
POS¸OWIE

W Pos∏owiu do trzeciego tomu Rozmów o Biblii. Nowy Testa-
ment napisa∏em: „Trylogia biblijna prof. Anny Âwiderkówny ju˝
ukoƒczona! [...] Dopiero ukazanie si´ trzeciego tomu pozwala ex
post spojrzeç na przebytà drog´, na ca∏oÊç dzie∏a, na wielki trud au-
torski i ˝mudnà prac´ zas∏u˝onego Wydawnictwa. Patrzàc od koƒca,
jeszcze lepiej rozumiemy tomy poprzednie i doceniamy ten ostatni.
One si´ wzajemnie wyjaÊniajà”. Ze s∏ów tych wynika, ˝e piszàcy Po-
s∏owie i wielu czytelników by∏o przekonanych, i˝ trylogia biblijna
prof. Âwiderkówny zosta∏a ju˝ ukoƒczona. Autorka jednak sprawi∏a
swoim czytelnikom mi∏à niespodziank´. Obdarzy∏a nas jeszcze to-
mem czwartym.

1. Czytelnicy zainteresowani pisarstwem biblijnym Autorki Hel-
lady królów majà prawo zapytaç si´, jaki charakter ma ten czwarty
tom: czym si´ ró˝ni od poprzednich? Czy jest ich kontynuacjà, czy
te˝ uzupe∏nieniem? Czy mo˝e jest czymÊ zupe∏nie nowym? Odpo-
wiedê na te pytania u∏atwi czytelnikom zrozumienie ostatniego to-
mu, który zak∏ada gruntownà lektur´ poprzednich. Jest on jednak
czymÊ nowym i inne stawia sobie cele. Pierwsze trzy tomy by∏y praw-
dziwymi rozmowami o Biblii, tj. o tym wszystkim, co powinno si´
wiedzieç przed przystàpieniem do owocnej lektury tej trudnej Ksi´-
gi (2P 3,16). Problemami tymi w biblistyce zajmujà si´ tzw. wst´py
ogólne i szczegó∏owe do Pisma Âwi´tego. Katalog tych problemów
jest bardzo d∏ugi: j´zyki biblijne, Êrodowisko powstania poszczegól-
nych ksiàg, historia, geografia, archeologia, kultura i wykszta∏cenie
autorów biblijnych, ich teologia. Z zadania tego wywiàza∏a si´ Au-
torka znakomicie, uplastyczniajàc wyk∏ad mapami, wykresami oraz 173
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licznymi fotografiami miejsc biblijnych i eksponatów lub stanowisk
archeologicznych.

W tomie czwartym nie tyle rozmawia o Biblii, ile raczej opowia-
da wybrane narracje i przypowieÊci biblijne (Józef i jego bracia, Rut,
Tobit i Tobiasz, wiara Judyty, Estera, Jonasz, wybrane przypowieÊci
Jezusowe, ¸ukasz (historyk i teolog). Dobór tych opowiadaƒ jest
Êwiadomie zamierzony; przeci´tny czytelnik Biblii bowiem uwa˝a je
za ÊciÊle historyczne. Autorka w sposób bardzo roztropny i przyst´p-
ny wyprowadza go z tego nieporozumienia. A mianowicie wyk∏ada
swym czytelnikom samà Bibli´. Jest to jednak szczególne opowiada-
nie i wyk∏adanie tej Ksi´gi. Prof. Âwiderkówna opowiadajàc teksty
biblijne w sposób bardzo dyskretny w∏àcza w tkank´ narracji biblij-
nej zwi´z∏y komentarz. Nie niszczy on fabu∏y opowiadania, ale roz-
jaÊnia trudniejsze miejsca. Prac´ Autorki nad tekstem Êwi´tej Ksi´gi
mo˝na by zilustrowaç fragmentem Tryptyku rzymskiego. Je˝eli „êró-
d∏o” odniesiemy do Biblii, to prac´ nad pierwszymi tomami mo˝emy
opisaç s∏owami wiersza èród∏o autorstwa Papie˝a-poety:

Zatoka lasu zst´puje
w rytmie górskich potoków...
JeÊli chcesz znaleêç êród∏o,
musisz iÊç do góry, pod pràd.
Przedzieraj si´, szukaj, nie ust´puj,
wiesz, ˝e ono musi tu gdzieÊ byç -
Gdzie jesteÊ, êród∏o?... Gdzie jesteÊ, êród∏o?!

Na to podwójne pytanie o êród∏o Biblii da∏a Autorka Rozmów
odpowiedê w pierwszych trzech tomach. By∏o to przedzieranie si´
przez gàszcz zagadnieƒ, szukanie odpowiedzi na trudne problemy,
wspinanie si´ do góry, nieust´pliwe kroczenie pod pràd banalnych
i pseudonaukowych interpretacji biblijnego êród∏a. Jednym s∏owem,
wykarczowa∏a nam wygodnà Êcie˝k´ w „zatoce lasu”, zbudowa∏a
k∏adki na „górskich potokach”. W ostatnim tomie pomaga swym
spragnionym czytelnikom zaczerpnàç ze zdroju wody ˝ywej, z Ksi´-
gi màdroÊci Bo˝ej i ludzkiej.

Pozwól mi wargi umoczyç 
w êródlanej wodzie 
odczuç Êwie˝oÊç,
o˝ywczà Êwie˝oÊç.174
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Jako biblista rozumiem sens i potrzeb´ tego czwartego tomu
tak dla piszàcej, jak równie˝ dla jej czytelników. Gdyby nie by∏o tego
tomu opus biblicum prof. Âwiderkówny nie by∏oby pe∏ne. Kto bo-
wiem przez wiele lat trudzi∏ si´ badaniami nad Biblià i wokó∏ Biblii,
ten czuje wewn´trznà potrzeb´, ˝eby swych czytelników nakarmiç
màdroÊcià i pi´knem tej szczególnej Ksi´gi ludzkoÊci. Jest to oczywi-
Êcie tylko wybór, ale wystarczy, byÊmy mogli „wargi umoczyç w êró-
dlanej wodzie, odczuç Êwie˝oÊç, o˝ywczà Êwie˝oÊç”.

2. Jak mo˝na by bli˝ej okreÊliç gatunek literacki czwartego to-
mu Rozmów o Biblii? Przed 50 laty znany biblista polski ks. Euge-
niusz Dàbrowski wyda∏ obszerny tom wst´pu do Nowego Testamen-
tu, który zatytu∏owa∏ Prolegomena do Nowego Testamentu. Termin
prolegomena (od gr. pro-legomena, lm. rodz. nijaki) oznacza wst´pne
rozwa˝ania wprowadzajàce do jakiegoÊ zagadnienia lub dzie∏a; to co
powinno byç przeczytane przed (pro-) lekturà, by u∏atwiç czytelniko-
wi zrozumienie. Takimi prolegomenami sà pierwsze trzy tomy Roz-
mów o Biblii. Sà one konieczne, by w∏aÊciwie pojàç trudnà Ksi´g´
Pisma. Natomiast tom czwarty mo˝na by nazwaç legomena, a wi´c
bez owego pro. Jest on bowiem zapisem czytanego i wyjaÊnianego
przez Autork´ tekstu kilku opowiadaƒ Starego Testamentu i przypo-
wieÊci Jezusa. To wyjaÊnianie prof. Âwiderkówny jest wkomponowa-
ne w struktur´ biblijnych narracji; nie niszczy owych struktur, lecz je
dyskretnie inkrustuje swoimi retuszami redakcyjno-interpretacyjny-
mi. Taki sposób interpretacji Biblii przypomina staro˝ytne targumy
aramejskie, które si´gajà czasów Chrystusa i aposto∏ów. Gdy j´zyk
hebrajski nie by∏ ju˝ znany dla ogó∏u ˚ydów nawet w Palestynie, wte-
dy na nabo˝eƒstwach synagogalnych po lekturze fragmentów Biblii
w j´zyku hebrajskim wyg∏aszano aramejskie wyjaÊnienie trudniej-
szych miejsc perykopy. Z czasem zacz´to te wyjaÊnienia ustne spisy-
waç, nazywajàc je targumami (od rzeczownika targumim – przek∏ady,
wyjaÊnienia). Mia∏y one charakter parafrazy wyjaÊniajàcej; bywa∏y
niekiedy ubogacane hagadami i halachami. Ró˝ny by∏ ich poziom,
mia∏y jednak du˝e znaczenie w historii interpretacji Biblii. Czwarty
tom Rozmów o Biblii nazwa∏bym wspó∏czesnymi targumami chrze-
Êcijaƒskimi. Sà wspó∏czesne, poniewa˝ parafraza interpretacyjna
Autorki opiera si´ na wspó∏czesnych osiàgni´ciach egzegezy nauko-
wej katolickiej i protestanckiej. Sà chrzeÊcijaƒskie, poniewa˝ obej-
mujà Stary i Nowy Testament i stosujà zasady hermeneutyki katolic- 175
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kiej, np. zasad´ jednoÊci obydwu Testamentów. Odwo∏ujà si´ rów-
nie˝ do nauki KoÊcio∏a (np. s. 5). Targumy prof. Âwiderkówny nie sà
pozbawione elementów hagadycznych. Akcentujàc teologiczne
przes∏anie opowiadania o Tobiaszu, przywo∏uje film Pierwszy po Bogu,
który barwnie opisuje. Opowiadanie to plastycznie przedstawia
aspekt or´dzia Ksi´gi. DziÊ posiadamy wprawdzie polskie t∏umacze-
nia komentowanych opowiadaƒ, ale ma racj´ Autorka, piszàc:
„A przek∏ad, choçby najlepszy, jest zawsze w pewnej mierze znie-
kszta∏ceniem orygina∏u. Dotyczy to nie tylko warstwy s∏ownej, lecz
tak˝e obcej nam mentalnoÊci autora” (s. 5). Dlatego i dziÊ potrzeb-
ne sà targumy, tj. parafrazy interpretacyjne, szczególnie dla czytelni-
ków nieposiadajàcych g∏´bszego przygotowania filologicznego i hu-
manistycznego. Prof. Âwiderkówna pokaza∏a w pierwszych tomach
Rozmów, ˝e do takiej pracy jest przygotowana jak ma∏o kto w Polsce.

3. Przyjrzyjmy si´ teraz bli˝ej tym wspó∏czesnym targumom
chrzeÊcijaƒskim. Pierwszà ich cechà, która Êwiadczy o nowoczesno-
Êci i ró˝ni je od targumów aramejskich, jest dok∏adne okreÊlenie ga-
tunku literackiego komentowanych opowiadaƒ i przypowieÊci.
Pierwsze pytanie, jakie powinno si´ postawiç tekstowi, dotyczy jego
gatunku literackiego. Biblia bowiem nie jest jednà ksi´gà, ale wiel-
kim ksi´gozbiorem, literaturà Izraela i pierwotnego KoÊcio∏a, która
powstawa∏a oko∏o tysiàca lat (od IX w. przed Chr. do II po Chr.).
Literatura ta nie tylko sk∏ada si´ z dzie∏ historycznych, ale z bardzo
ró˝nych gatunków i form. Nawet bajka mo˝e byç noÊnikiem Bo˝ej
prawdy (Sdz 9,1–15), a „teksty historyczne sà ró˝nego typu”
(KO 12), tj. ró˝nego stopnia historycznoÊci, poczàwszy od kroniki
a koƒczàc na powieÊci historycznej o celach dydaktycznych. Opowia-
dania, które interpretuje Autorka nale˝à przewa˝nie do tej ostatniej
grupy. Dzieje Józefa sà „regularnie zbudowanà powieÊcià” (s. 15).
Analogià w literaturze nowo˝ytnej jest „powieÊç historyczna z prze-
∏omu XIX i XX w.” (s. 15); majà one charakter dydaktyczny. On sam
jest ukazany jako màdry dworzanin (Rdz 41,33), „pe∏en bojaêni
Bo˝ej i pokory” (s. 16). Mo˝na powiedzieç, ˝e jest to powieÊç mà-
droÊciowa. Podobny charakter ma Ksi´ga Tobiasza. Chocia˝ nie jest
to ksi´ga historyczna, jednak przynosi wiele wiadomoÊci o ˝yciu ˚y-
dów na asyryjskim wygnaniu. Nazywa jà Autorka „pewnego rodzaju
powieÊcià [...], przenikni´tà na wskroÊ folklorem, albo z czymÊ, co
w literaturze staro˝ytnej nazywamy nowelà” (s. 54). Nie nale˝y176
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w niej szukaç informacji o wydarzeniach historycznych. Ksi´g´ Judy-
ty prof. Âwiderkówna uwa˝a za „zadziwiajàcà, gdzie wszystko jest
zbudowane wprawdzie na wierze, lecz rozgrywa si´ w Êwiecie o ca∏-
kiem fantastycznej historii i geografii” (s. 83). Z tego stylu pisania
wyciàga wniosek, ˝e autor biblijny chcia∏ w ten sposób wskazaç swo-
im czytelnikom, ˝e nie chodzi∏o mu o faktografi´, lecz o sens teolo-
giczny tej narracji. Autorka Rozmów, po wyliczeniu niedok∏adnoÊci
historycznych w Ksi´dze Estery, wnioskuje, ˝e jej autor nie zamie-
rza∏ pisaç dok∏adnych sprawozdaƒ dziennikarskich ani monografii
historycznych, poniewa˝ takiego gatunku literackiego jeszcze nie by∏o.
Prawdziwy twórca historii pragmatycznej Tukidydes (V w. przed
Chr.) zalicza∏ histori´ do literatury pi´knej. Ksi´ga Estery powsta∏a
w tym czasie, gdy w Êwiecie hellenistycznym rodzi∏ si´ nowy gatunek
literacki – romans grecki (s. 69). Najbardziej enigmatyczna jest Ksi´-
ga Jonasza. Znajduje si´ ona wÊród ksiàg dwunastu Proroków
Mniejszych, nie jest jednak ˝adnym zbiorem wyroczni czy napo-
mnieƒ prorockich, lecz zr´cznie skonstruowanà narracjà o losach
bardzo szczególnego proroka. Z treÊci tej Ksi´gi wynika, ˝e jej boha-
terem jest Jahwe, a nie Jonasz (s. 115). Du˝o miejsca Autorka po-
Êwi´ca zagadnieniu gatunku literackiego. Wprawdzie dawniej sàdzo-
no, ˝e ka˝de opowiadanie w Biblii musi byç tekstem historycznym.
W Êwietle wspó∏czesnych badaƒ i dokumentów KoÊcio∏a wiemy, „˝e
istnieje niezliczone wprost bogactwo gatunków i form literackich,
z których ka˝da mo˝e staç si´ naczyniem Bo˝ego objawienia, wszyst-
kie wyra˝ajà bowiem w∏asnà prawd´ i pe∏nià w∏asnà funkcj´ w ˝yciu
kulturalnym i duchowym. A dla wierzàcych (i niewierzàcych) jest
chyba oczywiste, ˝e nie mamy prawa Bogu przypisywaç, co Mu wol-
no, a czego nie wolno, i w jaki sposób powinien do nas przemawiaç”
(s. 116). Jakà prawd´ wyra˝a Ksi´ga Jonasza? „Jest to opowiadanie
pouczajàce, podobne nieco w swym charakterze do przypowieÊci
ewangelicznych, najbli˝sze jednak tego, co w literaturze póênego
judaizmu nazywano midraszem. [...] rodzi si´ on z rozwa˝aƒ nad
okreÊlonym tekstem biblijnym, z dà˝enia, by go wyjaÊniç, rozwinàç,
zilustrowaç, przede wszystkim zaÊ, by z niego wysnuç jak najbardziej
aktualne pouczenie. Przybiera on cz´sto postaç anegdoty, tzn. krót-
kiego opowiadania, w którym jednak element narracyjny jest ca∏ko-
wicie podporzàdkowany celowi religijnemu, jakim jest budujàce wy-
jaÊnienie samego biblijnego tekstu” (s. 117). Podobnie jak midrasz, 177
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Ksi´ga Jonasza wyrasta z Pisma, a mianowicie ze wzmianki o niezna-
nym proroku Jonaszu (2Krl 14,25). 

Najwi´cej jednak miejsca poÊwi´cono w czwartym tomie Roz-
mów gatunkowi literackiemu przypowieÊci Jezusa. èród∏em tego
gatunku jest starotestamentalny maszal; podaje precyzyjne poj´cie
przypowieÊci (rozbudowane porównanie) zestawiajàc je z alegorià
(rozbudowana przenoÊnia). Rozwa˝ania genologiczne koƒczy Au-
torka na dwudziele ¸ukasza – Ewangelii i Dziejach Apostolskich;
przedstawia je na szerokim tle historiografii greckiej, porównuje
z pozosta∏ymi Ewangeliami. 

4. Obok rozbudowanego elementu genologicznego w targu-
mach prof. Âwiderkówny spotykamy jeszcze kilka innych Êwiadomie
wybranych zabiegów interpretacyjnych. Autorka jako filolog jest
szczególnie uczulona na wiernoÊç i pi´kno przek∏adu tekstu biblijne-
go. Czytajàc tekst biblijny, pos∏uguje si´ najcz´Êciej wydaniem 5 Bi-
blii Tysiàclecia; wprowadza jednak niewielkie, w∏asne korekty na
podstawie tekstu oryginalnego, hebrajskiego lub greckiego. Niekie-
dy zmiana taka sprowadza si´ do poprawienia stylu. ˚eby oceniç t´
bardzo ˝mudnà prac´, trzeba porównaç teksty biblijne czwartego to-
mu Rozmów z wydaniem 5 Biblii Tysiàclecia. Szczególne znaczenie
w tym wyjaÊnianiu tekstu biblijnego ma analiza filologiczna pewnych
terminów o szczególnym znaczeniu teologicznym. Autorka czyni to
przez odwo∏anie si´ do tekstów oryginalnych. Na przyk∏ad hebraj-
skie s∏owo emet za przek∏adami greckimi i ∏aciƒskimi t∏umaczono za-
wsze jako „prawda”. W dawnych t∏umaczeniach w Ksi´dze Psalmów
(31,6) by∏o wyra˝enie „Bóg prawdy”. W nowym t∏umaczeniu pojawia
si´ w tym miejscu „Bóg wierny”. Rzeczownik emet oznacza∏ pierwot-
nie nie tyle „zgodnoÊç z rzeczywistoÊcià”, jak grecka i polska „praw-
da”, ile raczej coÊ, na czym si´ mo˝na oprzeç z pe∏nym zaufaniem
– wiernoÊç, a mo˝e lepiej jeszcze – „niezawodnoÊç”. Stàd dla nas
najw∏aÊciwszym symbolem prawdy – oczywistoÊci, jest Êwiat∏o, dla
autorów biblijnych natomiast symbolem prawdy jest ska∏a, opoka
(s. 7). W Ksi´dze Rut pojawia si´ kilkakrotnie rzeczownik h. esed
(1,8; 2,20; 3,10). Jest on ró˝nie t∏umaczony: jako dobroç, ˝yczliwoÊç,
wiernoÊç, mi∏oÊç. Jaki jest w∏aÊciwy sens tego s∏owa? Nie ma ono od-
powiednika we wspó∏czesnych j´zykach i wià˝e si´ ÊciÊle z przymie-
rzem synajskim. „Jest to wiernoÊç przymierzu i mi∏oÊç, która jest
tego przymierza korzeniem, a zarazem i tryskajàcym z niego êró-

(

(
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d∏em, mi∏oÊç darmowa, dobroczynna i wzbudzajàca odpowiedê part-
nera” (s. 44). W∏aÊciwà odpowiedzià na h. esed Bo˝y jest h. esed cz∏o-
wieka. Co wi´cej, s∏owo to okreÊla tak˝e postaw´ cz∏owieka wobec
cz∏owieka. Do terminu tego wróci Autorka jeszcze w komentarzu do
Ksi´gi Jonasza. Sà to prawdziwe pere∏ki filologiczne: rozjaÊniajà
tekst biblijny, rzucajà nowe Êwiat∏o na obraz Boga i cz∏owieka w Pi-
Êmie Âwi´tym.

Jednà z g∏ównych zasad hermeneutyki chrzeÊcijaƒskiej jest in-
terpretacja Biblii przez Bibli´, tj. uwzgl´dnianie tzw. miejsc paralel-
nych. Zasada ta funkcjonuje równie˝ w czwartym tomie Rozmów
o Biblii. Komentatorka ∏àczy jà z zasadà jednoÊci obydwu Testamen-
tów, poniewa˝ odwo∏uje si´ równie˝ do Nowego Przymierza. Przed-
stawiajàc dzieje Józefa, nawiàzuje do Ksi´gi Psalmów (105,16–23),
gdzie sà wyra˝one echa tej historii oraz do Dziejów Apostolskich
(7,9–16); Szczepan w swoim przemówieniu reinterpretuje wydarze-
nie sprzedania Józefa i szczególnà opiek´ Boga nad nim. W przeba-
czeniu braciom dostrzega Autorka rad´ Paw∏a, jakà daje czytelni-
kom swego listu: „Nie daj si´ zwyci´˝yç z∏u, ale z∏o dobrem zwyci´-
˝aj” (Rz 12,21). Perypetie zwiàzane z ma∏˝eƒstwem Rut wyjaÊnia
odwo∏aniem si´ do prawa ma∏˝eƒskiego Starego Tetamentu (Pwt
23,1; 27,20) i zwyczajów ˝ydowskich (Ez 16,8). Idàc za Paul Claude-
lem, który napisa∏ sztuk´ o ma∏˝eƒstwie Tobiasza i Sary, przytacza
jego s∏owa: „Historia Tobiasza i Sary jest jakby ilustracjà do tych oto
s∏ów z Ewangelii wed∏ug Êw. Mateusza. JeÊli dwóch z was na ziemi
o coÊ zgodnie prosiç b´dzie, to wszystko otrzymajà od mojego Ojca,
który jest w niebie. Bo gdzie sà dwaj albo trzej zebrani w imi´ moje,
tam jestem poÊród nich” (Mt 18,19–20). W nazywaniu Sary przez
Tobiasza „siostrà” dostrzega prof. Âwiderkówna wp∏yw PieÊni nad
PieÊniami (s. 70). Uniwersalizm Ksi´gi Jonasza znajdzie swà pe∏ni´
dopiero w Nowym Testamencie (Mt 28,18; Ga 3,28). Autorka chrze-
Êcijaƒskiego targumu nie tylko uwzgl´dnia paralelizmy biblijne, ale
równie˝ jako historyk staro˝ytnoÊci skrz´tnie szuka paralel pozabi-
blijnych, które rzuci∏yby Êwiat∏o na komentowane teksty. Przedsta-
wiajàc dzieje Józefa, przypomina napis na grobie wezyra Bebiego
w miejscowoÊci El Kab z czasów, gdy w Egipcie panowali Hyksosi:
„Zgromadzi∏em zbo˝e jako przyjaciel boga ˝niw. By∏em rozsàdny
w porze zasiewów. A gdy nasta∏ wieloletni g∏ód, w ka˝dym roku g∏o-
du rozdawa∏em zbo˝e miastu” (s. 28). Podobnych tekstów jest wi´- 179

pwn_o_biblii.qxd  1/31/06  10:27 AM  Page 179



cej. Potwierdzajà one, ˝e g∏ód cz´sto nawiedza∏ Egipt i kraje oÊcien-
ne. W Ksi´dze Tobiasza pojawia si´ Achikar. „W literaturze bliskow-
schodniej krà˝y∏o dzie∏o zwane czasem „ksi´gà”, czasem zaÊ „mà-
droÊcià” Achikara. By∏ to tekst, jak si´ zdaje, bardzo stary, jeszcze
pochodzenia akkadyjskiego (s. 59). Znamy go tylko w przek∏adach.
Tekst aramejski pochodzàcy z V w. przed Chr. jest najstarszy. Naj-
ciekawsze jednak paralele pozabiblijne – greckie i ˝ydowskie, zebra-
∏a Autorka w rozdziale poÊwi´conym przypowieÊciom Jezusa.
W British Museum w Londynie znajdujà si´ na czterech papiruso-
wych zwojach rachunki rolnicze. Wed∏ug tych rachunków dzienna
p∏aca robotnika najemnego wynosi∏a przeci´tnie 3 obole, tj. pó∏
drachmy; w okresie wylewu Nilu wzrasta∏a do jednej drachmy. Papi-
rusy te bada∏a prof. Âwiderkówna; rzucajà one Êwiat∏o na przypo-
wieÊç zatytu∏owanà Robotnicy ostatniej godziny (Mt 20,1–16): „Mo˝-
na przypuszczaç zatem, ˝e gospodarz z przypowieÊci jest od samego
poczàtku hojny i ˝e ju˝ pierwszej grupie swoich robotników ofiaro-
wuje p∏ac´ wysokà, dlatego pewno tak natychmiast si´ z nim doga-
dujà” (s. 133). PrzypowieÊç ta ma równie˝ paralel´ rabinicznà. Na
pogrzebie rabina Bun bar Hijja, który zmar∏ m∏odo, wyg∏oszono mo-
w´ pogrzebowà w formie przypowieÊci, która jest bardzo podobna
do przypowieÊci Jezusa (Mt 20,1–16). Pochodzi ona z IV w. po Chr.
Byç mo˝e zale˝na jest od przypowieÊci Jezusa.

Wszystkie te zabiegi interpretacyjne pos∏u˝y∏y Autorce chrze-
Êcijaƒskiego targumu do odczytania treÊci teologicznych komento-
wanych opowiadaƒ i przypowieÊci. Interpretacja jej rozpoczyna∏a si´
od problemów genologicznych, a koƒczy∏a si´ na teologii, której naj-
wi´cej poÊwi´ci∏a uwagi. Teologi´ dziejów Józefa mo˝na by ujàç
w trzech tezach: „Je˝eli Bóg pozwala na z∏o, to tylko po to, ˝eby to
z∏o w koƒcu w dobro przemieniç” (s. 38). Bóg przemienia z∏o w do-
bro przez udzia∏ cz∏owieka, który sam musi odkryç to powo∏anie.
Poddajemy si´ z∏u, gdy je mno˝ymy, odp∏acajàc z∏em za z∏o; zwyci´-
˝amy je, p∏acàc dobrem za z∏o (s. 39). Ksi´ga Rut jest or´dziem o mi-
∏osiernym Bogu i wo∏aniem o mi∏osierdzie cz∏owieka wobec cz∏owie-
ka. Ksi´ga Tobiasza ukazuje wszystkie aspekty ˝ycia duchowego
cz∏owieka; „przypomina nam, ˝e Bóg wprawdzie przemawia niekie-
dy do cz∏owieka bezpoÊrednio przez anio∏a, ale bardzo cz´sto pos∏u-
guje si´ pos∏aƒcami innymi, najcz´Êciej ludêmi” (s. 78). Ksi´ga Jona-
sza g∏osi, ˝e Jahwe jest „nieskoƒczenie ∏askawy” tak dla Niniwy, jak180
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i dla upartego proroka, któremu cierpliwie t∏umaczy, ˝e jest Bogiem
nie tylko Izraela, lecz tak˝e wszystkich ludów Êwiata; kocha równie˝
pogan i swà czu∏à troskà obejmuje nawet zwierz´ta (s. 125). Jest to
uniwersalizm niemajàcy sobie równego w Biblii hebrajskiej. Spoty-
kamy go dopiero w przypowieÊciach Jezusa (s. 127) i w dwudziele
Êw. ¸ukasza (s. 147). Prof. Âwiderkówna nie ogranicza si´ tylko do
wyeksponowania teologii komentowanych opowiadaƒ i przypowie-
Êci. Od czasu do czasu, wzorem niektórych targumistów, aktualizuje
or´dzie opowiadaƒ. Tak czyni np. w komentarzu do dziejów Józefa:
„My dzisiaj cz´sto si´ pytamy, dlaczego jest tyle z∏a, tyle krzywd na
Êwiecie” (s. 38). Nast´pnie wyznaje wobec czytelników, jak trudno
jest przebaczyç na wzór Józefa. W komentarzu do Tobiasza przyta-
cza prawdziwà hagad´ – opowiada treÊç filmu Pierwszy po Bogu,
który pokazuje, „˝e nieraz, aby naprawd´ znaleêç Boga, trzeba si´
zdobyç na ofiar´ czegoÊ, co bardzo kochamy” (s. 78). W sercu ko-
mentatorki dochodzi równie˝ do g∏osu moralista zatroskany o losy
naszego Êwiata (s. 38, 54, 146n.). Stronice te sà bardzo osobiste. Ma-
jà bardziej charakter Êwiadectwa ni˝ etycznego traktatu.

Opowiadania i przypowieÊci zawarte w czwartym tomie Roz-
mów o Biblii czyta∏em ju˝ niejeden raz w ˝yciu. Przyznam si´ jednak,
˝e lektura ich z targumami prof. Âwiderkówny pozwoli∏a mi odkryç
nowe elementy ich literackiego pi´kna i teologicznego bogactwa.
Jestem g∏´boko przeÊwiadczony, ˝e równie˝ czytelnicy tej ksià˝ki
prze˝yjà podobnà przygod´. By∏bym bardzo szcz´Êliwy, gdyby to mo-
je Pos∏owie choç troch´ pomog∏o w takiej lekturze.

Ks. Józef Kudasiewicz
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