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S£UGA S£OWA S£UG¥ KRÓLESTWA

Ks. Henryk Witczyk

Mysterium Regni Ministerium Verbi (red. E. Franco),
ksiêga pami¹tkowa ku czci Vittorio Fusco, EDIZIONI DE-
HONIANE, Bologna 2000, ss. 825 (cena 53,23 euro).

Okaza³y tom, wydany w serii Supplementi alla Rivista
Biblica 38, jest monumentalnym pomnikiem ku czci wiel-
kiego biblisty Vittorio Fusco (zmar³ego 11 lipca 1999 roku).
Zawiera ponad 40 tekstów, w których najlepsi egzegeci
prezentuj¹ swoje aktualne badania dotycz¹ce kwestii ¿ywo
dzi� dyskutowanych. Ksi¹¿ka ta nie jest jednak, jak to siê
niestety czêsto zdarza w Polsce, stogiem siana, lecz ma
bardzo przejrzyst¹ i logiczn¹ strukturê. Odpowiada ona
zasadniczym kierunkom zainteresowañ V. Fusco, które by³y
wyj¹tkowo liczne i ró¿norodne.

W pierwszej kolejno�ci V. Fusco du¿¹ uwagê przywi¹-
zywa³ do krytyki tekstu. St¹d te¿ w pierwszej czê�ci ksi¹¿-
ki znajdujemy dwa artyku³y dotycz¹ce prac w zakresie
krytyki tekstu Ewangelii wed³ug �w. £ukasza i Dziejów
Apostolskich.

Poczynaj¹c od swego doktoratu V. Fusco podkre�la³ ko-
nieczno�æ rewizji w zakresie metod badawczych, widz¹c
ich niezwykle wa¿n¹ rolê w docieraniu do Jezusa historii.
Uwa¿a³ bowiem, ¿e dla chrze�cijan pierwsz¹ i najbardziej
podstawow¹ spraw¹ jest zrozumienie Jezusa, Jego osoby
i Jego dzie³a. Dlatego te¿ w drugiej czê�ci ksiêgi pami¹tko-
wej, czê�ci po�wiêconej metodzie, �rodowisku i poszuki-
waniu obrazu historycznego Jezusa, uwagê czytelnika
przykuwaj¹ wszystkie opracowania, a zw³aszcza po�wiê-
cone sumariom w Ewangelii Markowej (problem metody
i sensu, w opracowaniu J. Delorme), to¿samo�ci ¿ydow-
skiej w czasach i w kraju Jezusa (R. Penna), stosunkowi
¯ydów do Jezusa na przestrzeni 2000 lat i 200 lat badañ
egzegetycznych (F. Manns), porównaniu nauczania Jezusa
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i esseñczyków na temat bogactw i w³asno�ci (J.P. Meier)
oraz relacji Pawe³ - ¯ydzi (S. Legasse).

W celu poprawnego poznania Jezusa nale¿y mieæ pog³ê-
bion¹ wizjê relacji miêdzy Nowym i Starym Testamentem.
W trzeciej czê�ci odpowiadaj¹cej temu kierunkowi badañ
V. Fusco znajduj¹ siê opracowania ukazuj¹ce wielop³aszczy-
znowe powi¹zania miêdzy ST i NT. Na czo³o wysuwa siê opra-
cowanie, w którym tematem ³¹cz¹cym obydwa Testamenty
jest ojcostwo Boga (A. Nicacci). O roli Pisma w J 2,16-17
pisze J. Luzarraga. Wiele nowego �wiat³a, dziêki któremu
mo¿liwe jest g³êbsze rozumienie wiêzi miêdzy ST i NT rzuca
analiza na temat sposobu cytowania Starego Testamentu
w Apokalipsie i w Ewangelii Mateuszowej (M. Carrez).

Czwarta czê�æ ksiêgi po�wiêcona jest tematowi wyj¹t-
kowo drogiemu dla V. Fusco, a mianowicie przypowie�ciom
(tytu³ jego doktoratu biblijnego: Parola e Regno. La sezione
delle parabole (Mc 4,1-34) nella prospettiva marciana w 1980
r.; w 1988 roku wyda³ ksi¹¿kê pod tytu³em Przypowie�ci
ewangeliczne). Czê�æ tê otwiera interesuj¹cy artyku³ J.M.
Casciaro po�wiêcony jest hermeneutyce przypowie�ci. Na-
stêpni autorzy prezentuj¹ swoj¹ interpretacjê kilku przypo-
wie�ci (Mt 22,1-10.11-14 - F. Montagnini; £k 15,11-32 �
C. Marcheselli-Casale; £k 19,11-27 � J. Lambrecht).

Kolejn¹ sfer¹ badañ V. Fusco by³y kwestie dotycz¹ce
Królestwa Bo¿ego w Ewangeliach synoptycznych i pos³an-
nictwa g³oszenia S³owa, zw³aszcza w �wietle Dziejów Apo-
stolskich. Odpowiada im w ksiêdze tematyka czê�ci pi¹tej,
któr¹ otwiera artyku³ K. Stocka o uzdrowieniu-oczyszcze-
niu trêdowatego (Mk 1,40-45) jako problemie podstawo-
wym w dzia³alno�ci Jezusa. W dalszej czê�ci autorzy
zajmuj¹ siê analiz¹ narracyjn¹ i retoryczn¹ wielu perykop
(Mk 7,24-30 � C. Mazzucco; Mt 1,1 � 4,25 � A. Puig
i Tarrech; Mt 19-20 - RR. Meynet; Dz 12 - D. Marguerat;
Dz 18,24-28 � U. Busse). Z wielkim zainteresowaniem czyta
siê równie¿ opracowania bardziej ogólne, dotycz¹ce takich
kwestii jak prawda historyczna a prawda narracji w Mar-
kowym opowiadaniu o Mêce (C. Focant), wyj¹tkowo�æ
postaci Szczepana (J.J. Kilgallen), �wiadectwo Dwunastu
a �wiadectwo Piotra w Dziejach Apostolskich (B. Prete),
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modele odkrywania woli Bo¿ej i podejmowania decyzji
w �wietle Dz 6,1-7 i 15, 1-35 (J. Beutler).

Innym polem zainteresowañ V. Fusco by³a chrystolo-
gia Nowego Testamentu. W ksiêdze pami¹tkowej znajdu-
jemy bardzo interesuj¹c¹ czê�æ szóst¹, w której wybitni
znawcy przedmiotu ukazuj¹ ró¿ne w¹tki tradycji chrysto-
logicznych. Otwiera j¹ studium X. Leon-Dufoura na temat
podstawowych nurtów dzia³ania Jezusa: Królestwo Bo¿e
u synoptyków i misterium Ojca i Syna w czwartej Ewan-
gelii. Z kolei P. Grelot analizuje odpowied�, jakiej Jezus
udzieli³ Kajfaszowi, wskazuj¹c na siebie jako Syna Cz³o-
wieczego (Mk 14,62b-d; Mt 26,64; £k 22,69) oraz jej od-
niesienia do ST (Dn 7,13; Ps 2,7; Ps 110,1). Szerzej trudnym
problemem Syna Cz³owieczego w Ewangelii Markowej
zajmuje siê G. Bissoli, odwo³uj¹c siê do metody zwanej
Reader-Response Criticism. Uwagê czytelnika przykuwa
pytanie, jakie postawi³ M.E. Boismard: dlaczego najwy¿si
kap³ani chcieli �mierci Jezusa (w �wietle �wiadectwa
J 11,47-53). Zwi¹zki Pierwszego Listu Piotra (zw³aszcza
motywu "dobrych dzie³" i b³ogos³awieñstwa cierpi¹cych)
z tradycj¹ ewangeliczn¹ bada J. Schlosser, a chrystologicz-
ny wymiar dramatu rozgrywaj¹cego siê w dziejach �wiata
i w historii zbawienia, zarysowany w Ap 12, ukazuje
A. Paul.

Monumentaln¹ ksiêgê pami¹tkow¹ zamyka czê�æ po-
�wiêcona teologii biblijnej. Rozpoczyna j¹ artyku³ P. Gre-
cha, w którym autor prezentuje najwa¿niejsze czynniki
wyznaczaj¹ce kierunki my�lenia w zakresie teologii No-
wego Testamentu. Rozwijany jest w niej temat Syna Cz³o-
wieczego, Jego tajemnicy widzianej przez pryzmat £k
18,31-33 (G.C. Bottini) oraz najwa¿niejsze cechy chrysto-
logii £ukaszowej, w której Jezus walczy, pociesza i zba-
wia (C. Ghidelli).

Tak bogata w tre�æ ksiêga pami¹tkowa doskonale po-
kazuje wielko�æ pracy wybitnego biblisty V. Fusco, który
ca³e swoje ¿ycie po�wiêci³ Ewangelii. Na uznanie zas³ugu-
je fakt, ¿e pisz¹cy w niej autorzy zadali sobie trud uczcze-
nia zmar³ego przedwcze�nie kolegi nie jakim�
przypadkowym zbiorem tekstów, ale takimi opracowania-
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mi, które nawi¹zuj¹ do najwa¿niejszych kierunków jego pra-
cy egzegetyczno-teologicznej. Wcze�niejsze osi¹gniêcia V.
Fusco s¹ w niej rzetelnie podkre�lane, a nade wszystko ubo-
gacane nowymi badaniami. W ten sposób Ksiêga pokazuje,
¿e praca dobrego egzegety nie jest prac¹ na samotnej wy-
spie, lecz w³¹czona jest w wielki nurt badañ, tych poprze-
dzaj¹cych jego analizy i tych, które po nich nastêpuj¹. Widaæ
to doskonale w Ksiêdze, która rozpoczyna siê zestawem bi-
bliografii V. Fusco (od roku 1961 do 2001; wraz z zapowie-
dziami prac bêd¹cych w przygotowaniu do druku).

Lektura ksiêgi pami¹tkowej ku czci V. Fusco otwiera
przed czytelnikiem nowe horyzonty badawcze, daje do
my�lenia. Poszczególne artyku³y, zw³aszcza te w których
odkrywa siê orêdzie tekstów biblijnych NT, wprowadzaj¹
w Tajemnicê Królestwa i pozwalaj¹ zobaczyæ wielko�æ
pracy egzegetycznej, która jest w Ko�ciele niezast¹piona
i w pe³ni zas³uguje na miano ministerium Verbi.

SZKO£A MATEUSZA CZY SZKO£A
JEZUSA?

Ks. Miros³aw Wróbel

Samuel Byrskog, Jesus the Only Teacher. Didactic Au-
thority and Transmission in Ancient Israel, Ancient Ju-
daism and The Matthean Community, Stockholm 1994,
ss. 485.

Ksi¹¿ka Samuela Byrskoga podejmuje problematykê
relacji pomiêdzy rozumieniem Jezusa jako jedynego Na-
uczyciela a przekazem tradycji o Jezusie we wspólnocie
Mateuszowej. Ksi¹¿ka ta podzielona jest na dwie czê�ci.
W pierwszej czê�ci autor omawia zagadnienie autorytetu
nauczania i jego przekazu w staro¿ytnym judaizmie. Dru-
ga czê�æ dotyczy przekazu tradycji Jezusa w �rodowisku
Mateuszowym. Celem pracy jest g³êbsza analiza trzech
podstawowych rzeczywisto�ci, które okre�laj¹ istotê prze-


