWska, Dorota (ed.): Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju edytorstwa, badań 
językoznawczych i translatorskich, Warszawa, s. 175210.

28 górnicKi, Łukasz: Dworzanin polski, Kraków 1566, k. a2v.
29 mączyńsKi, Lexicon Latino-Polonicum... ( ref. 13), k. 279c, 191c, 329b.
30 kWiatkoWski, Marcin: Książeczki rozkoszne ... o poćciwym wychowaniu dziatek, Królewiec 1564, 

k. H1r.
31 sekluCjan, Jan: Catechismus, Królewiec 1547, k. a4r.
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Jako bliskoznacznik rzeczowników »Księgi« i »Pismo/a« wyraz »Biblia« bez trudu wszedł 

również w funkcjonujące już w polszczyźnie połączenia wyrazowe nazywające czynności czy-
tania i pisania, a także rozumienia świętych ksiąg, np. »W [Bibliji, Księgach, Piśmie] napisano 
[jest]«. Częste były połączenia [»Bibliją« || »Księgi« || »Pisma« || »Tekst« || »Czytanie«] lub 
w »Biblijej … czytać«. 

Zmiany nie dotknęły wówczas wyrazu »tekst«, o czym już pisałam w innym miejscu.32

Przypomnę, że w dawnej polszczyźnie miał on podstawowe znaczenie ›perykopa czytana 
podczas liturgii‹, ›ewangelia czytana w Kościele‹ lub ›wyimek utworu do pamięciowego opa-
nowania, słowa pieśni‹. W dobie nowopolskiej znaczenie ›perykopa‹ – dawniej podstawowe – 
w polszczyźnie wyszło z użycia. Grzegorz Knapski, jezuicki autor słownika z 1621 i 1643 r., 
który odnosząc się do ówczesnego uzusu, opisał »tekst« jako zapis »między którym abo na któ-
rym bywa gloska [= glosa – I. W.G.], komentarz, wykład«, które to części dalej określa mianem 
»kontekstu wypowiedzi« (contextus orationis).33 Knapski zaznaczył, że vulgo textus vel contextus 
non proprie. Sam termin »tekst« zwęził do znaczenia »słowa Pisma (verba scriptoris)«, co właści-
wie odnosi się do fragmentu czytanego podczas liturgii, czyli ›perykopy‹ będącej przedmiotem 
komentarza i interpretacji. Pojęcie »kontekstu« odniósł do całego universum komentatorskiego 
dopełniającego tekst główny, który w dawnej polszczyźnie nosił nazwę »wykład«.

Sztuka erudycyjnej hermeneutyki i potrzeby nauczania kościelnego wiąże się z powstaniem 
leksyki nazywającej zabiegi interpretacyjne. Opisy wskazują, że w polszczyźnie często posłu-
giwano się rzeczownikiem »wykład« – jako odpowiednikiem łacińskiego expositio, pochodnego 
od exponere. Mianem »wykładu« nazywano zwięzłe wyliczenie najważniejszych treści jakiego 
dzieła, odbywającego się wedle zasady, o której pisze Mączyński: »Oznajmię, wyliczę, wypowiem 
wam krótkiemy słowy.« O takim rozumieniu tego czasownika i wyrażeń od niego pochodnych 
świadczą przykłady z leksykonu:

»Expono, Wykładam, wysadzam, wyliczam, oznajmiam, [...].
»Expositio (verbale), Wyłożenie, wykładanie, wysadzenie, też wyliczenie, oznajmienie czyjej 
wolej.«34

Znaczenie expositio jako ›uporządkowanie wypowiedzi, zwięzłe objaśnianie czegoś komuś‹ 
rzutuje na rozumienie pojęcia »wykład« jako uporządkowanej, ale krótkiej wypowiedzi, re-
kapitulującej najważniejsze myśli. Niekiedy rzeczownik »wykład« odpowiadał dzisiejszemu 
»przekład«, choć – jak się wydaje – wynikało to ze także z nieostrej granicy w pojęciowym 
rozróżnieniu tych czynności na tekście, a raczej statusu przekładu jako rodzaju interpretacji, 
nie zaś zastępnika oryginału. 

Do metody filologicznej, tj. do kolacjonowania tekstu, odsyłają terminy »dokład«, »dokłada-
nie się« (zwykle używane w formie pluralnej). Określenia »dokład« i »dokładanie się (tekstu)« 
oznaczały komentarz zamieszczany na marginesie będący wynikiem konfrontacji przekładów. 
Obecność takiej noty sygnalizowała jednocześnie korzystanie z filologicznej metody. W tej gru-
pie znajdują się też określenia, jakimi posługuje się Wujek, kiedy mówi o technice przekładu 
filologicznego: »ujmowanie«, »przydawanie« i »odmienianie (tekstu)«, »dokładać się wykłada-
czów greckich« ›o korzystaniu pomocniczo z różnych przekazów‹.

Terminy »wykład«, »wykłady pokrajne«, czyli »marginalia« odnosiły się do komentarzy 
natury egzegetycznej. Niekiedy termin ten występował w postaci imiesłowowej »wyłożone 
(księgi)« i był określeniem edycji opatrzonej komentarzem. Z egzegezą wiązało się także wy-
dzielenie tzw. miejsc trudnych, które określano jako »miejsce trudne« lub »ciężkie«. Swego 
rodzaju odpowiednikiem »wykładu« w kulturze pisma i zdalnego kontaktu stał się »przypisek«: 

»[…] myslilismy […] dla snadnieyszego niektorych mieysc w piśmie S. trudnieyszych, poięcia 
y wyrozumienia/ krotkie przypiski (co Lácinnicy Annotatiami zową) na końcu tych Biblij/ 
przydać.«35

Zjawisku polonizacji pojęcia Biblii jako książki towarzyszyła polonizacja i funkcjonaliza-
cja podstawowego słownictwa referencyjnie odnoszącego się do tzw. zwieńczenia formalnego 

32 WiniarsKa-górsKa, Izabela: »Textus vel contextus – non proprie...«, czyli o dawnym rozumieniu 
tekstu i kontekstu na wybranych przykładach, in: mika, Tomasz – rojszczaK-robińsKa, Dorota – ziółKoW-
ska, Olga (eds.): Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym, Poznań 2018, s. 225271.

33 W tym czasie rzeczownik ten występował także w wyrażeniach »tekst pieśni« lub »tekst do pieśni«, 
tj. w notowanym do dziś sensie ›słowa utworu muzycznego‹. Współczesne znaczenie terminu »tekst« 
podaje dopiero tzw. Słownik wileński z 1861 roku.

34 mączyńsKi, Lexicon Latino-Polonicum... ( ref. 13), k. 310v.
35 Budny, Biblia ( ref. 15), k. C1r.



72 I z a b e l a  W I n I a r s k a - G ó r s k a

Clavibus unitis 11/2 (2022), pp. 65-78 © association for Central European Cultural studies

A
r
t
i
c
u
l
i

/8
książki. Mam tu na myśli metajęzykowe, techniczne określenia elementów paratekstu obej-
mujące zarówno nazwy fachowe książki i jej składowych, np. »rozdział«, jak również tytuły 
niektórych biblijnych ksiąg, które w nieco odmiennym kształcie utrwaliły się w tradycji ka-
tolickiej i protestanckiej. Właśnie w tej odmiennej postaci upatruję ich sensotwórczej funkcji 
jako księgi symbolicznej.

Interesującym przykładem jest także cicha ewolucja, jaka dokonała się w nazwaniu roz
działów, którą możemy obserwować już kolejnych wydaniach polskich wulgat. W starszych 
przekładach mamy wyraźne przejęte z łaciny Cap. Capitulum czy poddane drobnej polonizacji 
graficznej »Kapitulum«. Z czasem pojawiło się »rozdzielenie« jako jeden najczęstszy typ de-
rywatu abstrakcyjnego (nomina actionis), dopiero w ostatniej ćwierci XVI wieku znajdujemy 
»rozdział«, którego autorstwo przypisuje się Szymonowi Budnemu. Derywat ujemny »roz-
dział« nadaje przedmiotowy, rezultatywny i rzeczownikowy charakter terminu. Obserwacja 
paralelnych przykładów dowodzi, że mamy do czynienia z serią podobnych zmian. Pod koniec 
XVI wieku, kiedy starsze słownictwo przestawało być funkcjonalne, pojawiały się seryjnie de-
rywaty ujemne »rozdział«, »wyłożenie« – »wykład«, »znakowanie« – »znak«, »dołożenie po-
krajne« – »dokład« (konfrontacja wielu źródeł) i »przełożenie« – »przekład«. Wyrazy takie jak 
»przekład«, »dokład«, »rozdział« itp., a więc tzw. odczasownikowe derywaty paradygmatyczne 
powstałe w wyniku derywacji ujemnej (przez ucięcie), postrzegam raczej jako wynik dalszego 
stopnia poloni zacji. Te szesnastowieczne neologizmy odpowiadały potrzebom nominalizacyj-
nym epoki. 

2. Paratekstowy sztafaż a nowożytne pojęcie Biblii jako wernakularnej wulgaty
Medium, jakim był druk, znakomicie nadało się do profilowania i ujednoznacznienia podstaw 
wiary w duchu kanonów. Zajmijmy się formo i sensotwórczą funkcją paratekstu. Za cechę 
charakterystyczną i konstytutywną narodowych wulgat uznaję formalny porządek polegający 
na zachowaniu kanonicznej kolejności ksiąg oraz odpowiadający mu układ tekstu. Edukacyjną 
rolę miały spisy treści, które nie tylko porządkowały zawartość książki i pozwalały odnaleźć 
fragmenty, ale uczyły wiernych kanonu, czyli generowały wiedzę powiązaną wprost z norma-
tywnym charakterem wernakularnej wulgaty. Taki właśnie sposób ekspozycji tekstu miał uza-
sadnienie teologiczne, był nośny propagandowo, bo obejmował cały tekst, a nie biblijny przekaz 
w wyimkach. Ponadto był łatwo rozpoznawalny, pozwalał odróżnić zinstytucjonalizowane 
przekłady Pisma Świętego od innych form prezentujących biblijne treści. To zaś dotyka różnego 
rozumienia kanonu przez Kościół Katolicki oraz Kościoły wyrosłe z reformacji.36 »Kanon« (grec. 
dosł. »trzcina« w zn. przenośnym ›pręt mierniczy, wzorzec, miara‹, łac. canon ›reguła, przepis, 
norma‹) to uznany przez dany Kościół zbiór ksiąg biblijnych, źródło doktryny, systemu znaczeń 
integrujących społeczność wyznaniową. Kościół Katolicki na soborze trydenckim potwierdził 
autentyczność ksiąg znajdujących się w »starym i rozpowszechnionym wydaniu łacińskim«, 
czyli w przekładzie św. Hieronima. W kościołach protestanckich w odniesieniu do Starego Testa-
mentu wprowadzono podział na księgi kanoniczne i apokryfy (dawniej: »apokryfa«), czyli księgi 
deuterokanoniczne, które nazywano »niepewnymi«. W drukowanych edycjach Biblii wydzielano 
je jako osobną grupę, niekiedy drukowano mniejszą czcionką.

Typografia okazała się przydatnym narzędziem w upowszechnianiu i uświadomieniu pojęcia 
kanonu. Spisy treści i żywa pagina nie tylko stanowiły zwieńczenie formalne, ale miały też wy-
miar dydaktyczny i poniekąd symboliczny, przedstawiały właściwą kolejność ksiąg biblijnych. 
różnice dobrze pokazują spisy treści polskich Biblii. 

W kręgu pisarzy protestanckich pojawiały się sformułowania o tzw. »księgach pewnych«, 
czyli protokanonicznych oraz »księgach niepewnych« – apokryfach, tj. deuterokanonicznych. 
Te zaś oddzielali od przekazów nigdy nie uznawanych przez starożytne synody za kanoniczne, 
które współczesna tradycja protestancka określa mianem »pseudoepigrafów«. W edycji brze-
skiej, która miała wyraźny zamysł edukacyjny, apokryfy zostały wliczone do ksiąg Starego 
Testamentu, potraktowane jednak jako odrębna całostka, wydzielona zarówno w rejestrze, jak 
i w publikacji. apokryfy zachowują jednak wspólną paginację z pozostałymi księgami starote-
stamentowymi. Nowy Testament zaś ma numerację odrębną. Tytuły ksiąg deuterokanonicznych 
z Biblii brzeskiej zawierają często objaśnienia tłumaczące, dlaczego daną księgę uznano za 

36 Kościoły chrześcijańskie różnią się, jeśli chodzi o kanon ksiąg Starego Testamentu. W Kościołach 
katolickim i prawosławnym za natchnione uważa się zarówno księgi proto, jak i deuterokanoniczne, 
w Kościołach wyrosłych z reformacji księgi deuterokanoniczne są uważane za apokryfy i umieszczane 
w osobnych dodatkach. Pomimo podniesionych przez Marcina Lutra dyskusji i wątpliwości na temat 
kanonu Nowego Testamentu zbiór kanonicznych ksiąg nowotestamentalnych w Kościołach jest taki sam, 
mimo że protestantyzm stosuje wewnętrzne zróżnicowanie w obrębie ksiąg Nowego Testamentu.
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apokryf, jak w przykładowych: »Mądrość Salomonowa, których ksiąg niemasz po żydowsku, 
jedno po grecku« czy »Ostatek historyjej Hester, który tylko jest w greckiem pisaniu«, »Pieśń 
trzech świętych młodzieńców, która jest w greckim w trzeciem kapitulum Danielowym po tych 
słowiech, i chodzili w pośród ognia«. W przekładzie Budnego Apokryfy również zostały wyod-
rębnione jako całostka opatrzona krótkim wstępem. Mają jednak, podobnie jak Nowy Testament, 
osobną numerację stron, nie zostały ujęte w rejestrze ksiąg Starego Testamentu, ale też nie 
mają własnego spisu jak księgi Nowego Testamentu.

Ilustracje ( Il. 14) pokazują spisy treści w Biblii katolickiej Leopolity z 1561 roku, ewan-
gelickoreformowanej Biblii brzeskiej z 1563 oraz rejestr ksiąg Nowego Testamentu w przekła-
dzie Szymona Budnego, w którym ze względów filologicznych zmieniona została tradycyjna 
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Il. 1:
Spis treści Starego 

Testamentu katolic-
kiej Biblii Leopolity 

(1561), k. [*B6r], 
https://polona.pl/item/
biblia-to-iest-xiegi-sta-

rego-y-nowego-zako-
nu-na-polski-iezyk-z

-pilnoscia-wedlug,M-
TE2MzMzOTU/20/#i-

tem 

https://polona.pl/item/biblia-to-iest-xiegi-starego-y-nowego-zakonu-na-polski-iezyk-z-pilnoscia-wedlug,MTE2MzMzOTU/2/#info:metadata
https://polona.pl/item/biblia-to-iest-xiegi-starego-y-nowego-zakonu-na-polski-iezyk-z-pilnoscia-wedlug,MTE2MzMzOTU/2/#info:metadata
https://polona.pl/item/biblia-to-iest-xiegi-starego-y-nowego-zakonu-na-polski-iezyk-z-pilnoscia-wedlug,MTE2MzMzOTU/2/#info:metadata
https://polona.pl/item/biblia-to-iest-xiegi-starego-y-nowego-zakonu-na-polski-iezyk-z-pilnoscia-wedlug,MTE2MzMzOTU/2/#info:metadata
https://polona.pl/item/biblia-to-iest-xiegi-starego-y-nowego-zakonu-na-polski-iezyk-z-pilnoscia-wedlug,MTE2MzMzOTU/2/#info:metadata
https://polona.pl/item/biblia-to-iest-xiegi-starego-y-nowego-zakonu-na-polski-iezyk-z-pilnoscia-wedlug,MTE2MzMzOTU/2/#info:metadata
https://polona.pl/item/biblia-to-iest-xiegi-starego-y-nowego-zakonu-na-polski-iezyk-z-pilnoscia-wedlug,MTE2MzMzOTU/2/#info:metadata
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kolejność dwóch ostatnich ewangelii. Tłumacz zmianę motywował chęcią podania obok siebie 
ksiąg przypisywanych świętemu Łukaszowi jako autorowi ewangelii i Dziejów Apostolskich, 
dlatego ewangelię Janową zamieścił wcześniej. Spis treści bywał też, jak w wypadku Szymona 
Budnego, miejscem manifestacji poglądów na temat statusu tłumaczenia jako zabiegu iście 
filologicznego.

3. Tytuły ksiąg i ich abrewiacje
Jeśli chodzi o tytuły i abrewiacje, można zaryzykować twierdzenie, że szesnastowieczne druki 
Pisma Świętego cechuje brak stabilizacji, by nie rzec chaos. Można na ten bałagan spojrzeć dyna-

/10

Il. 2:
Spis treści Nowego 
Testamentu katolickiej 
Biblii Leopolity (1561), 
k. [*1v], https://polona.
pl/item/biblia-to-iest
-xiegi-starego-y-nowe-
go-zakonu-na-polski
-iezyk-z-pilnoscia-we-
dlug,MTE2MzMzO-
TU/943/#item

https://polona.pl/item/biblia-to-iest-xiegi-starego-y-nowego-zakonu-na-polski-iezyk-z-pilnoscia-wedlug,MTE2MzMzOTU/2/#info:metadata
https://polona.pl/item/biblia-to-iest-xiegi-starego-y-nowego-zakonu-na-polski-iezyk-z-pilnoscia-wedlug,MTE2MzMzOTU/2/#info:metadata
https://polona.pl/item/biblia-to-iest-xiegi-starego-y-nowego-zakonu-na-polski-iezyk-z-pilnoscia-wedlug,MTE2MzMzOTU/2/#info:metadata
https://polona.pl/item/biblia-to-iest-xiegi-starego-y-nowego-zakonu-na-polski-iezyk-z-pilnoscia-wedlug,MTE2MzMzOTU/2/#info:metadata
https://polona.pl/item/biblia-to-iest-xiegi-starego-y-nowego-zakonu-na-polski-iezyk-z-pilnoscia-wedlug,MTE2MzMzOTU/2/#info:metadata
https://polona.pl/item/biblia-to-iest-xiegi-starego-y-nowego-zakonu-na-polski-iezyk-z-pilnoscia-wedlug,MTE2MzMzOTU/2/#info:metadata
https://polona.pl/item/biblia-to-iest-xiegi-starego-y-nowego-zakonu-na-polski-iezyk-z-pilnoscia-wedlug,MTE2MzMzOTU/2/#info:metadata
https://polona.pl/item/biblia-to-iest-xiegi-starego-y-nowego-zakonu-na-polski-iezyk-z-pilnoscia-wedlug,MTE2MzMzOTU/2/#info:metadata
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micznie jako na proces kształtowania i stabilizacji kanonu, czemu towarzyszyła rewizja nazwań 
i tytułów poszczególnych ksiąg oraz dopasowanie do nich właściwych im skrótów. Zdarza się, 
że ta sama księga ma inną nazwę w nagłówku niż w żywej paginie, bardziej rozbudowaną 
w stosunku do tytułu z rejestru ksiąg, gdzie zazwyczaj występowała w formie skróconej. Nie-
kiedy w drukach mających polskie tytuły znajdujemy łacińskie abrewiacje, najczęściej dotyczy 
to skrótu Apokalipsy, która w szesnastym wieku przyjęła nowy tytuł, a także Dziejów Apostol-
skich zwanych też »Sprawami apostolskimi«. różne skróty ma nierzadko Pięcioksiąg i Kroni-
ki, które przyjmowały nazwy dwujęzyczne, np.: »Genesis«, »Exodus« lub »1., 2. Mojżeszowa«, 
»Para lipomenon«. Co ciekawe, w renesansowych drukowanych przekładach Nowego Testamentu 
w przywołaniach i skrótach praktycznie nie wystąpiły starsze, zwyczajowe nazwy Pięcioksią-

Il. 3:
Spis treści ewangelicko- 

reformowanej Biblii 
brzeskiej (1563), 

k. [*7v], https://polona.
pl/item/bjblia-swie-

ta-tho-iest-ksiegi-sta-
rego-y-nowego-zako-
nu-wlasnie-z-zydow-
skiego,NjczNDYwNj-

c/17/#item

polona.pl/item/bjblia-swieta-tho-iest-ksiegi-starego-y-nowego-zakonu-wlasnie-z-zydowskiego,NjczNDYwNjc/17/#item 
polona.pl/item/bjblia-swieta-tho-iest-ksiegi-starego-y-nowego-zakonu-wlasnie-z-zydowskiego,NjczNDYwNjc/17/#item 
polona.pl/item/bjblia-swieta-tho-iest-ksiegi-starego-y-nowego-zakonu-wlasnie-z-zydowskiego,NjczNDYwNjc/17/#item 
polona.pl/item/bjblia-swieta-tho-iest-ksiegi-starego-y-nowego-zakonu-wlasnie-z-zydowskiego,NjczNDYwNjc/17/#item 
polona.pl/item/bjblia-swieta-tho-iest-ksiegi-starego-y-nowego-zakonu-wlasnie-z-zydowskiego,NjczNDYwNjc/17/#item 
polona.pl/item/bjblia-swieta-tho-iest-ksiegi-starego-y-nowego-zakonu-wlasnie-z-zydowskiego,NjczNDYwNjc/17/#item 
polona.pl/item/bjblia-swieta-tho-iest-ksiegi-starego-y-nowego-zakonu-wlasnie-z-zydowskiego,NjczNDYwNjc/17/#item 
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gu o przedrenesansowej proweniencji, takie jak: »Księgi rodzaju« || »Początku«, »Wyjście« || 
»Wyswo bodzenie«, »Kapłańskie«, »Liczby« || »Pocztów«, »Wtorego Zakonu« || »Powtarzanie 
Zakonu«. 

Wspomnieć trzeba o niepełnej stabilizacji tytułów, o czym świadczy chociażby przykład 
Księgi Nehemiasza. Biblia brzeska i Wujka w nagłówku mają odpowiednio tytuły: »Księgi Nehe-
mijaszowe, które pospolicie zową wtoremi Księgami Ezdraszowemi (Nehemijasz)« i »Księgi Ne-
hemijaszowe, które też zowią Esdraszowe Wtóre«, w spisie treści pojawia się zapis »Esdraszowe 
Wtóre«. W obu drukach podstawą skrótu była jednak starsza nazwa, mianowicie »2 Esdr.« || 
»2. Ezdra.« itp. warianty. 

Il. 4:
Spis treści ariańskiego 
tłumaczenia Nowego 
Testamentu (1574) 
Szymona Budnego 
w wydaniu [Łosk: 
Feliks Bolemowski, 
ca 1589], k. [d4v], 
https://polona.pl/
item/nowy-testa-
ment,NzY4NzA1N-
w/25/#item 

https://polona.pl/item/nowy-testament,NzY4NzA1Nw/25/#item
https://polona.pl/item/nowy-testament,NzY4NzA1Nw/25/#item
https://polona.pl/item/nowy-testament,NzY4NzA1Nw/25/#item
https://polona.pl/item/nowy-testament,NzY4NzA1Nw/25/#item
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Jak wspomniałam, żywa pagina i tytuły są wyrazem zmian. Wyrazistym przykładem 
szesnasto wiecznych zmian jest odejście w drukowanych wulgatach od średniowiecznej na-
zwy »Tajemnice« lub »Księga Bożych Tajemnic« na rzecz nowszych, wariantywnych: »Ob
jawienie świętego Jana« (1563) || »Zjawienie Jana świętego« (1563) || »apokalipsys albo Obja
wienie« (1572) || »Objawienie« (1599). Jak widać, nie przyjęła się wówczas jedna, wspólna 
dla wszystkich druków nazwa, a wariantywność w tym zakresie do dziś jest kontynuowana, 
obejmuje dwa tytuły »apokalipsa« i »Objawienie«. Ten pierwszy występuje w wydaniach ka-
tolickich, drugi – odwołujący się do dziedzictwa renesansowego – utrwalił się w edycjach 
protestanckich. 

W tytułach ksiąg współwystępują również inne nazwy starsze i nowsze, np. »Psáłterz 
albo Żołtarz« u Leopolity, starszą nazwę spotykamy także u Budnego – »Chwały abo Psał-
terz«. Nie miało to jednak wpływu na postać skrótu, gdyż powszechnie podstawą była nazwa 
greckołacińska.

Przejawem przechodzenia od tytułów łacińskich na nowsze są objaśniające nazwy w Biblii 
brzeskiej (1563), np.: »Wtóre księgi królewskie, które łacinnicy pospolicie czwartymi nazywa-
ją«. Zmianę tę widać wyraźniej, gdy porównamy sposób przywoływania tej księgi w drukach 
starszych. W luterańskiej translacji Nowego Testamentu Stanisława Murzynowskiego (1551
1553) spotykamy wyłącznie starsze abrewiacje: tłumacz odwołuje się do »łacińskich« tytułów 
Ksiąg królewskich: »1., 2., 3., 4. reg.« || »re.« Tłumacze brzescy, a za nimi także Czechowic, 
wprowadzają skróty według tytułów przekładu brzeskiego: »1., 2. Sam(uelowa)« odpowiadające 
»1., 2. reg.« oraz »1. i 2. Krol(ewska)« odpowiadające »3.« i »4. reg. Król.« 

Polonizacja abrewiacji postępowała od wydania Biblii brzeskiej (1563). Z dużą konsekwencją 
została ona przeprowadzona w edycjach z kręgu reformacyjnego. Co ciekawe, spolonizowany 
system abrewiacji, oczywiście dostosowany do tytułów ksiąg przyjętych w drukach katolic-
kich, pojawił się w tłumaczeniach Nowego Testamentu Jakuba Wujka (1593, 1599), np. »1, 2, 3, 
4 Krol«, »1 Kron:« »2. Kron.« (nie zaś »Paralipomenon«). Mieszany charakter – polskołaciński, 
ze zdecydowaną przewagą polskich skrótów występuje w przekładach Budnego (1570 i 1572). 
Wyłącznie łacińskie abrewiacje stosowano w katolickich drukach Scharffenbergerów (1556, 
1561), w drukach królewieckich daje się zauważyć ich nieznaczna polonizacja, zwłaszcza w za-
pisach »Luk.[asz]«, »Iak.[ub]«, »Marek«. 

Większa różnorodność cechuje skróty utworzone od imion oraz nazw mieszkańców, które 
wystąpiły w Listach Apostolskich: »Korinthow«, »Efezow«, »Filippensow«, »Tesalonicesow« czy 
formacji zbiorowych u Szymona Budnego: »ku Koritnskim«, »Efeskim« itp. Przejawem polo-
nizacji skrótów jest zastąpienie abrewiacji »ro.« || »rom.« polskim rzeczownikiem do »rzy-
mian(ow)«, podobnie »List do Żydów« (nie zaś »Hebrajczyków«). 

Wnioski
W porównaniu do staropolskich wyobrażeń Biblii w epoce, kiedy pojęcie to utożsamiano z sa-
kralnymi księgami chrześcijaństwa utożsamianymi ze względu na treść, wczesnonowożytna 
konceptualizacja Biblii została silnie sprofilowana, wyeksponowane zostały następujące aspek-
ty: filologiczny, instytucjonalny i edytorski. Nowy sposób rozumienia nawiązywał do renesan-
sowej eruditio, która weszła w obręb egzegezy biblijnej jako jej podstawowe i niezbywalne 
narzędzie. Tak ukierunkowanemu rozumieniu pojęcia sprzyjała polonizacja terminu »Biblia« 
w XVI wieku, jej chrematyzacja i propralizacja. Wyrazistą konsekwencją krytycznofilologicz-
nej erudycji przeniesionej na grunt biblistyki w wydaniu wernakularnym była modernizacja 
terminologii związanej z biblistyką oraz technicznym – paratekstowym wyposażeniem Pisma 
Świętego jako książki religijnej. Zmiany polegały na przyjęciu nowych wyrazów – zapożyczeń 
formalnych (internacjonalizmów), stopniowym regresie starszych terminów przez stopniowe 
przesuwanie ich do sfery leksyki nacechowanej stylistycznie, zmianach kontekstowych doko-
nywanych przez używanie zarówno utartych, jak i nowych terminów w nowych kolokacjach 
związanych np. z techniką druku i komunikacją za pośrednictwem druku. Upowszechnianie 
Biblii jako określonego modelu książki miało też funkcje poznawcze, ułatwiało instytucjonali-
zację wulgat w ramach Kościołów i denominacji. Istotnie w tym aspekcie są nie tylko zmiany 
poszczególnych tytułów, ale całego układu, co jest pochodną dyskusji na temat kanonu bi-
blijnego prowadzonej przez chrześcijaństwo zachodnie. Polonizacji Biblii sprzyjało nie tylko 
uporządkowanie nazw poszczególnych ksiąg, jak również określeń związanych z segmentacją 
tekstu i pracą filologiczną. Częściowej polonizacji poddano także skróty ksiąg biblijnych. abre-
wiacje biblijne w szesnastowiecznych przekładach biblijnych cechuje wprawdzie brak stabiliza-
cji, jednak ogląd systemów skrótów wprowadzanych w poszczególnych drukach w półwieczu 
15511599 pozwala dostrzec wyraźną tendencję do ich systematyzacji oraz – co ważniejsze 
– polonizacji, która postępowała wraz z upowszechnianiem się i stabilizacją polskich tytułów 
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ksiąg w publikacjach przeznaczonych dla świeckich odbiorców. Powstanie polskiego systemu 
abrewiacji należy wiązać z rozwojem książki drukowanej, silnym oddziaływaniem druku brze-
skiego jako wzorca i publikacji wyznaczającej standardy edytorskie, a także ze świadomymi 
działaniami normatywizacyjnymi i edukacyjnymi wydawców Pisma Świętego. Jednak nie można 
nie docenić ogólnego wzrostu oddziaływania słowa pisanego, wprowadzania do obiegu czytel-
niczego Biblii, po którą mogli sięgać odpowiednio ukierunkowani czytelnicy świeccy niezależnie 
od wyznania.
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