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neg° i  twórczego zadania usystem atyzow ania licznych a rozproszonych 
przyczynków teologów -egzegetów . W przedstawionej syntezie specjaliści 
znajdą z pew nością niejedno ujęcie dyskusyjne. Pobudzając tego rodzaju 
polemiki dzieło Künga przeciera tym samym szlaki opracowaniom doj
rzalszym i doskonalszym .

Ks. A llons Skowronek

L’A ncien Testament, Paris 1967, w yd. Presses Univeritaires, s. 128.

Stary Testament należy do tych ksiąg Starożytnego W schodu, których 
odczytywanie i interpretacja po dzień dzisiejszy sprawiają ciągle jeszcze 
w iele kłopotu nawet doskonałym znawcom tego zagadnienia. Problem ten 
jest jeszcze o tyle skom plikowany, że chodzi tu mietylko o księgę czy  
zbiór ksiąg napisanych 2—3 tysiące lat temu, ale przede w szystkim  
o księgę pochodzącą od różnych autorów, napisaną w edług różnych kry
teriów literackich i w reszcie .przekazującą nam na różny sposób, zawsze 
aktualną i interesującą dziś niemal w szystkich ludzi religijną prawdę. 
Z tego też względu literatura jaka narosła przez 2 tysiące lat w okół tej 
księgi, jest dziś wprost niem ożliwa do ogarnięcia. N ie mniej jednak p o 
jawiają się jeszcze ciągle nowe pozycje, próbujące każda na swój spo
sób odpow iedzieć na pytanie: Czym w łaściw ie jest ten Stary Testament? 
Do rzędu tych pozycji należy zaliczyć napisaną niedawno przez E. Ja- 
coba, profesora Teologii Biblijnej na W ydz. Teol. Uniwersytetu w  Stras
burgu pracę pt. Stary Testament.

Książka ta w ydana przez W ydawnictwo que sais-je? (co wiem, np. 
o Starym Testamencie?), przeznaczona jest dila szerokich mas czytelników, 
posiada oharakter popularno-naukowy. Autor jej o.d 20 lat w ykładający  
na U niw ersytecie archeologię i egzegezę, obecnie teologię biblijną, cho
ciaż ujął swój temat w  sposób popularny, to ani na chwilę nie zrezygno
wał ze swoich naukowych założeń. Dał w  niej wspaniałą syntezę teolo
gicznej m yśli biblijnej. Można powiedzieć, że iw książce prof. E .. Jacoba, 
zostały w yczerpująco omówione dwa problemy: 1) Historia powstania 
poszczególnych ksiąg i całego zîbioru StT., oraz 2) zawartej w  nim przede 
wszystkim  religijnej treści.

Z tego też w zględu pracę jego można uiważać za streszczenie tego 
w szystkiego co się m ów i na temat introdukcji ogólnej do Pisma. św. 
(język StT, historia tekstu, kanon, apokryfy), oraz introdukcji szczegó
łowej do ksiąg St T (autor poszczególnej Iksięgi, czas .powstania, treść 
księgi, idea przewodnia). Z uznaniem dla Autora należy podkreślić, że 
w przekazywaniu wiadom ości biblijnych o StT, nie trzyma się utartych  
podręczników szablonowych, ale stare i znane pow szechnie prawdy prze
kazuje w  nowej szacie i nowej w spółczesnej interpretacji. Z tego też  
względu książkę jego może czytać każdy: zarówno uczony egzegeta  
jak i prosty laik, który nic jeszcze nie słyszał na temat StT. W  pewnym  
sensie jest o;na syntezą jego długoletnich biblijnych doświadczeń.

Prof. E. Jacob jest protestantem, nic w ięc  dziwnego, że .pewne jego
podejście i ocena Biblii, zwłaszcza od strony problemów spornych jest
protestancka. N ie mniej jednak czyni bo w  sposób ‘.bardzo delikatny,
można pow iedzieć niem al subtelny, n ie omieszkując przy każdej okazji
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zaznaczyć j-aikie jest również w  danej 'kwestii stanowisko egzegezy ka
tolickiej.

Ciekawa i oryginalna jest jego teza na temat autorstwa ksiąg StT. 
Na tezę tę może niemal w całości zgodzić się każdy egzegeta katolicki. 
Zdaniem prof. E. Jacoba autorem StT jest cały naród izraelski, (s. 18). 
StT bowiem zawiera w  sobie tradycje ludowe, które zanim zostały prze
lane >na papier były  przedtem długo przez cały naród śpiewane. Z tego 
też w zględu do najstarszych części StT należą pieśni. One to· wyprze
dzają w StT utwory ipóisame prozą. Pieśni te śpiewano przy różnych 
okazjach : przy pracy i przy odpoczynku, podczas uroczystości państwo« 
wych i  religijnych, obchodząc rocznice zw ycięskich w ojen  pańskich, mani
festując z okazji wyboru króla itp. W  ten sposób pow stały takie utwory 
jak pieśń  M ojżesza, w ysław iająca cudow ne przejście Izraela przez Mo
rze Czerwone (Wj r. 15), pieśń Debory chwaląca dobroć Boga, który 
dał zw ycięstw o Izraelowi nad Kanaanitami (Sdz r. 5) i inne pieśni dzięk
czynne ułożone głów nie z okazji zw ycięstw a Izraela nad ich przeciwnikami 
(por. Lb 10, 35; 21, 14; lSm 18, 7; 2Sm 1, 19— 27; 3, 33). Do pieśni tych 
dołączono u-bwory liryczne i epickie, e legie i błogosław ieństw a, słowa 
Boże ujęte później w prawo i w ypow iedzi proroków, którym przeważnie 
nadawano formę poetyckich utworów.

Cała ta tradycja ustna razem wzięta, w  oparciu o nieistniejącą już 
dziś w cześniejszą literaturę izraelską (np. Księga W ojen Pańskich, Kro
niki Królewskie dtp) stanowiła doskonały materiał dla Jahwisty, Deute- 
romomisty czy autorów źródła P, do ułożenia, pienwszej i zasadniczej 
części StT, tzw. M ojżeszowej Tory. Jafco datę powstania tego zbioru 
przyjmuje prof. E. Jacob zgodnie już dziś niemal z e  w szystkim i egze- 
getam i lata od czasów króla Salomon,! (ok. 960- po reformę religijną 
Ezdrasza (ok. 440). Zbiór ten, co najważniejsze bazuje na historycznych 
wydarzeniach i odtwarza choć przy pomocy różnych rodzajów literac
kich, jednak prawdziwą historię Izraela (s. 42).

Zanim jednak dojdzie do ostatecznego ufonmowania się Pięcioksięgu, 
zdaniem prof. E. Jacioiba o w iele w cześniej -zostaną zredagowane tzw. 
księgi w cześniejszych proroków (Jaz, Sdz, Sm, Kri). Autorzy tych ksiąg, 
choć różną posługują się formą pisania, pTagną jednak w  swoich utwo
rach przedstawić prawdziwą historię sw ojego narod'u. W ich świadomości 
leży  głębokie przekona,raie, że u podstaw  narodowego bytu Izraela z n a j 
duje się nie jakaś legenda czy mit, nawet nie małe ślady historii, ale 

.prawdziwe konkretne fakty, które wyrażają się w  powołaniu i przeka
zaniu przez Boga specjalnej m isji dwom w ielkim  postaciom : Abrahamowi 
i  M ojżeszowi. Oni to bowiam Abraham i M ojżesz stworzyli podwaliny 
pod przyszły naród izraelski i w  ten -sposób dali początek jeg-o historii. 
Z tego założenia wychodząc twierdzi iprof. E. Jacob, że w szystk ie księgi 
StT opisują -nam historię Izraela. N ietylko księgi historyczne, ale także 
i prorocze i poetyckie, -a nawet i k sięgi mądrośiciowe. W szystkie te 
księgi, każda na swój sposób, w edług w łaściw ego im charakteru i ro
dzaju literackiego, jbiróbują na nowo zinterpretować i odczytać historię 
Izraela. Czynią to bardzo często w  św ietle w spółczesnych wydarzeń, 
•poto aiby- i w spółczesnym  i potomnym .zostawić jakąś lekcję życia. Tak 
w ięc zdaniem Autora nip. księgi prorocze -nie -są zestawieniem  chronolo
gicznym -wydarzeń i faktów  izwiązanych ,z życiem  Izraela, -ale przekazują 

■ nam syntezę i .streszczenie ich nauki, w edług z góry- już przyjętych za
łożeń i aspektów historycznych. Podobnie k sięg i mądrościowe nie zajmują 

-się problemem mądrości teoretycznej, ale głoszą mądrość praktyczną zwią- 
rzaną z doczesnym i konkretnym i potrzebami ■ człow ieka. W szystko to
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formowało się 'przez długie wieki, aż ostatecznie (przyjęło postać dziesiej- 
s z e go tekstu StT. Prof. E. Jaoob jest zdania, że Kanon StT. nie pojawił 
się odrazu w  gotowej i dojrzałej formie, ale jak w szystko na św iecie  
kształtował się przez długie w ieki. Jako początek powstania Kanonu he- 
brajskiego przyjm uje datę 621 przed Chr. (odkrycie tekstów  prawa 
w :nlirach świątyni), a jego ostateczne zamknięcie rok 98 po Chr. 
(Synod uczonych żydow skich w  Jamnia).

Jednakże całe 'piękno StT można dopiero w tedy odkryć, gdy od roz
ważań nad jego powstaniem przejdziemy do analizy jego wspaniałej 
i bogatej treśc i Zdaniem prof. E. Jacoba treść ta choć sama w  sobie jest 
bardzo różnorodna, to jednak mimo w szystko da się w yrazić i ująć 
w jakąś syntezę. Krótko mówiąc treścią StT jest historia. W prawdzie 
nie historia w sensie hagiografii, pisanej często bardzo tendencyjnie ale 
historia w  sensie rejestracji i oceny faktów ukazujących człow iekow i 
jego drogę do zbawienia. Te fakty  zw ykle służą ijako ilustracja działania 
Boga, który w  ten sposób udowadnia; ż e  pragnie naprawdę zbawienia  
ludzi. Z tego też względu tw ierdzi prof. E. Jacob poprzez cały StT prze
wija s ię  jakaś teologia. Każdy z autorów ludzi, albo z niej wychodzi, 
albo na niej kończy swoje opowiadanie. Jahwista np. jest w ięcej teolo^ 
giem aniżeli historykiem , teologami byli też prorocy, a nawet autorzy 
psalmów nadawali swoim utworom przede w szystkim  religijne znacze
nie (s. SI). W cześniejsi prorocy natomiast w ychodzą z opisu wydarzeń, 
któTe zawsze interpretują w  sensie etiologicznym, stwierdzających za
istnienie jakiegoś faktu, dla którego 'przyczyną sprawczą jest zaw sze  
żyjący i działający Bóg. W szystko to ma ścisły  związek z biblijną h is
torią zbawienia.

Zdaniem prof. E. Jacoba ta 'historia zbawienia ma przede w szystkim  
charakter uniwersalny. Autorzy ksiąg biblijnych zwracają 'bardzo często 
uwagę na ten uniwersalizm. Np. k sięga  Jo.zuego stale podkreśla tę pra
wdę m ówiąc o konieczności zjednoczenia się w szystkich pokoleń razem. 
Ksiąga Sędziów zachwala formę rządów królewskich (s. 49), jako najbar
dziej odpowiadających w oli Bożej. Księgi Królewskie mówią o podboju 
plem ion .pogańskich, które w ten sposób zjednoczone z Izraelem mogą 
liczyć ma sw oje ocalenie.

Prorocy zapowiadają zbawienie dla tych, którzy uwierzą w  Jahwe, bez 
różnicy przynależności narodowej. Świątynia Jerozolimska jest m iejscem  
nadziei w szystkich narodów (2 Krn 16, 9). Prorok Izajasz zapowiada 
nadejście królestwa Księcia doskonałego (9, 1—6 ; 11, 1— 10), zaś Mii- 
cheasz streszcza w szystk ie obowiązki człowieka, który chce zbawienia 
w jednym  zdaniu; „Powiedziano ci człow iecze co jest dobre i czego żąda 
Jahwe od ciebie; praktykowania sprawiedliwości, umiłowania w ierności 
i pokornego z Bogiem Twoim obcowania" (Mich 6, 8). Całe nauczanie 
proroka Jeremiasza jest próbą przedstawienia historii zbawienia w  no
wym św ietle. Jeremiasz grozi karą Bożą tym wszystkim , którzy się nie 
-nawrócą. — W szystko w ięc zmierza w StT do tego, by wykazać ludziom, 
że ich historia ma sens, ponieważ nie jest kierowana ślepym losem, ale  
przez W szechm ocnego i Potężnego Pana (s. 124).

Oceniając ogólnie omawianą pracę  prof. E. Jacoba, należy ją uznać za 
dzieło bardzo udane. Słuszne są jego uwagi, że na powstanie ksiąg StT 
w ywarła swó.j w pływ  literatura babilońska, egipska czy  ugarycka. Ta 
ostatnia odegrała szczególnie w ielką rolę przy powstawaniu ksiąg mą- 
drościowych. Dalej Autor wychodząc z założeń egzegezy akatolickiej 
nie uznaj,e naszych ksiąg deuterokanonicznych, nazywając je  apokryfami, 
ale nie można mu e tego robić żadnego zarzutu. Również raie omawia
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zagadnienia natchnienia Pisma św., aïe to jest także zrozumiale w  św iet- 
ile jego założeń ideologicznych.

Mam jednak pewne drobne zastrzeżenia ,do Autora w  następujących  
spraiwach :

Autor nie d.ość ściśle podał definicją osoby proroka. Jego zdaniem  
prorok to „posłaniec przekazujący .słoWo, mające związek z ściśle okreś
lonym i -aktualnymi wydarzeniami" (s. 64)... „prorok to człowiek służący  
słowu (l'homme de la parole), .który wypowiada słowa, mówi je- jasno, 
zrozumiale i logicznie (s. 65)". Otóż ta -definicja wydaj© m i -się nie ścisła. 
Autor n ie zaakcentował u .proroków bardzo ważnej ich funkcji prze
powiadania przyszłości. Prorok bowiem to nie tylllco człowiek powołany  
przez Boga, m ów iący w  imieniu Boga i naw ołujący do służenia Bogu, 
а-le również to człow iek przepowiadający M esjasza i nadejście jego cza
sów. Człowiek, którego głównym  Badaniem było przygotow ać ludzkość na- 
te w łaśnie m esjańskie czasy. O M esjaszu zresztą w  -pracy prof. E. Jacoba 
są bardzo nieliczne i  lakoniczne wzmianki, (ok. 3 razy). Także nie można 
się zgodzić na to, że w ypow iedzi proroków są wyraźne i jasne. N ie by
łyby  w tedy proroctwami, a. w iele tych w ypow iedzi jeszcze dziś można 
dwuznacznie tłumaczyć łnp. proroctwa Daniela o Synu Człowieczym, 
czy ό 70 tygodniach lat).

Także nie można się zgodzić na interpretację jaką prof. E. Jacob po- 
-daje o Słudze z Deuteroizajasza (42, 1—9; 49, 1—6; 50, 4—9; 52, 13—53; 
s. 77), Proroctwo to interpretuje w  sensie kolektywnym , rozumiejąc .pod 
postacią Sługi Jahwy n ie  konkretną os-oibę, ale cały naród izraelski. 
Cho-ciaż zaznacza, że Żydzi a po nich chrześcijanie -w-idzieli w  Słudze 
Jahwy figurą M esjasza (s. 77), to jednak twierdzi, że tu nie Chodzi o po
jedynczą os-obę ale o ca ły  naród. Egzegeza katolicka na podstaw ie za
równo krytyki zewnętrznej jalk i wewnętrznej w idzi w  te-j przepowiedni 
postać cierpiącego M esjasza, który przez sw oje cierpienia i śmierć przy
nosi zbaw ienie całej ludzik,ości.

Również nieco odmiennie aniżeli egzegeza katolicka interpretuje prof.
E. Jacob znaczenie k sięg i proroka Jonasza (s. 81). Gdy m y widzim y dziś' 
ciągle w  tej książce ideę uniwersalizmu zbawczego prof. E. Jacob uważa 
Jonasza za typ człow ieka m yślącego tylko o soibie i o swoim narodzie. 
Jonasz zatem reprezentuje ideę, że zbawienie jest .tylko dla Żydó-w, dla
tego nie chce głosić słowa Bożego w  Niniwie. N ie mniej jednak zaznacza 
prof. E. Jacob, że prawdziwy prorok powinien zawsze słuchać gło-su· 
Boga.

Pow yższe -drobne zastrzeżenia nie pomniejszają bynajmniej ogólnej 
w artości omawianej przez nas pracy. Pozostanie ona na długo opracowa
niem ciekawym  i interesującym, które należy polecić w szystkim  w  jaki
kolw iek sposób zajmującym się problematyką StT. Można ją naprawdę 
uważać za małą encyklopedię widom ości o tej w iecznotrwałej, stale 
aktualnej księdze.

Ks. Stanisław G rzybek


