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RECENZJE

dobitnie problematykę, którą się przez wiele lat zajmowali. Szczególne znacze
nie mają teksty syntetyzujące stan wiedzy oraz opracowania bio- i bibliograficz
ne. Bez codziennej zażyłości z tematyką syrologiczną takie syntezy nie mogły
by powstać, wymagają bowiem żmudnej kwerendy, sięgającej po dawne i nowe 
materiały, bardzo często trudno dostępne.

Polska syrologia w zarysie świadczy, że aczkolwiek nie plasujemy się w ści
słej czołówce badaczy kultury chrześcijańskiej, która rozwinęła się na terenie 
Syrii, jednak nie był, ani nie jest, to u nas zupełnie temat z gatunku tabula rasa. 
Każdy, kogo naprawdę interesują te zagadnienia, ma do dyspozycji podręczniki 
do nauki języka syryjskiego, a także rzetelne prace o profilu historycznym i filo
logicznym. Byłoby dobrze, gdyby zarówno tą dziedziną, jak i omawianą książ
ką, zainteresowali się również bibliści. Przecież Syria to w pełnym tego słowa 
znaczeniu kraj biblijny, a tamtejsze chrześcijaństwo wyrosło z korzeni, którym 
początek dał św. Paweł i inni wielcy głosiciele Ewangelii. Na osobne wyróż
nienie zasługują studia nad językiem aramejskim, mówionym również w Ziemi 
Świętej, który -  jak wiele na to wskazuje -  był językiem Jezusa. Może właśnie 
i to sprawiło, że w pierwszej połowie I tysiąclecia chrześcijaństwo tak owocnie 
rozwijało się na tamtym terenie, zaś po podbojach arabskich nie przestało ist
nieć, zachowując silne poczucie swej tożsamości i godności.

ks. Waldemar Chrostowski, Warszawa

Javier QUEZADA DEL RIO (red.), Reflexiones biblicas para un mundo en 
crisis, Misión Nosotros A.C., Mexico 2010, ss. 307.

Utworzenie 5 grudnia 2003 r. Stowarzyszenia Biblistów Polskich zaowoco
wało, obok wielu wartościowych inicjatyw i dokonań na polu rodzimej bibli- 
styki, nawiązaniem owocnych kontaktów z analogicznymi gremiami w innych 
krajach. Wprawdzie osobiste kontakty polskich biblistów z zagranicznymi kole
gami, zapoczątkowane zazwyczaj podczas studiów w Rzymie i/lub Jerozolimie, 
istniały od dawna, lecz wymiana i współpraca instytucjonalna mają na pewno 
szersze znaczenie i zakres. W 2012 r. został nawiązany kontakt ze Stowarzysze
niem Biblistów Meksykańskich (Asociación de Biblistas de Mexico -  ABM). 
Jego początki sięgają 1988 r., kiedy pojawił się projekt utworzenia owego gre
mium, urzeczywistniony w styczniu 1990 r. podczas spotkania założycielskiego 
w Querétaro. Odtąd spotkania biblistów, wśród których przeważają wykładowcy 
w tamtejszych wyższych seminariach duchownych, odbywają się corocznie, zaś 
co trzy lata wybierany jest nowy zarząd z przewodniczącym na czele. Pierw
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szym przewodniczącym ABM był Raid Duarte Castillo, natomiast od 2010 r. tę 
funkcję sprawuje Javier Quezada Del Rio.

Doroczne spotkania biblistów meksykańskich, początkowo różnotematycz- 
ne, od 1997 r. mają profil monotematyczny. Oto kolejno poruszane zagadnie
nia: Apokaliptyka (1997), Duch Święty (1998), Bóg Ojciec (1999), Eucharystia 
(2000), Relacja egzegeza -  duszpasterstwo (2001), Powrót do Jezusa historycz
nego (2002), Rabinizm a Nowy Testament (2003), Paweł (2004), Społeczne wy
miary Ewangelii (2005), Władza i autorytet w Biblii (2006), Antropologia kultu
rowa a Nowy Testament (2007), Słowo Boże w Kościele (2008), Paweł (2009). 
Nie trudno w nich rozpoznać echa życia Kościoła: Wielki Jubileusz Roku 2000, 
dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Lud żydowski i jego Pisma święte w Bi
blii chrześcijańskiej, Rok Świętego Pawła oraz Synod Biskupów na temat słowa 
Bożego. Widać również, typową dla Ameryki Środkowej i Południowej, wyraź
ną wrażliwość społeczną, co przesądza, że podejmowane debaty nie są czysto 
teoretyczne, lecz mają ukierunkowanie pastoralne. Cel, który przyświeca ABM, 
stanowią badania i objaśnianie tekstu Pisma Świętego w kontekście lokalnych 
uwarunkowań społecznych, kulturowych, politycznych i religijnych.

Temat przewodni XXI Zebrania Krajowego Biblistów Meksykańskich, które 
odbyło się w dniach od 25 do 28 stycznia 2010 r. w Veracruz, brzmiał: Refleksje 
biblijne dla świata w kryzysie. Nie trzeba przekonywać o aktualności i potrzebie 
takich refleksji, natomiast na najwyższe uznanie zasługuje fakt, że podłoża dla 
nich nie stanowi socjologia, psychologia ani politologia, lecz Pismo Święte jako 
trwały fundament wiary i pobożności chrześcijańskiej. Częsty paradoks, z jakim 
mamy do czynienia, zwłaszcza w Europie i USA, co bywa przenoszone do Pol
ski, polega na tym, że teologowie i duszpasterze szukają odpowiedzi i rozwiązań 
nie tam, gdzie powinni, czyli w teologii, rozumianej jako wiara szukająca zro
zumienia, ale w dziedzinach całkowicie pozateologicznych, a nawet pozareligij- 
nych. Wysiłek biblistów meksykańskich świadczy, że Biblia, jako księga ludu 
Bożego, nie tylko nic nie straciła ze swej aktualności, lecz wciąż skutecznie na
świetla i ukierunkowuje wszystkie dziedziny życia wierzących.

Materiały konferencji zostały opublikowane w książce zatytułowanej tak 
samo, jak spotkanie: Refleksje biblijne dla świata w kryzysie. Otwiera ją Wpro
wadzenie (s. 8-12), które napisał Javier Q u e z a d a  De l  Ri  o, redaktor książ
ki, wyjaśniając jej cel przewodni oraz zwięźle przedstawiając autorów poszcze
gólnych tekstów i podjęte przez nich zagadnienia. Dalej (s. 13-14) zamieszczono 
Orędzie na otwarcie XXI Zebrania Biblistów Meksykańskich, w którym Juan 
López V e r g a r a  dziękuje organizatorom, pozdrawia gości, przybyłych także 
z zagranicy (Peru i USA), a w nawiązaniu do M. Heideggera i E. Wiesela eks
ponuje sens i konieczność refleksji opartej na Biblii dotyczącej najpilniejszych
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wyzwań, którym powinna sprostać współczesna ludzkość i chrześcijanie, szcze
gólnie ci, którzy podjęli odpowiedzialność za sprawowanie władzy.

Książkę otwierają trzy tzw. wykłady magistralne, które wygłosił Raul Lugo 
R o d r i g e z. Pierwszy (s. 15-46) nosi tytuł Babilonia i Jerozolima: kryzys war
tości w Biblii. Autor analizuje dwa kryzysowe epizody przedstawione na kartach 
obu zasadniczych części Pisma Świętego, czyli wygnanie babilońskie, o którym 
mowa w Starym Testamencie, oraz sprawę włączenia nie-Żydów do społecz
ności chrześcijańskiej i tzw. soboru jerozolimskiego, o której mowa w Nowym 
Testamencie (Dz 15 i Ga 2). Z późniejszej perspektywy stało się jasne, że wy
gnanie przyczyniło się do głębokiego przeformułowania tożsamości Izraela, zaś 
chrzest i przyjęcie dawnych pogan zaowocowało głęboką przemianą tożsamości 
Kościoła apostolskiego. W obu przypadkach kryzys okazał się więc szansą, a nie 
porażką, skutkując przeniesieniem akcentów na nowe wartości, wcześniej niedo
strzegane, nieobecne albo niedoceniane. Podobnie może być w naszych czasach, 
pod warunkiem otwarcia się wyznawców Jezusa Chrystusa na Jego obecność 
i działanie w Kościele.

Drugi wykład został opatrzony tytułem Kryzys ekonomiczny: odpowiedzi 
ewangeliczne i Pawiowe (s. 47-77). Zwracając uwagę na główne aspekty kry
zysu ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Meksyku, 
R.L. Rodriguez podkreśla klęskę systemu neoliberalnego i wskazuje na trwałą 
wartość nauczania Jezusa na temat dóbr materialnych oraz bogactwa i ubóstwa. 
Zależność od innych, zwłaszcza wymuszona, niesie groźbę utrwalenia się za
leżności i upokorzenia. W podobnym duchu nauczał Paweł: autarkia, czyli sa
mowystarczalność gospodarcza, jest miła Bogu, bo należyte zaspokojenie wła
snych potrzeb sprzyja niesieniu pomocy innym, a tym samym stanowi jeden 
z fundamentów wolności. Ekonomię, którą zaleca Nowy Testament, charaktery
zują trzy cechy: solidarność, sprawiedliwość i odpowiedzialność.

Trzeci wykład magistralny nosi tytuł Migracje i ekologia: du>a wyłaniające 
się kryzysy (s. 78-104). Zarówno bezprecedensowe migracje, jak i gwałtowne 
pogarszanie ekosystemu stanowią zagrożenia i wyzwania, którym należy pilnie 
sprostać. Rzeczywistość migracji jest obecna na kartach Biblii: Izrael zaistniał 
i rozwijał się jako lud wędrowców, wędrowanie było też losem Jezusa oraz wy
nika z Jego misyjnego nakazu adresowanego do Kościoła. Co się tyczy proble
matyki ekologicznej, R. L. Rodriguez kładzie nacisk na to, że Biblia jest zdecy
dowanie antropocentryczna, zatem powinno się skupić wysiłki na umniejszaniu 
radykalizmu, jaki z tego wynika. Wobec nasilającej się eksploatacji ziemi i jej 
zasobów trzeba zaniechać strategii opartej na zasadzie „coraz więcej” na korzyść 
podejścia, które zaleca Jezus, by stawać się coraz bardziej człowiekiem.
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Trzy kolejne konferencje oraz teksty zamieszczone w książce zostały po
święcone problematyce starotestamentowej. Eduardo A r e n s  K i i c l e l -  
k o r n podejmuje refleksję nad Księgą Hioba i problemem godności człowieka 
(s. 105-132). Rozważają pod kątem fundamentalnych cech antropologicznych 
mieszkańców świata śródziemnomorskiego, za jakie uznaje honor i wstyd. Dra
matyczne położenie Hioba sprawiło, że został odarty z należnej mu czci i wysta
wiony na publiczną hańbę. Szuka zatem wytłumaczenia, a także pomocy i obro
ny u Boga, który -  jak świadczy epilog księgi -  pozytywnie odpowiada na jego 
wołanie. Dzięki temu został obroniony nie tylko honor Hioba, lecz i honor Boga, 
do którego w każdej sytuacji należy ostatnie słowo.

Dwa kolejne teksty dotyczą Księgi Koheleta. Javier Q u e z a d a D e l R io  
podejmuje jej lekturę pod kątem wyzwań postmodernizmu (s. 133-154). Idąc 
za sugestiami Mardonesa, przyjmuje cztery znamiona postmodernizmu: rozcza
rowanie rozumem, osłabione myślenie, indywidualizm oraz wyobcowanie ze 
świata. Takie same znamiona rozpoznaje w Księdze Koheleta, a postrzegając ją  
jako współbrzmiącą z postulatami postmodernistycznymi, widzi wyjście w od
nowie posłuszeństwa wobec Boga.

Z kolei Juan Eduardo V a r g a s  F l o r e s  podejmuje temat: Kohelet: kryzys 
czy pełnia istnienia? (s. 155-173). Przyjmując, że księga powstała w pierwszej 
fazie hellenizacji Judei, upatruje w niej próbę dialogu między jahwizmem i jego 
hellenistycznym kontekstem. Kohelet opiera się na założeniu, że Bóg istnieje 
i skutecznie działa w historii, dlatego prawdziwa mądrość polega na posłuszeń
stwie wobec Niego, jednak z respektowaniem wszystkiego, co jako dobre, po
chodzi z otaczającego świata.

Cztery następne teksty nawiązują do Nowego Testamentu, skupiając się 
przede wszystkim na wybranych zagadnieniach z Ewangelii według św. Marka. 
1 tak Ricardo A g u i l a r  H e r n a n d e z  zajmuje się (s. 174-207) perykopą 
o uzdrowieniu opętanego w synagodze w Kafarnaum (Mk l,21b-28). Za pomocą 
analizy narracyjnej i podejścia opartego na antropologii kulturowej -  obydwa są 
zalecane w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Biblii w Ko
ściele (1993) -  oraz przy wykorzystaniu narzędzi egzegezy historyczno-krytycz- 
nej, zastanawia się nad historycznością tego wydarzenia oraz naturą egzorcy- 
zmów, zarówno tych, których dokonywał Jezus, jak i tych, jakie mają miejsce 
we współczesnym Kościele.

Juan L ó p e z  V e r g a r a  opatrzył swoje rozważania tytułem Wielkodusz
ność matki: propozycja hermeneutyczna (s. 208-226). Przedmiotem analizy jest 
słynny epizod z Syrofenicjanką, opisany w pierwszej (Mt 15,21-28) oraz drugiej 
(Mk 7,24-30) Ewangelii kanonicznej. Meksykański biblista sugeruje, że w spo
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tkaniu z pogańską kobietą Jezus uświadomił sobie, że Jego misja nie ma granic, 
co można transponować również na obecne zadania i posłannictwo Kościoła.

Trzeci artykuł dotyczy Mk 13,1-37, czyli mowy o zburzeniu Jerozolimy 
i przyjściu Chrystusa (s. 227-272). Autor, José C â r d e n a s  P a l l a r e s ,  
przyjmuje, że ów tekst nie jest testamentem Jezusa, lecz medytacją nad per
spektywą końca świata, która zmierza nie ku temu, by zastraszać i przerażać, 
lecz wzywa do czujności i stanowi przestrogę przed instrumentalizacją religii. 
Wprawdzie uczniowie przejdą przez cierpienia, lecz ostateczny tryumf należy 
do Boga.

Natomiast Manuel V i l l a l o b o s  M e n d o z a  koncentruje się na tekście 
Mk 14,12-16, opowiadającym o przygotowaniach do ostatniej Paschy Jezusa 
(s. 273-307). Wychodząc od konstatacji, że osoby homoseksualne są źle trakto
wane i wyłączane z Kościoła, dopatruje się w tej perykopie dowartościowania 
męskich przyjaźni, twierdząc, że Jezus ich nie potępiał ani nie zabraniał. Głów
na teza artykułu opiera się na sugestii, że mężczyzna „niosący dzban wody” 
(w. 13), którego mieli spotkać dwaj uczniowie wysłani przez Jezusa, był homo
seksualistą. Ten artykuł jest prawdziwie problematyczny, gdyż nie sposób oprzeć 
się wrażeniu, że tekst drugiej Ewangelii kanonicznej został w nim zinterpreto
wany według prawideł idących po linii tzw. poprawności politycznej. Nie widać 
żadnych rozsądnych i uzasadnionych przesłanek, by w anonimowym mężczyź
nie, o którym opowiada Ewangelia według Marka, dopatrywać się „kochającego 
inaczej”.

Opublikowanie tekstów wygłoszonych referatów zasługuje na pochwałę i na
śladownictwo. Ich autorzy chętnie korzystają z dorobku biblistyki światowej, 
wnosząc do niego własny dorobek i przemyślenia, mocno zakorzenione w Sitz 
im Lebert Kościoła i społeczeństwa meksykańskiego. Dobrze widać, że akade
micka egzegeza tekstów biblijnych jest podporządkowana potrzebom teologicz
nym i pastoralnym. Autorzy nie stronią od spraw trudnych i kontrowersyjnych, 
co czasami kończy się rzutowaniem w odległą starożytność współczesnych uwa
runkowań i rozwiązań, ale z drugiej strony przynosi też obiecujące rezultaty 
w postaci inspiracji biblijnych, które pomagają głębiej spojrzeć na to, z czym 
zmaga się współczesna ludzkość i chrześcijanie jako jej integralna część.

ks. Waldemar Chrostowski, Warszawa


