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CZAS APOKALIPS

co to jest apokalipsa?
- apokalypsis (gr.) – objawienie, odsłonięcie jakiejś ukrytej tajemnicy; określenie nowego gatunku 

literackiego, stworzonego dla potrzeb biblijnych
- w kanonie chrześcijańskim 2:

o Apokalipsa św. Jana
o Księga Daniela

- w Biblii hebrajskiej jest parę tekstów o charakterze apokaliptycznym, np. Ezechiel 38, 39, druga część 
Księgi Zachariasza(Za 9-14), Izajasz 24-27

- język ten znajduje się w mowach Jezusa (zapowiadanie zburzenia Świątyni, przyjścia Syna 
Człowieczego)

- (Łk 21, 25-31) – zapowieść wypełnienia wieków, „Apokalipsa to wezwanie nie do rozpaczy, ale do 
niezłomnej nadziei”, przyjście królestwa jest porównane do wiosny

- sens pism należących do tego gatunku można streścić: „nabierzcie ducha i podnieście głowy”, bo Bóg 
zwycięży!

- jako dzieło literackie apokalipsa jest opowieścią o kimś, kto otrzymał objawienie po to, by przekazać 
je innym, w części lub w całości; odsłonięcie tajemnic dotyczących nie znanych człowiekowi spraw 
nieba, lub, częściej, dziejów Izraela i ludzkości, znanych do tej chwili tylko Bogu; czasem objawia je 
sam Bóg, najczęściej za pośrednictwem anioła; wszystko zmierza do końca tego świata, który otwiera 
tajemnice przyszłości

- Księga Daniela nie jest najstarszą apokalipsą; wcześniejsze są niektóre części tzw. Pierwsza Księga 
Henocha

- apokalipsy powstawały w okresie: koniec III lub początek II w do II w. po Chr.
- katolicy nazywają je apokryfami, protestanci – pseudoepigrafami (dla nich apokryfy to księgi 

deuterokanoniczne)

 kiedy zamknęło się niebo...
- kiedyś Duch Boży zstępował na przywódców ludu i proroków, dlatego Izrael był potężny; potem 

przyszły „czasy ciemności” (ostatni prorokujący – Aggeusz, Zachariasz i Malachiasz), po nich Duch 
przestał zstępować na synów Izraela; bez Ducha nie mogło być prawdziwego Izraela – przynajmniej 
według grupy hassidim, której członkowie mieli strzec Tory przed pogańskim zagrożeniem; nie 
popierali oni powstania, woleli ginąc jako męczennicy, wierząc, że to otwiera drogę do raju; w takim 
też środowisku powstawały pierwsze apokalipsy

- przekonanie, że Bóg może udzielić objawienia komu zechce, jest to mądrość „wyższa”, objawiana 
przez sny czy wizje, podróże do nieba czy piekła, Boże natchnienie (od mądrościowej literatury 
apokalipsę odróżnia fakt, że do jej poznania potrzebne jest specjalne objawienie)

- różnice między prorokami a autorami apokalips:
1. - prorocy są „mężami słowa” żywego, początkowo ich wyrocznie były zbierane przez ich uczniów

- autorzy apokalips piszą dla czytelników
2. - prorocy nawołują lud do nawrócenia, twierdząc, że wszystko może zmienić się na lepsze, jeżeli 

pokuta i skrucha będą szczere
- dla autorów apokalipsy nie ma odwrotu, wzywają oni do wierności i nadziei, że Bóg zwycięży

3. - prorocy zapowiadają nadejście Dnia Jahwe i królestwa Bożego na ziemi
- autorzy apokalips oczekują gwałtownego wtargnięcia Bożej rzeczywistości w rzeczywistość 
doczesną, zakłócenia porządku wszechświata

4. - prorocy nie są wizjonerami; jeżeli miewają wizje to są to wizje proste; u późniejszych proroków – od 
Ezechiela – wizje się komplikują; wizje nie stanowią właściwej treści ani potwierdzenia posłannictwa
- tam, gdzie pojawia się anioł, lub ktoś inny wyjaśniający wizję jest to wizja apokaliptyczna; bez takiej 
pomocy jest ona zupełnie niezrozumiała a i to nie zawsze wystarcza do jej pojęcia

- specyficzny język apokalips, język symbolu
- liczby mające stałą wartość symboliczną (nie można traktować ich dosłownie, np. liczyć datę końca 

świata)



o 7 – pełnia, doskonałość
o 6 (7-1) – niedoskonałość
o 3,5 (połowa siódemki) – niedoskonałość, cierpienie, czas próby (3 i pól dnia, 3 i pół roku, 

określane jako „czas, czasy i połowa czasu”, 42 miesiące, 1260 dni)
o 12 – Izrael
o 4 – cały świat stworzony ( 4wiatry, strony świata, części świata – ziemia, morze, niebo, 

otchłań)
o 1000 – bardzo wiele

- symbolika obejmuje też kwadraty tych liczb i ich wielokrotności, zwłaszcza te, gdzie mnożnikiem jest 
1000, np. 144000 pieczętowanych = 12 · 12 · 1000, czyli nieskończenie wiele; 12 pokazuje, że chodzi 
tu o Izrael

- kolory nie są aż tak wyraźnie ustalone
o biały – kolor zwycięstwa i wieczności; czystości, radości eschatologicznej, całego świata
o czarny – nieszczęście, ucisk, utrapienie
o czerwony – gwałt, wojny
o szkarłat i purpura – rozpusta
o zielony – rozkład i śmierć

- symbolami są też obrazy i poszczególne wizje, np. Baranek - zabity (bo ukrzyżowany) lecz stojący (bo 
zmartwychwstały), który ma siedem (pełnia i doskonałość) rogów (symbol mocy) i siedmioro oczu 
(symbol wiedzy i widzenia) = Baranek zmartwychwstały, wszechmogący i wszechwiedzący

- czasem obrazy są trudne do rozszyfrowania
- autorzy apokalips często ukrywają się za imieniem jakiegoś wielkiego męża z przeszłości, np. 

Pierwsza Księga Henocha (Henoch – siódmy patriarcha sprzed potopu), Adam, Noe, Abraham, 
Mojżesz...

- rzekomy autor jest najczęściej bohaterem księgi – tzn. to on otrzymał owo objawienie
- tradycja widzi w autorze Apokalipsy św. Jana Apostoła, ale obecni badacze nie są już tak tego pewni; 

różnicą jest fakt, ze autor podkreśla solidarność z chrześcijanami jemu współczesnymi, nie mówi nic 
osobie a jedynie opisuje tajemnicę; nie jest to Apokalipsa św. Jana, lecz Apokalipsa Jezusa Chrystusa

- w starożytności często pisano pod jakimś czcigodnym pseudonimem, by potwierdzić ciągłość historii 
Izraela

księga bardzo szczególna 
- Księga Daniela
- w kanonie: 

o katolickim – Daniel jest czwartym wielkim prorokiem (po Izajaszu, Jeremiaszu, Ezechielu)
o żydowskim jest to księga dołączona do Pism (ostatnia część Biblii hebr.)

- księga zawierająca teksty w trzech językach:
o po hebrajsku – rozdziały 1, 8 i 12
o po aramejsku – rozdziały od 2 do7 włącznie
o po grecku – wstawione dwie pieśni w rozdz. 3 i rozdziały 13 i 14 (Żydzi i protestanci nie 

uważają tych greckich tekstów za natchnione, katolicy uznają je za wtórokanoniczne)
- teksty greckie są niewątpliwie późniejszym dodatkiem
- tłumaczenie dwujęzyczności Księgi:

o najpierw powstały rozdziały aramejskie, po czym dopisano wstęp – rozdz. 1, by połączyć je 
spójnie z czterema końcowymi rozdziałami po hebrajsku ALE  podział z punktu widzenia 
treści nie pokrywa się z podziałem językowym:

 pierwsza część (1–6) – opowieści pouczające, nakłaniające do zachowania wierności 
Bogu, gł. bohaterem jest Daniel i jego trzech towarzyszy

 cześć druga – (7–12) – właściwa apokalipsa, Daniel relacjonuje wizje otrzymane od 
Boga 

o (motywy apokaliptyczne występują też w części aramejskiej), autor wykorzystał powstałe 
wcześniej dziełko aramejskie, które miało już wyraźnie zarysowane cechy apokaliptyczne i 
wbudowując w nie swoje własne dzieło, zmieniał trochę starszy tekst, aktualizując i 
dopasowując do całości

- data i miejsce powstania:



- długo myślano, ze autorem jest Daniel, który napisał ją na wygnaniu w Babilonii w VI w., potem 
zaczęto zawracać uwagę na niezgodności i błędy historyczne (np. Nabuchodonozor pierwszy raz 
zdobył Jerozolimę w 597r., nie w 606r.) 

- autor nie miał zamiaru przedstawiania wydarzeń historycznych; pisał pod wrażeniem prześladowania 
przez Antiocha IV, podczas powstania Machabeuszów (doskonała znajomość faktów z tego okresu), 
pomaga to datować dzieło na lata 167-164, być może 164, bo autor wie o odzyskaniu i poświęceniu na 
nowo Świątyni, ale nie wie jeszcze o śmierci Antiocha

- Daniel jest postacią legendarną, zapewne spoza Izraela; poza Księga Daniela wspomina o nim Ezechiel 
(imię tu brzmi Danel), w starożytnej Syrii są wzmianki o królu Danielu lub Danelu, mądrym i 
sprawiedliwym istnienie starej legendy fenicko – kananejskiej, o Danelu lub Danielu, który był 
sprawiedliwym mędrcem

- być może tę księgę napisała postać z legend ludów sąsiednich (np. brak genealogii, co było tradycją 
żydowskich twórców)

- układ z pozoru chronologiczny

opowiedziane na nowo
- autor Księgi Daniela umieścił „swojego Daniela” na dworze babilońskim VI w., dzięki czemu mógł 

pokazać okrucieństwo Nabuchodonozora i Dariusza, bluźnierstwa Baltazara (w których łatwo 
rozpoznać Antiocha IV, który w tamtym czasie był postrzegany jako Anty-Jahwe) i ukazywać swoim 
współczesnym prześladowanym świętość bohaterów i ich cudowne ocalenie przez Boga

- rozdział 1: hebr. – wstęp do całości
- przedstawienie bohaterów: Daniel i trzech młodych wygnańców żydowskich: Chananiasz, Miszael i 

Azariasz, młodzieńcy z najlepszych rodów, służący królowi (zwyczaj tylko dworu hellenistycznego, 
nie znany w Babilonie, ale autor najwidoczniej o tym nie wiedział)

- Danel i jego towarzysze odmawiają jedzenia wytrawnych potraw królewskich, jedząc tylko jarzyny i 
pijąc wodę (problem dotyczący spożywania czystych pokarmów pojawił się dopiero za panowania 
Antiocha IV, kiedy wiernych siłą zmuszano do jedzenia nieczystego mięsa, wcześniej nie były jeszcze 
aż tak dokładnie sprecyzowane przepisy)

- bohaterowie odmawiają złożenia pokłonu złotemu posągowi, postawionemu przez Nabuchodonozora 
(bardzo duży; tekst hebrajski nie podaje, kogo miał przedstawiać; uzupełnia to tekst grecki – posąg 
króla) (na czasy Antiocha wskazuje żądanie pokłonu, bo Nabuchodonozor nie zmuszał nikogo do 
oddawania czci bogom babilońskim czy jemu samemu)

- skazani na śmierć przez wrzucenie do rozpalonego pieca, „chodzili wśród płomieni wysławiając Boga”
- tu następują dwa hymny chwalące Boga, napisane po grecku, po czym powrót do aramejskiego
- król widzi 4 mężów przechadzających się po płomieniach, wygląd czwartego przypomina anioła
- wzywa ich do siebie, obdarza zaszczytami, publicznie wyznaje ich wiarę

- opowieść o królu Dariuszu, którego zazdrośni rywale Daniela namawiają by zabronił poddanym prosić 
o cokolwiek jakiegokolwiek boga czy człowieka, wszystkie prośby mają kierować tylko do króla (kult 
boski władców pojawił się po koniec IV w.., natomiast opisywany tu, nieznany historycznie, Med. 
Dariusz, ma panować rzekomo w VI w.)

- za wierność Bogu król każe wrzucić Daniela do jaskini wygłodzonych lwów
- ponieważ król „bardzo boleje nad wydanym wyrokiem” przychodzi z samego rana do jaskini, gdzie 

Daniel, wciąż żywy, mówi, że „Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszcze lwów”
- Izrael został skazany za niewierność Bogu na śmierć, lecz Bóg go wyprowadził na wolność

- rozdział 2 ma cechy apokaliptyczne
- najważniejszy jest sen, który miał Nabuchodonozor i zaniepokoił go, tym bardziej, że po obudzeniu nie 

mógł go sobie przypomnieć
- przywołał tłumaczy snów i zażądał od nich, by opowiedzieli mu jego sen a potem go wytłumaczyli, ale 

oni nie potrafili tego zrobić, więc ich kazał stracić
- posłano po Daniela i jego towarzyszy, którzy też zaliczali się do mędrców, a że błagali oni Pana o 

miłosierdzie, więc „tajemnica została objawiona Danielowi w nocnym widzeniu” i potrafił on 
opowiedzieć sen królowi a potem go zinterpretować



- jest to sen o posągu – głowę miał ze złota, pierś i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z 
żelaza a stopy z żelaza i gliny posąg, choć pozornie wspaniały stał niepewnie; stopniowe 
pogarszanie materiałów miało przedstawiać stopniowe pogarszanie się rzeczywistości (tak jak cztery 
wieki u Hezjoda)

- Daniel tłumaczy to jako następujące po sobie imperia, które rządzą na Bliskim Wschodzie, złoto – 
idealizowane państwo Nabuchodonozora, srebro – królestwo Medów, miedź – Persów, żelazo – 
Aleksandra Wielkiego, żelazo i glina – powstałe monarchie hellenistyczne

- dalej w śnie Nabuchodonozor zobaczył kamień, który spadł na stopy posągu i zmiażdżył je, po czym 
zniszczył się cały posąg, kamień zaś rozrósł się w górę i wypełnił całą ziemie; to z kolei Daniel 
tłumaczy jako królestwo Niebieskie, które będzie trwało wiecznie i na całej ziemi

- wezwanie do ufności i wiary, że wielkie mocarstwa przeminą a powstanie królestwo Boże na ziemi
- rabini żydowscy w tym kamieniu dopatrzyli się Mesjasza, wg chrześcijan jest to zapowiedź 

ostatecznego zwycięstwa królestwa Bożego

sąd przedwiecznego
- w obrazie czterech następujących po sobie imperiów po pewnym czasie imperium Medów zastąpiono 

Rzymem, bo okazało się, że to Rzymianie są panami świata
- autor księgi Daniela nie wprowadza Rzymu, być może dlatego, że jego współcześnie żyjący ginęli z 

rąk nie Rzymian lecz sług greckiego króla Antiocha 
- w 7 rozdziale jest opisana wizja, a jako, że rozdział ten pierwotnie zamykał cały utwór, ma ona 

szczególne znaczenie
- pierwsza redakcja powstała przed prześladowaniem Antiocha, przeciwstawia ona cztery ziemskie 

królestwa królestwu przychodzącemu z Nieba, które miało panować po Sądzie; potem dorzucono tu 
pewne dodatki, aktualizujące wizję

- przestawienie wizji jako snu Daniela:
- z morza wychodzą 4 bestie: przypominające kolejno: lwa, niedźwiedzia, panterę (czyli imperia perskie, 

medyjskie i greckie), czwarta jest tak przerażająca, że wizjoner nie potrafi jej do niczego odnieść – 
Imperium Aleksandra Wielkiego, której 10 rogów symbolizuje 10 władców dynastii Seleukidów

- nagle „inny mały róg wyrósł między nimi; miał on oczy podobne do ludzkich i usta, które mówią 
rzeczy potworne”; róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi, zwyciężał ich, generalnie z bluźnił przeciw 
Najwyższemu; jest nim oczywiście Antioch IV

- przed Danielem otworzyło się niebo, Przedwieczny zajął tron, „sąd zasiadł i otwarto księgi”
- sąd nad bestiami, trzem odebrano władzę, czwartą zabitą a jej ciało wydano na spalenie
- potem „z obłokami przybywa jakby Syn Człowieczy”, któremu powierzono chwałę, panowanie i 

władzę królewską
- dla chrześcijan tym Synem Człowieczym jest Jezus
- ale dla autora Księgi Daniela? w Synu Człowieczym widzi „lud świętych”, wszystkich wyznawców

syn człowieczy
- ben’adam (hebr.), bar’enosz (aram.) znaczy dosłownie syn człowieka, czyli człowiek
- w Biblii rzeczownik używany często by uniknąć powtórzenia
- prorok Ezechiel nazywa sam siebie synem człowieczym, (93 razy w jego księdze!), zazwyczaj mówi 

się, że to dlatego, by podkreślić ludzką małość i przepaść, jaka jest między człowiekiem a Bogiem; 
ostatnia interpretacja, że Ezechiel tworzył na wygnaniu w Babilonii a tam ten aramejski zwrot odnosił 
się do członka rodziny królewskiej

- „Syn Człowieczy” – wg wielu badaczy tej postaci nie da się wyprowadzić z Biblii hebr., korzeni 
szukają w micie irańskim lub irańsko-indyjskim o kosmicznym Praczłowieku, który u kresu czasów 
ma otrzymać władzę od Boga; hipoteza oparta na niejasnych tekstach i późna

-  w świecie semickim istniało pojęcie królewskiego Praczłowieka, który był zarysem samego Boga i 
zarazem całej ludzkości 

- tekst pewnego astrologa – Adad-szum-usur, „ Człowiek jest cieniem Boga, a ludzie są cieniem 
człowieka”; w Księdze rodzaj Bóg stwarza człowieka na swój obraz, ale chodzi tam o stworzenie nie 
jednego człowieka, ale rodzaju ludzkiego, w pewien sposób Praczłowieka, dopiero potem Adam staje 
się imieniem pierwszego człowieka

- człowiek stał się rzeczownikiem pospolitym, syn człowieczy zachował pierwotną godność



- wg Ewangelii Jezus sam siebie nazywa tym określeniem; poza Ewangelią to określenie pojawia się 
jeszcze w Dz, mówi tak kamienowany Szczepan („widzę Syna Człowieczego”); bibliści uważają, że 
określenie to zostało zarzucone dlatego, że było niezrozumiałe dla przyjmujących chrzest pogan

- Jezus używa określenia Syn Człowieczy:
o zamiast powiedzieć „ja”
o podkreślając swoją pozycję i władze (np. Mt 9,6)
o zapowiadając swoją śmierć
o gdy mowa jest o rzeczach ostatecznych, o wypełnieniu wieków, paruzji 
o czasem nie jest jednoznacznie powiedziane, że Jezus = Syn Człowieczy, być może dlatego, że 

od tej chwili przyjścia w chwale dzieli Go jeszcze śmierć na krzyżu
- Mt 26,64 –„od tej chwili będziecie oglądać Syna Człowieczego zasiadającego po prawicy 

Wszechmocnego i przychodzącego na obłokach nieba”; można tu odnaleźć wizję Daniela, z tą różnicą, 
że Syn Człowieczy zasiada po prawicy Przedwiecznego, co musiało być dla Żydów bluźnierstwem

- dla autora Księgi Daniela Syn Człowieczy był osobowością zbiorową (Izrael jest jednością w czasie i 
przestrzeni), ludem świętych, ale równocześnie był Kimś jednym, tajemniczą Osobą, należącą już do 
sfery Bożej, nie przestając być człowiekiem

...aż do kresu czasów 
- rozdział 8 – początek hebr. Księgi Daniela
- cecha charakterystyczna pism apokaliptycznych – akcja rozgrywa się na dwóch scenach, na ziemi i w 

niebie
- wizja Daniela:
- każdy lud ma swojego anielskiego opiekuna („Książe”), Izraelowi patronuje archanioł Michał, Gabriel 

wyjaśnia widzenie
- Daniel ujrzał kozła z jednym wielkim rogiem walczącego z baranem o dwóch rogach; kozioł powalił 

barana, potem urósł, ale gdy był w pełni sił wielki róg został złamany, a na jego miejsce wyrosły cztery 
małe (baran – imperium perskie, kozioł – Aleksander i 4 monarchie hellenistyczne); Daniela interesuje 
tylko jeden z nich, Antioch IV Epifanes – „róg mały”, „który w bezbożności sięga aż do nieba” i przez 
niego kult w Świątyni zostaje przerwany na 2300 wieczorów i poranków, czyli na 1150 dni (bo ofiarę 
składano rano i wieczorem, być może ta liczba dni rzeczywiście odpowiada prawdziwej liczbie dni, w 
których nie wolno było sprawować ofiar /jesień 167 – grudzień 164?/)

- w rozdziale 9 też pojawia się Antioch IV i przerwanie ofiary na czas „połowy jednego siedmiolecia”
- dziwne wyrażenie „na skrzydle Świątyni będzie ohyda spustoszenia”
- spustoszenie, wyraz tłumaczony niezbyt dokładnie (ten, który pustoszy, który niszczy), po hebr. 

Szomem, co kojarzy się z imieniem boga Baal Szmima, utożsamianego też z Zeusem; być może 
stwierdzenie to znaczy, że do Świątyni wprowadzono posąg tego bóstwa, a autor wykorzystał grę słów

- wielka wizja końcowa, obejmuje trzy rozdziały 10-13, została mu objawiona w 3 roku panowania 
Cyrusa (gdyby to traktować dosłownie – 535r)

- przedstawienie dziejów narodu wybranego od Cyrusa po panowanie Antiocha IV i powstanie 
Machabeuszów, im bliżej tego ostatniego wydarzenia tym bardziej szczegółowa relacja

- z historii świata hellenistycznego – opis wojen toczonych między królami południa (Ptolemeuszami) a 
królami północy (Seleukidami), wzmianka o Seleuku IV, wyprawie Heliodora do Jerozolimy i opis 
panowania Antiocha IV, o jego wyprawach do Egiptu, zbezczeszczeniu świątyni

- autor wyraźnie nie jest zwolennikiem oporu zbrojnego, nie popiera powstania Machabejskego

- wszyscy autorzy najpierw odwołują się do przeszłość, autor tej księgi mógł dzięki temu atakować 
Antiocha już w osobie Nabuchodonozora, Baltazara czy Dariusza

- uczenie się odczytywania Bożego planu 
- autorka to porównuje do skoku w dal, najpierw potrzebny jest rozbieg (cała przeszłość narodu 

wybranego), odbicie (którym jest tutaj teraźniejszość, czas prześladowania) i skok (w wizję 
ostatecznego tryumfu Boga i Jego wyznawców)

- opis zasłużonej kary dla Antiocha IV; wyobraża sobie miejsce jego śmierci między morzem a 
Jerozolimą, w Palestynie, podczas gdy w rzeczywistości Antioch wtedy już nie żył (tylko informacje w 
tamtych czasach rozchodziły się trochę wolniej...), ale zmarł na Wschodzie



- Księgę zamyka poetycka wyrocznia, Michał „książę wojsk niebieskich” i opiekun Izraela czuwa nad 
jego wyzwoleniem, przychodzi największy ucisk, co jest zapowiedzią końca i równoczesnego 
początku

- „bliskość” nadejścia królestwa Bożego psychologiczna, nie czasowa!
- Lud Boży zostaje zbawiony

Henoch i inni
- II w. przed Chr – koniec I w. po Chr. – powstaje wiele apokalips, niejako na marginesie Biblii; ludzie z 

nich korzystali, nie było przecież wtedy jeszcze kanonu
- pierwsi chrześcijanie często przepisywali owe apokalipsy, tłumaczyli na różne języki, przerabiając je i 

chrystianizując; choć uważali je za apokryfy to jednak znalazły swoje odbicie w myśli 
chrześcijańskiej, sztuce i literaturze; im zawdzięczamy, że się zachowały

- Żydzi odrzucili wszystkie te dzieła decyzjami faryzeuszy z Jamnii
- Księga Henocha – luźny zbiór pism pochodzących -13, różnym czasie i od różnych autorów; łączy je 

postać Henocha, który został porwany do nieba, tam otrzymał objawienie wielu tajemnic, które potem 
przekazał swojemu synowi – Metuszelachowi (człowiek najdłużej żyjący), w Biblii – 969 lat), z 
poleceniem ujawnienia ich pokoleniu dni ostatecznych

- niejasna wzmianka o Henochu w Księdze Rodzaju – Rdz 5, 21-24, nie wiadomo czy i jak bogata była 
legendarna tradycja Henocha (kapłani wykorzystali tu prawdopodobnie legendę o babilońskim 
siódmym królu przed potopem – przypominam, że Henoch był siódmym patriarchą przed potopem), 
któremu została objawiona cała mądrość i wiedza, utożsamiali go zapewne też z Utanapisztimem, 
babilońskim bohaterem potopu; w każdym razie stał się on ideałem męża sprawiedliwego i uczonego 
pisarza 

- Księga Henocha – 5 części, razem 140 rozdziałów z naukami i proroctwami odnośnie końca czasów
- nazywana Henochem etiopskim, bo w całości zachowała się tylko w tym języku i dla chrześcijan 

etiopskich była to księga natchniona
- powstała w Palestynie, w kręgach bliskich faryzeuszom, w większości przed zdobyciem Jerozolimy 

przez Rzymian 
- oryginał pisany po hebrajsku lub aramejsku
- 1. pięć rozdziałów wstępu
- 2. Księga Strażników (6-16) – Strażnik jest określeniem anioła
- wykorzystanie wzmianki z Księgi Rodzaju o gigantach, którzy żyli na ziemi, narodzeni ze związków 

„synów Boga” z córkami człowieczymi (Rdz6, 2 i 4) do opowiedzenia historii upadku aniołów – 
aniołowie łączyli się z córkami człowieczymi podkreślenie grzechu przeciwko czystości, co 
doprowadziło do narodzin gigantów i do rozszerzenia się gwałtów wszelkiego rodzaju oraz, ponieważ 
Strażnicy byli gadatliwi i wyjawiali różne sekrety kobietom, także sztukę wyrobu broni z tego także 
wzięły początek wojny i gwałty

- dobrzy aniołowe poprosili o pomoc Boga, który potępił Strażników, mieli być oni przez 70 pokoleń 
być związani pod ziemią, a potem czekała ich Otchłań ognista

- Henoch, na prośbę strażników, próbował przebłagać Boga, ale nie uzyskał przebaczenia dla nich
- szukano współczesnych autorowi odniesień:

o Strażnicy jako królowie hellenistyczni, którzy wtargnęli w świat Bliskiego Wschodu 
przynosząc tajemnice rozwoju techniki

o Strażnicy jako kapłani jerozolimscy, którzy powinni być jak aniołowie, a zachowywali się 
bardziej jak aniołowie upadli (zwłaszcza ci przed powstaniem Machabejskim)

- mało prawdopodobne hipotezy, brak odniesień do wydarzeń historycznych
- poprzez Strażników i ich synów gigantów autor chciał przekonać czytelnika, że niepokoje i trudności 

nie są tylko dziełem ludzkim, lecz także mocy nadprzyrodzonych; pokazać, że podobne rzeczy 
wydarzały się już w zamierzchłej przeszłości, ale ponieważ wtedy się dobrze to skończyło, to 
podobnego rozwiązania możemy oczekiwać dziś; z powodu braku odniesień historycznych może być 
zawsze odczytywane jako aktualne

- 3. w rozdz. 17–36 opis podróży Henocha - został porwany do nieba, ma tam anielskiego przewodnika i 
poznaje tajemnice wszechświata; ogląda miejsca Sądu – więzienie dla gwiazd i zastępów niebieskich, 
które oczekują na dzień Sądu; miejsca gdzie przebywają duchy dusz ludzi zmarłych (grzesznicy, 
sprawiedliwi, grzesznicy, którzy zostali ukarani za życia), drzewo życia, dolinę Gehenny



- i znów nie ma wzmianek historycznych; chodzi o dowiedzenie, że istnieje inny świat, poza tym 
naszym widzialnym, szczegóły potwierdzają jego realność; wszystkich czeka sąd, który nie jest w 
rękach ludzkich

- księga napisana, by pomóc rodakom znieść prześladowania, pocieszenie, że ostateczny koniec jest 
pewny, a po śmierci także jest życie

„apokalipsa zwierzęca”
- 4. rozdz. 83-90 – dwa sny bohatera
- apokaliptyczna wizja potopu, jako zapowiedź przyszłej katastrofy kosmicznej
- historia świata, od Adama po ostateczne zwycięstwo Boga, za pomocą symboliki zwierzęcej
- data powstania wyjątkowo łatwa do ustalenia – autor jest świadkiem powstania Machabeuszów, lecz 

nie wie nic o ponownym poświęceniu Świątyni – więc rok 165. 
- Byk – Adam, jałówka – Ewa, dwa cielce – Kain (czarny) i Abel (czerwony), potem jeszcze byk biały 

(Set) i inne byki i jałówki; kolejne białe Byki – Noe, Sem, Abraham, Izaak, Jakub, który zostaje ojcem 
12 Owiec (protoplasci 12 pokoleń Izraela); Owce to cały naród wybrany, zaczynają one błądzić a 
wtedy Pan Owiec (Bóg) pozwala napadać ma nie dzikim zwierzętom (narodom pogańskim), potem 
wydaje je 70 pasterzom (królowie pogańscy, pierwszych 35 – okres od Nabuchodonozora do 
Aleksandra, kolejnych 35 to królowie hellenistyczni,) i orły, jastrzębie, sępy i kruki (poganie) znęcają 
się nad Owcami; potem Owce białe (Izrael) wydają na świat białe Baranki (zapewne hassidim), na 
które rzucają się Dzikie Bestie; niektórym Barankom wyrastają rogi (powstanie Machabeuszów), jeden 
róg bardzo potężny (Juda Machabeusz); kruki (wojska pogańskie) starają się go powalić i w tym celu 
sprzymierzają się z dzikimi Owcami (zhellenizowani Żydzi)

- ten ostatni obraz to zapewne walki z 165r., potem zaczyna się opis Przyszłości
- Pan przychodzi z pomocą Owcom, daje im miecz, by zabiły nim Dzikie Bestie; zostaje wzniesiony 

tron Boży i Pan Owiec na nim zasiada i odbywa się Sąd
- w Otchłań zostają wrzucone gwiazdy, które spadły na ziemię (upadli aniołowie), źli Pasterze (władcy 

pogańscy prześladujący Żydów) i zaślepione Owce; na miejscu starego Domu (Świątyni) pojawia się 
wspanialszy, w którym gromadzą się wszystkie Owce (tam odbywa się eschatologiczne zgromadzenie 
w nowej świątyni wszystkich Żydów wiernych, także zmarłych i narodów pogańskich), złożono z 
powrotem miecz i zapieczętowano go; potem narodził się Byk biały, z wielkimi rogami, nagle 
wszystkie zwierzęta przemieniły się w białe Byki, „a pierwsze pomiędzy nimi było Słowo”, które 
miało dwa czarne rogi

- być może Słowo w tym zdaniu jest poprawką chrześcijańską, w rękopisach pojawia się tu też Bawół
- biały Byk nie jest Mesjaszem, to raczej Nowy Adam, przywódca ludu zbawionego, nie jest on królem

tajemnice wielkie i małe
- Księga Jubileuszów – kolejna apokalipsa; powstała w Palestynie między 150 a 100 r. 
- rodzaj parafrazy i komentarza do Księgi Rodzaju i pierwszych rozdziałów Księgi Wyjścia
- zachowane greckie i hebrajskie fragmenty, w całości zachowana w Biblii etiopskiej, gdzie również 

uważana jest za pismo natchnione
- historia od stworzenia świta po wyjście Izraela z Egiptu podzielona jest na jubileusze, tzn. okresy 49 

lat, które dzielą się na siedem serii po 7 lat, każdy rok to 364 dni
- kalendarz taki miał zapewnić obchodzenie świąt religijnych w odpowiednich dniach i przypominać 

Żydom, że tylko Izrael jest ludem Przymierza
- dzieło nazywane „małą Genezis”
- autor wprowadza różne dodatki, wyjaśnienia, uzupełnienia, np. opisuje jak powstali aniołowie,

- powstawanie nowych apokalips, najczęściej w formie opowieści o podróżach bohatera dalekiej 
przeszłości, uniesionego do nieba

- mniej lub bardziej udane twory fantazji autorów apokalips, które jednak wyrażały w sposób 
symboliczny przekonanie o sprawach transcendentnych, o tym, że podlegamy sile wyższej i że 
sprawiedliwość zatryumfuje; poczucie, że świat przemija i że nie jest on stałą ojczyzną

- popularne były też testamenty nawiązujące do błogosławieństwa Jakuba (Rdz 49), np. Testament 
Dwunastu Patriarchów, powstałe między 130 a 63 r., poszerzane i przerabiane, napisane po aramejsku



- „Henoch słowiański”, zachowany tylko w j. starocerkiewnym, pismo apokaliptyczne, napisane w I w. 
po Chr. – w Palestynie, po grecku, być może przez judeochrześcijanina (Żyd, który został 
chrześcijaninem), opisuje podróż przez siedem nieb i objawienia dotyczące przeszłości i przyszłości

aleksandryjska sybilla
- Księgi Sybilińskie
- Sybillami nazywano w pogańskim świecie wieszczki – prorokinie, które, natchnione przez bóstwo,, 

zapowiadały w ekstazie niemal zawsze tragiczne wydarzenia (klęsk spowodowanych gniewem bogów, 
jako efekt sakralnego przestępstwa lub rytualnego niedopatrzenia); nie były związane z żadną 
świątynią; umiały udzielić odpowiedzi tylko wtedy, gdy spadło na nie natchnienie

- Sybilla była już znana w Grecji archaicznej, od IV w. jest ich kilka, potem liczba ta wzrasta do 10; być 
może to ta sama tylko pod różnymi określeniami

- najsławniejszy zbiór takich wyroczni był przechowywany w Rzymie, wg legendy nabyty przez króla 
Tarkwiniusza Starego

- wyrocznie cieszyły się poważaniem i w nich szukano rady i ratunku, konsultacje taką przeprowadzano 
na mocy specjalnej ustawy senatu!

- w 83r. księgi owe spłonęły podczas pożaru Kapitolu, ale już 7 lat później powstał nowy zbiór z 
pościąganych z różnych stron świata wyroczni

- znane dzisiaj Wyrocznie Sybilińskie nie są tymi rzymskimi, zachowały się w rękopisach 
średniowiecznych; ksiąg jest 12, dwie zaginęły, pisane po grecku i wierszem homeryckim przez 
żydowskiego autora zapewne w II w. w egipskiej Aleksandrii

- nie pełniły roli wyroczni oficjalnych
- ostateczna redakcja – V lub VI w. po Chr., księgi nieustannie przerabiane, poszerzane, dorzucano 

nowe wyrocznie, niektórym nadawano chrześcijański charakter
- fascynujące jest to, że znajdują się w nich bezbłędnie scalone teksty z odległych epok i różnych 

środowisk
- księga najstarsza, trzecia (ale bez pierwszych 96 wierszy dopisanych później), nazywana Sybillą 

aleksandryjską
- na autora miały wpływ pisma apokaliptyczne, znał on również poetów greckich, Homera; pisał 

dialektem, którym się nie mówiło, ale którym pisali greccy poeci, był oczytany w jemu współczesnej 
literaturze greckiej, grecko – egipskich proroctwach

- nie ukazywała tylko najbliższych zagrożeń i katastrof, ale całość dziejów, aż po kres i nadejście 
królestwa Bożego

- w ostatnich wierszach wieszczka przedstawia się jako córka Noego, co daje jej swobodę pisania „z 
wyżyn pierwszeństwa” 

- ostra ocena Homer – pisarz kłamstwa, oskarża go o kradzież literacką, jakoby będąc pierwszym 
czytelnikiem jej wyroczni przywłaszczył sobie jej język i miary wierszowe

- tekst nie ma początku, ten aleksandryjski zaczyna się od 97 wiersza, i ma w środku ponad 100 wierszy 
dopisanych później

- prolog do dziejów ludzkości, przedstawiane jako dzieje następujących po sobie imperiów; wieża 
Babel, potem grecka mitologia, historia Uranosa, i jego synów Kronosa, Zeusa (Japeta) i Tytana, każdy 
dostał 1/3 ziemi, ale po śmierci ojca zaczęła się walka o całość władzy – z dalszej części wynika, że 
nie byli on bogami, ale ludzkimi królami, których ludzie dopiero obwołali bogami; do zgody 
doprowadziły urocze panie, znane nam, skądinąd, Rea, Gaja, Afrodyta, Demeter, Hestia i Dione, które 
również nie były boginiami; panować miał Kronos, pod warunkiem, że Tytan będzie jego następcą; 
Tytan wraz ze swoimi 60 synami, uwięzili Kronosa i Reę, zaczęła się wojna, Bóg zniszczył Tytanów 
(zesłał na nich nieszczęście, cokolwiek to znaczy), tak zginął ich ród i ród Kronosa; potem przyszedł 
czas królestwa Egipcjan, Persów, Medów, Etiopii, Babilonii, Macedonii, Egiptu i na końcu Rzymu; 

- wg tego opisu tytanomachia (walka bogów olimpijskich z tytanami) była po prostu pierwszą wojną 
międzyludzką, zakończoną przez Boga Izraela

- potem opisuje historię następujących po sobie imperiów – początkowo panowanie królestwa 
Salomona, potem najazd Greków, Macedonii, i ostatniego – imperium „białe i wielogłowe” – Rzym i 
jego senat –wielogłowy, odziany w białe togi

- generalnie lekceważenie chronologii
- potem podkreślenie chwały narodu wybranego, tego, że Żydzi nie uprawiają magii ani astrologii,



- historia Wyjścia z Egiptu, upadku Jerozolimy, powrotu z babilońskiej niewoli; potem luźno powiązane 
wyrocznie o klęskach ludów całego świata, królestw Bliskiego Wschodu, miast greckich, Rzymu

- pojawi się upragniony Mesjasz, którego wieszczka dostrzega w jednym z Ptolemeuszów (zapewne 
Ptolemeusz VI Filometor, który był Żydom przychylny)

- ponieważ naród wybrany żył będzie pobożnie i dostatnio ten dostatek i pokój wzbudzą zazdrość wśród 
innych ludów, które oblegną Jerozolimę i za to spotka je gniew Boga (miecze ogniste spadające z 
nieba, trzęsienie ziemi, zapadanie się gór); poganie uznają więc Boga Nieśmiertelnego i oddadzą mu 
cześć; tak nastanie pokój powszechny, który przyniesie przyjście królestwa Bożego, wszyscy będą 
służyć Bogu, nie będzie wojen etc.

- trudno odgadnąć co autor zaczerpnął ze źródeł hebrajskich; -24, co z pogańskich
- wokół tej księgi krystalizowały się kolejne księgi wyroczni, miały ogromny wpływ na myśl 

europejską, np. Michał Anioł umieścił w Kaplicy Sykstyńskiej pięć Sybilli
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