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JO AN NA GRA BOW SKA: Kil ka dni te mu
Re u ters po in for mo wał o od kry ciu
w Ma gda li po jem ni czków z resz tka -
mi bal sa mów sprzed pra wie 2000
lat. Ob my cie stóp go ścio wi ta ki mi
pach ni dła mi by ło wów czas po wszech -
ne w do mach Iz ra e li tów. Pa dła tam
jed nak wy po wiedź ar che o lo ga, że po -
dob nych uży wa ła Ma ria Ma gda le na,
na masz cza jąc sto py Je zu so wi. To na -
u ko wa in for ma cja z ar che o lo gii bib -
lij nej czy na cią gnię cie od kry cia na
po trze by Bib lii?
KS. PROF. MA RIUSZ RO SIK*: – Ina czej
przed sta wia ne są wy ni ki ba dań ar -
che o lo gicz nych w pe rio dy kach na -
u ko wych, a ina czej sprze da je się je
lu dziom czy ta ją cym po pu lar ną pra -
sę. Przy to czy ła pa ni wy po wiedź fran -
cisz kań skie go ar che o lo ga, oj ca Ste -
fa no De Lu ca, któ ry miał świa do -
mość, że prze ka zu je in for ma cję pra -
sie. Moż li we, że chciał być czy ta ny.
Stąd te ko no ta cje bib lij ne. Oczy wi -
ście, mógł po wie dzieć je dy nie, że
zwy kle w ta kich fiol kach trzy ma no
wów czas won no ści do ob my wa nia
stóp.
PROF. ILO NA SKU PIŃ SKA -LOV SET**: – Ale
ta kie przed sta wie nie od kry cia uczy -
ni ło je bar dziej atrak cyj nym. I w ni -
czym nie uchy bi ło praw dzie na u ko -
wej.

KS. PROF. RO SIK: – Mo że w niek tó -
rych lu dziach po ku to wać ta kie nie -
wła ści we my śle nie, że ar che o lo gia
bib lij na jest pró bą na cią ga nia da nych
do uwia ry god nie nia Bib lii, czy li nie
jest na u ką. Ale tak nie jest. Ar che o -
log bib lij ny to nie hoch szta pler pró -
bu ją cy uza sad nić Bib lię, na cią ga jąc
wy ni ki ba dań. On, po słu gu jąc się na -
u ko wy mi na rzę dzia mi, ba da ca ły bib -
lij ny kon tekst. A bib li ści chęt nie z te -
go ko rzy sta ją.
Ko mu i do cze go po trzeb na jest ar -
che o lo gia bib lij na?

PROF. SKU PIŃ SKA -LOV SET: – Sta ro -
żyt ni Gre cy opi sy wa li ży cie swo ich
he ro sów w „Ilia dzie” i w „Ody sei”.
Bib lia jest dla ar che o lo gów głów nym
źró dłem li te rac kim do po z na nia róż -
nych as pek tów ży cia lu dów z cza sów
Sta re go i No we go Te sta men tu. Jest
dzie łem uła twia ją cym zro zu mie nie
bar dzo odleg łych cza sów. Chce my

prze cież wie dzieć, jak lu dzie kie dyś
ży li.

KS. PROF. RO SIK: – Z pun ktu wi dze -
nia bib li sty ki ar che o lo gia bib lij na jest
na u ką po moc ni czą. Bib li sta, ko rzy sta -
jąc z jej wy ni ków, mo że głę biej ro zu -
mieć tekst bib lij ny i le piej go in ter pre -
to wać. Bo ar che o lo gia bib lij na na kre -
śla ca łe hi sto rycz ne, kul tu ro we i re li -
gij ne tło lu dów bib lij nych.
I nie cho dzi tu o po twier dza nie bib lij -
nych za pi sów?

KS. PROF. RO SIK: – Ar che o log Alan
Mil lard po wie dział kie dyś, że ar che o -
lo gia nie mo że ani do wo dzić praw dzi -
wo ści Bib lii, ani za prze czać jej prze -
ka zo wi, je że li cho dzi o twier dze nia do -
ty czą ce Bo ga. I ja się z tym zga dzam.
Ar che o lo gia nie jest na rzę dziem do
po twier dza nia da nych bib lij nych.

Au to rzy bib lij ni pi sa li o pew nych
zda rze niach z mo ty wa cją te o lo gicz -
ną, re li gij ną. Po mi ja li niek tó re kwe stie
ter mi no lo gicz ne czy lo ka li za cyj ne.
Weź my ta ki przy kład: w trzech Ewan -
ge liach czy ta my, że Je zus wrzu cił złe -
go du cha o imie niu Le gion w trzo dę
świń, któ re po to nę ły w je zio rze. Ale
lo ka li za cje te go wy da rze nia są róż ne.

W Ewan ge lii św. Ma te u sza ma my miej -
sco wość Ga da ra, któ ra rze czy wi ście
le ży bar dzo bli sko je zio ra. Św. Ma rek
mó wi o Ge ra zie, a św. Łu kasz – o Ger -
ge zie. Gdy by by ło tak, jak po da ją, to te
bied ne świn ki mia ły by do prze bie gnię -
cia kil ka dzie siąt ki lo me trów, że by się
po to pić w wo dach je zio ra.

Po dob nie jest z Ka za niem na Gó -
rze. We dług Ma te u sza Je zus wyg ło sił
je na gó rze nad Je zio rem Ga li lej skim.
Łu kasz pi sze o tym tak: „Je zus zszedł
z ni mi [apo sto ła mi] na dół, za trzy mał
się na rów ni nie i po wie dział...”. Roz -
bież ność mię dzy ewan ge li sta mi wy -
ni ka z te go, że Ma te usz, bę dąc Ży dem,
pi sał swo ją Ewan ge lię dla chrze ści jan
po cho dze nia ży dow skie go. Chciał po -
ka zać, że Je zus jest no wym Moj że -
szem. A sko ro Moj żesz wszedł na gó -
rę, by dać na ro do wi wy bra ne mu de -
ka log, to Je zus – ja ko no wy Moj żesz
– wszedł na gó rę, by wy po wie dzieć
przy ka za nie mi ło ści Bo ga i bliź nie go.
W tej re la cji kie ro wa ły nim wy raź nie
wzglę dy ide o lo gicz ne, a nie fak to gra -
ficz ne.
Na czym więc po le ga nie o myl ność Bib -
lii?

KS. PROF. RO SIK: – Bib lia jest praw -
dzi wa w tym wszyst kim, co mó wi o na -
szym od nie sie niu do Bo ga. Jest praw -
dzi wa, gdy mó wi o praw dach wia ry,
o mo ral no ści. Nie jest na to miast po -
dręcz ni kiem hi sto rii czy kro ni kar skim
przed sta wie niem wy da rzeń.

PROF. SKU PIŃ SKA -LOV SET: – Mi mo to
Bib lia jest dla ar che o lo gów jed nym
z naj waż niej szych źró deł do poz na -
nia bar dzo odleg łych cza sów hi sto -
rycz nych. Za wie ra nie sa mo wi tą ilość
do kład nych, kon kret nych spo strze -
żeń. Są w niej od nie sie nia do wszyst -
kie go, co skła da się na zwy kłe ludz -
kie ży cie.

Spój rzmy na przy kład na bib lij ną
Bet sa i dę, zwa ną wio ską ry ba ków, po -
ło żo ną na wzgó rzu nad Je zio rem Ga -
li lej skim. Ewan ge lie po da ją, że po cho -
dzą z niej aż trzej apo sto ło wie: An -
drzej, Fi lip i Piotr. To tam Je zus miał
w cu dow ny spo sób na kar mić tłu my,
uzdro wić ślep ca i cho dzić po wo dzie.
Miał też rzu cić na jej miesz kań ców
klą twę. Dla ar che o lo ga, któ ry zna lazł
tam ru i ny, przed mio ty co dzien ne go
użyt ku i bar dzo du że ilo ści cię żar ków
do ry bac kich sie ci, li czą się wy łącz nie

re a lia. Mo że więc po wie dzieć, że nie -
gdyś by ła to wio ska ry ba ków, ale czy
aku rat Bet sa i da? Po twier dza ły by to
pew ne wska zów ki ge o gra ficz ne za -
war te w Bib lii, ale nie zu peł nie zga dza -
ją się z dzi siej szą to po gra fią te re nu.
Li nia brze go wa je zio ra od da lo na jest
od osa dy o dwa ki lo me try. We dług ge -
o lo gów i ge o gra fów moż li we jest, że
przez te dwa ty siąc le cia po pro stu
prze su nę ła się. Cał ko wi tej pew no ści
jed nak nie ma.

Pod czas wy ko pa lisk w Bet sa i dzie
do świad czy łam jed nak cze goś, co po -
z wa la mi ina czej pa trzeć na to miej -
sce. Z jed nej stro ny by liś my tam my
– na u kow cy – za ję ci re a lia mi, iden ty fi -
ka cją osa dy i poz na wa niem daw ne go
ży cia co dzien ne go. Z dru giej – by ły licz -
ne wy cie czki i piel grzy mi, któ rzy dzię -
ki te mu miej scu prze ży wa li spot ka nie
z Ewan ge lią. I nie by ło mię dzy na mi
żad nej ko li zji.
Ja kie od kry cia ar che o lo gii bib lij nej są
naj bar dziej istot ne dla ar che o lo ga, a ja -
kie dla bib li sty?

PROF. SKU PIŃ SKA -LOV SET: – Dla mnie
są to wszyst kie mia sta i tel le, czy li
wznie sie nia z osa da mi. To ko pal nie
wia do mo ści o ży ją cych w nich nie gdyś
spo łecz no ściach. To oczy wi ście Me -
gid do, jed no z naj waż niej szych miast
ka na a nej skich, nie zgłę bio ne do tąd ta -
jem ni ce Je ro zo li my, w któ rej ba da nia
pro wa dzo ne są z wiel ki mi trud no ścia -
mi. To tak że He ro dium, mia sto twier -
dza wznie sio ne przez He ro da, któ re -
go cza sy są bar dzo in te re su ją ce. Wspa -
nia łym miej scem jest rów nież twier -
dza Ma sa da.

KS. PROF. RO SIK: – Ja ko bib li stę in te -
re su ją mnie prze de wszyst kim od kry -
te przez ar che o lo gów tek sty. Są to więc
zwo je z Qum ran, czy li m.in. naj star -
sze zna ne do tąd za pi sy bib lij ne i apo -
kry fy. Po za tym bib lio te ka od kry ta
w 1945 r. w Nag Ham ma di w Egip cie.
Skła da się na nią 13 ksią żek wy ko na -
nych tak jak w na szych cza sach
– z okład ka mi i kar tka mi – za wie ra ją -
cych bar dzo waż ny ma te riał li te ra tu -
ry re li gij nej. I jesz cze ge ni za w sta rym
Ka i rze, w któ rej zna le zio no m.in. tek -
sty li tur gicz ne. Ge ni zy by ły ta ki mi ma -
ga zy na mi przy sy na go gach, w któ rych
skła da no zu ży te już tek sty li tur gicz ne

Czy Bib lia jest praw dzi wa
we wszyst kim?
Co łączy, a co dzieli biblistykę i archeologię biblijną? Czemu i komu służą obie nauki? Co myślą archeolog
i biblista o Betlejem, jerozolimskiej Via Dolorosa, miejscu grobu Chrystusa? I dlaczego biblista opowiada
dowcip o relikwiach Jana Chrzciciela?

Prof. Ilona Skupińska-Lovset i ks. prof. Mariusz Rosik
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Wszyst ko już do kład nie za pla no -
wa ne. Ma ma z dziew czyn ka mi ule pi
100 pie ro gów. – Nie, jed nak 150, bo
100 to za ma ło. W koń cu na wi gi lii
bę dzie 30 osób – mó wi Ali cja Brzo -
zow ska, ma ma za stęp cza.
Wi gi lia bę dzie skład ko wa i każ dy z ro -
dzi ny coś przy nie sie. Bab cia ka pu -
stę z gro chem, brat – śle dzie, sa łat ki.
Do mow ni cy, oprócz pie ro gów, usma -
żą kar pia, ugo tu ją zu pę grzy bo wą.
– Ma my już op ła tek. Ku pi liś my czte -
ro me tro wy obrus na stół – wy li cza
pa ni Ali cja. Du że emo cje, bo to pier -
wsza wi gi lia w no wym do mu. Pier -
wsze świę ta w kom ple cie.

– No i przyj dzie św. Mi ko łaj z wor -
kiem pre zen tów, bo na sze dzie ci by -
ły bar dzo grzecz ne – mó wi ma ma
głoś no, tak że by ca ła szóst ka ma lu -
chów w wie ku od trzech do dzie wię -
ciu lat wy raź nie usły sza ła. Chłop cy

nie mo gą się do cze kać. Za to dziew -
czyn ki są scep tycz ne. Sied mio let nia
Kla ra, sły sząc o św. Mi ko ła ju, iro nicz -
nie się uś mie cha. Nie chce po wie dzieć,
co by chcia ła do stać w pre zen cie. Wy -
raź nie wie swo je: św. Mi ko łaj nie przyj -
dzie, bo nie ist nie je. 

– No właś nie, z tym ma my prob lem.
Dla te go za mó wi liś my wi zy tę św. Mi -
ko ła ja w wi gi lij ny wie czór, że by dziew -
czyn ki uwie rzy ły – zdra dza ma ma
szep tem. Dzie ci za czy na ją wie szać
bom bki na cho in ce, kłó cić się, któ ra
naj ład niej sza. Trzy let nia Zu zia sa ma
ozda bia się cho in ko wy mi łań cu cha -
mi. Ma ma wresz cie mo że usiąść przy
sto le: – W tym ro ku wi gi lia jest na sza.
Mu si my zwień czyć trud te go ro ku, bo
był bar dzo cięż ki i dla nas, i dla dziew -
czy nek, któ re przy szły do na sze go do -
mu, a tak że dla chłop ców, po nie waż
mu sie li się przyz wy cza ić do no wej sy -

tu a cji. A w syl we stra na pi je my się
szam pa na za ten sta ry rok. 

Rok te mu Brzo zow scy sia da li do
wi gi lii w do mu ma my pa na An drze ja.
Ich miesz ka nie w blo ku na Ba łu tach
by ło za ma łe, by za pro sić ro dzi nę. Naj -
wię kszy po kój miał 16 mkw. Nie by ło
w nim na wet sto łu, tyl ko ła wa. Sa mych
do mow ni ków by ło wów czas sied mio -
ro: Ali cja i An drzej, ich cór ka na sto -
lat ka, do ro sły syn i trzech chłop ców
w wie ku od dwóch do sześciu lat w ro -
dzi nie za stęp czej. 

Po tem wszyst ko na bra ło przyś pie -
sze nia. – Naj pierw szu ka liś my miesz -
ka nia, w któ rym mo gli byś my za ło żyć
za wo do wą ro dzi nę za stęp czą. Ktoś
pod po wie dział, że wie coś o ta kim
miesz ka niu, ja kie by ło by dla nas od -
po wied nie. Oka za ło się, że jest! Miesz -
ka nie w ka mie ni cy, po nad 100 mkw.
z ma lut kim ogród kiem, ale w sam raz

na pia skow ni cę i huś taw kę dla dzie ci.
Po tem sta ra liś my się, że by mia sto prze -
pro wa dzi ło re mont. Uda ło się. Miesz -
ka nie przy sto so wa no do na szych po -
trzeb – pow stał do dat ko wy po kój, dru -
ga ła zien ka. W lip cu ode bra liś my klu -
cze do miesz ka nia, prze pro wadz ka,
a po tem przy szły do nas trzy dziew -
czyn ki – wy li cza pa ni Ali cja. 

Pa mię ta tyl ko o mi łych chwi lach,
ale w cza sie, gdy ro dzi na na dzo ro wa -
ła re mont no we go miesz ka nia i szy ko -
wa ła się do prze pro wadz ki, Ma riu szek
prze szedł ope ra cję ne u ro chi rur gicz -
ną. Ca ła ro dzi na cze ka ła przed sa lą
ope ra cyj ną. Jed no cześ nie był to okres,
kie dy poz na wa li się z dziew czyn ka mi.
Spo ty ka li się i na wią zy wa li więź. Po -
cząt ki dziew czy nek w do mu nie by ły
ła twe. Przy szły nie uf ne. Mi mo że ma -
ją kil ka lat, to wie le prze ży ły. By ło, mi -
nę ło.

Dziś dziew czyn ki miesz ka ją w jed -
nym po ko ju, chłop cy w dru gim. Ma ją
no we meb le: łóż ka, biur ka i kom pu te -
ry. Ma ją też ko ta i szyn szy lę. We wrześ -
niu tro je dzie ci po szło do no wej szko -
ły, tro je do przed szko la. W tym cza sie
syn pań stwa Brzo zow skich się że nił.
Ca ła ro dzi na po je cha ła bu sem na ślub
i dzie cia ki tań czy ły do póź nej no cy na
we se lu. 

– Naj bar dziej oba wia łam się, że bę -
dzie my mu sie li się dłu go do cie rać ja -
ko ro dzi na. Tym cza sem od ra zu stwo -
rzy liś my ca łość. Dzie ci się sie bie nie
wsty dzi ły. Na wet ostat nio naj star sza
dziew czyn ka mia ła opi sać w szko le
swo ją ro dzi nę. My śla łam, że opi sze
swo ją ro dzi nę na tu ral ną. Ale nie. Opi -
sa ła nas: to jest cio cia Ala, to wu jo An -
drzej, chłop cy, dziew czyn ki. Dzie ci
po lu bi ły ca łą na szą ro dzi nę. Do babć
od ra zu mó wi ły: „bab ciu”, nie żad ne
tam: „pro szę pa ni” – opo wia da pa ni
Ali cja. 

Ca ła ro dzi na szyb ko się do tar ła.
Dziew czyn ki chęt nie po ma ga ją
w kuch ni. Chłop cy, jak to zwy kle
chłop cy, do pra cy nie są zbyt chęt ni.

Pier wsza wi gi lia w no wym do mu



al bo nie zdat ne do użyt ku z po wo du
błę du ko pi sty.

Ale by ły też od kry cia kło pot li we:
os su a rium ze szcząt ka mi Ja ku ba, sfil -
mo wa ny przez Ja me sa Ca me ro na rze -
ko my grób Je zu sa i je go żo ny Ma rii
Ma gda le ny, Ewan ge lia Ju da sza... To
te naj głoś niej sze. 
Czy pod wa ży ły wia ry god ność Bib lii al -
bo ar che o lo gii bib lij nej?

KS. PROF. RO SIK: – Żad ne od kry cie
nie mo że pod wa żyć wia ry god no ści
Bib lii ja ko księ gi wia ry. Os su a rium Ja -
ku ba oka za ło się fal sy fi ka tem. Ale gdy -
by by ło praw dzi we, po twier dzi ło by
za pi sy bib lij ne o Ja ku bie, któ ry dzia -
łał w Je ro zo li mie. Zresz tą sa mo os su -
a rium – czy li ta ka mien na skrzyn ka na
ko ści – jest praw dzi we i po cho dzi praw -
do po dob nie z I wie ku n.e. Fał szy wa
jest in skryp cja, gło szą ca, że są w nim
ko ści Ja ku ba.

Ina czej wy glą da spra wa gro bu Je -
zu sa. Nie ma my stu pro cen to wej pew -
no ści, gdzie go usy tu o wać. Ale lo ka li -
za cja nie jest na ji stot niej sza z pun ktu
wi dze nia bib li sty. Je den z mo ich wy -
kła dow ców na uni wer sy te cie w Rzy -
mie – wie deń ski bib li sta Ja kub Kre -
mer – po sta wił bar dzo ra dy kal ną te zę.
Mó wi tak: wy o braź my so bie, że ar che -
o lo dzy od ko pa li praw dzi wy grób Je -
zu sa. Są pew ni, bo po twier dza ją to
wszyst kie ba da nia. I zna le źli w nim
szkie let Je zu sa Chry stu sa. Gdy by tak
się sta ło, to ab so lut nie ni cze go nie
zmie ni ło by to w na szej wie rze. Bo
Chry stus zmar twych wstał w in nym
cie le – w cie le chwa leb nym. Wła ści wo -
ści ta kie go cia ła by ły in ne niż na sze -
go, zwy kłe go. W ża den spo sób nie bu -
rzy ło by to więc na szej re la cji w sto -
sun ku do Bo ga.

Po dob nie, choć mo że nie tak ra dy -
kal nie, bib li sta pa trzy na od kry cia ar -
che o lo gicz ne. Mo gą one po móc nam
pog łę bić wie dzę bib lij ną, wia rę, ale nie
są osta tecz nym wyz nacz ni kiem na -
szej wia ry. To są dwa zu peł nie róż ne
po zio my.
Ale zwy kły czło wiek mo że po my śleć:
sko ro to szcząt ki Chry stu sa, to co z je -
go bo sko ścią?

KS. PROF. RO SIK: – Po to są te o lo go -
wie, bib li ści, że by mu te wąt pli wo ści
tłu ma czyć.

PROF. SKU PIŃ SKA -LOV SET: – Nie wiem,
co chciał osią gnąć Ja mes Ca me ron,
fil mu jąc rze ko my grób Je zu sa i je go
żo ny. Sam grób jest praw dzi wy, jak
wie le in nych da tu je się go na I wiek
n.e. In skryp cja z imie niem Je zu sa rów -
nież jest praw dzi wa. Tyl ko że w tam -
tych cza sach by ło to imię bar dzo po -
pu lar ne. Nie ma żad nych in nych da -
nych, któ re po twier dza ły by praw dzi -
wość gło szo nej przez Ca me ro na re -
we la cji. Wy ko na ne ba da nia DNA są
nie wia ry god ne, bo i prób ka by ła za ma -
ła i nie wia do mo, do ko go je od nieść.
Ar che o lo dzy mo gą je dy nie cze kać na
ja kieś no we da ne. Tyl ko... na ja kie?

Na to miast os su a rium by ło świa do -
mym fał szer stwem. Lu dzie od po wie -
dzial ni za nie za spra wą Iz ra el skie go
Urzę du Sta ro żyt no ści tra fi li przed sąd.
Nie są to je dy ne prze kła ma nia, ja kie

dot knę ły ar che o lo gię bib lij ną. Do li -
czy łam się co naj mniej 12 przy kła dów
fał szerstw po peł nio nych tyl ko w la -
tach 1993-2004. Wię kszość do ty czy ła
głów nie sprze da ży i za ku pów po dro -
bio nych in skryp cji za kwo tę do cho -
dzą cą do 5 mln do la rów. Wszyst kie te
fał szer stwa po ru szy ły świa tem – nie
tyl ko ar che o lo gów i bib li stów. Ale trze -
ba pod kre ślić, że za mie sza nych w nie
by ło wła ści wie tyl ko pięć tych sa mych
osób. To: Oded Go lan, ko lek cjo ner an -
ty ków z Tel Awi wu, Ro bert De utsch,
by ły pra cow nik Uni wer sy te tu w Haj -
fie, oraz trzech han dla rzy sta ro żyt no -
ścia mi: Fay ez al -A ma leh, Ra fa el Brown
i Shlo mo Co hen. Ich naz wi ska po da -
ło m.in. pis mo „Bib li cal Ar cha e o lo gy
Re view”, któ re sa mo pa dło ich ofia rą,
bo bar dzo za an ga żo wa ło się w upub -
licz nie nie in for ma cji o os su a rium Ja -
ku ba, nie cze ka jąc na do kład ne wy ni -
ki ba dań. Ca ła ta hi sto ria przy nio sła
jed nak pe wien po zy tyw ny sku tek. Iz -
ra el ski Urząd Sta ro żyt no ści wpro wa -
dza za  ostrzo ny re gu la min pro wa dze -
nia pra cy wy ko pa li sko wej i ba daw czej.
Te raz wszyst kie in skryp cje zna le zio -
ne po za kon tek stem ar che o lo gicz nym
al bo w nie wy jaś nio nych oko licz no -
ściach trak to wa ne są ja ko po dej rza ne.

Te fał szer stwa nie
mog ły jed nak rzu cić
złe go świat ła na ar -
cheo  lo gię bib lij ną.
Żad na z za mie sza -
nych w nie osób nie
by ła prze cież ar che o -
lo giem.
Ol brzy mią sen sa -
cją by ła Ewan -
ge lia Ju da sza.
Jest au ten -
tycz na. Wy -
wo ła ła jed -
n a k
oskar że -
nia o fał -
s z e r  -
stwo al -
bo nie -
mal spi -
sek ate -
i stów...

K S .
PROF. RO -
S I K :
– Ewan ge -
lia Ju da sza
jest apo kry -
fem. Apo kry fy
się ga ją po cząt -
ków chrze ści jań -
stwa, a niek tó re – do -
ty czą ce Sta re go Te sta -
men tu – pow sta ły jesz cze
przed Chry stu sem. Prze żyt -
kiem jest już twier dze nie, że Ko -
ściół odra dza czy ta nie apo kry fów.
Wręcz prze ciw nie. Na pół kach bib li -
stów jest ich bar dzo du żo. Oso bi ście
bar dzo się cie szę, że Ewan ge lia Ju da -
sza uj rza ła świat ło dzien ne. Ona ni cze -
go nie bu rzy w te o lo gii, je że li do jej tre -
ści pod cho dzi się w spo sób na u ko wy
i spo koj ny. Ten apo kryf ubo ga ca na szą
wie dzę o to, jak przy na le żą cy do sek ty

zwa nej ka i ni ta mi mo gli pa trzeć na po -
stać Ju da sza.

Wo kół Ewan ge lii Ju da sza pow sta -
ła bu rza z po wo du nag łoś nie nia przez
me dia in for ma cji sen sa cyj nych. Tym -
cza sem w Qum ran od kry to frag men -
ty co naj mniej kil ku dzie się ciu apo kry -
fów. Nie daw no ukoń czo no pub li ka cję
39 to mów pism qum rań skich. I nie ma
bu rzy.
Mo że dla te go, że nie do ty czą tak kon -
tro wer syj nej po sta ci jak Ju dasz?

KS. PROF. RO SIK: – Ale są du żo waż -
niej sze niż ten, któ ry do ty czył Ju da -
sza. Ewan ge lia Ju da sza pow sta ła w sek -
cie gno styc kiej, któ ra sprze ci wi ła się
w ja kiś spo sób ofi cjal nej na u ce Ko ścio -
ła. Na to miast apo kry fy z Qum ran do -
ty czą Sta re go Te sta men tu, czy li Bib -
lii He braj skiej. Da ją bar dzo głę bo ką
wie dzę o tym, co jest ofi cjal ną na u ką
ju da iz mu, a w kon sek wen cji chrze ści -
jań stwa, któ re z ju da iz mu prze cież
wy ra sta. Są więc bar dzo waż ne rów -
nież dla nas – chrze ści jan.

PROF. SKU PIŃ SKA -LOV SET: – Sta ro żyt -
ne spo łe czeń stwa, po dob nie jak dzi -
siej sze, by ły bar dzo zróż ni co wa ne. Lu -
dzie mie li i ma ją róż ne po glą dy. To jest
war tość, któ rą w tym przy pad ku do -
ce nia ar che o log. 

KS. PROF. RO SIK: – Jed ni pa trzy li
w okre ślo ny spo sób na po stać Ju da -
sza, jak au to rzy ka no nicz ni, in ni ina -
czej. Każ dy ma do te go pra wo. Trze ba
się cie szyć, że ma my źró dła, któ re po -
świad cza ją nam bo gac two róż nych po -
glą dów.

Czy po twier dza nie hi sto rycz no ści
miejsc wska za nych w Bib lii jest naj -
waż niej sze dla ar che o lo gii bib lij nej?

PROF. SKU PIŃ SKA-LOV SET: – Nie wsty -
dzę się po wie dzieć, że by ło to i jest jed -
nym z głów nych na szych ce lów. Sko -
ja rze nie ja kie goś miej sca z wy da rze -
niem z ja kie goś po wo du jest dla lu dzi
bar dzo waż ne. Stąd te licz ne piel -
grzym ki cią gną ce do Zie mi Świę tej.
Na mnie np. bar dzo du że wra że nie
wy war ła gro ta na Gó rze Bło go sła -
wieństw. Tam Je zus miał spo ty kać się
z apo sto ła mi. To nie zwy kłe, prze pięk -
ne miej sce z wi do kiem na Je zio ro Ga -
li lej skie. Nie ma żad nych ar che o lo gicz -
nych do wo dów na te spot ka nia, bo też
nie mo że ich być. Mnie jed nak to nie
prze szka dza ło.

KS. PROF. RO SIK: – Z pun ktu wi dze -
nia bib li sty miej sce na praw dę nie wie -
le wpły wa na in ter pre ta cję tek stu bib -
lij ne go. Ale gdy by uda ło się ich zi den -
ty fi ko wać jak naj wię cej, by ło by w tym
du żo ubo ga ce nia. 
Wie le jest w Zie mi Świę tej miejsc,
któ re są je dy nie sym bo licz ne. Wśród
nich Bet le jem, Via Do lo ro sa, Ba zy li ka
Gro bu Świę te go... Dla cze go cią gną
tam piel grzym ki? 

PROF. SKU PIŃ SKA-LOV SET: – Łą czy się
z tym wie lo wie ko -
wa tra dy cja, bar -
dzo waż na dla czło -
wie ka. I żad na na -
u ka te go nie zmie -
ni. W tym przy pad -
ku lu dzie nie po -
szu ku ją praw dy hi -

sto rycz nej.
KS. PROF. RO -

SIK: – Pra wie
nie ma wąt -

pli wo ści, że
J a n
C h r z c i  -
c i e l
udzie lał
c h r z t u
w Be ta -
nii po
dru giej
stro nie
r z e  k i
Jor dan.

To dzi siej -
sza Jor da -

nia. Kie dyś
nie by ło

moż l i wo ści
wja zdu do te go

kra ju. Piel -
grzym ki jeź dzi ły

więc do źró deł Jor -
da nu na pół no cy Iz ra -

e la. I tak po zo sta ło do dziś
– tam upa mięt nia ją miej sce

chrztu, choć tyl ko umow ne. Ta
tra dy cja nie wy gaś nie szyb ko. Po dob -
nie jest z Via Do lo ro sa w Je ro zo li -
mie, któ rą od 1000 lat wie dzie dro ga
krzy żo wa. Prze szły nią mi lio ny piel -
grzy mów, mi lio ny piel grzy mów tam
się mo dli ły. I na gle ma my to po rzu -
cić, bo Je zus szedł 15 me trów da lej?
Bra kiem sza cun ku dla praw dy hi sto -
rycz nej by ło by ne go wa nie tych dzie -

się ciu wie ków, kie dy piel grzy mi właś -
nie tam się mo dli li.
Ta 1000-let nia tra dy cja mo dlitw piel -
grzy mów jest waż niej sza niż praw dzi -
wa dro ga?

KS. PROF. RO SIK: – Praw da hi sto rycz -
na jest ta ka: Je zus szedł tam tę dy, a dru -
ga praw da jest ta ka: tę dy szli piel grzy -
mi. Sko ro szli tak przez dzie sięć wie -
ków, niech idą da lej. Bo ta dro ga jest
przez wie ki omo dlo na i sta ła się tra -
dy cją. Tak sa mo jest z Bet le jem i z miej -
scem chrztu Je zu sa.

Nie co try wia li zu jąc, ana lo gicz ną
sy tu a cję mo że my zna leźć w tzw. kul -
cie re lik wii świę tych. Dow cip ni mó -
wią, że jest na świe cie sie dem głów Ja -
na Chrzci cie la, ale tyl ko trzy są praw -
dzi we. Zo staw my jed nak dow cip. Dla
wie lu lu dzi, któ rzy wie rzą, że ma ją
przed so bą re lik wie ja kie goś świę te -
go, mo dlą się o je go wsta wien nic two,
nie jest tak bar dzo waż ne, czy są to au -
ten tycz ne re lik wie. Są to re lik wie, dzię -
ki któ rym oni zbli ża ją się do Bo ga – bo
wię cej się mo dlą, me dy tu ją, na wra ca -
ją się, spo wia da ją.

Kie dy przy jeż dżam do Je ro zo li my
i idę do gro bu Chry stu sa, za wsze prze -
ży wam tam coś bar dzo głę bo kie go.
Na wet gdy by się oka za ło, że grób Chry -
stu sa zlo ka li zo wa no w nie co in nym
miej scu, to ni cze go to nie zmie ni w mo -
im do świad cze niu wia ry w miej scu,
któ re jest od wie ków tra dy cyj nie uz -
na ne za grób Chry stu sa.
To do cze go jest po trzeb na praw da po -
da wa na przez ar che o lo ga?

KS. PROF. RO SIK: – Z pun ktu wi dze -
nia wia ry do kład ne miej sce ar che o lo -
gicz ne ja kie goś wy da rze nia nie jest
naj waż niej sze. Ma na to miast zna cze -
nie z pun ktu wi dze nia wie dzy. Dla te -
go są dzę, że wła ści wa jest za sa da po -
sta wio na przez Au gu sty na z Hip po ny
i An zel ma z Can ter bu ry „fi des qu a e -
rens in tel lec tum” („wia ra szu ka ją ca
zro zu mie nia”). Choć wia ra i wie dza
to odręb ne dzie dzi ny, mu si mię dzy
ni mi ist nieć dia log.1
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Ale każ dy w do mu ma swo je obo wiąz -
ki. Tak jak w nor mal nej ro dzi nie. – Mu -
szą poz no sić ta le rze ze sto łu, wło żyć
do zmy war ki. Po ką pie li każ dy mu si
prze trzeć szy by ka bi ny prysz ni co wej
gąb ką. Naj młod sza Zu zia nic nie mu -
si ro bić, za to jest bar dzo sa mo dziel -
na. Ma trzy la ta i po tra fi sa ma się
ubrać. Na wet za ło ży sa ma raj tu zy
– chwa li ma ma. 

No tes pa ni Ali cji pę ka od te le fo nów.
Dzwo ni do le ka rzy, lo go pe dów, psy -
cho lo gów, oś rod ka opie kuń czo -a dop -
cyj ne go, Fun da cji Opo ka, któ re wspie -
rają ro dzi nę, i licz nych do bro czyń ców,
firm W&W, em ka, In de sit, Flo ka tex,
Mid dle man i Fun da cji Ago ra. Ma ma
za stęp cza z no te sem i te le fo nem jed -
no cześ nie szy ku ją ca obiad w kuch ni
to nor mal ny wi dok. 

No, cho in ka już ubra na. Ta ta za pa -
lił lam pki. Ma ma za my śla się, pa trząc
na drzew ko: – To był cięż ki rok, ale mi -
ły. Czu ję się szczę śli wa i speł nio na. Ro -
dzi na o nas dba, zresz tą nie tyl ko ro -
dzi na. To wzru sza ją ce, że ty le osób my -
śli o nas. 1

WIOLETTA GNA CIKOW SKA

D
A
R

IU
S

Z
 K

U
L
E
S

Z
A

Rodzina Brzozowskich

Ali cja i An drzej Brzo zow scy są
za wo do wą ro dzi ną za stęp czą dla
trzech chłop ców i trzech dziew czy -
nek. Ma ją w do mu tro je sied mio -
lat ków, dwo je trzy lat ków i jed ną
dzie wię cio lat kę. „Ga ze ta” to wa rzy -
szy ła im przez ca ły rok: od kre śle -
nia pla nów, jak urzą dzą przy szłe
miesz ka nie, po przez prze pro wadz -
kę, meb lo wa nie, wy pra wia nie dzie -
ci do szko ły i przed szko la. To pier -
wsza – i na ra zie je dy na ro dzi na
w Ło dzi – któ ra otrzy ma ła od mia -
sta miesz ka nie na czas spra wo wa -
nia fun kcji ro dzi ny za stęp czej. Gmi -
na ma wie le ta kich miesz kań dla
ko lej nych ro dzin i cze ka na chęt -
nych. Każ dy, kto chciał by za ło żyć
ro dzi nę za stęp czą za wo do wą
i przej dzie kwa li f i ka cje, oprócz
miesz ka nia mo że li czyć na ob ni żo -
ny czynsz, do fi nan so wa nie ko lo -
nii dla dzie ci, bez płat ne prze ja zdy
ko mu ni ka cją miej ską i bez płat ne
przed szko le.1
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