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W prê¿nie rozwijaj¹cym siê rodowisku biblistów polskich znane s¹ wartociowe publikacje naukowe ks. Krzysztofa Bardskiego. Podejmowana przez
niego problematyka odnosi siê do szczególnie trudnego i wymagaj¹cego obszaru badawczego, jakim jest egzegeza patrystyczna. W publikacji ks. Bardskiego odnajdujemy nowe elementy, na które warto zwróciæ szczególn¹ uwagê.
Tytu³ ksi¹¿ki  Lektyka Salomona. Bibliasymbolinterpretacja  wskazuje, ¿e
w centrum zainteresowania jej autora znajduj¹ siê istotne treci o charakterze
czysto hermeneutycznym.
Na ksi¹¿kê sk³adaj¹ siê trzy g³ówne czêci. Pierwsza, zatytu³owana Drogi
nauki. Symboliczno-alegoryczna interpretacja Biblii  Status questionis i panorama bibliograficzna, zawiera piêæ rozdzia³ów. W pierwszym rozdziale autor
omawia dokumenty magisterium Kocio³a oraz opracowania dotycz¹ce noematyki biblijnej (s. 2334). W rozdziale drugim odnosi siê do duchowej interpretacji Biblii z perspektywy historycznej (s. 3592). Omawia duchow¹ lekturê
tekstów biblijnych w ujêciu ca³ociowym oraz w jej rozwoju historycznym pocz¹wszy od staro¿ytnoci chrzecijañskiej do XIII w. W rozdziale trzecim, prezentuje stan badañ z zakresu teorii symbolu (s. 9399). W czwartym (99122)
 omawia prace badawcze dotycz¹ce symboliki biblijnej (ujêcie ca³ociowe, ujêcie szczegó³owe, typologia). Pierwsz¹ czêæ opracowania zamyka omówienie
podstawowych kompendiów i s³owników przydatnych w studiach nad symbolik¹ biblijn¹ (rozdzia³ pi¹ty, s. 123-129).
Czêæ druga, zatytu³owana Drogi mi³oci. Studia nad symboliczno-alegoryczn¹ interpretacj¹ Biblii, zawiera trzy rozdzia³y odpowiadaj¹ce trzem wizjom interpretacji tekstu biblijnego z perspektywy symbolicznej. W rozdziale
szóstym autor zawar³ refleksjê nad tekstem, który da³ pocz¹tek tytu³owi ca³ej
publikacji. Jest to Pnp 3,6-11 (s. 130220). St¹d tytu³  Lektyka Salomona
(Pnp 3,6-11). Od tekstu biblijnego do symbolu i kolejne grupy interpretacji:
literacka, symboliczna w tradycji greckiej oraz symboliczna w tradycji ³aciñskiej.
W dwóch ostatnich autor siêga po liczne teksty patrystyczne i redniowieczne
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dedykowane interpretacji symbolicznej tekstu tytu³owego. Wspóln¹ p³aszczyznê
interpretacji stanowi wed³ug ks. Bardskiego perspektywa  od tekstu biblijnego
do symbolu. W kolejnym rozdziale drugiej czêci zawarty jest komentarz Garniera z Langranges do Pnp 1,1-11 (s. 221250). Tu zwraca siê uwagê na perspektywê  od autora do symbolu. W ostatnim rozdziale autor zebra³ omówienia
ró¿nych symboli pochodz¹cych z ró¿nych tekstów staro- i nowotestamentowych
w odniesieniu do perspektywy na osi: tajemnica wiary  symbol (s. 251286).
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje ostatnia czêæ rozdzia³u, w której znalaz³o siê
syntetyczne podsumowanie symboliki zwi¹zanej z przykazaniem mi³oci.
Trzecia, g³ówna czêæ publikacji, zatytu³owana Drogi tradycji. Opracowanie tekstów ród³owych, powiêcona jest dwóm g³ównym zagadnieniom.
Pierwsze to krytyczne zestawienia interpretacji Pieni nad Pieniami w wietle
¿ydowskiej literatury targumicznej oraz chrzecijañskiego komentarza Alkuina
z Yorku (s. 287366). Drugie to przedstawienie i interpretacje ikonosfery symbolicznej w oparciu o Clavis Pseudo-Melitona z Sardes (s. 367394). Ks. Bardski
rozró¿nia osiem ró¿nych grup symboli zawartych w tekcie patrystycznym:
nadprzyrodzon¹, eklezjaln¹, antropologiczn¹, moraln¹, skrypturystyczn¹, wiata i spo³ecznoci, demoniczn¹ oraz eschatologiczn¹.
Szczególn¹ wartoæ ksi¹¿ki ks. Krzysztofa Bardskiego nale¿y upatrywaæ
w czêci pierwszej publikacji, w której autor zawar³ syntezê wspó³czesnej
dyskusji na temat symboliki biblijnej. Jest to niezwykle cenne ród³o wiedzy,
a tym samym wa¿na praca dla rodowiska naukowego biblistów polskich.
Stanowi te¿ kolejny krok w kierunku przezwyciê¿ania niekoniecznie uzasadnionego rozdzia³u miêdzy biblistyk¹ i patrystyk¹. Docenienie i swoista degustacja interpretacji patrystycznej tekstów biblijnych proponowana przez
ks. Bardskiego stanowi w³aciw¹ drogê do lepszego zrozumienia i pog³êbienia
ich wymiaru teologicznego. Jest to tym cenniejsze w odniesieniu do treci
zawartych w dokumentach Kocio³a i wezwañ do przezwyciê¿enia rozdwiêku
miêdzy laicyzuj¹c¹ egzegez¹ oraz teologi¹. Interpretacje patrystyczne i redniowieczne oprócz niepowtarzalnego bogactwa mo¿liwoci odczytywania
tekstów, ucz¹ nas, ¿e Biblia jest nie tylko ciekawym materia³em literackim, ale
przede wszystkim jest ksiêg¹ natchnion¹ i w tym m.in. nale¿y upatrywaæ jej
wartoæ i g³êbiê.
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