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Miejsce pogan w rzeczywistoci eschatologicznej
apokalips ¿ydowskich
powsta³ych pomiêdzy rokiem 70 a 132 po Chr.
1. Apokaliptyka jako szczególny rodzaj literacki
Studia nad apokaliptyk¹, jako wytworem literackim okrelonego rodowiska,
pozwalaj¹ dostrzec pewn¹ zale¿noæ pomiêdzy sytuacj¹ polityczn¹, spo³eczn¹
i religijn¹ danej grupy a jej predylekcj¹ do rodzaju literackiego. róde³ apokaliptyki bowiem nale¿y szukaæ w rodowisku ¯ydów uprowadzonych do Babilonii1.
Skomplikowana rzeczywistoæ, jaka sta³a siê udzia³em przesiedleñców, musia³a
wywrzeæ wp³yw na duchowoæ i sposób jej wyra¿ania. Brak wi¹tyni, oderwanie
od ojczyzny, poczucie osamotnienia i opuszczenia przez Boga zaowocowa³o chêci¹ poszukiwania z Nim kontaktu innymi ni¿ do tej pory drogami. Nie bez znaczenia pozostaje tu tak¿e spotkanie z pogañsk¹ kultur¹ Babilonu. Poci¹ga ona
zagubionych w nowym wiecie ¯ydów, w ich oczach staje siê atrakcyjna, choæby dziêki triumfowi bóstw babiloñskich nad nimi w akcie uprowadzenia i przejêcia panowania. Na wygnaniu, z dala od ruin wi¹tyni rodzi siê wiêc ¿ydowska
apokaliptyka: przesycona têsknot¹ za bliskoci¹ z Bogiem i chêci¹ ukazania
szczególnej wiêzi, jak¹ ma Pan ze swoim narodem, który daje mu wskazania
i nie opuszcza go nawet na obczynie.
Jak sama grecka nazwa wskazuje, apokalipsa jest zapisem objawienia, ods³oniêcia prawd zakrytych przed wiêkszoci¹ ludzi. Odnosi to czytelnika do tajemniczej sfery, która wymaga poznania, ods³oniêcia ze wzglêdu na dobro duchowe odbiorców. St¹d te¿ niektórzy badacze tematu staraj¹ siê po³¹czyæ ruch
apokaliptyczny z nurtem m¹drociowym, neguj¹c jednoczenie jego prorockie
korzenie2. Nie da siê jednak zaprzeczyæ mocnemu powi¹zaniu profetyzmu i apokaliptycyzmu. Zaobserwowaæ mo¿na to na przyk³adzie ksi¹g, które wesz³y
w kanon Pisma wiêtego a w swojej formie wyranie czerpi¹ z apokaliptyki3.
Por. P. Sacchi, L apocalittica giudaica e la sua storia, Brescia 1999, s. 10.
Por. S. Jêdrzejewski, Apokaliptyka jako rodzaj literacki, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”
51(1998) 1, s. 29-31.
3
Por. M. Parchem, Ksiêga Daniela, Czêstochowa 2008, s. 76-80.
1
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Apokalipsa jako odrêbny gatunek literacki rz¹dzi siê w³asnymi prawami.
Podporz¹dkowa³a sobie jêzyk, rodki stylistyczne i tematy teologiczne. W sposób bardzo obrazowy stara siê przedstawiæ niewyra¿aln¹ bosk¹ rzeczywistoæ.
St¹d pe³na jest symboli, porównañ i odniesieñ do wyobrani czytelnika. Jednak
w miejscu tym nale¿y zaznaczyæ, ¿e autorzy tych dzie³ nigdy nie stawiali sobie
za zadanie ca³kowitego odkrycia tajemnicy, a jedynie przybli¿enie do niej na tyle,
na ile sam objawiaj¹cy pozwala³.
Pos³uguj¹c siê wizj¹ oraz snem, apokalipsa rozbudowa³a wiat poredników,
którzy pomagaj¹ w przyjêciu Bo¿ego objawienia. Angelologia, a co za tym idzie,
i demonologia sta³y siê narzêdziami do przekazania nadprzyrodzonych wizji4.
Szczególne miejsce w swoim teologicznym przes³aniu apokaliptyka powiêca
eschatologii. Tematy zwi¹zane z tym, co ostateczne, znajduj¹ siê w szczególnym
zainteresowaniu apokaliptyków. Niew¹tpliwie mia³a na to wp³yw sytuacja polityczno-spo³eczna, która le¿a³a u podstaw wyboru przez autorów w³anie apokaliptyki do przekazania swoich przemyleñ. Kryzys przesiedlenia babiloñskiego
popchn¹³ autorów omawianego typu pism w stronê nadziei wyra¿onej w formie
Bo¿ego objawienia. Wizje, sny, których zapisem staj¹ siê apokalipsy, maj¹ na
celu pocieszenie narodu, wzbudzenie w nim ducha wiary w wiernoæ Bo¿ych
obietnic.
Nic wiêc dziwnego, ¿e tak traumatyczny moment jak zburzenie wi¹tyni
Jerozolimskiej w roku 70 po Chr. zaowocowa³ powstaniem czterech ¿ydowskich
apokalips, których treæ odnosi³a siê do tego smutnego wydarzenia, a jednoczenie wybiega³y w przysz³oæ, wskazuj¹c na coraz bli¿szy koniec. Inwazja okupanta i obrócenie w gruzy religijnego centrum ¿ydowskiego wiata w znacz¹cy
sposób zawa¿y³y na losach judaizmu i jego wyznawców. Zburzenie wi¹tyni
jerozolimskiej by³o niew¹tpliwie traum¹ dla ¯ydów. Jednak wydarzenia sprzed
wielu lat zakoñczone deportacj¹ do Babilonii, a póniej powrotem z niej, w pewien sposób przygotowa³y do przyjêcia ciosu zadanego przez Tytusa. ¯ydzi wykszta³cili struktury synagogalne, które pomaga³y im zachowaæ to¿samoæ, a tak¿e
mieli w pamiêci przejciowoæ okresu bezwi¹tynnego. Niemniej jednak czas
rzymskiej okupacji, przeladowañ by³ porównywalny z nieszczêciem, jakim by³a
dominacja Babilonu. Nie wydaj¹ siê wiêc przypadkowe czêste odwo³ania do czasów babiloñskich, na jakie mo¿emy trafiæ w apokalipsach powsta³ych pomiêdzy
rokiem 70 a 132 po Chr. Dwie z czterech apokalips napisanych w tym w³anie
przedziale czasowym w sposób bezporedni odwo³uj¹ siê do zburzenia wi¹tyni
przez Nabuchodonozora. Zarówno IV Ksiêga Ezdrasza, jak i II Ksiêga Barucha,
poprzez swoj¹ koncepcjê literack¹ odnosz¹ czytelnika bezporednio do tych czasów, stosuj¹c popularny w literaturze apokryficznej zabieg podszycia siê pod
O rozbudowanej angelologii ¿ydowskich apokalips szerzej: S. Jêdrzejewski, Angelologia
Etiopskiej Ksiêgi Henocha (Henet), Ruch Biblijny i Liturgiczny 3(2006), s. 203-218.
4
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wielkie postacie minionej epoki5. Ezdrasz i Baruch, dwie wielkie figury zwi¹zane z trudnym okresem babiloñskim, staj¹ siê przewodnikami dla zgnêbionych
rzymskimi rz¹dami ¯ydów.

2. Apokalipsy ¿ydowskie powsta³e pomiêdzy rokiem 70 a 132 po Chr.
Literatura ¿ydowska powsta³a w okresie pomiêdzy zburzeniem wi¹tyni
przez Tytusa a wybuchem powstania Bar Kochby, mimo i¿ jest skarbnic¹ wiedzy
na temat staro¿ytnego judaizmu, nie cieszy siê wielkim zainteresowaniem badaczy  tak na gruncie polskim, jak i zagranicznym. Cztery powsta³e w tym czasie
apokalipsy doczeka³y siê co prawda wydañ krytycznych wraz z komentarzami,
lecz nie podjêto próby analizy porównawczej owych tekstów6. Tylko nieliczne
w¹tki teologiczne zawarte w owych tekstach opracowano, powiêcaj¹c im osobne publikacje7. Próba teologicznego przedstawienia miejsca narodów pogañskich
w apokalipsach powsta³ych pomiêdzy rokiem 70 a 132 po Chr. wydaje siê g³êboko uzasadniona ze wzglêdu na brak opracowañ na ten temat.
IV Ksiêga Ezdrasza nie jest jedyn¹ ksiêg¹ apokryficzn¹, która odwo³uje siê
do postaci wielkiego reformatora Ezdrasza. Jego osoba na tyle silnie wros³a
w kszta³tuj¹cy siê co dopiero judaizm, ¿e sta³ siê on bohaterem wielu dzie³8. Ksiêga, o której mowa w niniejszym opracowaniu, to tak zwana apokalipsa palestyñska, skoncentrowana na nadziei odbudowy narodu Izraela. Podstaw¹ do ufnoci
w przysz³e odrodzenie s¹ tu obietnice, jakie Bóg z³o¿y³ w swoim narodzie. Wybiega ona w przysz³oæ, pokazuj¹c to, co ma nast¹piæ, co musi siê staæ, by ukaza³a siê wiernoæ Boga wzglêdem przymierza. Ju¿ samo porównanie sytuacji
¯ydów z okresu babiloñskiego do sytuacji z roku 70, poprzez usytuowanie apoPor. S. Jêdrzejewski, U korzeni z³a, Lublin 1997, s. 59-60.
Wydania krytyczne apokalips, z których korzystano w niniejszym opracowaniu, to: The Ezra
Apocalypse, 4 Ezra, G.H. Box (ed.), London 1912; The Rules of Tyconius, The Forth Book of Ezra,
Euthaliana, w: J. Armitagr Robinson (ed.), Text and Studies, Contribution to Biblical and Patristic
Literature, vol. 7, Cambridge 1895; Liber Apocalypseos Baruch Filii Neriae, translatus de greco
in syriacum et Epistola Baruch Filii Neriae, M. Kmosko (ed.), Paris 1907; L’apocalypse d’Abraham, en vieux slave, introduction, texte critique, tradition et commentaire, R. Rubinkiewicz (red.),
Lublin 1987; Oracula Sibillina, C. Alexandre (ed.), Paris 1869.
7
Przyk³adem mo¿e byæ: N. Rivka, The Destruction of Jerusalem and the Idea of Redemption
in Syriac Apocalypse of Baruch, Leiden-Boston, 2003; M.E. Stone, Feature of the Eschatology of
IV Ezra, Atlanta 1989; E.M. Humphrey, Ladies and the Cities, Transformation and Apocalyptic
Identity in Joseph and Aseneth, 4 Ezra, The Apocalypse and Shepherd of Hermas, Sheffield 1995;
J.J. Collins, The Palce of the Fourth Sybil in the Development of Jewish Sibyllina, „Journal of Jewish Studies” 25(1974), s. 365-380.
8
Por. J.C. VanderKam, Wprowadzenie do wczesnego judaizmu, Warszawa 2006, s. 61; K. Pilarczyk, Literatura ¿ydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne, Kraków 2006, s. 157-159; S. Mêdala, Wprowadzenie do literatury miêdzytestamentalnej, Kraków 1994, s. 152-153.
5
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kalipsy w czasie dzia³añ Nabuchodonozora, staje siê dla czytelników ród³em
nadziei. Struktura literacka ksiêgi prawdopodobnie nie jest przypadkowa. Mo¿emy wskazaæ na siedem elementów podstawowych wchodz¹cych w sk³ad dzie³a.
Proponuje siê jego dwojaki podzia³: 3+1+3 lub 3+3+1. Wa¿n¹ cech¹ ksiêgi jest
jej dialogiczny charakter. Autor apokalipsy, uto¿samiaj¹c siê z Ezdraszem, zadaje Bogu szereg pytañ, przez co staje siê g³osem ca³ego narodu. W swoim dialogu
z Bogiem zawiera troski, obawy i nadzieje ca³ego ludu, który zosta³ zmia¿d¿ony
jerozolimskimi wydarzeniami roku 70. W jego podejciu do otaczaj¹cej go rzeczywistoci niektórzy doszukuj¹ siê tradycji m¹drociowej9.
Pierwsza z sekcji rozpoczynaj¹cych ksiêgê sk³ada siê z modlitwy Ezdrasza
zwanego tu Salatielem oraz Bo¿ej odpowiedzi na ni¹ udzielonej poprzez anio³a
Uriela. Ezdrasz wyrzuca Bogu niesprawiedliwoæ, wyra¿on¹ w nieszczêciach,
jakie spad³y na Naród Wybrany. Odpowiedzi¹ Uriela jest przywo³anie historii
grzechu, który wszed³ na wiat przez pierwszych rodziców. Nakazuje on tak¿e
Ezdraszowi mieæ na uwadze nieodgadnione plany Boga. Nie wybiegaj myl¹
ponad Najwy¿szego! (4 Ezd 4,34), upomina go.
W kolejnej czêci ksiêgi poruszony zosta³ problem wybrania. Bo¿y pos³aniec
 Uriel, cierpliwie przypomina o niezg³êbionej Bo¿ej m¹droci oraz o mi³oci
Boga do swojego ludu. Mówi tak¿e o rzeczach, które maj¹ siê dopiero wydarzyæ,
i o ich znaczeniu.
Schemat sekcji trzeciej przypomina schemat zastosowany w dwóch j¹ poprzedzaj¹cych. Ezdrasz wo³a do Boga i otrzymuje odpowied poprzez Uriela. Ten
zapowiada mu ukazanie siê oblubienicy pod postaci¹ miasta. W tekcie czytamy:
Uka¿e siê bowiem oblubienica objawiaj¹ca siê jako miasto (4 Ezd 7,26b).
Anielski przewodnik zwiastuje tak¿e nadejcie Mesjasza (por. 4 Ezd 7,28). W czêci tej znajdujemy tak¿e zapowied s¹du, jaki ma nadejæ.
rodkowa z omawianych sekcji ³¹czy pierwsz¹ i drug¹ czêæ IV Ksiêgi Ezdrasza. Stanowi j¹ tak zwana wizja p³acz¹cej niewiasty. Badacze uznaj¹ ten
obraz za pierwsz¹ daj¹c¹ nadziejê wizjê Ksiêgi10.
Sekcja pi¹ta to sen Ezdrasza opowiadaj¹cy o wrogich mocarstwach. To w³anie w tej wizji egzegeci dopatruj¹ siê odwo³ania do czasów okupacji rzymskiej.
Trójg³owy orze³ jest wiêc symbolem nastêpuj¹cych po sobie cesarzy: Wespazjana, Tytusa i Domicjana11. W tej wizji zostaje tak¿e przywo³any Mesjasz. Ukryty
jest on pod symbolem lwa, który przeciwstawia siê wrogiej sile ostatniego z królestw. On te¿ staje siê pocieszycielem Izraela.
9
G.W.E. Nickelsburg, Jewish Literature between the Bible and the Mishna, Minneapolis
2005, s. 27.
10
Por. E.M. Humphrey, Ladies and the Cities, Transformation and Apocalyptic Identity in
Joseph and Aseneth, 4 Ezra, The Apocalypse and Shepherd of Hermas, Sheffield 1995, s. 58.
11
Por. The Apocrypha and Pseudoepigrapha of the Old Testament, vol. 2, R.H. Charles (ed.),
Oxford 1969, s. 552.
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Kolejna z sekcji ksiêgi skoncentrowana jest wokó³ obrazu cz³owieka wychodz¹cego z morza, który tak¿e jest figur¹ mesjañsk¹.
Sekcja zamykaj¹ca ksiêgê to polecenie Uriela mówi¹ce o koniecznoci podyktowania tekstów pisarzom. Czêæ z nich to ksiêgi kanoniczne Biblii Hebrajskiej12, a czêæ to tajemne objawienie przeznaczone dla wybranych.
Podobn¹ siedmioczêciow¹ strukturê ma II Ksiêga Barucha, zwana tak¿e
Syryjsk¹ Ksiêg¹ Barucha. Jej treæ jest opisem wizji odnosz¹cych siê do zburzenia Jerozolimy, które wed³ug narratora ma nast¹piæ w najbli¿szej przysz³oci.
Dzie³o zniszczenia nie wyjdzie jednak spod rêki najedcy. Wol¹ Bo¿¹ jest destrukcja wi¹tyni. Najwy¿szy pole wiêc swoich anio³ów, by wykonali Jego rozkaz. W ten sposób najwiêtsze miejsce na ziemi nie zostanie zbezczeszczone
przez pogan. Ksiêga porusza równie¿ temat zbli¿aj¹cego siê koñca i zapowiadaj¹cych go znaków. Rzeczywistoæ eschatologiczna jest tu powi¹zana z ide¹ mesjañskiego królestwa i panowania Pomazañca. Tak¿e i tutaj czytelnik mo¿e napotkaæ charakterystyczn¹ dla apokalipsy formê przekazu, jak¹ s¹ wizje. Obraz
winnicy i lasu oraz wód czystych i brudnych to doskona³e tego przyk³ady. Periodyzacja historii, z jak¹ mo¿na siê tu spotkaæ, to kolejny rys literatury apokaliptycznej13. W ca³ej ksiêdze przewija siê motyw nadziei na now¹ Jerozolimê, now¹
wi¹tyniê.
Niektórzy z badaczy wskazuj¹ na pewne chrzecijañskie interpolacje znajduj¹ce siê w tekcie ksiêgi. Jednak zwyk³o siê je uwa¿aæ za dodatek póniejszych
redaktorów niemaj¹cy wiêkszego wp³ywu na ortodoksyjno¿ydowski tekst14. W autorze tekstu niektórzy z badaczy s¹ sk³onni nawet widzieæ samego rabbiego Akibê15. Nie jest to do koñca uzasadnione, niew¹tpliwie jednak sam autor uwa¿a siê
za spadkobiercê myli proroka Jeremiasza16 i pretenduje jednoczenie do roli drugiego Moj¿esza17.
Kolejn¹ ksiêg¹ apokaliptyczn¹, powsta³¹ w rodowisku ¿ydowskim pomiêdzy rokiem 70 a 132, jest Apokalipsa Abrahama. Choæ w samym tekcie ksiêgi
mo¿emy dostrzec warstwy, które wskazuj¹ na okres wczeniejszy ni¿ I wiek po
Chr., to ca³oæ jednak zosta³a skomponowana przez redaktora-apokaliptyka ok.
80 roku po Chr.18 Do naszych czasów zachowa³a siê ona w przek³adzie staro-cerkiewno-s³owiañskim, który to z kolei jest przek³adem z tekstu greckiego. Nie
12

nego.

Pisownia terminu wskazuje na odwo³anie siê do kanonu wiêtych pism judaizmu rabinicz-

13
Por. J.E. Wright, Baruch Ben Neriah. From Biblical Scribe to the Apocalyptic Seer, South
Carolina 2003, s. 84.
14
Por. N. Rivka, The Destruction , dz. cyt., s. 5.
15
Por. G.H.M. Box, The Ezra-apocalypse, dz. cyt., s. lxviii.
16
Por. J.E. Wright, Baruch Ben Neriah , dz. cyt., s. 97.
17
Tam¿e, s. 92
18
Por. The Apocalypse of Abraham (with a translation from the Slovanic text and notes),
G.M.H. Box (ed.), London 1919, s. XV-XVI.
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by³ to jednak jêzyk orygina³u, w tekcie znajduj¹ siê bowiem liczne hebraizmy
i arameizmy, które wskazuj¹ na semick¹ wersjê ksiêgi19.
Jej przes³anie koncentruje siê wokó³ przymierza Boga z narodem Izraela. Jest
ono obecne w obu zasadniczych czêciach apokalipsy. Pierwsza z nich ma na celu
wprowadzenie czytelnika w tradycjê Abrahama i zaznaczenie pewnych w¹tków
teologicznych rozwijanych póniej w czêci typowo apokaliptycznej. W haggadycznej czêci ksiêgi niektórzy badacze dopatruj¹ siê ukrytej historii s¹du zarówno nad politeistami, jak i nad mocarstwami, których nazwy kryj¹ w sobie pogañskie bóstwa wystêpuj¹ce w owej historii20. Podczas niebiañskiej podró¿y zosta³y
Abrahamowi objawione zarówno tajemnice niebiañskie, jak i ziemskie, dotycz¹ce ludzkiej historii21. Nie podró¿uje on jednak sam  zosta³ mu przydzielony niebiañski przewodnik Jaoel. To on poucza patriarchê, jak przygotowaæ siê do spotkania z Najwy¿szym i jak zachowaæ siê w Jego obecnoci. Anio³ t³umaczy tak¿e
Abrahamowi kluczowe momenty ziemskiej historii, które dane jest im ogl¹daæ.
IV Ksiêga sybiliñska zajmuje szczególne miejsce poród apokalips ¿ydowskich powsta³ych po zburzeniu wi¹tyni. Miejscem jej powstania by³o rodowisko diaspory greckiej. O jej wyj¹tkowoci stanowi pogañski korzeñ dzie³a. Tradycja sybiliñska by³a bowiem cile po³¹czona z krêgiem kultury greckiej
i rzymskiej22. Jednak przepowiednie wieszczki zwanej Sybill¹ zyska³y wielk¹ popularnoæ i kr¹g wiernych s³uchaczy nie tylko w wiecie pogañskim23. ¯ydowski
autor zafascynowany fenomenem legendarnej prorokini postanowi³ wykorzystaæ
j¹ do dobrego celu. Przybieraj¹c jej imiê, sta³ siê orêdownikiem wiary w jedynego Boga.
IV Ksiêga sybiliñska, zgodnie z utart¹ tradycj¹ sybiliñsk¹, przyjmuje formê
mowy prorockiej. Jest to zabieg literacki bardzo popularny na staro¿ytnym Bliskim Wschodzie24. Narrator, uto¿samiaj¹c siê z Sybill¹, wystêpuje tu jako
wieszcz jedynego, prawdziwego Boga. Jego pouczenie i przepowiednie koncentruj¹ siê wokó³ wezwania do nawrócenia, odejcia od bezbo¿noci, nieprawoci
i przewrotnoci. Przywo³ane wydarzenia z historii powszechnej sta³y siê dla autora okazj¹ do ukazania pleni¹cego siê w wiecie z³a.
19
Por. A. Rubenstein, Hebraisms in the Apocalypse of Abraham, Journal of Jewish Studies
2(1954), s. 132-135.
20
Por. R. Rubinkiewicz, Apokalipsa Abrahama 1-6. Propozycje interpretacji symbolicznej,
„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 29, 1(1982), s. 79-94.
21
Por. Pisma apokaliptyczne i testamenty, M. Parchem (red.), Kraków 2010, s. 70-71.
22
Por. J.R. Barlett, Jews in the Hellenistic World, Josephus, Aristeas, The Sibylline Oracles,
Eupolemus, Cambridge 1985, s. 35.
23
Poprzez kulturê ¿ydowsk¹ Ksiêga sybiliñska dotar³a do wiata chrzecjañskiego. Znane s¹
tzw. Chrzecijañskie wyrocznie Sybilli. Mowa tu o Ksiêdze VII i VIII sybiliñskiej. Por. Pisma ,
dz. cyt., M. Parchem (red.), s. 89.
24
Por. J.J. Collins, The Sybylline Oracles, w: M. Stone (red.), Jewish Writings of Second Temple Period, Assen-Philadelphia 1984, s. 357.
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3. Apokaliptyka w s³u¿bie teologii  koncepcje eschatologiczne
Mimo wspólnego przedzia³u czasowego, w jakim powsta³y prezentowane
apokalipsy, oraz wspólnego im gatunku literackiego s¹ to dzie³a ró¿ne, prezentuj¹ce ró¿norodne koncepcje teologiczne. Nie bez znaczenia pozostaje tu rodowisko, w jakim ¿y³a dana, przejawiaj¹ca apokaliptyczne sympatie, wspólnota. Ka¿dy z autorów/redaktorów trochê inaczej spogl¹da w przysz³oæ i inaczej postrzega
Bo¿¹ interwencjê. Nie mo¿na oczekiwaæ, by z tak ró¿norodnych dzie³ wy³oni³a
siê jedna spójna koncepcja eschatologiczna. Nie mo¿na tak¿e oczekiwaæ jednego
pogl¹du na miejsce pogan w ostatecznej rzeczywistoci.
Analiza tekstów ksi¹g pozwala na wy³onienie piêciu podstawowych koncepcji eschatologicznych. Ukazuje to ró¿norodnoæ, jak¹ niós³ w sobie ówczesny
judaizm, oraz bogactwo refleksji teologicznej wyp³ywaj¹cej z traumatycznych
dowiadczeñ rzymskiej okupacji. W koncepcjach eschatologicznych, wy³onionych z myli teologicznej apokalips, miejsce znalaz³y tak¿e narody pogañskie.
Temat ten dla autorów apokalips zapewne mia³ szczególne znaczenie, wszak s¹
to dzie³a bêd¹ce owocem egzystencji wród obcych ludów: czy to w ojczynie
znajduj¹cej siê pod okupacj¹ rzymsk¹, czy te¿ w diasporze.
3.1. Eschatologia nacjonalistyczna

Pierwsz¹ koncepcjê wydobyt¹ z analizowanych tekstów mo¿na nazwaæ
e s c h a t o l o g i ¹ n a c j o n a l i s t y c z n ¹. Zaznacza siê w niej bardzo wyranie wp³yw aktualnej apokalipsom sytuacji politycznej. Krytyczna sytuacja, w jakiej znalaz³ siê Naród Wybrany, wymaga od niego odpowiedzi na pytanie o jego
to¿samoæ. Do tej pory by³a przecie¿ ona kszta³towana na podstawie scentralizowanego kultu w wiêtym miecie25. Trzy z omawianych pism apokaliptycznych
odwo³uj¹ siê do problemu, jakim jest ¿ydowska to¿samoæ. IV Ksiêga Ezdrasza,
II Ksiêga Barucha oraz Apokalipsa Abrahama w obliczu nieszczêæ, jakie nawiedzi³y naród Izraela, stara siê przypomnieæ o Bo¿ej wiernoci wzglêdem dokonanego wyboru, a tym samym podtrzymuje lud w ufnoci wzglêdem Najwy¿szego.
Autorzy poszczególnych tekstów w ró¿ny sposób zapatruj¹ siê na kwestie zwi¹zane z wybrañstwem narodu, jednak ka¿dy z nich przyznaje mu wyj¹tkowe miejsce w eschatologicznej teologii, jak¹ prezentuj¹. Izrael jest tym, który poprzez
Bo¿¹ decyzjê odró¿nia siê od pogan go otaczaj¹cych. W sposób szczególny rzuca siê w oczy czytelnikowi owa izraelocentrycznoæ przes³ania omawianych
apokalips. Izrael staje siê punktem odniesienia dla wydarzeñ historycznych przywo³anych na kartach ksi¹g oraz dla teologii przedstawianej przez autorów. On
jest odbiorc¹ Bo¿ego orêdzia, tylko on mo¿e patrzeæ w przysz³oæ z nadziej¹.
Por. H. Witczyk, Narodziny i dzieje pañstwa w dawnym Izraelu, w: G. Witaszek (red.), ¯ycie spo³eczne w Biblii, Lublin 1997, s. 97-100.
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Wybawienie, jakiego oczekuje, bêdzie kolejnym elementem podkrelaj¹cym jego
oddzielenie od innych narodów.
Pytania, które kieruje Ezdrasz do Boga, nie podaj¹ w w¹tpliwoæ Bo¿ej mi³oci do Izraela, lecz raczej chc¹ odgadn¹æ motyw kary, jaka spad³a na ¯ydów26.
Bo¿y wybór i Bo¿e umi³owanie Izraela wielokrotnie zosta³y podkrelone w tekcie IV Ksiêgi Ezdrasza. Czytamy tam, ¿e wiat zosta³ utworzony w³anie ze
wzglêdu na Naród Wybrany. Ze wzglêdu na nich uczyni³em wiat (4 Ezd 7,10)
powie Bóg do Ezdrasza. Wybór ¯ydów, który dokona³ siê przed wiekami, ma
skutki na p³aszczynie eschatologicznej27. Bo¿a interwencja w losy wiata jest
przecie¿ zwi¹zana z Bo¿¹ wiernoci¹ wobec Izraela. Tak¿e w przysz³oci nie straci on swojej pozycji wzglêdem innych narodów. On jeden pozostaje w szczególnej relacji wzglêdem swojego Obroñcy, jakim jest Bóg. Koncepcja eschatologicznego Mesjasza przedstawiona w ksiêdze równie¿ nosi na sobie znamiona
nacjonalistyczne. Pomazaniec, który pojawia siê w wizji or³a i lwa (por. 4 Ezd
11.12), pochodzi z rodu Dawida i jest obroñc¹ swoich rodaków. Wystêpuje on
przeciw poganom, którzy zadaj¹ ból Izraelowi. Podobnie przedstawia siê koncepcja Mesjasza zaprezentowana w wizji cz³owieka wychodz¹cego z morza (por.
4 Ezd 13). Jawi siê on jako ten, który bêdzie s¹dzi³ narody pogañskie, a zgromadzi Izraela w bezpiecznej „granicy wiêtej (por. 4 Ezd 13,48). Mesjañskie dzia³ania jeszcze bardziej podkrelaj¹ opozycjê, w jakiej staj¹ ¯ydzi do reszty wiata. Dzia³ania Bo¿e  tak¿e te podjête przez Mesjasza  dokonuj¹ siê ze wzglêdu
na dobro Narodu Wybranego, a wymierzone s¹ przeciw narodom. Poganie ewidentnie jawi¹ siê tu jako element opresji, jakiej dowiadcza Izrael.
Podobnie w II Ksiêdze Barucha Naród Wybrany sta³ siê wa¿nym elementem
koncepcji eschatologicznej. Autor ksiêgi ani przez chwilê nie w¹tpi o szczególnym miejscu Izraela w planach Bo¿ych i jego wyj¹tkowym miejscu poród innych narodów. Pojawiaj¹ce siê w tekcie odwo³ania do prawa i Syjonu s¹ przywo³aniem mocno zakorzenionych w wiadomoci ¯ydów Bo¿ych obietnic. S¹
one jednoczenie wskazówk¹ dla umieszczenia Narodu Wybranego w szczególnym miejscu nadchodz¹cej rzeczywistoci eschatologicznej. To, co siê dzieje
i bêdzie siê dziaæ w przysz³oci, jest bardzo mocno powi¹zane z Bo¿ym wyborem i Bo¿¹ wiernoci¹ owemu wyborowi. Tak¿e i w tej apokalipsie Mesjasz staje
siê obroñc¹ ¯ydów przed poganami wyrz¹dzaj¹cymi im krzywdê. Jego misja nie
ogranicza siê jednak tylko do obrony ucinionych, lecz jest tak¿e po³¹czona
z s¹dem. Pomazaniec odbêdzie s¹d nad narodami. Kryterium tego s¹du w wyrany sposób uzmys³awia, jakie jest miejsce Izraela, a jakie narodów w prezentowanej eschatologii. Poganie s¹dzeni bêd¹ bowiem z ich stosunku do Narodu Wy26
Por. K.M. Hogan, Theologies in Conflict in 4 Ezra. Wisdom Debate and Apocalyptic Solution, Leiden 2008, s. 85.
27
Por. M. Miduch, Apokaliptyka ¿ydowska – o nadziei, Kraków 2012, s. 19-21.
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branego. W tekcie ksiêgi czytamy: ka¿dy naród, który nie panowa³ nad Izraelem ani nie krzywdzi³ pokolenia Jakuba, bêdzie ocalony (2 Br 72,4). ¯ydzi staj¹ siê kryterium s¹du eschatologicznego, a tym samym zostaj¹ wyniesieni ponad
inne narody.
Od koncepcji wyranie izraelocentrycznej nie odbiega równie¿ eschatologia Apokalipsy Abrahama. Tekst apokalipsy zbudowany wokó³ koncepcji wyboru patriarchy wyranie podkrela miejsce ¯ydów wzglêdem innych narodów.
Tak¿e i tutaj Mesjasz jest pos³any do Izraela, by broniæ go przed poganami
i pomciæ jego krzywdy. Dzia³ania eschatologiczne ukierunkowane s¹ tu na wyswobodzenie upodlonego Narodu Wybranego. Zauwa¿alnie mniejszy ³adunek
emocjonalny w prezentowaniu eschatologii nacjonalistycznej, ni¿ to ma miejsce
we wczeniej przywo³anych apokalipsach, wcale nie zaprzecza jej wadze. Autor
Apokalipsy Abrahama dumny jest ze swego pochodzenia i ufa w Bo¿¹ wiernoæ
przymierzu, na mocy którego potomkowie patriarchy stali siê inni ni¿ narody.
Owa innoæ ci¹gnê³a na Izraela przeladowania, lecz jest tak¿e gwarantem Bo¿ej pomocy.
Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e w trzech przywo³anych tu apokalipsach eschatologia nacjonalistyczna odgrywa szczególn¹ rolê. Jest ona rodkiem umocnienia
to¿samoci ¿ydowskiej, któr¹ musia³y zachwiaæ wydarzenia zwi¹zane z okupacj¹ rzymsk¹. Ciê¿kie dowiadczenia spadaj¹ce na naród mog³y przecie¿ wzbudziæ w sercach ¯ydów w¹tpliwoæ co do Bo¿ej wiernoci przymierzu, które decydowa³o o tym, ¿e odró¿niali siê od pogan. Autorzy apokalips stawiaj¹ sobie za
cel przypomnienie o wybrañstwie i wyj¹tkowej pozycji ¯ydów w pogañskim
wiecie. To¿samoæ Narodu Wybranego budowana jest w prezentowanych tekstach na zasadzie kontrastu ¯yd  poganin. Izrael staje w centrum wydarzeñ
o charakterze eschatologicznym. Koniec, który siê zbli¿a, nadchodzi ze wzglêdu
na niego, jego cierpienia s¹ znakiem bliskoci wype³nienia obietnic. Narody pogañskie pojawiaj¹ siê tu wy³¹cznie jako te, które uciskaj¹ Naród Wybrany. Dzia³ania Boga s¹ wiêc skierowane przeciw nim, w obronie Izraela. Takie przedstawienie sytuacji podkrela wszechobecny w apokaliptyce dualizm28. Naród
Wybrany nale¿y tu do sfery dobra, której przeciwstawiony jest wiat narodów
pogañskich.
3.2. Eschatologia traumatyczna

Kolejna koncepcja teologiczna odnosz¹ca siê do nadchodz¹cego koñca, wy³oniona z kart ksi¹g, to e s c h a t o l o g i a t r a u m a t y c z n a. Zosta³o ju¿ zasygnalizowane, jak wielki wp³yw na prezentowane utwory literackie mia³a sytuacja
polityczna, w jakiej znalaz³ siê Naród Wybrany. Trauma roku 70 odcisnê³a swoje
Por. The Interpretors Dictionary of the Bible, C.R. Crim, G.A. Buttric (ed.), Nashville 1991,
s. 133; M. Miduch, Apokaliptyka , dz. cyt., s. 55-57.
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piêtno tak¿e na myli eschatologicznej prezentowanych ksi¹g. Dowiadczenia
bêd¹ce udzia³em ¯ydów s¹ ciê¿arem zbyt wielkim, by unieæ go ludzkimi si³ami. Bezsilnoæ, jakiej dowiadczaj¹, znajduje swoje ujcie w myli teologicznej.
Naturalne wiêc jest skierowanie swych nadziei na Boski poziom. Nieszczêcia
dowiadczane przez Naród Wybrany s¹ motywacj¹ do szukania pomocy u Najwy¿szego29. Ból spowodowany zniszczeniem wi¹tyni owocuje poszukiwaniami
teologicznymi wyprowadzonymi poza ramy dotychczasowej teologii, zmusza do
poszukiwania nowych cie¿ek pocieszenia. Trauma wydarzeñ jerozolimskich
najbardziej odczuwana jest w IV Ksiêdze Ezdrasza oraz II Ksiêdze Barucha30.
Wielkie cierpienie jest tu podstawowym elementem t³a prezentowanej teologii.
Staje siê ono punktem wyjcia dla teologicznego dialogu z Bogiem, który ma byæ
ród³em pocieszenia. Ka¿dy z autorów obiera jednak w³asn¹ drogê poradzenia
sobie z przygnêbiaj¹c¹ rzeczywistoci¹31.
Ezdrasz, szanuj¹c Prawo i widz¹c w nim dar Najwy¿szego dla swojego
narodu, dostrzega tak¿e ograniczenia mocy owego Prawa wobec nieszczêæ spadaj¹cych na lud. Dar ten postrzega jako niewystarczaj¹cy na w s p ó ³ c z e s n e
autorowi czasy. Z³o, które rozpanoszy³o siê na wiecie, przekracza swoimi rozmiarami wyobra¿enia Ezdrasza. Wed³ug niego ród³o grzechu umiejscowione jest
w sercu cz³owieka, to tu spoczywa korzeñ grzechu, czyni¹c Prawo bezsilnym32.
Prawo i grzech istniej¹ razem i trwa ich odwieczna walka. Nadziejê cz³owiek
mo¿e pok³adaæ jedynie w Bogu i Jego mi³osierdziu. Ze wzglêdu na nasze grzechy nazywany jeste mi³osiernym (4 Ezd 8,31) wo³a w swej modlitwie Ezdrasz.
Dzia³anie Bo¿e w czasach ostatecznych wyra¿one zosta³o tu m.in. poprzez figurê Mesjasza, który ca³kowicie uto¿samiony jest z Narodem Wybranym: „[…]
pomazaniec, którego Najwy¿szy zachowa³ na koniec dni, który powstanie z nasienia Dawida […]” (por. 4 Ezd 12,32), dzia³a w Bo¿ej mocy i w Bo¿ym autorytecie. Trauma, jakiej dowiadczy³ Naród Wybrany z r¹k pogan, wskazuje na kierunek dzia³ania Mesjasza. Wyst¹pi on w obronie ucinionych ¯ydów, a przeciw
narodom, które ich uciskaj¹.
Syryjska Apokalipsa Barucha wobec traumy, jakiej dowiadcza naród, koncentruje siê na oczekiwaniu nowej pozaziemskiej rzeczywistoci. Uwolnienie
oczekiwañ eschatologicznych z ram materialnych pozwala znaleæ znêkanym
¯ydom miejsce, w którym nie dosiêgnie ich przeladowanie wrogów. ChwalebPor. S. Jêdrzejewski, Apokaliptyka jako rodzaj literacki, Ruch Biblijny i Liturgiczny
51(1998) 1, s. 31.
30
Por. Pisma , dz. cyt., s. 68-69.
31
Por. The Apocrypha and Pseudoepigrapha of the Old Testament in English, with Introductions and Critical and Explantory Notes, R.H. Charles (ed.), vol. 2, Oxford 1969, s. 553-554.
32
Problem korzenia grzechu, znajduj¹cego siê w ludzkim sercu szerzej rozwija w swoim opracowaniu tematu J. Mazerski. Por. J. Mazerski, Libri IV Esdrae doctrina hamartologica, „Verbum
Domini” 13(1933), s. 85-90.
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na rzeczywistoæ, jakiej oczekuj¹, bêdzie udzia³em Narodu Wybranego. Ucisk,
jakiego Izrael teraz dowiadcza z rêki swych pogañskich przeladowców, jest
znakiem nadchodz¹cego koñca ziemskiej rzeczywistoci. Wspó³egzystencja narodów pogañskich i Izraela owocuje bólem i traum¹, z której tylko Bóg mo¿e
wyprowadziæ dobro.
Barucha ró¿ni od Ezdrasza podejcie do zagadnienia Prawa. W obliczu nieszczêæ widzi on w Prawie nadziejê. Sposób, w jaki Bóg wyró¿ni³ ¯ydów sporód innych narodów, w rzeczywistoci eschatologicznej równie¿ ma znaczenie:
Ci dla których […] Prawo by³o nadziej¹ […] dla nich uka¿¹ siê cuda w owym
czasie (por. 2 Br 51,7). ¯ydzi jako jedyni maj¹ ostojê, która mo¿e byæ ich ratunkiem w wiecie, który zmierza ku koñcowi.
Równie¿ w eschatologii Apokalipsy Abrahama odczuwalne jest piêtno czasów, w jakich powsta³a. Mimo i¿ autor nie opowiada o zburzeniu wi¹tyni w tak
przejmuj¹cy sposób, jak to czynili Ezdrasz i Baruch, równie dotkliwie odczuwa
on dominacjê pogan nad Narodem Wybranym. By przekazaæ swoj¹ teologiê,
odwo³uje siê do postaci Mesjasza, którego nazywa Wybranym. Widzi w nim
mciciela Izraela, który odp³aci narodom za z³o, jakie wyrz¹dzi³y ¯ydom. Potomstwo Abrahama zwi¹zane przymierzem ze swoim Bogiem zostanie wybawione
z trudnych dowiadczeñ, jakie s¹ jego udzia³em.
IV Ksiêga sybiliñska wyró¿nia siê sporód przywo³anych tu apokalips. Inaczej ni¿ IV Ksiêga Ezdrasza, II Ksiêga Barucha czy Apokalipsa Abrahama spogl¹da w przysz³oæ. Interwencja Boga wobec szerz¹cego siê w wiecie z³a zyskuje wymiar warunkowy  zale¿na jest od kondycji moralnej wiata33. Co
ciekawe, to w³anie Bo¿a interwencja przyjmuje barwy grozy i strachu. Z³o panosz¹ce siê w wiecie, jako ¿e jest udzia³em ka¿dego, nie jest traktowane w taki
dramatyczny sposób, jak mia³o to miejsce we wczeniej przywo³anych tekstach.
Traumatyczny bêdzie koniec, który nast¹pi. Nadejdzie on z woli Bo¿ej i bêdzie
bezporednim dzia³aniem Najwy¿szego w historiê ludzk¹. Sposobem jego unikniêcia, wed³ug autora apokalipsy, jest nawrócenie. IV Ksiêga sybiliñska nie wyró¿nia Izraela, stawia go na równi z innymi narodami w obliczu nadchodz¹cej
zag³ady. Poganie nie s¹ w niej elementem opresji, jakiej dowiadczaj¹ ¯ydzi. Na
równi z nimi s¹ zanurzeni w grzechu i nieprawoci wiata. Ow¹ równoæ w Bo¿ej perspektywie podkrelaj¹ przywo³ane tu wydarzenia z historii Narodu Wybranego. Wkomponowane one zosta³y w wydarzenia historii powszechnej, zburzenie wi¹tyni jest tu ledwo wspomniane, a mieszkañcom Jerozolimy zosta³a
nadana grecka nazwa „Solimów”34.
Koniec, który powi¹zany jest z traumatycznymi wydarzeniami, wspólny jest
wszystkim czterem apokalipsom, lecz nie wszystkie one rozumiej¹ ow¹ traumê
33
34

Por. Pisma , dz. cyt., s. 90.
Sybilla w ten sposób nazywa ¯ydów, nadaj¹c im nazwê od greckiego ’Ieroso,luma.
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jednakowo. Najwa¿niejsza jednak wydaje siê w nich g³êboka wiara we wszechmoc Boga, do którego nale¿y ostatnie s³owo.
3.3. Eschatologia idylliczna

E s c h a t o l o g i a i d y l l i c z n a to kolejna z koncepcji, odnosz¹cych siê
do rzeczywistoci ostatecznej, jak¹ mo¿na spotkaæ na kartach apokalips powsta³ych pomiêdzy 30-132 rokiem po Chr. Tak¿e i tutaj szczególnie mocny akcent
zosta³ po³o¿ony na Naród Wybrany. To jego oczyma czytelnik spogl¹da w stronê
nadchodz¹cego koñca. Izrael, który wystêpuje tu w roli ucinionego i zgnêbionego ludu, z nadziej¹ i radoci¹ bêdzie oczekiwa³ rzeczywistoci, w której objawi
siê moc Bo¿a. To, co nast¹pi po Bo¿ej interwencji, bêdzie jego udzia³em35. Mowa
tu o chwalebnej i piêknej przysz³oci, nie za karze i s¹dzie, które dotkn¹ pogañskie narody.
IV Ksiêga Ezdrasza skupia siê g³ównie na przedstawieniu znaków zbli¿aj¹cego siê koñca. Niewiele w niej odniesieñ do tego, co nast¹pi po Bo¿ej interwencji. Autor wspomina jednak o radoci i szczêciu w wiecie przysz³ym, nazywaj¹c go wiatem daj¹cym radoæ” (por. 4 Ezd 7,47). Obraz oczekiwanego wiata
przysz³ego nawi¹zuje w bezporedni sposób do obrazu raju. Przywo³uje na myl
pierwotn¹ harmoniê niezm¹con¹ przez grzech i mieræ: Dla was bowiem raj
zosta³ otwarty […] szczêcie zgotowane, miejsce odpoczynku wybrane […] niemoc wygaszona i mieræ ukryta (por. 4 Ezd 8,52-54).
Idylliczna rzeczywistoæ w IV Ksiêdze Ezdrasza ³¹czy siê tak¿e z postaci¹
Mesjasza. To on gromadzi uciniony i rozproszony Naród w granicy wiêtej
(por. 4 Ezd 13,48), wskazuj¹c w ten sposób, komu przeznaczona jest chwalebna
przysz³oæ. Dzia³ania mesjañskie wymierzone przeciw narodom s¹ swego rodzaju kontrastem maj¹cym uwypukliæ szczêcie, jakie jest udzia³em ¯ydów, w obronie których staje Bóg.
II Ksiêga Barucha w ciekawy sposób przedstawia eschatologiê idylliczn¹.
Czyni to dwuetapowo. Najpierw prezentuje czytelnikowi ziemskie królestwo
mesjañskie, bêd¹ce pewnym etapem w osi¹gniêciu niczym niezm¹conego szczêcia, trwaj¹cego wiecznie. Oba one bêd¹ udzia³em wy³¹cznie ¯ydów. Mesjañskie
panowanie cechuje siê przede wszystkim czasowoci¹36. Znaki, które towarzyszyæ bêd¹ królowaniu pomazañca, odnosz¹ czytelników do stworzenia wiata,
a tym samym do koncepcji raju. Obfitoæ plonów, urodzaj ziemi, a tak¿e uzdrawiaj¹ca rosa i manna z nieba to znaki szczególnej Bo¿ej bliskoci i troski: „[…]
Tak¿e ziemia wyda swoje owoce  1000 z jednego. […] Duchy za wyjd¹ rankiem sprzed oblicza mego dla przyniesienia w poszczególnych dniach rankiem
Por. T. Jelonek, Kultura perska a Biblia, Kraków 2010, s. 166.
Por. P. Bogaert, Apocalypse de Baruch. Introduction, Traduction du syriaque et Commentaire,
vol. 1, Paris 1969, s. 419-420.
35
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zapachu owoców i na koñcu dni chmury zsy³aj¹ce uzdrawiaj¹c¹ rosê […]. Zst¹pi
spichlerz manny […] (por. 2 Br 29,1-8). Wyzwoleni spod jarzma pogan ¯ydzi
mog¹ w spokoju zakosztowaæ mesjañskich darów.
Drugi etap idyllicznej eschatologii opisany jest w 44. rozdziale apokalipsy.
Bazuje on na kontrastowym zestawieniu tego, co jest, z tym, co bêdzie37. Nadchodz¹ca rzeczywistoæ zostanie ca³kowicie pozbawiona z³a, mierci i przemijalnoci. Tak¿e i tu znaleæ mo¿na aluzje do raju jako symbolu szczêcia i bliskoci Boga. W miejscu tym mo¿na zadaæ pytanie, czy dla autora ca³kowite
unicestwienie z³a równa siê unicestwieniu narodów pogañskich.
Apokalipsa Abrahama, odwo³uj¹c siê do nadchodz¹cej rzeczywistoci, wspomina o sprawiedliwym wieku, który powi¹zany jest z s¹dem na tych, którzy
przeladuj¹ potomstwo Abrahama. Wspomniana zosta³a tu tak¿e radoæ ocalonych: Ukarani przeze mnie bardzo siê uraduj¹ (ApAbr 29,19) oraz Ludzie,
którzy unikn¹ zatraty, rozraduj¹ siê wesel¹c siê bardzo (ApAbr 31,5), jednak na
pró¿no szukaæ tu opisów idyllicznej rzeczywistoci czekaj¹cej Naród Wybrany.
Bo¿a sprawiedliwoæ staje siê tu najwa¿niejsza i skierowana zostaje przeciw
oprawcom sprawiedliwych.
Podobnie jak w Apokalipsie Abrahama, tak w IV Ksiêdze sybiliñskiej niewiele
miejsca powiêcono chwalebnej rzeczywistoci, która mieci³aby siê w ramach
eschatologii idyllicznej. Pewne jej elementy odnajdujemy jednak w niezwykle krótkim opisie tego, co czeka wskrzeszonych. Mowa tu o niezniszczalnym bogactwie,
darze ¿ycia, mi³ym i rozkosznym blasku s³onecznym: A Ci, którzy s¹ bogobojni,
znów ¿yæ bêd¹ w wiecie Niemiertelnego, Wielkiego Boga, w niezniszczalnym
bogactwie, gdy Bóg da im tchnienie i ¿ycie razem z ³ask¹  im pobo¿nym. Wszyscy bêd¹ dostrzegaæ samych siebie, spogl¹daj¹c z podziwem na mi³e i rozkoszne
wiat³o s³oneczne” (4 Syb 189-191). Ci, którym przyjdzie w udziale uczestniczyæ
w owym ¿yciu, nazwani zostali szczêliwymi: O najszczêliwszy ów cz³owiek,
który ¿yæ bêdzie na wieki! (4 Syb 192).
Ucieczka mylami w wiat, który nie zna bólu, strachu i przemijalnoci, jest
naturaln¹ reakcj¹ na dowiadczenia trudnego okresu, w którym przysz³o ¿yæ autorom apokalips. To, czego z utêsknieniem oczekuj¹, ulokowane zosta³o w rzeczywistoci eschatologicznej. To, co zadaje im ból, znika lub zostaje odsuniête
od nich. Nic wiêc dziwnego, ¿e wiêkszoæ z prezentowanych tekstów w eschatologicznej szczêliwoci nie przewiduje miejsca dla pogan kojarzonych z uciskiem
i bólem.
3.4. Eschatologia nadziei

Kolejn¹ koncepcj¹, któr¹ mo¿na wy³oniæ z tekstów apokalips, jest e s c h a t o l o g i a n a d z i e i. Historia Narodu Wybranego nauczy³a go, ¿e nigdy nie
37

Tam¿e.

190

MARIA MIDUCH

zosta³ on pozbawiony opieki swojego Stwórcy. Autorzy apokalips pomni na dowiadczenia p³yn¹ce z dziejów ich przodków, w³anie w sposób pe³en nadziei
patrz¹ w przysz³oæ. Nie opieraj¹ siê oni jednak na w³asnych si³ach i w³asnych
kalkulacjach, ale z ufnoci¹ zwracaj¹ siê ku Bogu. Czy¿ podobnie los nie dowiadczy³ ich ojców, kiedy zostali uprowadzeni do Babilonii? Czy¿ wi¹tynia ju¿
kiedy nie zosta³a zburzona?
Pe³ne bólu modlitwy, jakie kieruje Ezdrasz do Najwy¿szego, s¹ niczym innym jak w³anie wyrazem nadziei, ¿e Bóg czuwa nad swoim ludem, ¿e pozosta³
wierny swojemu przymierzu. Eschatologiczny koniec, jakiego wypatruje autor,
jest w jego rozumieniu koñcem z³a38. Nadejdzie on dziêki Bo¿ej interwencji.
Oczekiwanie Ezdrasza nie ma w sobie znamion lêku. Dzia³anie Najwy¿szego
bêdzie przecie¿ mia³o na celu uratowanie Narodu Wybranego od uciskaj¹cych go
pogan. Bóg jest wierny i pomci krzywdy zadane jego ludowi.
Tak samo jak autor IV Ksiêgi Ezdrasza, Baruch oczekuje z wytêsknieniem
dnia, w którym objawi siê Bo¿a sprawiedliwoæ, a wrogowie Izraela otrzymaj¹
s³uszny, surowy wyrok. Bóg czuwa nad swoim ludem i nie pozwoli, by poganie
bezkarnie wyrz¹dzili mu krzywdê. S¹d, który przeprowadzi nad nimi, bêdzie
zadoæuczynieniem temu, co przez d³ugie lata by³o udzia³em Narodu Wybranego. Nadzieja, jak¹ ¿ywi Baruch, jest bowiem nie tylko nadziej¹ na ¿ycie pozbawione bólu, odbudowanie wi¹tyni, ale tak¿e na zap³atê za poniesione krzywdy.
Mimo i¿ w Apokalipsie Abrahama brak tak wielkiego ³adunku emocjonalnego, jaki dostrzec mo¿na we wczeniej przywo³anych apokalipsach, tak¿e jej autor ma nadziejê na odnowienie wiata. Wyraz temu daje patriarcha w hymnie, jaki
piewa, staj¹c przed Najwy¿szym (por. ApAbr 17,22). wiat³o janiej¹ce nad
stworzeniem, o którym wspomniano w hymnie, jest nadziej¹ nie tylko dla Narodu Wybranego, lecz ca³ego stworzenia. Abraham, spogl¹daj¹c w przysz³oæ, widzi, co Bóg przygotowa³, i jest pewny spe³nienia Jego obietnic. Ten jeden przywo³any powy¿ej wers pozwala mieæ nadziejê, ¿e autor apokalipsy dowiadczenia
wiecznej szczêliwoci nie ogranicza tylko do Narodu Wybranego. Byæ mo¿e
i poganie bêd¹ mieli w niej jaki udzia³? Jednak nie wiadomo, czy na równi
z potomkami patriarchy, czy w jaki inny sposób.
Autor IV Ksiêgi sybiliñskiej inaczej patrzy na eschatologiczn¹ Bo¿¹ interwencjê. Bo¿e dzia³anie wieszczka widzi w kategorii kary, jaka mo¿e spaæ na wiat
w wyniku jego zepsucia. Nawrócenie ludzi mo¿e powstrzymaæ straszliwy gniew
Bo¿y i nadejcie koñca. Warto tu wspomnieæ, ¿e owo nawrócenie nie zak³ada
jakiego prozelityzmu, przyjêcia Prawa czy te¿ obrzezania, a ma siê wyraziæ
w szczerej wierze w jedynego Boga i odrzuceniu nieprawoci. Straszliwy koniec
bêdzie kar¹ za niepodjêcie nawrócenia. Takie podejcie do rzeczywistoci eschatologicznej wyklucza oczekiwanie na ni¹. Nie jest ona czasem wyzwolenia dla
38
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ucinionych, lecz czasem kary, która spadnie na ca³y wiat  bez rozró¿nienia
pomiêdzy ¯ydami a poganami.
3.5. Eschatologia integralna

IV Ksiêga sybiliñska, pod wieloma wzglêdami tak ró¿na od powsta³ych
w podobnym okresie apokalips, jako jedyna w swej teologii mocno akcentuje
myl, któr¹ mo¿na nazwaæ e s c h a t o l o g i ¹ i n t e g r a l n ¹. Koncepcja ta jest
szczególnie cenna dla teologicznego miejsca narodów pogañskich w dzie³ach ¿ydowskich okresu 70-132 roku po Chr. Sybilla nie czyni ró¿nicy pomiêdzy ¿ydami a poganami, wszystkich wzywaj¹c do nawrócenia39. Ka¿dy cz³owiek stoj¹cy
przed Bogiem jest dla autora apokalipsy równy, niezale¿nie od tego, czy jest on
¿ydem, czy poganinem. Podzia³ ze wzglêdu na narodowoæ czy te¿ wyznawan¹
religiê to nie jedyny podzia³, z jakiego autor apokalipsy rezygnuje: nie rozró¿nia
on na tych, którzy dowiadcz¹ Bo¿ego gniewu, i na tych, którzy zostan¹ przed
nim ocaleni. Model prezentowanej tu eschatologii w³¹cza w swoj¹ koncepcjê ca³y
stworzony wiat, który jest tu postrzegany jako integralna ca³oæ. Równoæ
wszystkiego, co stworzone, podkrela czêste u¿ywanie przez autora terminów
ca³y i wszystko. Jednoæ wiata odpowiada koncepcji jedynego Boga, która
jest g³ównym problemem teologicznym, jaki postanowi³ zaprezentowaæ autor
IV Ksiêgi sybiliñskiej.

4. Od izraelocentryzmu do uniwersalizmu
Ró¿norodnoæ, jak¹ mo¿na odnaleæ w staro¿ytnej literaturze ¿ydowskiej,
jest odbiciem zró¿nicowania, jakie od najdawniejszych czasów by³o udzia³em
judaizmu. Wyra¿a³o siê ono przede wszystkim w myli teologicznej. Podobnie
jest w prezentowanych apokalipsach. Zbli¿ony czas powstania oraz ten sam gatunek literacki dzie³ nie wp³ynê³y jednak na ujednolicenie przes³ania teologicznego.
Na tle zró¿nicowanych koncepcji odnosz¹cych siê do czasów ostatecznych
dostrzec mo¿na, tak¿e zró¿nicowane, podejcie pogan do tej kwestii. W dwóch
pierwszych apokalipsach, tj. IV Ksiêdze Ezdrasza i Syryjskiej Apokalipsie Barucha, patrzymy na wiat i jego historiê z perspektywy „izraelocentrycznej”, dwie
pozosta³e ksiêgi trac¹ ju¿ ow¹ optykê na rzecz coraz to wiêkszego uniwersalizmu. IV Ksiêga Ezdrasza w dzia³aniu narodów upatruje znaków niew¹tpliwie
wiadcz¹cych o nadchodz¹cym koñcu. Podobnie i Baruch widzi w nich przeciwników i wrogów Narodu Wybranego, o niego jednak upomni siê Pan i wymierzy
poganom zas³u¿on¹ karê. Pojawia siê tu g³êbokie przekonanie, ¿e Bóg, wybiera39
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j¹c swój lud, uczyni³ go ró¿nym od otaczaj¹cych go narodów. Apokalipsa Abrahama, jakkolwiek dalej ukazuj¹ca potomków patriarchy jako tych, którzy maj¹
szczególne miejsce w planach Boga, nie wyklucza mo¿liwoci przy³¹czenia siê
do Narodu Wybranego jakiej liczby pogan. Tym samym otwiera siê ona na akceptacjê mo¿liwoci w³¹czenia w obietnice Bo¿e tak¿e ludzi pochodz¹cych spoza Izraela.
IV Ksiêga sybiliñska natomiast w³¹cza w rzeczywistoæ eschatologiczn¹
pogan na równi z ¿ydami. Nie dostrzega ró¿nicy pomiêdzy Narodem Wybranym
a narodami go otaczaj¹cymi. Jeden Bóg, którego czcicielem jest Sybilla, odpowiada jednemu, niepodzielonemu wiatu, który sam stworzy³. wiat ten nie ma
granic i nikt w nim nie jest wyró¿niony.
Niew¹tpliwie du¿y wp³yw na relacjê do narodów pogañskich, jak¹ prezentuj¹ omawiane teksty, mia³o miejsce powstania owych pism. IV Ksiêga Ezdrasza,
II Ksiêga Barucha s¹ bowiem najmocniej zwi¹zane z judaizmem jerozolimskim
 skupionym wokó³ kultu wi¹tynnego. Apokalipsa Abrahama, jakkolwiek swoimi korzeniami siêga do judaizmu palestyñskiego, oddala siê od centrum kultu40.
IV Ksiêga sybiliñska nosi na sobie wyrane znamiê diaspory. Sama koncepcja
siêgniêcia po pogañsk¹ wyroczniê, by uczyniæ z niej narzêdzie do nawrócenia ku
Jedynemu Bogu, wiadczyæ mo¿e o du¿ej niezale¿noci owego nurtu judaizmu.
Zarówno rozproszenie wród pogan, wspólne ¿ycie codzienne, jak i pewne os³abienie radykalizmu, z którym mamy do czynienia wród ¯ydów diaspory, staj¹
siê doskona³ym t³em dla zarzucenia koncepcji wyboru na rzecz uniwersalizmu.
Oryginalny jêzyk powstania ksiêgi, tj. jêzyk grecki wzorowany na grece homeryckiej41, jasno okrela rodowisko odbiorców tekstu. ¯ydowski autor dzie³a
wykazuje troskê o pogan, pragn¹c wskazaæ im jedynego Boga.
Wrogowie, oprawcy, narzêdzie z³a, które przeciwstawia siê odwiecznym zamiarom Boga, to eschatologiczny obraz wy³aniaj¹cy siê z IV Ksiêgi Ezdrasza,
II Ksiêgi Barucha oraz Apokalipsy Abrahama. Nie jest on jednak kompletnym
odwzorowaniem pogl¹dów judaizmu tego okresu na kwestiê pogan. Nie mo¿na
przecie¿ przemilczeæ myli diaspory. W czasie, kiedy Jerozolima traci na znaczeniu i z ka¿dym rokiem przybywa ¯ydów ¿yj¹cych w rozproszeniu, g³os Sybilli
staje siê niezwykle wa¿ny. Jest on g³osem reprezentuj¹cym ten nurt judaizmu,
który ju¿ nied³ugo stanie siê dominuj¹cy. Nied³ugo bowiem wszyscy ¯ydzi znajd¹ siê w diasporze, otoczeni poganami. Spojrzenie na wszystkie narody ziemi
jako na równe sobie, tak samo grzeszne, tak samo potrzebuj¹ce nawrócenia, sta³o siê drog¹, jak¹ obra³a Sybilla, by nak³oniæ wiat pogañski ku jedynemu Bogu.
Owa równoæ nie zanika w czasach eschatologicznych, trwa nawet w momencie
Por. Apokryfy Starego Testamentu, R. Rubinkiewicz (red.), Warszawa 1999, s. 444.
O stylu homeryckim wiadcz¹ u¿ywane w tekcie ksiêgi koñcówki deklinacyjne, charakterystyczne dla stylu Homera: ðïëõöèüããïéï, ìåãÜëïéï (w. 2), óåéóìïé/óéí (w. 100); klasyczne formy
tych wyrazów brzmia³yby: ðïëõöèüããïõ, ìåãÜëïõ, óåéóìïé/ò.
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zniszczenia wiata przez rozgniewanego Boga. Obietnica szczêcia po wskrzeszeniu nie ³¹czy siê tu przecie¿ w ¿aden sposób z narodowoci¹ czy nawet wyznawan¹ religi¹  zale¿y od sprawiedliwoci i odwrócenia siê od pogañskich
bo¿ków. Tym, który spe³nia owe warunki, mo¿e byæ przecie¿ zarówno ¯yd, jak
i cz³owiek pochodz¹cy z narodów, który rozpozna³ prawdê w g³osie Sybilli.

The Place of Pagan Nations in the Eschatological Reality of Jewish
Apocalyptic Literature in the Period between 70 A.D. and 132 A.D.
Summary
Jewish apocalyptic literature appeared in the period between the destruction of the Temple in
Jerusalem and the outbreak of the Bar Kokhba Revolt and bears the marks of the difficult times of the
Roman occupation, and the persecution which the chosen people suffered at this time. The theological
ideas presented in the texts of the four apocalypses illustrate the diversity of Judaism of the period.
The expectations of the authors of these texts regarding the future are so varied that one can identify
five basic eschatological concepts which are described here as ‘nationalistic eschatology’, ‘traumatic
eschatology’, ‘eschatology of hope’, ‘idyllic eschatology’, and ‘universal eschatology’. In these
eschatological models different importance is attached to the pagan nations surrounding the people of
Israel. The role which they play in eschatological visions is largely conditioned by the circumstances
under which these particular texts were created.
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