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„Commentatoris officium est, non quid ipse velit: sed quid sentiat ille quem interpretatur, exponere” (Hier., Ep. 

4, 17) 

Ważnym celem literatury kościelnej, począwszy od czasów patrystycznych, była 

interpretacja Pisma Świętego. Kształceni w klasycznych szkołach retorycznych egzegeci 

stosowali różnorodne metody, kiedy pochylali się nad tekstem biblijnym. Stając przed 

bogactwem gatunków i treści biblijnych egzegeta napotykał wiele niezrozumiałych 

fragmentów. Rodziło to w nim ciekawość, ale też zmuszało go do obrony przed 

przeciwnikami chrześcijaństwa i heretykami, którzy ochoczo wykorzystywali takie 

nieścisłości w tekście świętym. 

 Komentarze biblijne są więc cennym świadectwem pojmowania i aktualizacji 

znaczenia Pisma Świętego w minionych czasach. Ukazują, jak spory doktrynalne wpływały 

na spojrzenie egzegetów, którzy niejednokrotnie byli także apologetami. Są często 

przykładami ścierania się dwóch racji hermeneutycznych – alegoryzacji i literalizacji tekstu 

świętego. 

 Interesujące nas piśmiennictwo ma znaczenie dla badaczy różnych dziedzin. Na 

przykład filologom biblijnym mogą być pomocne w krytyce tekstu biblijnego, gdyż zawierają 

wiele cytatów z różnych przekładów Pisma Świętego. Często zawierają odwołania do 

utraconych dziś autorów i ich dzieł. 

Temat tegorocznej konferencji to: „Biblia i jej interpretacja w komentarzach”. 

Miejscem naszych obrad będzie siedziba Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z 

Południowej Wielkopolski, Forum Synagoga, przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie 

Wielkopolskim. Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 maja 2015 r. Do udziału w 

konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych: teologów, filologów, historyków i 

innych badaczy, którym tematyka komentarzy biblijnych jest bliska. 



Abstrakty (do 200 słów) w jednym z języków kongresowych lub w języku polskim 

prosimy przesyłać do dnia 31 marca 2015 r. na adres mjozwiak.uni.wr@gmail.com. Lista 

prelegentów zostanie ogłoszona najpóźniej 27 kwietnia 2015 r., o czym wszyscy kandydaci 

zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Szczegółowy program konferencji zostanie 

podany do dnia 4 maja 2015 r. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. 

 


