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Zarząd dziękuje gorąco kard. Franciszkowi Macharskiemu za stałą 
troskę o rozwój naszego Towarzystwa i wyraża szczerą wdzięczność 
wszystkim aktywnym członkom Towarzystwa, którzy mimo wielora-
kich trudności czynią wszystko, aby działalność Towarzystwa była kon-
tynuowana i służyła dalszemu ubogaceniu polskiej myśli teologicznej. 

Kraków KS. KAZIMIERZ PANUŚ 

R E C E N Z J E   I   P R Z E G L Ą D Y 
 

Apokryfy Nowego Testamentu, t. III: Listy i Apokalipsy chrześci-

jańskie, red. ks. M. Starowieyski, Kraków 2001, 411 stron. 

W roku 1980 ukazały się dwie części I tomu Apokryfów Nowego 
Testamentu: Ewangelie apokryficzne, w Wyd. Towarzystwa Naukowe-
go KUL. Dwadzieścia z górą lat czekaliśmy na dalszy ciąg zapowie-
dzianej serii wydawniczej i doczekaliśmy się tomu III: Listy i Apoka-
lipsy chrześcijańskie. Przyczyny tak długiej przerwy i braku tomu II 
elegancko i rzeczowo wyjaśnia w przedmowie sam redaktor serii i to-
mu, ks. prof. Marek Starowieyski. W ten sposób recenzent zwolniony 
z wyjaśnienia „luki wydawniczej” wyraża wielką radość z kontynuacji 
– choć nie ciągłej – tak ważnego zbioru, jakim winno być polskie tłu-
maczenie apokryfów biblijnych. Było smutno i żenująco, że polski 
czytelnik nie ma dostępu do wszystkich pism apokryficznych, ale teraz 
otrzymaliśmy bardzo solidnie i naukowo opracowany tom przez pięt-
nastu autorów, z których niektórzy odeszli już do Pana, a wszystkim 
należy się wdzięczność i uznanie za włożony trud tłumaczenia. 

Redaktor tomu zapowiada – utinam verax propheta sit! – kontynu-
ację serii w postaci wyboru Ewangelii apokryficznych (tom I, czyli 
przepracowane wydanie z 1980 r., ale dlaczego tylko wybór?) oraz 
najobszerniejszy tom II apokryficznych Dziejów Apostolskich. 

Cóż recenzent może więcej napisać? A powinien. Więc pisze: żad-
na recenzja, nawet najdłuższa, nie zastąpi radości posiadania całości 
polskiego przekładu apokryfów i korzystania z niego. Więc stęskniony 
polski czytelnik czeka  i... modli się „ut Deus adiuvet”. 

Kraków KS. JERZY CHMIEL 


