


Reprint z 1893 roku.

ISBN 978-83-61253-13-6

KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński 
90-345 Łódź, ul. Księży Młyn 14    
tel./faks 42 632 78 61, 42 630 71 17, tel. 602 34 98 02
infolinia: 0-604 600 800 (codziennie 8-22, także sms), 
skype: ksiezy-mlyn, gg 4147954
www.km.com.pl, email: biuro@km.com.pl
 
Łódź 2012. Wydanie 1



Od wydawcy Reprintu

 Najstarszymi zachowanymi polskimi przekła-
dami biblijnych ksiąg są Psałterz fl oriański (XIV/
XV w.) oraz Psałterz puławski (XV/XVI w.). 
W XVI wieku pojawiło się kilka kolejnych prze-
kładów Pisma Świętego. Były to znakomite trans-
lacje dokonywane przez tłumaczy należących do 
rozwijającej się w owym czasie reformacji (naj-
pełniejsze przekłady znane są współcześnie jako 
Biblia brzeska, Biblia nieświeska). Katolickie do-
konania w tej dziedzinie są o wiele skromniejsze. 
Biblii Królowej Zofi i, jak i Bibliii Lepolity daleko 
było do poziomu wyznaczonego przez protestan-
tów. Dlatego też władze kościelne poszukiwały 
osoby mogącej podołać tak wielkiemu zadaniu. 
Wybór padł na wykształconego na uczelniach 
w Wiedniu i Rzymie wykładowcę Kolegium Je-
zuickiego w Pułtusku – księdza Jakuba Wujka 
(1541-1597). Podstawę dla tłumaczenia stanowił 
tekst łacińskiego przekładu z języków oryginal-
nych dokonany przez św. Hieronima na przeło-

mie IV/V wieku – Wulgaty. Tekst Nowego Testamentu opracowany przez księdza Wujka ukazał się 
w 1593 roku. Całość Pisma Świętego opublikowano dopiero dwa lata po śmierci tłumacza. Zwią-
zane to było z działalnością komisji cenzorskiej, która pracowała głównie nad dostosowaniem 
polskiego tekstu Ksiąg do przyjętej przez papieża Klemensa VIII w 1592 roku wersji Wulgaty 
(tzw. Klementyńskiej). 
 Przekład księdza Jakuba Wujka, z drobnymi zmianami wynikającymi ze zmian zasad ortogra-
fi i, interpunkcji przez wieki był obowiązującym kanonicznym przekładem Pisma Świętego w pol-
skim kościele rzymskokatolickim. Został zastąpiony wydaną w 1965 roku Biblią Tysiąclecia. 
 Niniejsze wydanie jest reprintem Ksiąg Nowego Testamentu, które ukazały się w 1893 roku 
nakładem redakcji „Wędrowca” – tygodnika ilustrowanego ukazującego się w Królestwie Pol-
skim w latach 1863-1906. Wydanie to jest bogato ilustrowane i zaopatrzone w przypisy wyja-
śniające trudniejsze fragmenty. Zrozumienie rzeczywistości, w której żył Jezus Chrystus, ułatwia 
znajdujący się na końcu tomu dodatek, w którym odnaleźć można informacje na temat ówcze-
snego systemu miar, wartości pieniężnych, podziału czasu oraz noty dotyczące miejsc będących 
areną życia Zbawiciela. XIX-wieczna publikacja została doceniona przez Ojca Świętego – Leona 
XIII, który nagrodził ją listem pochwalnym i medalem.




























