Krzysztof Mielcarek, Bogdan
Poniży
Wyjście jako dzieło mądrości
Verbum Vitae 3, 284-285

2003

W YJŚC IE

JA K O DZIEŁO M Ą D R O Ś C I
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Ks. Bogdan Poniży, Księga Mądrości. Od egzegezy
do teologii [Biblioteka Pom ocy Naukowych 17], Poznań:
U AM 2001, SS.242.
L iteratura m ądrościow a nie należy do fragmentów Bi
blii często kom entow anych w Polsce. Ks. B. Poniży, obok
ks. S. Potockiego i A. Troniny, zalicza się do wąskiego gro
na polskich specjalistów zajmujących się tem atyką ksiąg
mądrościowych. Z tym większą radością należy powitać jego
naukowe opracowanie poświęcone Księdze Mądrości, któ
re zostało przygotowane z m yślą o wykładowcach Pisma
św. oraz studentach „żywo zainteresowanych biblijną pro
blem atyką” (s. 7).
M onografia składa się aż z dw udziestu jeden rozdzia
łów poprzedzonych wstępem , a zakończonych obszerną
bibliografią (s. 232-242) i krótkim streszczeniem w języ
ku angielskim (s. 243). Zgodnie z podtytułem swego opra
cow ania autor tylko pokrótce omawia zagadnienia ogólne
dotyczące księgi (s. 9-26). W iększość rozdziałów poświę
cona jest natom iast egzegezie przykładowych tekstów, bądź
poszczególnych kluczow ych term inów wykorzystanych
w K siędze M ądrości Salom ona oraz jej teologii.
W śród tem atów om ówionych z w ielką starannością na
szczególną uw agę zasługuje interpretacja W yjścia opisa
na w M dr 11,1-14; 16,1-19,22 (s. 60-89). Exodus to nie
tylko w ielka epopeja Pięcioksięgu, ale rów nież niezwykle
głęboka refleksja teologiczna autorów biblijnych tradycji
m ądrościow ej. Co w ięcej, refleksja ta nie zaw sze zgadza
się w szczegółach z w izją zaproponow aną przez redakto
rów Pięcioksięgu. Jest ona raczej natchnioną relekturą
w ielkich w ydarzeń należących do początków historii Izra
ela, która dokonuje się z uw zględnieniem duchow ych po
trzeb w spółczesnego autorow i czytelnika. Stąd w Księdze
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M ądrości pojaw iają się now e m yśli na tem at teologicz
nych racji plag egipskich, ich zakresu oraz duchow ego
sensu. Podobnie na now o zinterpretow ano inne w ażne
wydarzenia biblijne zw iązane z historią W yjścia, przy czym
klim at teologicznych rozw ażań M dr jaw nie faw oryzuje
postaw ę Izraelitów , chcąc odegrać pedagogiczno-apologetyczną rolę w życiu czytelników księgi.
Nie umniejszając w niczym wartości prezentowanej książ
ki ks. B. Poniżego, trzeba jednak zwrócić uwagę na pew ną
nieścisłość, jaka zakradła się do tekstu. Wydaje się, iż tytuł
ósmego rozdziału: nadawałby się raczej do rozważań egze
getyczno-teologicznych na kanw ie Ew angelii św. Jana,
a więc m ógłby się pojaw ić w ostatnim rozdziale książki,
w którym autor analizuje zw iązki M dr z N ow ym Testa
mentem. Perspektyw a proleptyczna i typologiczna m anny
jest bowiem oczyw ista dopiero z pozycji N ow ego Testa
mentu. Kilka uwag autora na zakończenie ósm ego rozdziału
poświęconych oczyw istym paralelom pom iędzy m ądrościową teologią o m annie a ew angeliczną w izją E uchary
stii nie zm ienia faktu, że refleksja M ądrości Salom ona na
temat boskiego pokarm u na pustyni stanowi przede w szyst
kim teologię Starego Testam entu.
W szyscy studiujący tem atykę ksiąg m ądrościow ych
oraz profesorow ie zajm ujący się w ykładem literatury sapiencjalnej na fakultetach teologicznych z pew nością
z zainteresow aniem pochylą się nad treścią om aw ianego
opracowania. W arto ją rów nież polecić osobom zajm ują
cym się teologią dogm atyczną. K sięga M ądrości to prze
cież bardzo istotny w kład nie tylko w dziedzictw o literatury
biblijnej, ale rów nież istotny z punktu w idzenia doktryny
katolickiej elem ent O bjaw ienia Bożego.
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