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Recenzja ksi ki 

o. prof. dra hab. Augustyna Jankowskiego OSB, 

Biblijna teologia czasu, Wydawnictwo Benedyktynów, 

Tyniec–Kraków 2018, ss. 71, wydanie 2 

Zagadnienie czasu przewija si  mniej lub bardziej wyra nie przez liczne publika-

cje naukowe. Pojawia si  bowiem w ksi kach i artyku ach astronomów, geolo-

gów, biologów czy historyków. Warto wspomnie , e astronomowie i geolodzy, 

publikuj c dane dotycz ce wieku Kosmosu, w tym Ziemi, ujmuj  czas w mi-

liardach lat. Z kolei biolodzy, przytaczaj c hipotetyczne terminy pojawiania si  

na ziemi ró nych gatunków ro lin i zwierz t, pos uguj  si  czasem mierzonym 

w milionach i tysi cach lat. W pracach za  historyków pojawiaj  si  daty po-

dawane w tysi cach, setkach i dziesi tkach lat. Koniecznie nale y podkre li , 

e wszyscy wy ej wymienieni uczeni — bez wzgl du na to, w jakich liczbach 

ujmuj  czas — zawsze rozumiej  go wy cznie w wymiarze chronologicznym. 

Pojmuj  go wi c jedynie jako sum  up ywaj cych sekund, minut, dni, tygodni, 

miesi cy, lat, epok itd. 

Jednak zagadnieniem czasu interesuj  si  nie tylko wzmiankowani naukowcy. 

Zajmuj  si  nim bowiem równie  teolodzy biblijni. Jednym z nich by  o. prof. 

dr hab. Augustyn Jankowski OSB (1916–2005), Autor opiniowanej ksi ki: Bi-

blijna teologia czasu, która nak adem Wydawnictwa Benedyktynów ukaza a si  

w Ty cu i Krakowie w 2018 roku1.

Ju  z tytu u recenzowanej ksi ki wynika, e jej Autor, zajmuj c si  proble-

mem czasu, czyni  to nie tylko w wymiarze chronologicznym jak przyrodnicy i hi-

storycy, ale i w wymiarze historiozbawczym. Opisa  wi c czas nie tylko jako sum  

up ywaj cych chwil, ale i jako dar Bo y, jako moment w a ciwy na wykorzystywa-

nie ask Bo ych. Swoj  za  publikacj  podzieli  na trzy cz ci, które zatytu owa : 

Wst p — specyfika biblijnej koncepcji czasu (pierwsza cz ; ss. 7–18), Nowote-

1 Pierwsze wydanie recenzowanej ksi ki — 2001 rok. 
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stamentowy eon eschatologiczny (druga cz ; ss. 19–40) oraz Dodatek, w którym 

poruszy  zagadnienia zwi zane ze znakami ko ca czasu (trzecia cz ; ss. 41–56). 

Warto jeszcze odnotowa , e na pocz tku ksi ki umie ci  Spis tre ci (ss. 5–6), 

a na jej ko cu — liczne wykazy, a mianowicie: Wykaz skrótów (ss. 57–58), Biblio-

grafi  (ss. 59–62), Skorowidz biblijny (ss. 63–68), Skorowidz autorów (ss. 69–70), 

Skorowidz hebrajski (s. 71) oraz Skorowidz grecki (ss. 71–72). 

Z trudem recenzuje si  ksi k  tak nietuzinkowego naukowca, jakim by  

o. prof. dr hab. Augustyn Jankowski OSB. By  on bowiem genialnym teolo-

giem biblijnym oraz wybitnym t umaczem Biblii. By  wr cz ikon  polskiej 

biblistyki. Warto przypomnie , e swego czasu nale a  do Papieskiej Komisji 

Biblijnej, e by  wielokrotnie nagradzany mi dzy innymi doktoratem honoris 

causa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i wreszcie, e spod jego 

pióra wysz y liczne publikacje, by wymieni  tu tylko cho by takie jak: Króle-

stwo Bo e w przypowie ciach, Biblijna teologia przymierza czy Duch wi ty 

w Nowym Testamencie, nale ce ju  dzi  do klasyki polskiej literatury biblijnej. 

Potrzeba wi c i odwagi, i pokory, by podj  si  próby zrecenzowania publikacji 

o. prof. Jankowskiego pt. Biblijna teologia czasu, która w a nie si  ukaza a. 

Niniejsza recenzja zostanie zatem napisana w duchu ogromnego szacunku dla 

nie yj cego ju  Mistrza. Poruszone za  zostan  w niej zagadnienia literackie 

i merytoryczne.

Gdy chodzi o szat  literack , to opiniowana ksi ka zosta a napisana j zy-

kiem bardzo konkretnym, zwi z ym i obrazowym. Ale to nie dziwi. Jej bowiem 

Autor od zawsze s yn  z doskona ego pióra. Od zawsze uwa ano go za pisarza, 

który w prostych s owach potrafi pisa  o skomplikowanych zagadnieniach, który 

w obrazowy sposób umie przeprowadza  analizy filologiczne, filozoficzne i teo-

logiczne, który jest w stanie dostrzec niuanse, zachodz ce mi dzy synonimami 

ró nych terminów teologicznych i tak je opisa , aby zrozumieli je nie tylko spe-

cjali ci z dziedziny biblistyki, ale i studenci teologii oraz zwykli mi o nicy Bi-

blii. W tym miejscu niezb dnie nale y uwypukli , e w recenzowanej ksi ce jej 

Autor przeprowadza  w bardzo czytelny i komunikatywny sposób analizy nie tyl-

ko polskich terminów teologicznych, ale i aci skich, greckich oraz hebrajskich. 

Koniecznie nale y równie  doda , e terminy greckie i hebrajskie zawsze przy-

tacza  w oryginalnym zapisie, podaj c równocze nie ich transliteracj . W efekcie 

jego monogram sta  si  jeszcze bardziej czytelny, szczególnie dla osób, które 

nigdy nie mia y kontaktu z j zykami biblijnymi. 

Gdy za  chodzi o zagadnienia merytoryczne, to analizowana publikacja zo-

sta a podzielona w jasny, logiczny i przejrzysty sposób. Jak ju  wspominano, 

ksi ka sk ada si  z trzech rozdzia ów. I nieodzownie nale y uwydatni , e roz-

dzia y te wyra nie ze sob  koresponduj , e ka dy nast pny jest rozwini ciem 

poprzedniego i wreszcie, e w adnym nie ma jakichkolwiek powtórze . Warto 

si  im przyjrze .

PST 35.indd   246 15.04.2020   16:39:34



247RECENZJA KSIĄŻKI O. PROF. DRA HAB. AUGUSTYNA JANKOWSKIEGO OSB… 

W pierwszej cz ci swojej ksi ki o. prof. Jankowski zaprezentowa  dwie 

koncepcje czasu, a mianowicie poga sk  i judeochrze cija sk  (ss. 7–18). Re-

konstruuj c poga sk  koncepcj  czasu, oczywi cie ukaza  t  stworzon  przez 

Greków i Rzymian. Odnotowa  wi c, e Grecy zacz li rozumie  czas na sposób 

zamkni tego obwodu, ko a od epoki Hezjoda (VII w. przed Chr.). Udowodni , e 

dopiero pod jego wp ywem zacz li dostrzega , e wszystko w yciu stale kr ci 

si  w kó ko, e dzieje si  tak zarówno w yciu pojedynczego cz owieka i ca ych 

zbiorowo ci, jak i w przyrodzie. W yciu jednostki mo na wyró ni  regularnie 

nast puj ce po sobie okresy: choroby i zdrowia, g odu i syto ci, zm czenia i wy-

poczynku, smutku i rado ci itd. W wypadku ca ych zbiorowo ci historia uczy, e 

pokolenia rodz  si  i umieraj . Na arenie za  dziejów pojawiaj  si  stale nowe 

mocarstwa, które najpierw wzrastaj  w si , po czym s abn c, odchodz  w nie-

byt, ust puj c miejsca nowym pot gom. Wreszcie regu a ta obowi zuje równie  

w przyrodzie, poniewa  zmieniaj ce si  pory roku nast puj  po sobie z regularn  

konsekwencj  i to do tego stopnia regularn , e wydaje si , jakoby kr ci y si  

po jakim  kole. Opisuj c za  judeochrze cija sk  koncepcj  czasu, o. Jankowski 

podkre li , e zdecydowanie ró ni si  ona od koncepcji czasu Greków i Rzy-

mian. Nie ma ona bowiem kszta tu ko a, lecz linii ci g ej. Udowodni  wi c, e 

ju  ydzi, a po nich chrze cijanie, rozumieli czas jako lini  biegn c  od pocz tku 

wiata a  do dnia S du Ostatecznego wie cz cego dzieje ziemi. Wykaza  zatem, 

e w koncepcji judeochrze cija skiej — w przeciwie stwie do koncepcji poga -

skiej — czas nie kr ci si  w kó ko i nie zmierza donik d, lecz biegnie ku Bogu. 

Z kolei w drugiej cz ci swojej ksi ki o. prof. Jankowski przeanalizowa  za-

gadnienie eonu (hebr.  — olam; grec.  — aion; ac. saeculum) eschato-

logicznego (ss. 19–40). Najpierw podkre li , e istnieje ogromny zam t, gdy cho-

dzi o rozumienie tego okre lenia. Wyakcentowa , e do  powszechnie zwyk ym 

czytelnikom Biblii wydaje si , e eon eschatologiczny (= czasy ostateczne) to 

albo chwila ich w asnej mierci, albo bezpo redni moment poprzedzaj cy Pa-

ruzj  Jezusa. Dowiód  jednak, e to b dne my lenie. Wyja ni , e eon eschato-

logiczny to czasy, które rozpocz y si  wraz z pierwszym przyj ciem Jezusa na 

wiat. Wykaza  równie , e eon ten mo na podzieli  na czasy Jezusa (od 7/6 r. 

przed Chr. do 30 r. po Chr.) i czasy Ko cio a (od 30 r. po Chr. do ko ca wiata). 

Podkre li , e w pierwszym etapie tego eonu Jezus, przemierzaj c wioski, mia-

steczka i miasta Palestyny, osobi cie namawia  przygodnie spotkanych ludzi do 

przemiany serca. Wyg asza  przy tym liczne przypowie ci i czyni  cuda. W dru-

gim etapie tego eonu podobn  rol  spe nia Ko ció , kontynuuj cy dzie o swojego 

Mistrza. Czyni to za  moc  Ducha wi tego i przy pomocy Sakramentów wi -

tych. I b dzie to czyni  a  do sko czenia wiata. Analizuj c eon eschatologicz-

ny, o. Augustyn w sposób szczególny rozpatrzy  dwa niezwykle wa ne greckie 

terminy, a mianowicie:  (chronos) i  (kairos). Najpierw roz wietli  

znaczenie tego pierwszego i wykaza , e rzeczownik  (chronos) oznacza 
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czas b d cy sum  up ywaj cych chwil, godzin, dni, miesi cy, lat itd. Okre la 

wi c czas wy cznie w wymiarze chronologicznym. Definiuje czas, który nawet 

utracony, i tak w jaki  sposób mo na odzyska . Co , czego bowiem nie uda o 

si  zdoby  wczoraj, b dzie mo na zdoby  dzi  lub jutro. Co , czego nie uda o 

si  zrobi  wczoraj, b dzie mo na zrobi  dzi  b d  jutro. Nast pnie o. prof. Jan-

kowski przeanalizowa  rzeczownik  (kairos) i uwydatni , e oznacza on 

czas jako moment w a ciwy na wykorzystywanie darów i talentów Bo ych, e 

okre la czas w wymiarze historiozbawczym. Udowodni  przy tym, e czasu tego 

w aden sposób nie mo na odzyska . Raz bowiem zmarnowany, ju  nigdy wi cej 

nie powróci. Niewykorzystane wi c aski Bo e na pewno ju  nigdy nie wróc . 

Na koniec tej analizy Autor opiniowanej ksi ki doda  jeszcze, e hebrajskimi 

odpowiednikami rzeczownika  (kairos) s  cztery terminy, a mianowicie: 

 (et),  (moed),  (kec) i  (jom). Wspomnia  równie , e aramejskimi ko-

relatami tego s owa s  dwa terminy:  (zeman) i  (iddan). Nadmieni  tak e, e 

greckimi synonimami tego wyrazu bywaj  sporadycznie takie terminy jak:  

(hora = godzina) oraz  (nyn = teraz). 

I wreszcie w trzeciej cz ci recenzowanej publikacji o. Augustyn podj  prób  

przeanalizowania znaków czasu. W tym celu przybli y  czytelnikom sens pery-

kopy o znaku Jonasza (ss. 41–56). Najpierw oczywi cie zacytowa  badany frag-

ment, podkre laj c, e jest to jedyny zapis kanoniczny, który zawiera okre lenie 

znaki czasu. Warto wi c i w niniejszej recenzji go przytoczy : 

Przyst pili do Niego faryzeusze i saduceusze i wystawiaj c Go na prób , prosili 

o ukazanie im znaku z nieba. Lecz On im odpowiedzia : Wieczorem mówicie: 

B dzie pi kna pogoda, bo niebo si  czerwieni, rano za : Dzi  burza, bo niebo 

si  czerwieni i jest zas pione. Wygl d nieba umiecie rozpoznawa , a znaków cza-

su [    — semeia ton kairon] nie potraficie? Plemi  przewrotne 

i wiaro omne da znaku, ale aden znak nie b dzie mu dany prócz znaku Jonasza. 

A zostawiwszy ich, odszed  [Mt 16,1–4; por. Mk 8,11–13; k 12,54–57]. 

Analizuj c ten zapis, o. prof. Jankowski uwydatni , e we fragmencie tym 

wskazuje si  na znaki czasu rozumiane nie w kategoriach  (chronos), lecz 

 (kairos). A zatem wykaza , e w perykopie tej nie ma instrukcji, jak na 

przyk ad obliczy  przybli on  dat  ko ca wiata, lecz zachodzi w niej przestro-

ga, by nie przeoczy  znaków poprzedzaj cych chwalebne i ostateczne przyj cie 

Jezusa na wiat, jak faryzeusze i saduceusze przegapili moment Jego pierwszego 

przyj cia, by nie da  si  zaskoczy  w dniu Paruzji, jak wrogowie Jezusa dali si  

zaskoczy  w dniu swojego nawiedzenia i nie rozpoznawszy Mesjasza, przyp acili 

to pot pieniem wiecznym. 

Niech te trzy syntetycznie zaprezentowane passusy recenzowanej ksi ki 

b d  potwierdzeniem tego, jak wielkiej warto ci jest to publikacja. 
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Nie pozostaje wi c ju  nic innego, jak tylko poleci  j  zarówno specjalistom, 

jak i niespecjalistom, biblistom i studentom teologii oraz zwyk ym czytelnikom 

Biblii. Ubogaci ona bowiem warsztat naukowy tych pierwszych, a pog bi wie-

dz  biblijn  tych, którzy dopiero j  zdobywaj , czy to systematycznie na uczel-

niach, czy te  prywatnie podczas osobistej lektury. I nie trzeba chyba dodawa , 

e recenzowan  ksi k  czyta si  z zapartym tchem, e z trudem odrywa si  od 

niej wzrok. Nie trzeba chyba równie  przekonywa , e opiniowana publikacja 

o. prof. dra hab. Augustyna Jankowskiego OSB z pewno ci  ju  nied ugo wej-

dzie — podobnie jak jego pozosta e ksi ki — do kanonu polskiej literatury bi-

blijnej. Warto wi c ju  dzi  j  przeczyta  i mie  we w asnej biblioteczce. 

dr Jaros aw wik a2
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