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edukacji społeczeństw a w  tym  zakresie i propagowania rzetelnych poglądów , zarówno  
w odniesieniu do nauki, jak i do religii. D latego tak potrzebne jest propagowanie idei, nie
wątpliw ie popieranej przez Jana Pawła II, którego wypowiedzi i dokumenty często przyw o
ływ ano w Jachrance. Organizator dbał o to, aby nie podejm ować problemów szczegółow ych  
w dialogu nauki i religii, jak na przykład: problemy etyczne im plikowane przez badania na
ukow e i postęp techniczny, zagadnienie prawdy w nauce, filozofii i teologii, m etafizyczne 
„tło” nauki i religii, pytania związane z kosm ologią i antropogenezą czy zagadnienia praw
ne. K w estie te są bardzo ważne i powinny stać się treścią osobnych spotkań.

Sesję i całe spotkanie zakończono konstruktywnym i wnioskam i, które poprowadzą  
niew ątpliw ie do dalszych ow ocnych działań w przyszłości. Szczególn ie ważna w tym kon
tekście jest Konferencja Europejska, która odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2003 r. 
w Bratysławie.

Jan W adowski

E.P. Sanders, Il giudaismo. Fede e prassi (63 a.C.-66 d.C.), 
red. P. Capelli, seria: Scienze delle Religioni, red. G. Filoramo, 
C. Prandi, Morcelliana, Brescia 1999, ss. 764

W  przeciągu kilku ostatnich lat zainteresowanie judaistycznym  dziedzictw em  chrze
ścijaństwa stale rośnie. Zw iązane jest to nie tylko z rozw ojem  dialogu chrześcijańsko- 
-żydow sk iego , ale także coraz w iększą św iadom ością wśród w yznaw ców  Chrystusa ko
rzeni chrześcijaństwa, które sięgają judaizmu. Powstają w ięc liczne publikacje traktujące
0 w zajem nych relacjach tych dw óch religii m onoteistycznych, organizowane są sym pozja
1 konferencje pośw ięcon e tej tem atyce, pojawiają się dokumenty K ościoła dotyczące rela
cji: judaizm  -  chrześcijaństwo. Warto w spom nieć choćby ostatni dokum ent Papieskiej 
K om isji Biblijnej N aród żydow sk i i je g o  Św ięte P ism a w B ib lii chrześcijańskiej, X L Sym 
pozjum  B iblistów  Polskich, które odbyło się w Lublinie (18-20  września 2002 r.) dotyczą
ce tej tematyki czy  ukazujące się prace biblistów  o w pływ ie judaizmu na kształtow anie się  
chrześcijaństwa (np. E.P. Sanders, Jesus and  Judaism , Philadelphia 1985; tenże, Jew ish  
L aw  from  Jesus to  the M ishnah , London -  Philadelphia 1990; G. Vermes, Jesus and  the 
W orld o f  Judaism , Philadelphia 1983; tenże, The R eligion o f  Jesus the Jew , M inneapolis 
1993; I.M. Zeitlin, Jesus and  the Judaism  o fH is  Time, Cambridge 1988).

N iezw yk le  cenna na tym  polu okazuje się obszerna (764 stron) praca Eda Parisha San- 
dersa, Il giudaism o. F ede e p ra s s i (63 a. C .-66  d. C.), wydana nakładem w ydaw nictw a M or
celliana (Brescia 1999), dzięki staraniu Pietro Capelli, w ramach serii Scienze delle  R e li
g iom  (red. G. Filoram o i C. Prandi). A ngielsk ie w ydanie książki ukazało się  kilka lat 
w cześniej pod tytułem  Judaism . P ractice  and Belief. 63 B C E  -  6 6  CE  (London -  Philadel
phia 1992). Już w e w stępie autor wyznaje, że od w ielu lat planował napisanie książki 
traktującej o judaizm ie okresu rzym skiego, patrząc nań nie z punktu w idzenia w ładzy po
litycznej czy  przyw ódców  religijnych Izraela, lecz oczym a zw ykłego w yznaw cy Jahwe. 
Jeszcze do niedawna sądzono, że  judaizm  faryzejski (zwany później rabinicznym) stanowi 
jedyny m odel norm atywny judaizm u I stulecia. Judaizm helleński, rozwijający się w dia
sporze, miał w zorow ać się na palestyńskim . Krytyczna analiza źródeł pisanych tam tego



OMÓWIENIA I RECENZJE 141

okresu (bądź m ów iących o nim) wraz z wynikami badań archeologicznych odsłaniają inny 
obraz religii Żydów; obraz bardziej skomplikowany i zawiły. Składają się nań odm ienne 
w różnych środowiskach żydow skich interpretacje tych samych przepisów Prawa i rytów, 
zróżnicowane formy kultu i przekonania teologiczne, inne oczekiw ania eschatologiczne  
i różne spojrzenia na rolę narodu wybranego w historii politycznej i religijnej. Choćby 
częściow a prezentacja elem entów  składających się na fenom en zwany judaizm em  doma
ga się ujęcia tematu w ściśle określone ramy. E.P. Sanders w ytycza następującą drogę: po 
om ów ieniu kontekstu historycznego przedstawia judaizm pow szechny (il g iudaism o co 
m une), poczynając od świątyni i kapłanów, poprzez ofiary, lewitów, kult, przepisy prawne 
i nadzieje eschatologiczne, a kończąc na prezentacji arystokratów, saduceuszy, faryzeuszy, 
esseńczyków , ąumrańczyków i innych ugrupowań. Naturalne jest, że tak szeroki wachlarz 
tematyki judaizm u musi być silnie osadzony w materiale źródłowym. Podstaw owym  źró
dłem dla historii om awianego okresu, instytucji społecznych i religijnych, zwyczajów, prak
tyk i w ierzeń judaizmu, są dla Sandersa dzieła Józefa Flawiusza, zw łaszcza Starożytności 
żydow skie. W iele informacji dostarcza również Filon z Aleksandrii, który odbył pielgrzymkę 
do Jerozolimy. O w ocne okazało się także sięgnięcie po apokryfy Starego Testamentu 
(zw łaszcza przy omawianiu apokaliptyki żydowskiej) i dzieła literatury judeo-hellenistycz- 
nej. Specyficznego rozumienia doktryny, prawa i instytucji religijnych dostarczają manu
skrypty znalezione w grotach nad Morzem Martwym. Dużo późniejsza literatura rabinicz- 
na przedstawia i żyw o dyskutuje praktyki i zwyczaje związane z religijnymi kwestiam i 
om aw ianego okresu. Niezastąpionym  źródłem są również teksty B iblii hebrajskiej. Infor
macje pom ocne w opisie wierzeń i praktyk judaizmu dostarczają także Ewangelie, Dzieje  
A postolskie i inne księgi N ow ego Testamentu. Dokonując krytycznej analizy zapisu źró
dłow ego, Sanders podjął się w ażkiego przedsięwzięcia: próby całościow ego ujęcia w szel
kich przejawów judaizmu w tzw. okresie rzymskim.

Treść kolejnych części książki, zawierającej ogółem  21 rozdziałów i epilog, przedsta
w ia się następująco. C zęść pierwsza (ss. 7-62) omawia kontekst historyczny i polityczny, 
w jakim  osadzony był judaizm pierwszego wieku. Autor przedstawia wspomniane już wyżej 
źródła poznania religii żydowskiej, prezentuje kwestie sporne, które doprowadziły do utwo
rzenia się różnych ugrupowań w obrębie tej religii, oraz sygnalizuje zasadnicze rysy kon
fliktu m iędzy tym i ugrupowaniami (w ich powiązaniach z przywódcami politycznym i na
rodu). Zasadniczą treść książki, zapowiedzianą w tytule, zam ieszcza autor w części drugiej 
(ss. 63-422), pośw ięconej „pospolitemu judaizm ow i”. Dużo miejsca zajmuje tu opis zna
czenia św iątyni Heroda, poszczególnych ofiar w niej składanych, zarówno w dni pow sze
dnie, jak i w święta. Autor przedstawia personel świątynny i jego zadania; przybliża czy
te ln ik o m  sy s tem  p odatkow y. O sob n ego  potraktow ania d oczek a ł s ię  op is Prawa  
i szczegółow ych  przepisów zeń wynikających. C zęść tę kończy krótka synteza idei teolo
gicznych  w pisanych w przekonania Żydów I wieku, ze szczególnym  uw zględnieniem  
eschatologii. C zęść trzecia opracowania (ss. 423-666) dotyczy poszczególnych ugrupo
wań ukształtowanych w głów nym  nurcie judaizmu (arystokracja, saduceusze, eseńczycy, 
sekta znad M orza M artwego, faryzeusze, „pobożni”). Przy omawianiu poszczególnych  
grup autor kreśli krótki rys historyczny każdej z nich, a następnie przedstawia zasadnicze 
poglądy, akcentując zw łaszcza te, które stanowią o odrębności ugrupowania. Epilog (ss. 
227-672) podkreśla wartość wiary pospolitych mieszkańców Palestyny czasów  Jezusa,
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niezaangażow anych w  spory doktrynalne czy polityczne. U bogaceniem  treści książki jest 
zam ieszczona w zakończeniu tabela wydarzeń chronologicznych (ss. 673-674). D odat
k iem  w ydania w łosk iego  omawianej pozycji jest synteza poglądów  Sandersa na temat 
w ierzeń i praktyk judaizm u, dokonana przez redaktora w łoskiego, R C apellego (ss. 675- 
694). N iew ątp liw ym  w alorem  książki jest zam ieszczona w niej obfita bibliografia tematu 
(ss. 695-713). O dnalezienie poglądów  poszczególnych autorów, zarówno postaci źródło
w ych, jak i w spółczesnych , oraz dzieł cytow anych ułatwiają trzy indeksy: indeks postaci 
historycznych i literackich, indeks autorów w spółczesnych oraz indeks cytow anych frag
m entów źródeł (ss. 713-725).

Autorowi nie udało się uniknąć powtórzeń. W rozdziale zatytułowanym  Le questioni 
che generano i p a r titi zatrzymuje się nad genezą faryzeuszy, saduceuszy czy  „pobożnych”, 
a następnie powraca do tej kw estii w system atycznym  w ykładzie o poszczególnych ugru
powaniach. Tytuł całej książki praktycznie pokrywa się z tytułem drugiej jej częśc i (// 
giudaism o com une). Wydaje się również, że autor zbyt obficie sięga do historii instytucji 
i zw yczajów  żydow skich , podczas gdy w tytule sw ego dzieła zaznacza, że szczególnym  
okresem  jeg o  zainteresow ania są lata 63 przed Chr. -  66 po Chr. N iełatw o mu będzie  
rów nież uniknąć zarzutu pew nych anachronizmów. Obfite czerpanie i cytow anie literatu
ry rabinicznej, powstałej przecież po roku 70, nie zaw sze bow iem  jest uzasadnione argu
mentacją w skazującą, że rabini odnoszą się do okresu zapow iedzianego w tytule dzieła. 
D użą zaletą książki są natom iast trzy kwestie: po pierw sze stanowi ona obszerną syntezę 
praktyk i w ierzeń judaizm u czasów  Jezusa -  syntezę, której brakowało w bibliotekach  
teologicznych; po drugie, autor zw rócił uw agę na zagadnienie często pom ijane w literatu
rze, a m ianow icie na sposób życia  wiarą „pospolitych” w yznaw ców  judaizm u, nie tylko  
ich religijnych przyw ódców ; po trzecie w reszcie, godną uw agi jest skrupulatna i n iezw y
kle krytyczna analiza dzieł Flaw iusza i Filona.

ks. M ariusz R osik

Ks. Ignacy Dec, Siejba słowa, t. VI: W hołdzie Matce i Królowej. 
Homilie i rozważania maryjne, Wrocław 2001

Szósty tom  hom ilii ks. infułata prof. dr. hab. Ignacego D eca, rektora Papieskiego W y
działu T eologicznego w e W rocławiu, który ukazał się w znanej i cieszącej się dużym uzna
niem  serii Siejba s ło w a , zawiera tym razem rozważania maryjne. Tom ten został zatytuło
w any przez autora: W  hołdzie  M atce i K rólow ej. N ie m ogło  w tej serii hom iletycznej 
zabraknąć tomu p ośw ięcon ego  M atce B ożej. Autor bow iem  wzrastał w pobliżu bazyliki 
w Leżajsku, gdzie króluje Matka Boża Pocieszenia w sw oim  łaskami słynącym  wizerun
ku. Stąd też w  hom iliach i rozważaniach maryjnych ks. I. D eca m ożem y odczytać głęboką  
w ięź, jaka łączy go  z Matką Zbawiciela. Tym sam ym opublikowane teksty stają się św ia
dectw em  zaw ierzenia Maryi w w ypełnianiu kapłańskiej posługi.

H om ilie Ks. Rektora osadzone są bardzo m ocno na fundam encie biblijnym  i tradycji 
K ościoła. To sprawia, że zawierają one solidne nauczanie dotyczące N ajśw iętszej Maryi 
Panny, które w yrażone jest przystępnym i zrozum iałym  dla przeciętnego czytelnika języ 
kiem . W ielką zaletą rozważań ks. I. D eca jest ukazywanie także życiow ych  konsekw encji,


