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Tematyka Ksiąg Sybilliańskich1 nie jest często podejmowana w kon-
tekście literatury żydowskiej. Z pewnością jest to następstwem mar-
ginalizowania w badaniach biblijnych literatury żydowskiej mającej 
swe korzenie w kulturze helleńskiej i powstałej w języku greckim. 
Refleksja nad IV Księgą Sybilliańską, jako jednym dziełem ze Zbioru 
mów Sybilliańskich, może stanowić ważny element studiów nad juda-
izmem hellenistycznym. Księga ta powstała bowiem w zhellenizowanej 
diasporze, a jej autorem jest bezsprzecznie Żyd. IV Księga Sybilliańska 
to jeden z przykładów żydowskiej myśli profetycznej, która przyjęła 
formę apokaliptyczną2. Mimo że apokaliptyka ma swe korzenie w pro-

1 Mowa tu o zbiorze 12 ksiąg, z których część ma pochodzenie lub redakcję żydowską. 
Dla ich oznaczenia przyjęto numerację od I do VII oraz od XI do XIV. Zauważalna 
luka w numeracji świadczy o mylnej identyfikacji tych samych tekstów. Uproszczony 
podział zakłada, że pierwsza grupa ksiąg identyfikowana jest jako dzieło żydowskie 
(autorstwo lub ostateczna redakcja), kolejne księgi to natomiast dzieło chrześcijań-
skich autorów. Dzisiejszy stan badań pozwala jednak zauważyć, iż sprawa nie jest tak 
prosta. Przykładem może być V Księga Sybilliańska, która mimo żydowskiego autor-
stwa przeszła przez chrześcijańską redakcję. Por. J. J. Collins, The Sibylline. Oracles, 
[w:] Jewish Writings of Second Temple Period. Apocrypha, Pseudepigrapha, Qumran, 
sectarian writings, Philo, Josephus, ed. M. Stone, Assen–Philadephia 1984, s. 357, 371.
2 Por. Apokryfy Starego Testamentu, oprac. i wstęp R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, 
s. 445.
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fetyzmie3 i IV Księga Sybilliańska nie jest jedynym przykładem zwią-
zania obu nurtów, to właśnie jej nie sposób odmówić wyjątkowości. 
Impulsem inspirującym żydowskiego autora dzieła do wyboru takiej 
właśnie formy przekazu z pewnością były pogańskie przepowiednie 
przypisywane wieszczce Sybilli. Ciekawa wydaje się sytuacja, w której 
żydowski autor sięga po pogański tekst, by uczynić go nośnikiem idei 
sprzeciwiającej się pogaństwu. W miejscu tym należy wspomnieć, 
iż profetyzm, na ogół łączony z kulturą biblijną, nie był obcy śro-
dowisku całego Bliskiego Wschodu. Izrael zanurzony w pogańskim 
świecie od swych początków wystawiony był na wpływy obcych naro-
dów. Nieuchronne było więc spotkanie się z tradycja sybilliańską, tak 
specyficzną dla kultury rzymskiej i greckiej4. Błędem byłoby uważać, 
że spotkanie to nastąpiło tylko na drodze panowania obcych mocarstw 
nad Żydami. Konieczne wydaje się tu wspomnieć o diasporze jako 
wyjątkowo prężnym i witalnym środowisku życia części żydowskiego 
społeczeństwa. To właśnie owo „rozproszenie” jawi się jako szczególnie 
ważne we właściwym odczytaniu Ksiąg Sybilliańskich.

Zetknięcie z kultura grecką jako kulturą narzuconą, czego świad-
kami mogą być Księgi Machabejskie, jest zupełnie innym spotkaniem 
niż to, które odbywa się w sposób łagodniejszy: z własnego wyboru 
dyktowanego czy to przyczynami ekonomicznymi, czy też społecznymi. 
Przenikanie się z kulturą grecką w diasporze zaowocowało więc przyję-
ciem pewnych idei kulturowych przez Żydów i uznaniem ich za swoje. 
Bunt, który jest charakterystyczny dla sytuacji pełnych agresji i prze-
mocy, został tu zastąpiony ciekawością czy nawet fascynacją. Odległość 
od centrum kultycznego społeczeństwa przesiąkniętego gorliwością 
w zachowywaniu Prawa przyniosła swoje owoce, pozwoliła na adapto-
wanie pewnych elementów obcych do żydowskiej pobożności.

Tradycja związana z  Sybillą Żydom w  diasporze musi jawić się 
jako choć trochę bliska i znajoma. Czyż nie są oni ludem, w którym 

3 Por. R. Rubinkiewicz, Apokaliptyka u progu ery chrześcijańskiej, „Ruch Biblijny 
i Liturgiczny” 41 (1988) nr 1, s. 55.
4 Por. J. R. Bartlett, Jews in Hellenistic world, Josephus, Aristeas, the Sibylline oracles, 
Eupolemus, Cambridge 1985, s. 35.
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profetyzm odegrał szczególną rolę, w którym bardzo mocno związał 
się ze strukturami państwowymi5? W takiej perspektywie nie wydaje 
się dziwne, że sięgają oni po wyrocznie Sybilli, kuszeni ich popular-
nością wśród otaczających ich pogan. W miejscu tym należy zapytać, 
kim była owa Sybilla, która zaskarbiła sobie umysły osiadłych z dala 
od ojczyzny Żydów. Niemożliwe jest dotarcie do prawdziwej historii, 
która stoi u fundamentów popularności i rozgłosu, jaki zdobyła owa 
wieszczka. Na ogół identyfikowano ją z ascetyczną, starą kobietą, która 
przy bliżej niezidentyfikowanej świątyni głosiła swoje przepowiednie. 
Jednak obraz ten jest legendą i na jego podstawie nie sposób wniosko-
wać o pochodzeniu prorokini, jej pozycji społecznej czy nawet czasie 
jej działania6. Pewne jest natomiast jej mocne powiązanie z kręgiem 
kulturowym Grecji i Rzymu. Poprzez diasporę oddziaływanie Sybilli 
odcisnęło swoje znamię także na kulturze żydowskiej. Ona z kolei 
stała się przestrzenią, w której ze starożytną wieszczką spotkało się 
chrześcijaństwo. Podobnie jak żydzi, tak i chrześcijanie wykorzystali 
cieszące się niezwykłą popularnością przepowiednie, by walczyć z po-
gaństwem7.

IV Księga Sybilli datowana jest na czas pomiędzy 70 rokiem po Chr. 
a 132 rokiem po Chr. Taką datację ustalono w oparciu o dwa znaczą-
ce dla narodu żydowskiego wydarzenia: zburzenie Świątyni Jerozo-
limskiej przez Tytusa i wybuch powstania Bar-Kochby. Autor dzieła 
wspomina bowiem o zniszczeniu, jakie dokonało się w Jerozolimie, 
lecz nie odnosi się do zrywu wolnościowego i rozkwitu żydowskich 
nadziei, który miał miejsce właśnie w okresie bezpośrednio poprzedza-
jącym żydowską rewoltę. Niektórzy badacze, starając się podać bardziej 
precyzyjną datę powstania księgi, wskazują na rok 80, argumentując 
to milczeniem autora w odniesieniu do późniejszych, ważnych wyda-
rzeń historycznych8. Żydowski autor, przybierając imię Sybilli, staje się 
orędownikiem idei jemu bliskich, jednak osadza je w realiach pogań-

5 Por. J. J. Collins, The Sibylline oracles of Egyptian Judaism, Missoula 1974, s. 15.
6 Por. J. R. Bartlett, Jews…, dz. cyt., s. 36.
7 Por. Pisma apokaliptyczne i testamenty, red. M. Parchem, Kraków 2010, s. 88.
8 Por. Apokryfy Starego Testamentu, dz. cyt., s. 257.
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skiego świata. Posługując się greką z naleciałościami homeryckimi9, 
wykorzystuje wydarzenia z historii państw pogańskich, by na nich 
zbudować swoją teologię. Sam pomysł sięgnięcia do literatury pogań-
skiej, by uczynić ją narzędziem do głoszenia Boskiej prawdy, wskazuje 
na otwartość, jaka cechowała nie tylko autora dzieła, ale i także śro-
dowisko, z jakiego pochodził. IV Księga Sybilli jawi się tu jako swoista 
chęć podjęcia dialogu z poganami, dotarcia do nich poprzez mówienie 
bliskim im językiem. Taka postawa mogła narodzić się jedynie pod 
wpływem diaspory, która ze swojej natury zanurzona była we świecie 
pogańskim i zmuszona do wzajemnego życia z tymi, którzy nie należeli 
do Narodu Wybranego.

Ten krótki, składający się ze 192 wersów, utwór należy do gatunku 
literackiego zwanego apokaliptyką. Jego korzeni dopatrywać się moż-
na w profetyzmie, choć rozwinął się najbardziej w momencie, kiedy 
profetyzm zdawał się zanikać w Izraelu. Zdaje się on być wynikiem 
wyczekiwania na głos Boży, na wskazówkę dla ludu znajdującego się 
w krytycznej sytuacji, jaką była niewola babilońska10. Apokaliptyka 
znajduje w ten oto sposób trwałe miejsce w księgach biblijnych. Wizje 
i sny mają stać się pocieszeniem także dla znękanych rzymską okupacją 
Żydów. Świątynia leżąca w gruzach, ucisk i prześladowanie stają się 
impulsem do wyczekiwania nadprzyrodzonej interwencji Boga, której 
plan zostanie objawiony w apokaliptyczny sposób11. Ciężki czas próby, 
jakiego doświadcza Naród Wybrany, zaowocował wielością pism apo-
kaliptycznych. Nie weszły one nigdy do kanonu biblijnego, jednak ich 
wkład w rozwój teologii judaistycznej nie może zostać niedoceniony.

Gatunek literacki wybrany przez autora w  pewien sposób na-
kierunkowuje na  specyfikę teologiczną księgi. U  apokaliptyków 

  9 O stylu homeryckim świadczą używane w tekście księgi końcówki deklinacyjne, cha-
rakterystyczne dla stylu Homera: πολυφθόγγοιο, μεγάλοιο (w. 2), σεισμοι/σιν (w. 100). 
(Klasyczne formy tych terminów brzmiałyby: πολυφθόγγου, μεγάλου, σεισμοι/ς).
10 Por. S. Jędrzejewski, Apokaliptyka jako rodzaj literacki, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 
51 (1998) nr 1, s. 31.
11 Por. G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, tłum. B. Widła, Warszawa 1986, 
s. 597.
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charakterystyczna będzie predylekcja w stosunku do eschatologii. 
Często będzie to główna myśl teologiczna prezentowana w ich pi-
smach. Mimo że IV Księga Sybilliańska niewątpliwie należy do dzieł 
apokaliptycznych, nie można uznać idei eschatologicznej za główne jej 
przesłanie. Koncepcja Bożej interwencji i czasów ostatecznych została 
mocno zaakcentowana w dziele, lecz jest ona swego rodzaju dodatkiem 
do całości, stanowiącym argument mający na celu wzmocnić wcześniej 
prezentowane przesłanie teologiczne.

Już pierwszy wers księgi wydaje się kreślić ramy teologiczne, w jakich 
poruszać się będzie autor. „Posłuchaj, ludu Azji chełpliwej i Europy” 
(4 Syb, 1)12 – nawołuje wieszczka, określając w ten sposób odbiorców 
swojego przesłania. Mimo że wybrała ona gatunek literacki, który 
zrodził się z chęci szukania pocieszenia przez Izrael, nie zwraca się 
do Żydów wyczekujących pociechy, lecz wychodzi do pogan, by im 
zwiastować prawdę. Swą wypowiedź Sybilla rozpoczyna od krytyki 
fałszywych pogańskich proroków oraz kultu obcych bogów. Pokazu-
je ich niedoskonałość, by następnie przejść do wielbienia jedynego 
Boga, którego istoty nie są w stanie pojąc ludzkie zmysły: „[…] lecz 
przez takiego Boga, którego nie można dostrzec z ziemi, ani zmierzyć 
w śmiertelnych oczach, nieukształtowanego przez śmiertelna rękę; któ-
ry to, gdy patrzy na wszystko z góry, sam nie jest widziany przez nikogo” 
(w. 10–12) – Bóg ten jest panem stworzenia. W księdze czytamy: „[…] 
do którego należy i ciemna noc, i dzień, i słońce, gwiazdy, i księżyc 
i morze pełne ryb, i ziemia, i rzeki, i wiecznie płynące źródła, stwo-
rzenie do życia powołane, i deszcz, jednocześnie owoc ziemi rodzące, 
i drzewa, i winną latorośl, i drzewo oliwne” (w. 13–17). Wymienianie 
stworzeń Bożych nie jest tu bezzasadne. Trzeba pamiętać, że autor 
IV Księgi Sybilliańskiej w ten sposób czyni aluzję do kultów pogańskich, 
które zwykły widzieć w stworzeniach istoty Boskie, a w zjawiskach 
atmosferycznych ich działanie13. Taki zabieg podkreśla raz jeszcze, 

12 Wszystkie cytaty, za zgodą tłumaczki, pochodzą z niepublikowanego tłumaczenia 
R. Winiarskiej za: Oracula Sibillina, éd. C. Alexandre, Paris 1869.
13 Por. A. Darrieutort, P. Grelot, Gwiazdy, [w:] Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-

-Dufour, tłum. i oprac. K. Romaniuk, Poznań–Warszawa 1973, s. 315–317.
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do kogo Sybilla kieruje swoje słowa – do pogan, omamionych kultem 
fałszywych bogów.

Wieszcząc przyszłość, prorokini prawdziwego Boga (por. w. 3–6) 
przechodzi ze swymi słuchaczami poprzez wydarzenia historyczne, 
znaczące dla historii świata pogańskiego14. Płynność, z jaką autor księgi 
porusza się, przywołując owe wydarzenia, może wskazywać na jego 
głębokie zakorzenienie w  kulturze ówczesnego świata greckiego. 
Co ciekawe i znamienne dla tej księgi, Sybilla nie czyni rozróżnienia, 
tak charakterystycznego dla teologii żydowskiej, na Naród Wybrany 
i narody pogańskie15. Dla niej bowiem „cały ród ludzki jest niewierny” 
(w. 41). Jedyny podział, jaki można zaobserwować, pochylając się 
nad tekstem, to rozróżnienie na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 
Wymieniane przez wieszczkę wydarzenia są argumentami dla potwier-
dzenia upadku moralnego świata, nawet kataklizmy naturalne inter-
pretowane są w kluczu kary czy przestrogi dla ludzkości. Zła kondycja 
moralna nie jest jedynie udziałem pogan. Spoglądając na znaki ostrze-
gające i wzywające do nawrócenia, czytelnik odnajduje także wzmiankę 
o zburzonej Świątyni w Jerozolimie. Sybilla prorokuje o tym w nastę-
pujący sposób: „Przywódca Rzymu dotrze do Syrii, który spaliwszy do-
szczętnie świątynię, zabije włócznią wielu Solimów16, wniwecz obróci 
ziemie Judejczyków” (w. 126–128). Klęska roku 70 i tragiczna w konse-
kwencjach kampania Tytusa przyjmuje tu formę znaku-napomnienia, 
tak dla żydów, jak i pogan. Trzy wersy poświęcone wielkiej tragedii 
Narodu Wybranego, wkomponowane w opowieść o historii innych 

14 Por. A. M. Denis, Introduction á la litterature religieuse judéo-hellénistique, t. 2, 
Turnhout 2000, s. 947.
15 Język hebrajski używa dwóch terminów na określenie rzeczywistości o której mowa. 
Termin ~yiwg{ (gôjim) określa bowiem narody pogańskie, natomiast ~[; (‛am) odnosi 
się najczęściej do Narodu Wybranego. Różna terminologia użyta dla określenia Na-
rodu i narodów (różne rdzenie) wskazuje na funkcjonujące zarówno w teologii, jak 
i w życiu codziennym podejście do owego zagadnienia, podkreśla różnicę pomiędzy 
Żydami a poganami.
16 Autor księgi używa tu greckiej nazwy utworzonej w celu wskazania na mieszkań-
ców Jerozolimy. Nazwa „Solimowie” została utworzona od greckiej nazwy „Jerozolima” 
(’Ieroso,luma).
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narodów, z jednej strony wskazują na pochodzenie autora, z drugiej 
ukazują jego teologiczny dystans do Świątyni Jerozolimskiej. Klęska, 
której inni autorzy, współcześni Sybilli, poświęcili całe księgi bądź 
znaczące miejsce w swoich dziełach, tu została ledwo co wspomniana 
i postawiona na równi z innymi wydarzeniami historycznymi17.

Ciekawym elementem przesłania Sybilli w kontekście żydowskiego 
pochodzenia jej autora jest brak jakiejkolwiek wzmianki o kluczo-
wych elementach teologii judaistycznej. Nie pada tu ani razu słowo 

„przymierze”, „Prawo” czy „wybraństwo”. Autor milczy w tym tema-
cie. Razem ze zmarginalizowaniem klęski roku 70, zrównaniem po-
gan z żydami, tworzy to ciekawą koncepcję teologiczną. Sybilla jest 
tu wyraźnie wieszczką jedynego Boga, który ma taki sam stosunek 
do wszystkich narodów do ziemi. Te właśnie idee uniwersalistyczne 
stają się rysem charakterystycznym całej księgi. Nawrócenie się, które 
głosi, nie ma nic wspólnego z prozelityzmem, jest odrzuceniem bałwo-
chwalstwa, zwróceniem się do jedynego Boga – Stwórcy Wszechrzeczy, 
co ma owocować prawym życiem.

Ciekawym, wspomnianym już wcześniej elementem teologii za-
wartej w IV Księdze Sybilliańskiej jest eschatologia. Nosi ona znamio-
na pewnej unikalności, jakiej na próżno szukać w powstałych w po-
dobnym czasie innych apokalipsach żydowskich. Autor owej księgi 
przedstawia swoim odbiorcom ciekawą koncepcję, która zrodziła się 
w zetknięciu myśli greckiej z żydowską.

W IV Księdze Sybilliańskiej eschatologia została przez autora potrak-
towana jako narzędzie, przy pomocy którego wykaże on błąd bałwo-
chwalców. W kontekście przesłania eschatologicznego warto zwrócić 
uwagę na sposób, w jaki Sybilla traktuje czas: zarówno obecny, jak 
i przyszły. Sama określa się jako prorokinię „tych rzeczy które są teraz 

17 Z podobnego okresu jak IV Księga Sybilliańska pochodzą trzy inne apokalipsy ży-
dowskie: IV Księga Ezdrasza, Syryjska Księga Barucha i Apokalipsa Abrahama. Pierw-
sze dwie z wymienionych w całości zostały zbudowane na wydarzeniu, jakim było 
zburzenie Świątyni Jerozolimskiej. Ostatnia zaś czyni z niego wydarzenie centralne, 
opisywane w budowaniu swojej teologii. Por. M. Miduch, Apokaliptyka żydowska 
o nadziei, Kraków 2012.
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i [tych] co potem nadejdą” (w. 19). Takie zestawienie teraźniejszości 
i tego, co dopiero nadchodzi, wskazuje na drogę interpretacji księgi. 
Wszystkie przywołane wydarzenia historyczne i  to, co ma się do-
piero stać, wskazują na Bożą interwencję, zapowiadają ją  lub są jej 
bezpośrednim przejawem. Czas ulega tu periodyzacji, co jest charak-
terystyczne dla apokaliptyki żydowskiej18. Swoje przesłanie bowiem 
wieszczka kieruje do 10 pokoleń, które były lub będą świadkami dzie-
jących się rzeczy.

Bardzo ciekawym i znamiennym rysem eschatologii tej apokalip-
sy jest spojrzenie na Bożą interwencję w sposób, jakiego na próżno 
szukać w innych dziełach tego okresu. Autor księgi nie wyczekuje 
Bożego działania jako wyzwolenia dla uciśnionych i sprawiedliwych. 
Nie prosi o nie, nie wygląda z tęsknotą znaków je zapowiadających19. 
IV Księga Sybilliańska w Bożej interwencji upatruje działania będące 
karą za  ludzką bezbożność. Wkroczenie Boga w historię jest więc 
tu warunkowane moralną kondycją mieszkańców ziemi. W tekście 
księgi czytamy: „Oddalajcie niemiłą bezbożność; Bóg zaś przynie-
sie zmianę. I nie będzie wytracał; ponownie ustanie Jego gniew, jeśli 
wszyscy wyćwiczycie w sercach waszych cenną bogobojność, a jeśli 
się nie dacie przekonać od bycia złym, lecz będziecie miłować obłęd, 
wszystkie te rzeczy przyjmiecie niewdzięcznymi uszami, ogień zstąpi 
na ziemię” (w. 167–172). Wyraźnie rzuca się tu w oczy pewna warunko-
wość. Nawrócenie jest warunkiem do uniknięcia Bożej kary. Boża kara 
zaś jest tożsama z Bożym działaniem o charakterze eschatologicznym. 
Znaki, które przywołuje księga, są więc tu czymś, co nazwać można 
by „znakami warunkowo eschatologicznymi”. Jeśli ludzie przyjmą 
naukę Sybilli, pójdą za nią i odstąpią od swoich nieprawości, nie na-
dejdzie straszliwy koniec. Pełnią one zatem rolę pedagogiczną, a ich 
zadaniem jest skłonienie do nawrócenia.

18 Por. Ch. Dohmen, G. Stemberger, Hermeneutyka Biblii Żydowskiej i Starego Testa-
mentu, tłum. M. Szczepanik, Kraków 2008, s. 34.
19 W apokalipsach żydowskich zwykło się przedstawiać Boże eschatologiczne dzia-
łanie jako element niezwykle pozytywny, wyczekiwany. Widziano w nim ocalenie dla 
tych, z którymi autorzy tych apokalips się identyfikowali.
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I tak oto dotykamy specyfiki przesłania teologicznego księgi. To, czy 
nadejdzie koniec świata znanego adresatom proroczego przesłania 
Sybilli, uzależnione jest od kondycji moralnej całej ludzkości. To nie 
Bóg przed wiekami wyznaczył czas, kiedy zainterweniuje w dzieje 
świata, lecz ludzie sami go określają poprzez swoje czyny. Ewentualny 
koniec nie ma tu tym bardziej kontekstu budowanego na wybraństwie 
Żydów. Nie dostrzegamy tu nawiązania do szczególnej relacji łączącej 
Naród Wybrany i ich Boga przymierza, którego wkroczenie w historię 
w normalnych warunkach byłoby dla niech powodem do radości.

Sybilla, nie do końca wierząc w skutek swojej apelacji do pogan, 
ukazuje straszliwy koniec, który czeka wszystkich bez wyjątku. Prze-
bija tu pewien pesymizm nieskuteczności głoszonego przez nią orę-
dzia. Boski ogień spadający z nieba niszczy wszystko bez wyjątku, nie 
oszczędza nikogo i niczego. Opisuje to następująco: „Ogień zstąpi 
na ziemię, w nim taki powstanie znak: miecze, trąby, wraz ze wscho-
dzącym słońcem; Cały świat usłyszy ryk i dźwięk jakby deszczu. Spali 
zaś całą ziemię, cały ród ludzki wygubi i wszystkie miasta razem z rze-
kami i morzami, wypali całkowicie wszystko i pozostanie palący pył” 
(w. 173–178). W powyższym tekście bardzo mocno została podkre-
ślona powszechność Bożego gniewu, nie wykluczono z niego ani spra-
wiedliwych, ani Narodu Wybranego.

To, co następuje po spopieleniu całego świata, nie zostało opisa-
ne w szczegółowy sposób. Wyraźnie widać tu zamiary autora. Tekst 
ma stanowić wezwanie do nawrócenia, ma przerażać skutkami bał-
wochwalstwa i niesprawiedliwości, nie zaś ukazywać szczęśliwe życie 
przyszłe. W stosunkowo niewielkim fragmencie dzieła dotyczącego 
w sposób bezpośredni tego, co eschatologiczne (w. 172–191), obraz 
szczęśliwości, czekającej sprawiedliwych po powszechnym zniszczeniu, 
zajmuje zaledwie kilka wersów. Autor księgi wierzy w zmartwych-
wstanie, jednak już jego wiara w życie wieczne może być poddana 
dyskusji20. Sąd jest powodem, dla którego Bóg z prochów kształtuje 
na nowo człowieka. Co ciekawe, Najwyższy sam dokonuje tu sądu. 

20 Por. M. Miduch, Apokaliptyka…, dz. cyt., s. 57–58.
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Nie towarzyszy mu Mesjasz, którego motyw jest tak charakterystycz-
ny dla teologii judaistycznej21. Jego brak może być usprawiedliwiony 
specyfiką adresatów przesłania. Nie znają oni idei mesjańskich, nie 
wiedzą, kim miałby być Pomazaniec, a jego obraz mógłby zaciemnić 
przesłanie o Bożej wszechmocy.

Pochylając się nad teologią IV Księgi Sybilliańskiej, z łatwością moż-
na dostrzec, że została on podporządkowana jednemu przesłaniu. Jest 
nim wezwanie do nawrócenia, które zakłada wiarę w jedynego Boga. 
Wszystkie inne wątki teologiczne mają na celu uwypuklić ten jeden, tak 
ważny dla autora księgi. Jedyność i wszechmoc Boga to prawda, jaką 
głosi wieszczka wszystkim ludziom, wzywając ich do odwrócenia się 
od bożków pogańskich. Także specyficzna eschatologia księgi wyraża 
w sobie wezwanie do nawrócenia. Rezygnuje z elementów spotyka-
nych w innych apokalipsach żydowskich tego okresu, by wskazywać 
na Jedynego i Wszechmocnego22. Ciekawe światło na środowisko po-
wstania księgi rzuca rezygnacja autora z koncepcji Narodu Wybranego 
jako tego, który ma uprzywilejowane miejsce przed obliczem Boga. 
Konsekwencją może być rezygnacja z teologii Prawa i przymierza. 
Związany z diasporą autor zdaje się w ten sposób kroczyć w kierunku 
uniwersalizmu. Terytorialne wyjście z ziemi ojców niesie za sobą prze-
kroczenie ustalonych ram teologicznych judaizmu. Zrównanie Izraela 
z poganami staje się tego cechą charakterystyczną. Dystans do Świątyni 
Jerozolimskiej, jaki można odnaleźć w tekście księgi, podkreśla jeszcze 
bardziej specyfikę myśli rodzącej się w diasporze. Zburzenie Świątyni, 
która stanowiła centrum religijne, pewną stałą instytucję ówczesnego 
judaizmu, zostało postawione na równi z innymi wydarzeniami hi-
storycznymi. Taki zabieg może być wyrazem dużego dystansu autora 
do środowiska świątynnego.

21 Por. A. Diez Macho, Apocrifos del Antiguo Testamento, t. 1, Madrid 1984, s. 47.
22 Wspomniane już wcześniej apokalipsy żydowskie powstałe pomiędzy 70 a 132 r. 
po Chr. i zawierają w sobie typowo żydowskie nawiązania do przymierza, Prawa, wy-
boru Izraela i mesjasza. Elementy te stanowią oś ich przesłania. Na nich budują swoją 
teologię.
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Judaizm diaspory, jaki prezentuje poprzez swoją myśl teologicz-
ną autor IV Księgi Sybilliańskiej, to przede wszystkim judaizm wiary 
w jednego Boga, stojącego w opozycji do fałszywych bożków pogań-
skich. Bóg ten jest Stwórcą Wszechrzeczy, do niego należy wszystko 
stworzenie. Wiara w Niego nie jest zależna od pochodzenia – wezwani 
do niej są wszyscy. Uznanie jedynego Boga ma pociągać za sobą od-
wrócenie się od nieprawości i moralne życie. Co ciekawe, autor nie 
precyzuje dokładnie, na czym mają się opierać owa moralność i spra-
wiedliwość. Unika w ten sposób wyrażania wprost swego stosunku 
do Prawa. Jasne jednak wydaje się, że to nie w nim widzi on moc 
zbawczą. Podobnie jak w przemilczeniu koncepcji Mesjasza, tak i tu 
można odnaleźć podkreślenie Bożej wszechmocy i jedyności.

Wspomniany już uniwersalizm myśli głoszonej przez Sybillę czyni 
ze środowiska powstania owej księgi ciekawy materiał badawczy. Przy-
stępując jednak do tych badań, trzeba zdawać sobie sprawę ze zróżni-
cowania środowiska samej diaspory. Nie wystarczy podzielić judaizm 
na ten palestyński i ten z diaspory. Trzeba mieć świadomość istnienia 

„judaizmów”, które współegzystując ze sobą, dały obraz tego, co po-
tocznie określane jest właśnie jako judaizm. Terytorialna odległość 
od ojczyzny przyczyniła się do swoistego połączenia myśli greckiej 
i żydowskiej23. Syntezę tę można nazwać judaizmem diaspory, pamię-
tając jednak o jego wewnętrznym zróżnicowaniu.

Teologia głoszona przez Sybillę zdaje się jednak zmierzać w niebez-
piecznym dla judaizmu kierunku. Rezygnacja z wybraństwa, a więc 
podstawy tożsamości ówczesnych Żydów, dystans do świątyni jako 
miejsca mającego szczególne znaczenie dla Narodu Wybranego – tak-
że tego przebywającego w diasporze, mogą prowadzić do zatracenia 
swojej niepowtarzalności w świecie pogańskim. Judaizm traci tu po-
wiązanie z przymierzem i Prawem na rzecz uniwersalizmu. Staje się 
religią jedynego Boga, pozbawioną kontekstu tak ważnego dla tożsa-
mości żydowskiej. IV Księga Sybilli ukazuje się więc jako owoc uni-
kalnej teologii, jaką można było spotkać w diasporze aleksandryjskiej. 

23 Por. S. Jędrzejewski, Biblia i judaizm, Kraków 2007, s. 8–13.



Maria Miduch150

Niewątpliwie dostrzec tu można wpływ myśli greckiej połączonej być 
może z pewnymi esseńskimi ideami24.

Teologia głoszona i kształtująca się w żydowskiej diasporze stanowi 
ciekawy i ciągle jeszcze niezgłębiony temat naukowych dociekań. Spo-
tkanie z nią w IV Księdze Sybilliańskiej ukazuje, jak zajmujące mogą 
być studia podejmowane w tym zakresie. Przedstawiony powyżej zarys 
wybranych teologicznych wątków wskazuje na unikalność koncepcji, 
jakie można spotkać, badając środowisko rozproszonych Żydów.
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Streszczenie

Eschatologia IV Księgi Sybilliańskiej wyróżnia się spośród myśli teologicznych 
prezentowanych w apokalipsach żydowskich powstałych pomiędzy rokiem 
70 a 132 po Chr. Dostrzec w niej można wyraźny uniwersalizm. Boża in-
terwencja w los świata jest warunkowa oraz ma wymiar kary. Nastąpi ona 
wtedy, kiedy na ziemi rozprzestrzeni się bezbożność i niegodziwość. Koniec, 
który nadejdzie, dotknie nie tylko całej ludzkości, ale także całego stworzenia. 
W teologii księgi łatwo zauważalne są nawiązania do filozofii i kultury greckiej, 
stanowiącej część życia codziennego Diaspory.

Słowa klucze: IV Księga Sybilliańska, apokaliptyka, eschatologia, dia-
spora grecka, judaizm hellenistyczny

Summary

The eschatology of the 4th Sybilline Book is exceptional in the theological 
thought developed in the Jewish Apolalyptics between 70 and 132 AD. We can 
observe real universalism in it. God’s intervention in the world’s history 
is conditional and presented as a punishment. The punishment will come 
when the wickedness and impiousness spread on the Earth. The end which 
is coming will affect not only the mankind but also the entire creation. In the 
Book’s theology we can clearly see the reference to Greek philosophy and 
culture that are a part of everyday life of the Diaspora.

Keywords: IV Sybilline Book, apocalyptic, eschatology, Greek  
Diaspora, Hellenistic Judaism


