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Ks. Marek Karczewski, Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana, Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 55, Olsztyn 2010, ss. 256

Na pocz¹tku roku 2011 ukaza³a siê monografia ks. Marka Karczewskiego,
Reinterpretacja Ksiêgi Rodzaju w Apokalipsie w. Jana (Biblioteka Wydzia³u
Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, 55, Olsztyn 2010). Autor podejmuje zagadnienie reinterpretacji wybranych tekstów z Ksiêgi Rodzaju
w Apokalipsie. We wstêpie rzeczowo wyjania kryteria doboru tekstów oraz
wskazuje na za³o¿enie metodologiczne badañ, na które sk³adaj¹ siê przede
wszystkim lektura synchroniczna tekstu, uwzglêdniaj¹ca kontekst Ksiêgi jako
ca³oci literackiej i teologicznej, oraz pierwszeñstwo teologii, akcentuj¹ce jeszcze bardziej jednoæ teologiczn¹ Starego i Nowego Testamentu.
Monografia sk³ada siê z dwóch czêci. W pierwszej, zatytu³owanej Reinterpretacja Starego Testamentu w Apokalipsie w. Jana jako problem metodologiczny, najpierw zosta³y omówione kwestie zwi¹zane z metodologicznymi
za³o¿eniami stosowanymi w badaniach nad zale¿noci¹ Apokalipsy w. Jana
od tekstów starotestamentowych. Wed³ug autora podstawowy problem stanowi
brak wypracowanych, ogólnie akceptowanych w rodowisku naukowym, kryteriów metodologicznych. Ksiêga Apokalipsy w. Jana wyró¿nia siê na tle
innych pism Nowego Testamentu, zarówno pod wzglêdem literackim, jak
i teologicznym. Wiêkszoæ treci Apokalipsy pozostaje w bliskiej relacji do
Starego Testamentu oraz literatury judaistycznej. Relacjê Apokalipsy do Starego Testamentu mo¿na okreliæ jako nawi¹zanie, aluzjê, echo itp., choæ badania
nad zale¿noci¹ Apokalipsy od tekstów proroka Ezechiela, Daniela czy innych
proroków ujawni³y spore trudnoci w jednoznacznym jej zdefiniowaniu. Autor
monografii zwraca uwagê na fakt, ¿e o ile w innych ksiêgach Nowego Testamentu licznie wystêpuj¹ cytaty lub wyrane aluzje, o tyle w Apokalipsie prawdopodobnie nie ma ¿adnego cytatu ze Starego Testamentu. Jêzyk Apokalipsy
jest oparty na grze symboli. Symbole te w wiêkszoci mo¿na sprowadziæ do
figur symbolicznych. W jednej figurze symbolicznej mo¿e byæ zawartych kilka
ró¿nych symboli. Ka¿dy z nich mo¿e odnosiæ siê do ró¿nych ksi¹g Starego
Testamentu. Aluzje te nie maj¹ jednakowej wagi, co dodatkowo komplikuje
sytuacjê metodologiczn¹.
Inn¹ ciekaw¹ kwesti¹ poruszon¹ w tej czêci publikacji stanowi natura
symboliki Apokalipsy oraz jej relacja do treci ze Starego Testamentu. Symbole Apokalipsy nie ograniczaj¹ siê do przywo³ywania obrazów znanych z przesz³oci. Autor biblijny dodaje do nich nowe, oryginalne treci. Istotn¹ cechê
symbolu w Apokalipsie stanowi tak¿e jego interaktywnoæ, zdolnoæ wywo³y-
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wania reakcji odbiorcy. Rozwijane aktualnie badania nad wymiarem prorockim
Apokalipsy prowadz¹ do interesuj¹cych wniosków. Jest bardzo prawdopodobne, ¿e pierwotne rodowisko odbiorców Ksiêgi stanowi³a grupa chrzecijan
tworz¹ca wspólnotê liturgiczn¹. rodowisko liturgiczne stanowi³o pierwotny
kontekst odczytywania i s³uchania treci Apokalipsy. Adresat Ksiêgi, interpretuj¹c symbole Apokalipsy we w³asnym kontekcie ¿yciowym, wspó³tworzy je,
nadaje im nowe, wspó³czesne znaczenie. Uwzglêdnienie specyfiki symbolu
w Apokalipsie oraz ciê¿aru aluzji to, zdaniem ks. Karczewskiego, pierwsze
kroki w kierunku interpretacji teologicznej zwi¹zków Apokalipsy z ksiêgami
Starego Testamentu. Kolejny postulat autora to uwzglêdnienie oryginalnego
rodowiska teologicznego Ksiêgi. Umo¿liwia je zastosowanie analizy synchronicznej tekstu biblijnego. Jak przekonuje, w celu uzyskania wiarygodnej oceny
teologicznej zwi¹zków miêdzy Apokalips¹ i Starym Testamentem nale¿y
uwzglêdniæ podstawow¹ cechê Apokalipsy, któr¹ stanowi charakter chrzecijañski Ksiêgi oraz oryginaln¹ teologiê, definiowan¹ jako chrystologia teocentryczna lub teocentryzm chrystologiczny.
W drugiej czêci monografii  Reinterpretacja teologiczna Ksiêgi Rodzaju w Apokalipsie w. Jana  autor zamieci³ analizy egzegetyczne tekstów
z Ksiêgi Rodzaju i Apokalipsy. Staraj¹c siê uwzglêdniæ oryginalne znaczenie
teologiczne tekstów z Ksiêgi Rodzaju, zasadniczy schemat opar³ na trzech
kolejnych etapach: pierwszy  analiza tekstu ze Starego Testamentu; drugi
 okrelenie kontekstu konkretnego tekstu z Apokalipsy Janowej; trzeci  próba interpretacji teologicznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem intensywnoci
aluzji oraz kontrastu lub kontynuacji w stosunku do treci z Ksiêgi Rodzaju.
Teksty Apokalipsy zosta³y uporz¹dkowane w cztery grupy, które odpowiadaj¹
tradycjom teologicznym z Ksiêgi Rodzaju.
Pierwsz¹ grupê stanowi¹ teksty dotycz¹ce Edenu. Jest to g³ówna tradycja
teologiczna z Ksiêgi Rodzaju, która zosta³a poddana reinterpretacji w rodowisku teologicznym Apokalipsy. Aluzje do biblijnej historii z raju zwi¹zane s¹
z wybranymi motywami literackimi, tytu³ami oraz symbolami. Pierwszym
z nich jest symbol drzewa ¿ycia (Ap 2,7; 22,2.14.19). W kontekcie Ksiêgi
Rodzaju (Rdz 2,4b-3,24) jest ono symbolem koncentruj¹cym w sobie charakter
Edenu jako daru i przestrzeni ¿ycia. Drzewo ¿ycia zostaje dane ludziom
i zostaje utracone. Autor Apokalipsy podejmuje ten temat, oferuj¹c oryginaln¹
wersjê powrotu do raju poprzez dostêp do drzewa ¿ycia. Uzyska je ten, kto
zwyciê¿a, czyli poprzez wiarê i swoje ¿ycie pod¹¿a za Chrystusem. Koñcowa
czêæ Apokalipsy mówi o tych, którzy mog¹ spo¿yæ ¿yciodajne owoce z drzewa ¿ycia. Na zasadzie kontrastu, ci którzy odwracaj¹ siê od Stwórcy, nie wejd¹
do apokaliptycznego raju; natomiast ci, którzy zostaj¹ zbawieni, otrzymuj¹
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zwielokrotnienie drzewa ¿ycia z raju. Innym motywem, który nawi¹zuje do
Ksiêgi Rodzaju, jest w¹¿ starodawny (Ap 12,9; 20,2). Tytu³ ten odnosi siê do
wê¿a-kusiciela z raju (Rdz 3,1-24). Autor Apokalipsy identyfikuje wê¿a
z szatanem. Kolejnym motywem omówionym przez ks. Karczewskiego jest
potomstwo niewiasty (Ap 12,17b), które zgodnie z zawart¹ w historii Edenu
obietnic¹, pokona wê¿a, mia¿d¿¹c mu g³owê, natomiast w¹¿ ugodzi je w piêtê
(Rdz 3,15). Ostatni analizowany motyw stanowi rzeka, która nawadnia drzewo ¿ycia (22,1) i mo¿e nawi¹zywaæ do rzek Edenu (Rdz 2,10).
Kolejne tradycje teologiczne omówione przez autora, to obietnice zwi¹zane z Abrahamem. Odnosz¹ siê do nich zawarte w Apokalipsie aluzje do licznego potomstwa (Ap 1,7; 7,9) oraz do wielkiej rzeki Eufrat (Ap 9,14; 16,12).
Du¿a grupa tekstów Apokalipsy nawi¹zuje do historii Sodomy i Gomory
(Ap 9,2.17-18; 11,8; 14,10; 19,20). Najwa¿niejszym symbolem, pozostaj¹cym
w zwi¹zku z tym opowiadaniem, jest jezioro siarki i ognia (Ap 19,20;
20,10.14; 21,8). Symbolizuje ono ostateczne odrzucenie tych, którzy sami wykluczaj¹ siê z udzia³u w niebiañskiej Jerozolimie.
Trzeci¹ grupê tekstów tworz¹ wizje i symbole zwi¹zane z cyklem patriarchy Jakuba. S¹ to dwa g³ówne symbole: Lew z pokolenia Judy, który jako
ukrzy¿owany i zmartwychwsta³y Baranek otwiera ksiêgê Bo¿ych wyroków
(Ap 5,5), nawi¹zuje do testamentu Jakuba (Rdz 49,9); drugim symbolem zwi¹zanym z histori¹ Jakuba jest dwanacie pokoleñ (Ap 7,5-8). Odnosz¹ siê one
do zawartych w Ksiêdze Rodzaju trzech spisów dwunastu potomków Jakuba,
którzy dali pocz¹tek dwunastu pokoleniom Izraela (Rdz 35,22c-26; 46,8-27;
49,2-28). Pokrewny temat stanowi tak¿e wykorzystanie przez autora Apokalipsy (12,1) motywu ze snu Józefa egipskiego (Rdz 37,9b).
Ostatni¹ grupê tekstów stanowi¹ odniesienia do dzia³ania Boga jako
Stwórcy (Ap 4,3.11; 10,1.6; 14,7). W kontekcie Ksiêgi Rodzaju Bóg jest
sprawc¹ wszystkiego. W odró¿nieniu od mitologii pozabiblijnych cz³owiek nie
jest niewolnikiem bóstw, ale ukoronowaniem stworzenia. Stworzenie jest dowodem wielkoci Boga, Jego wszechmocy i autorytetu. Innym dodatkowym
motywem symbolicznym zwi¹zanym z Bogiem Stwórc¹ jest znak têczy (Ap 4,3).
Przypomina on Boga, który po potopie proponuje cz³owiekowi przymierze
pokoju (Rdz 9,12-17).
W podsumowaniu ks. M. Karczewski zestawia syntetycznie najwa¿niejsze wnioski p³yn¹ce z podjêtego studium. Jak s³usznie zauwa¿a, tematy teologiczne, maj¹ce swój pocz¹tek w Ksiêdze Rodzaju, s¹ kontynuowane i rozwijane w Apokalipsie. Autor Ksiêgi nadaje im nowy, pog³êbiony sens. Niekiedy
jednak intencjonalnie podkrela zwi¹zek w³anie z Ksiêg¹ Rodzaju. Dzieje siê
tak w przypadku odniesienia do drzewa ¿ycia (Ap 2,7; 22,2.14.19) i Lwa
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z pokolenia Judy (Ap 5,5). wiadczy to o niezwyk³ej g³êbi teologii Apokalipsy
oraz o jej aktualnym i praktycznym przes³aniu. W Ksiêdze zawarte s¹ s³owa
nadziei, ale jednoczenie przestrogi. Zdaniem autora, Apokalipsa podkrela, ¿e
dzisiejsze dowiadczenie wiary nie jest zawieszone w pró¿ni, ale jest wsparte
wiar¹ Abrahama i profetycznym dowiadczeniem autora Apokalipsy.
Zaprezentowana monografia ks. Marka Karczewskiego jest rzetelnym
i interesuj¹cym opracowaniem zagadnienia reinterpretacji Ksiêgi Rodzaju
w Apokalipsie Janowej. Z jednej strony autor ukazuje ci¹g³oæ teologiczn¹
miêdzy Starym a Nowym Testamentem, z drugiej, wydobywa elementy specyficznie dla chrzecijañskiej reinterpretacji starotestamentowych tradycji
w Apokalipsie. Lektura ksi¹¿ki ks. Karczewskiego pozwala czytelnikowi
owocnie budowaæ nowy pomost literacki i teologiczny miêdzy Pierwsz¹
i Ostatni¹ Ksiêg¹ Biblii.
ks. Pawe³ Podeszwa
Poznañ
Stanisław Judycki, Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii
filozoficznej, Poznań, „W drodze”, 2010, ss. 267

Jednym z dzia³ów filozofii jest teologia naturalna (teologia filozoficzna,
teologia racjonalna, teodycea), której przedmiotem jest problem istnienia i natury Absolutu. Historia tej problematyki siêga swymi pocz¹tkami staro¿ytnoci. Swoisty renesans zdaje siê ona prze¿ywaæ w czasach wspó³czesnych. Na
tym tle warto odnotowaæ interesuj¹c¹ publikacjê autorstwa Stanis³awa Judyckiego pt. Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej, której powstanie jest rezultatem wyg³oszonych w maju 2009 r. prelekcji w ramach Wyk³adów otwartych z teologii naturalnej im. J.M. Bocheñskiego OP. Stanis³aw
Judycki jest profesorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, by³ym
pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie
Uniwersytetu Gdañskiego, autorem wielu publikacji g³ównie z zakresu ontologii i epistemologii.
Licz¹ca 267 stron ksi¹¿ka sk³ada siê z krótkiej historii Wyk³adów otwartych, przedmowy, 17 rozdzia³ów, alfabetycznego spisu cytowanej literatury
i streszczenia.
Aktualnoæ debaty na temat istnienia i atrybutów Boga nadaje sens,
zdaniem Mateusza Przanowskiego OP, organizacji Wyk³adów (s. 79). Wskazuje on ponadto na dwie racje owych spotkañ: niezbêdnoæ dobrej teologii

