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Wstęp

Prezentujemy Państwu kolejny, ósmy tom prac Katedry Hermeneu-
tyki Biblijnej i Judaistyki. Ten zbiór publikacji stanowi efekt badań 
pracowników, doktorantów i współpracowników Katedry. Tematyka 
proponowanych opracowań mieści się w nurcie badań właściwych 
dla hermeneutycznych poszukiwań i dociekań związanych z Pismem 
Świętym oraz z tekstami, zwłaszcza judaistycznymi, które były inspiro-
wane przesłaniem świętych tekstów biblijnych. Zróżnicowanie zakresu 
tematyki publikacji może świadczyć zarówno o szerokim spectrum ba-
dawczym Katedry, jak też o specyficznych zainteresowaniach autorów.

Ksiądz Tomasz Koszarek w prezentacji Plagi jako anty-kreacja. Od-
wrócony porządek stwarzania w kapłańskim opisie znaków egipskich 
ukazuje próbę wyodrębnienia materiału kapłańskiego w opisie wyjścia 
Izraela z Egiptu, a następnie poszukuje klucza hermeneutycznego 
do jego egzegezy. Treścią artykułu jest uzasadnienie tezy, iż kluczem 
do interpretacji kapłańskiego opisu stworzenia w Księdze Rodzaju jest 
narracja Księgi Wyjścia o plagach egipskich w opisie wyjścia z Egiptu, 
pojmowana jako anty-kreacja.

Monika Budyta CHR w tekście „Płaczmy przed Panem”. Psalm 95 na 
romańskiej iluminacji z St Albans proponuje analizę szczególnego 
rodzaju komentarza do Ps 95, jakim jest średniowieczna miniatu-
ra, umieszczona w iluminowanym manuskrypcie z XII wieku, zwa-
nym Psałterzem Krystyny z Markyate, znajdującym się w opactwie 
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św. Albana. Autorka uważa, że kluczem hermeneutycznym do inter-
pretacji Ps 95 jest tekst Płaczmy przed Panem, wyrażony w miniaturze 
w formie postaci narratora-kantora z dolnej partii obrazu, klęczącej 
w akcie pokuty i ocierającej łzy z twarzy. Autorka stawia tezę, że w in-
terpretacji tej chodzi o skruszone serce, które swoją słabość wyznaje 
Panu w prostocie prawdy.

Ksiądz Seweryn Puchała proponuje tekst zatytułowany Epistografia 
1 Mch. Przedmiotem badań Autora są listy zawarte w 1 Księdze Ma-
chabejskiej, a celem – próba odkrycia motywów ich obecności w tej 
księdze. Poczynienie istotnych ustaleń terminologicznych, głównie 
w oparciu o literaturę z zakresu teorii komunikacji (np. epistografia – 
epistolografia; reports of communications – actual letters), stanowi – 
jak się wydaje – ważne osiągnięcie tej prezentacji. Autor dokonuje 
kwalifikacji listów w 1 Mch w oparciu o formuły epistograficzne, które 
mają określać funkcję listów, uwzględniając ich nadawców i adresa-
tów. Stawia tezę, iż kluczem do odkrycia właściwego znaczenia listów 
zamieszczonych w 1 Mch są ich funkcje: apologetyczna, perswazyjna 
i elokucyjna. Dowodząc tej tezy, Autor poszerza wiedzę o funkcji listów 
w 1 Mch, która przekracza ich wyłącznie komunikacyjny charakter.

Kolejny tekst, autorstwa Kamili Wierzbickiej, zatytułowany jest Lilit 
w Iz 34, 14 i jej relacje kulturowe. Autorka w swoich badaniach podjęła 
ciekawy problem biblijnego zwrotu „Lilit”, będącego hapax legomenon, 
a znajdującego się w tekście Iz 34, 14. Problematyka prezentowanego 
tekstu koncentruje się na opracowaniu znaczenia biblijnego „Lilit” 
oraz jego aplikacji w kulturze starożytnej, nowożytnej i współczesnej. 
Ustalenia semantyczne i komparatystyczne zestawienia z  literaturą 
starożytnego Bliskiego Wchodu i z mitologią hebrajską oscylują wo-
kół demonicznego znaczenia Lilit. Autorka wskazuje na szczególne 
inspiracje postacią Lilit we współczesnej literaturze feministycznej, 
ukazującej ją w symbolicznym znaczeniu egalitarnego modelu uwol-
nienia się od męskiej dominacji.

Artykuł Romana Mazura SDB: Ap 2, 1–7: List do Kościoła w Efezie. 
Propozycja struktury retorycznej, w pewnej mierze wykazuje cechy 
wspólne z tekstem ks. Seweryna Puchały. Tematem wspólnym jest 
epistolografia, przy czym w publikacji ks. Mazura zaprezentowana 
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jest w postaci tematyki epistolografii kanonicznej Apokalipsy, skon-
centrowanej na Liście do Kościoła w Efezie (Ap 2, 1–7). Po zaprezen-
towaniu tekstu Ap 2, 1–7, jego tłumaczenia i krytyki tekstualnej Autor 
omawia gatunek literacki listu, stawiając hipotezę o jego profetycznym 
charakterze. W chiastycznej strukturze siedmiu listów w Apokalipsie 
kanonicznej list do Efezu – według Autora – zajmuje miejsce centralne. 
Może zatem, zgodnie z  zasadami chiazmu, wskazywać na progre-
sję myśli i skoncentrowanie w nim idei wszystkich siedmiu listów 
Apokalipsy, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji Kościoła w Efezie. 
Wartość szczególna publikacji zawiera się w propozycji klucza her-
meneutycznego w postaci konstrukcji retorycznej listu, zawierającej 
zarówno minioną historię wspólnoty w Efezie, jak też jej stan aktualny, 
a formula per pleonasmum wydaje się specyficzną apologią koniecznej 
wytrwałości w perspektywie przyszłości wspólnoty.

Ksiądz Kamil Żółtaszek prezentuje tekst zatytułowany Krytyka re-
toryczna mowy świętego Pawła przed królem Agryppą II (Dz 26). Jako 
cel swoich badań postawił krytykę retoryczną rozdziału 26 Dziejów 
Apostolskich, czyli mowy św. Pawła przed królem Agryppą II. Poprzez 
etapy procesu badawczego, a więc delimitację jednostki retorycznej, 
opis sytuacji retorycznej, postawienie problemu retorycznego, analizę 
tekstu i próbę nakreślenia retorycznej skuteczności, Autor wskazuje 
na centralny punkt retorycznej dyskusji z przesłuchującym go królem, 
a mianowicie na dowodzenie faktu zmartwychwstania Jezusa jako 
wypełnienia obietnicy danej przodkom. Taki klucz hermeneutyczny, 
poprzez wskazanie na entymemat i sylogizm jako dwa sposoby dowo-
dzenia użyte przez św. Pawła, sugeruje jego retoryczne zamiary. Ele-
menty polemiczne, obecne zwłaszcza w refutatio i peroratio, pozwalają 
nadto ukazać maestrię oskarżonego, dostosowującego apologetyczne 
środki retoryczne do poziomu swoich adwersarzy.

Tekst Marii Miduch, zatytułowany: Specyfika judaizmu diaspory 
żydowskiej na przykładzie teologii „IV Księgi Sybilliańskiej”, wpisuje 
się w nurt badań nad specyfiką judaizmu, określanego mianem hel-
lenistycznego. IV Księga Sybilliańska, będąca przedmiotem badań 
Autorki, stanowi według niej szczególny przykład związku profetyzmu 
i ruchu apokaliptycznego, a specyfika tej księgi leży w żydowskiej 
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inspiracji pogańskimi (helleńsko-rzymskimi) przepowiedniami Sybilli. 
W interpretacji żydowskiej, szukającej zrozumienia totalnej klęski 
narodu w 70 roku po Chr. (zburzenie Jerozolimy i świątyni), Sybilla 
staje się wieszczką jedynego, uniwersalnego Boga. Autor żydowskich 
fragmentów księgi i żydowskiej, apokaliptycznej warstwy interpreta-
cyjnej podkreśla powszechność Bożego gniewu, w czym tkwi generalne 
zagrożenie dla wyjątkowości przymierza Boga z Izraelem. Według 
Autorki mamy tutaj do czynienia z kluczem hermeneutycznym w po-
stulatywnej postaci judaizmu jako religii uniwersalnej, bez dominacji 
idei wybrania Izraela.

Mamy nadzieję, że czytelnicy z zainteresowaniem i życzliwością 
przyjmą owoce pracy Katedry Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki.
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