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Towarzystwa Biblijnego

Recollections of the Director  
of the Bible Society

Eminencjo, Ekscelencje, Szanowni Zebrani!
Serdecznie dziękuję P.T. organizatorom za zaproszenie mnie na dzi-

siejszą sesję z okazji 100-lecia urodzin śp. ks. prof. Witolda Benedykto-
wicza. Z Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym (KEM), Kościołem 
Księdza Profesora, wiążą mnie lata dobrej współpracy na wielu płasz-
czyznach, począwszy od kontaktów wśród starszej młodzieży, kół kobiet, 
Światowego Dnia Modlitwy, poprzez spotkania międzyparafialne aż 
po współpracę w Towarzystwie Biblijnym. Od początku lat 90. XX w. 
(czyli od czasu kiedy powstał międzywyznaniowy zarząd Towarzy-
stwa) do tej pory trzech z czterech przewodniczących/prezesów tego 
gremium to zwierzchnicy KEM. Pierwszym z nich był ks. prof. Witold 
Benedyktowicz.

Nie studiowałam teologii, nie byłam więc studentką Księdza Profeso-
ra, nie wiem, jakim był wykładowcą, w jaki sposób docierał do studen-
tów. W każdym razie studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
(ChAT), wśród nich także moi znajomi, nazywali Go – przecież nie bez 
powodu – Mistrzem i darzyli wielkim szacunkiem.

1  Małgorzata Platajs − emerytowana dyrektor generalny Towarzystwa Biblij-
nego w Polsce, wcześniej jego długoletnia pracownica.
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Ja sama lepiej poznałam Księdza Profesora, kiedy już jako pracow-
nica Towarzystwa Biblijnego pomagałam przy pracach nad przekładem 
Nowego Testamentu na współczesny język polski. Nanosiłam na tekst 
poprawki, uzgadniane na każdym spotkaniu tłumaczy, przepisywałam 
zatwierdzone fragmenty i przysłuchiwałam się dyskusjom, które były 
dla mnie bardzo pouczające. Na początku odebrałam Księdza Profesora, 
który był przewodniczącym tego gremium, jako osobę dość surową, 
o wielkiej wiedzy, budzącą zasłużony respekt otoczenia. Był duchow-
nym i teologiem, biblistą, ale też znawcą języka polskiego i literatury, 
zarówno polskiej, jak i światowej. Posługiwał się piękną polszczyzną, 
ubogacaną często archaizmami. Mówił świetnie po angielsku, chociaż 
czasem trudno było Go zrozumieć, bo także w tym języku używał wielu 
archaizmów i cytatów.

Zarówno w trakcie współpracy nad przekładem Nowego Testamentu, 
jak i przy sprawowaniu funkcji przewodniczącego Prezydium KKTB 
Ksiądz Profesor dał się poznać jako osoba z bardzo inteligentnym poczu-
ciem humoru, dystansem do siebie i innych, jako człowiek dostrzegający 
i szanujący drugiego człowieka. Ksiądz Profesor był pewnym siebie, 
świadomym swojej wiedzy człowiekiem, ale nie miał w sobie pychy. Był 
duchownym-intelektualistą, ale też pozbawionym świętoszkowatości 
duszpasterzem. Dzięki Księdzu Profesorowi w Komisji możliwa była 
rzetelna rozmowa nad tekstem i jego analiza. Prowokował do dyskusji. 
Jestem bardzo wdzięczna Księdzu Profesorowi za zachęcanie mnie do 
wypowiedzi podczas spotkań Komisji. Kiedy Ksiądz Profesor swoim 
charakterystycznym głosem po raz pierwszy znienacka zadał mi py-
tanie: ‘A co Pani o tym sądzi?’, wpadłam w panikę... Jednak zachęcona 
przez Księdza Profesora postarałam się w miarę logicznie odpowie-
dzieć. Odtąd często wciągał mnie, wtedy przecież tylko ‘siłę pomocniczą’, 
w dyskusje nad tekstami. Tym samym – może nieświadomie, a może 
celowo – pomógł mi nabrać pewności siebie. Zawsze też potrafił każde-
go pochwalić za trafne spostrzeżenie, a swój sprzeciw dla jakiejś wersji 
zrozumiale i konkretnie uzasadniał. W przerwach posiedzeń natomiast 
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Ksiądz Profesor żartował, wspominał różne zdarzenia. Był wyjątkową 
osobowością, człowiekiem o wszechstronnej wiedzy, erudytą. Umiał 
opowiadać. Te przerwy to także była dla mnie intelektualna uczta.

Niezmiernie żałuję, że nie było dane ani mnie, ani Towarzystwu 
Biblijnemu w większym zakresie i dłużej współpracować z Księdzem 
Profesorem nad ekumenicznym przekładem Biblii. Ksiądz Profesor 
zainicjował i rozpoczął to dzieło, a także opracowywał wytyczne i zasady. 
Czynił to wraz z ówczesnym kierownictwem Towarzystwa Biblijnego, 
z jego dyrektor – panią Barbarą Enholc-Narzyńską, innymi tłumaczami 
i redaktorami. Ślady Jego wiedzy i umiejętności translatorskich znajdzie-
my przede wszystkim w pierwszych trzech Ewangeliach, nie doczekał 
jednak nawet wydania Ewangelii wg św. Mateusza, którą – jako pierwszą 
– Towarzystwo Biblijne oficjalnie zaprezentowało zaledwie kilka tygodni 
po śmierci Księdza Profesora.

Ksiądz Profesor wpisał się bardzo wyraźnie w historię Towarzystwa 
Biblijnego w Polsce. Jestem wdzięczna Bogu za to, że postawił Księdza 
Profesora na drodze rozwoju Towarzystwa Biblijnego w Polsce, ale także 
na drodze każdego z ówczesnych pracowników, w tym również mojej.

I na koniec jeszcze jedno moje wspomnienie o Księdzu Profesorze. 
Takie z przymrużeniem oka, ale zostało na zawsze. Na początku lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku delegacja Polskiej Rady Ekumenicznej 
z Księdzem Profesorem i innymi przedstawicielami Kościołów uczest-
niczyła w konferencji w Norymberdze. Znalazłam się w niej i ja jako 
delegatka wtedy jeszcze Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa 
Biblijnego w Polsce. Początkująca pracownica Towarzystwa, jedyna ko-
bieta wśród dostojników kościelnych, głównie duchownych. Mogą sobie 
Państwo wyobrazić, jak bardzo byłam spięta. Po konferencji czekaliśmy 
na lotnisku w Norymberdze na odlot do kraju. Byli tam również inni nasi 
rodacy, którzy zachowywali się dość nieciekawie, a nawet nieprzyzwo-
icie. Wtedy Ksiądz Profesor westchnął z politowaniem i ni to do siebie, 
ni to do naszej grupki, z odpowiednią miną wyrecytował początek wier-
szyka-fraszki Gałczyńskiego „Na pewnego Polaka”: „Patrz, Kościuszko, 
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na nas z nieba...” („Patrz, Kościuszko na nas z nieba, raz Polak skando-
wał. I popatrzył nań Kościuszko, i się zwymiotował”; Gałczyński 1957, 
38). Znałam tę fraszkę, więc uśmiechnęłam się do Księdza Profesora, 
który spojrzał na mnie porozumiewawczo. Wytworzyła się między nami 
swoista więź chwili. Ksiądz Profesor, dzięki swojej wiedzy i erudycji, 
a także poczuciu humoru, trafił z tym cytatem – dziś powiedzielibyśmy 
– w punkt. Pozostali delegaci nie zareagowali, może nie znali wierszyka, 
może uznali go za gorszący... Od tamtej pory często wspominam tamto 
wydarzenie, zwłaszcza gdy widzę pełne pychy, niegodne zachowania 
i postawy wielu moich rodaków. Krótka fraszka przed laty w zupełnie 
nieoczekiwanej sytuacji, a jakże aktualna i trafna również dzisiaj... Tak 
samo aktualne są i dzisiaj – mam nadzieję, że jeszcze ciągle dla wielu 
osób – wartości przekazane nauczaniem i postawą Księdza Profesora 
Witolda Benedyktowicza.

Bibliografia

Gałczyński, Konstanty Ildefons. 1957. „Na pewnego Polaka.” W Konstan-
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