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cryphal Old Testament, Oxford 1984 (reprint 1987; zawiera przekład
25 apokryfów wraz z wprowadzeniem i objaśnieniami na 990 stronach);
M. Black, The Book of Enoch or I Enoch (SVTP 7), Leiden 1985;
E. Schürer, The History of the Jewish People in the Age of Jesus,
Voi. Ill, 1, ed. G. Vermes, F. Millar, M. Goodman, Edinburgh 1986;
La Bible. Écrits intertestamentaires, éd. A. Dupont-Sommer, M. Philonenko
(Bibliothèque de la Pléiade), Paris 1987 (na 1903 stronach obejmuje fran
cuski przekład pism kumrańskich i 19 apokryfów ST wraz z wprowadze
niem i objaśnieniami). Mając na uwadze ożywione zainteresowanie litera
turą międzytestamentalną za granicą, należy wyrazić nadzieję, że wkrótce
doczekamy się opublikowania, pod redakcją ks. Rubinkiewicza, również
polskiego przekładu apokryfów Starego Testamentu.

Warszawa

KS. STANISŁAW MĘDALA CM

G. JERGER, „Evangelium des Alten Testaments”. Die Grundbotschajt des
Propheten Deuterojesaja in ihrer Bedeutung für den Religionsunterricht
(Stuttgarter Biblische Beiträge 14), Verlag Katholisches Bibelwerk, Stutt
gart 1986, ss. VII + 470.

Günter J e r g e r (ur. 1948), referent katechetyczny w diecezji Rotten
burg-Stuttgart, napisał pracę na temat możliwości większego spożytkowa
nia tekstów Iz 40—55 w dydaktyce katechetycznej. Praca została podzie
lona na trzy części. W części pierwszej Autor charakteryzuje orędzie
Deutero-Izajasza, które określa mianem „Ewangelii Starego Testamentu”.
W części drugiej analizuje rozmaite podręczniki nauki religii od początku
XIX w. w poszukiwaniu występowania tam tekstów Dt-Iz. Część trzecia
jest przedstawieniem różnych możliwości użycia tekstów Dt-Iz na roz
maitych poziomach katechizacji. Autor zwraca uwagę na możliwości za
stosowania wielu pomocy dydaktycznych: graficznych lub audiowizualnych.
Deutero-Izajasz przedstawia dość zwarty model teologiczny, o czym
można było się przekonać na IV Colloquium biblijnym, jakie odbyło się
w Wiedniu w 1986 r. (zob. sprawozdanie w bieżącym zeszycie RBL),
a które było poświęcone interpretacji Dt-Iz w NT. G. Jerger pod wpły
wem — jak sam wyznaje (s. 2) — wykładów A. Deisslera, który zwracał
uwagę na kerygmatyczne wartości ST, opracował niejako przewodnik
metodyczny dla lepszego zrozumienia tekstów Dt-Iz we współczesnej
praktyce dydaktycznej. Warto byłoby zapoznać się z jego propozycjami,
ażeby móc to przetransponować na polski grunt katechetyczny.

Kraków

KS. JERZY CHMIEL

NORTHROP FRYE, The Great Code. The Bible and Literature, Ark
Paperbacks, London—Melbourne—Henley 1983, ss. XX + 261.

N. Frye jest profesorem uniwersytetu w Toronto od 1939 r. Jako
wybitny historyk literatury wykładał również na uniwersytetach: Harward,
Princeton, Columbia, Berkeley, Cornell i Oksford. Otrzymał ok. trzydziestu
honorowych doktoratów i odznaczeń akademickich. W Polsce nie jest za
bardzo znany, spotkałem tylko jedno tłumaczenie jego artykułu: Symbol
jako motyw i znak, w „Archiwum z Teorii Literatury i Metodologii Badań
Literatury” z. 2, 1968, wyd. KUL.
Tytuł jego książki The Great Code został zainspirowany stwierdzeniem
Williama Blake’a: „Stary i Nowy Testament są wielkim kodem sztuki”.

