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tów biblijnych, wśród których można było oglądać m.in. słynny papirus 
Nash (II lub I w. przed Chr.); fragment hebrajskiego tekstu Księgi Sy- 
racha (Syr 39—15—40,8, z X w.); fragment Pięcioksięgu karaimskiego 
z transkrypcją arabską i wokalizacją tyberiadzką (XII w.); trójjęzyczny 
(hebr., aramejski i arabski rękopis Genesis 37—38 i 40 (XII w.); fragment 
manuskryptu Biblii Hebrajskiej (Iz 60—61 i Jr 5—26; 28—35) z wokalizacją 
palestyńską (X—XI w. po Chr.); fragment hebrajski Lb 9—11 z wokaliza
cją i babilońską i tyberiadzką (X w.); fragment haftary z uwagami maso- 
reckimi (856 r.); Ps 21 — palimpsest heksapli Orygenesa (VI w.).

Popołudnie środy 19 lipca poświęcono na „outing” — wyjazd autokara
mi w teren, przez ciekawą scenerię Fenlandu do Ely (słynna katedra 
z XII w., opactwo z VII w., starożytny pałac biskupi, muzeum witraży, 
dom Olivera Cromwella). Urozmaiceniem kongresu były też wieczorne na
bożeństwa ze wspaniałymi śpiewami chórów w kościołach i kaplicach 
przyległych do College’ów uniwersytetu, bankiet uświetniony występami 
chóru z istną „wieżą Babel’ języków oraz giełda najnowszych różnojęzycz
nych pozycji biblijnych z możliwością zakupu przy 20—30% zniżce dla 
uczestników kongresu.

Na ostatniej sesji kongresu wybrano nowego przewodniczącego („pre
sident”) IOSOT w osobie norweskiego profesora Magne S a e b a na ko
lejne triennium, który dobrał sobie jako sekretarza prof. H. M. Barstada. 
Ich zadaniem będzie przygotowanie następnego, XVI kongresu IOSOT 
w 1998 r. w Oslo.

Warto na koniec wspomnieć, że w Cambridge działa prężny ośrodek 
polski „Polonia” posiadający własną kaplicę (przy Chesterton Road), w któ
rej piszący te słowa codziennie rano o godz. 6“ odprawiał Mszę św.

Pieniężno KS. BERNARD WODECKI SVD

Ks. Jerzy Chmiel

MIĘDZYNARODOWE KOLOKWIUM 

„PENTECOSTES” W ANGERS (1995)

W dniach 1—3 czerwca 1995 r., w Katolickim Uniwersytecie Zachodnim 
w Angers miało miejsce Międzynarodowe Kolokwium poświęcone temato
wi Ducha Świętego (La Pentecôte) z punktu widzenia biblijno-teologicznego, 
antropologicznego, socjologicznego i kulturowego. Prace Kolokwium zosta
ły podzielone pomiędzy wykłady plenarne (conférences) i grupy seminaryj
ne (ateliers).

W ramach wykładów ogólnych poruszono takie zagadnienia, jak: „Zie
lone Świątki — u podstaw wspólnoty chrześcijańskiej” (C. Cesbron, rektor 
Uniwersytetu); „Praktyki pentekostalne w ramach odnowy charyzmatycz
nej i ich regulacja instytucjonalna” (M. Cohen); „Duch Święty w Koranie 
i w sufizmie” (A. Roest-Crollius SI, Rzym); „Zjawiska Ducha: ikonografia,
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barwy, inspiracje” (dyskusja panelowa); „Teologia pentekostalna A. Kings
ford” (J. P. Laurant, Sorbona); „Glossolalie z punktu widzenia psychoana
lizy” (C. Dorgeuille).

Uczestnicy Kolokwium mieli możność wyboru następujących semina
riów, które zwyczajem francuskim nazywano ateliers:

1. Grupy pentekostalne,
2. Interpretacja zjawisk pentekostalnych w różnych wyznaniach reli

gijnych,
3. Świat wyobraźni i działanie Ducha,
4. Zielone Świątki i tradycje ludowe,
5. Zesłanie Ducha Świętego i tradycja arturiańska,
6. Teologia Zesłania Ducha Świętego. W ramach tego atelier piszący 

te słowa wygłosił komunikat nt. „Czytanie Pisma Świętego w tym samym 
Duchu”.

7. Zielone Świątki i mistyka,
8. Pentecostes i psyche,
9. Zesłanie Ducha Świętego w sztuce,
Kolokwium „Pentecostes” zostało zorganizowane przez Université Ca

tholique de l’Ouest w Angers, a w szczególności przez Instytut Psycholo
gii i Socjologii Stosowanej i Wydział Teologiczny, przy współpracy wielu 
innych zakładów badawczych tegoż uniwersytetu.

Nie brakło też imprez kulturalnych. W spektaklu wokalnomuzycznym 
wystąpił duet z Rhodą Scott, amerykańską śpiewaczką, specjalizującą się 
w repertuarzee pentekostalnym, która dała popis nowoczesności, atrakcyj
nej dla młodych i starszych, ale także dużej kultury muzycznej i auten
tycznej religijności. Można było zwiedzić dwie wystawy słynnych arrasów 
(lub gobelinów): jeden cykl średniowieczny „Apokalipsa”, drugi cykl współ
czesny „Chant du Monde” Jeana Luręata.

W Angers można spotkać polskie pamiątki. Najpierw jest to gniazdo 
rodu Andegawenów, z których wywodziła się błog. królowa Jadwiga. Ta
blica w centrum miasta przypomina, że Angers przez krótki okres pod
czas II wojny światowej było siedzibą rządu Rzeczypospolitej Polskiej na 
obczyźnie. Pokazują pod miastem zameczek, który był własnością prezy
denta Rzeczypospolitej (nie wiem, jaki jest obecny stan prawny). Starsi 
ludzie pamiętają polskiego prezydenta biorącego udział w niedzielnej mszy 
św. w parafialnym kościele. Aktualnie nie brak Polaków wśród kadry 
pracowników naukowych w uniwersytecie w Angers, a francuscy naukow
cy chwalą się swoimi kontaktami z polskimi kolegamj.

W Angers można czuć się dobrze. Tzw. prowincja francuska, bogata 
w tradycje lokalne wcale nie gorsze od paryskich, w piękne krajobrazy, 
bardzo samodzielna w stosunku do centrali, jest interesująca i wiele moż
na się tam nauczyć. ■ -

Materiały Kolokwium zostaną opublikowane. Dla zainteresowanych ad
res wydawnictwa: I.P.S.A./U.C.O., 3 place André Leroy, B.P.808, F-49008 
Angers Cédex Ol (Colloque International La Pentecôte).

Kraków KS. JERZY CHMIEL




