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Wydzia³ Teologiczny

Miasto w Biblii Hebrajskiej1. Perspektywa teologiczna
The City in the Hebrew Bible. A Theological Perspective

W kulturach staro¿ytnego Bliskiego Wschodu miasto by³o pojmowane jako
miejsce bezpieczne, umo¿liwiaj¹ce ¿ycie osób i spo³ecznoci, przeciwstawiane
bezludnej pustyni2. Jego koncepcja wi¹za³a siê zatem z ca³¹ seri¹ antynomii: cywilizacji przeciwstawionej naturze, ¿ycia zbiorowego przeciwstawionego ¿yciu
jednostki, kultury przeciwstawionej barbarzyñstwu, itp. Konsekwencj¹ tak
utworzonej opozycji wartoci by³o podniesienie miasta do rangi symbolicznej
w religiach tych ludów. Najstarsze miasta Mezopotamii (sumeryjskie, akadyjskie)
zawsze by³y usytuowane wokó³ wi¹tyñ (czyli miejsc przebywania bóstw) i pojmowane jako dar bogów. Pochodzenie miasta, tak jak ca³ego kosmosu, wi¹zano
z dzia³alnoci¹ bóstw.
Koncepcje miasta w religiach pobiblijnych, zakorzenione we wczesnej wiadomoci ¿ydowskiej, równie¿ nawi¹zuj¹ do symbolicznego wymiaru, choæ pojawiaj¹ siê pomiêdzy nimi doæ istotne ró¿nice. Chrzecijañstwo  czerpi¹c fundamentalne motywy teologiczne z pism ¿ydowskich  odnosi³o siê pozytywnie do
kultury hellenistycznej, a w konsekwencji pojmowa³o cywilizacjê miejsk¹ jako
Termin Biblia Hebrajska (BH) to nazwa w³asna kanonu wiêtych pism judaizmu rabinicznego, okrelanego równie¿ terminem TaNaKh, obejmuj¹cym teksty hebrajskie i aramejskie. BH
jest kanonem treciowo i strukturalnie nieto¿samym ze Starym Testamentem (ST), który odnosi siê
do kanonu Septuaginty (LXX). Porównanie kanonów BH i ST: T. Stanek, Piêcioksi¹g w Biblii.
Analiza struktury retorycznej kanonu, „Poznañskie Studia Teologiczne” 25 (2011), s. 37-55.
2
Pocz¹tki miast na staro¿ytnym Bliskim Wschodzie datuje siê na ok. X-IX tysi¹clecie przed
Chr. Najstarsze osady zlokalizowane s¹ w okolicach umo¿liwiaj¹cych uprawy, a pojêcie miasta
wi¹¿e siê ze struktur¹ administracyjn¹ Mezopotamii i Syro-Palestyny (miasta-pañstwa). Szerzej
o pocz¹tkach cywilizacji miejskiej w aspekcie historycznym: Ch. Gates, Ancient Cities. The Archaeology of Urban Life in the Ancient Near East and Egypt, Greece and Rome, London 2003 (region ¯yznego Pó³ksiê¿yca, s. 11-189); praca zawiera liczne rysunki i mapy. Powstawanie enklaw
kulturowych i ich rozwój przedstawia: Atlas dziejów wiata, red. J. Haywood, t³um. P. Dobrowolski, B. Madejski, Warszawa 1998.
1
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wytwór ludzkich zdolnoci twórczych, danych cz³owiekowi przez Boga w akcie
stworzenia3. Judaizm rabiniczny podchodzi³ do wszystkich obcych kultur z ogromn¹ powci¹gliwoci¹, a w³asn¹ to¿samoæ kszta³towa³ w opozycji do nich, w silnym zwi¹zku z w³asn¹ tradycj¹ materialn¹ i duchow¹. W konsekwencji, w judaizmie rabinicznym religijna idea miasta wi¹¿e siê wy³¹cznie z Jerozolim¹. W tej
religii miasto  jako motyw teologiczny  zosta³o tak¿e po³¹czone z gór¹ wiêt¹,
miejscem wybranym przez Boga4.
Redefinicja symboliki miasta w religii Izraela w porównaniu do religii ludów
ociennych dokona³a siê ju¿ znacznie wczeniej. Wynika³a ona z koniecznoci
ujêcia w jêzyku rodowiska kulturowego w³asnej, unikalnej wiary, a lady tej
redefinicji widaæ wyranie w pismach staro¿ytnego Izraela i we wczesnych pismach judaizmu, z których czêæ znalaz³a siê w BH i ST. Kwesti¹ podstawow¹
by³o ujêcie miasta jako miejsca, gdzie stoi wi¹tynia, a wiêc gdzie realizuje siê
spotkanie Boga z Jego ludem. Idea wi¹tyni jako przenonego namiotu (Wj 25-31)
akcentowa³a nomadyczny charakter ¿ycia spo³ecznoci, ale osadnictwo w ziemi
kananejskiej postawi³o problem trwa³ego budynku wi¹tyni (1 Sam 6,1-2.15.17;
7,2.13), a tym samym pozytywnego odniesienia do kultury miejskiej.
Jednak miasto w Biblii nie zawsze ukazywane jest pozytywnie, a ró¿ne teksty sugeruj¹ skrajne koncepcje – od synonimu miejsca, w którym ogniskuje siê
wszelkie z³o (np. Rdz 19,20-32; Iz 1,9-10; Jr 19,13), do miejsca o statusie szczególnej wiêtoci (np. 2 Sam 20,19; Iz 62,10-12; Tb 13,10) i uto¿samianego
z wyj¹tkow¹ opiek¹ Boga (np. 2 Krl 19,34; 20,6; Iz 37,31-35; 38,6; Mi 4,7-8;
Dn 3,28). Ten ostatni typ obrazowania najsilniej doszed³ do g³osu w nowotestamentalnej Ksiêdze Apokalipsy, gdzie Jeruzalem jawi siê jako Oblubienica Baranka (Ap 21,2.10-27)5. Antropomorfizacja tego miasta dokona³a siê jednak
znacznie wczeniej. Liczne lady takiego ujêcia s¹ ju¿ obecne w pismach prorockich (np. Iz 52,1; Ba 4,8-23; Mi 4,13), a jego szczególnym przyk³adem jest
Ksiêga Lamentacji, w której Jerozolima „wyst¹pi³a” w charakterze g³ównego
bohatera literackiego. Janowa wizja Jerozolimy jako miejsca zamieszkania Boga
3
Ch.R. Seitz, Word without End. The Old Testament as Abiding Theological Witness, Waco
1998, s. 276-290.
4
Ogólnie o symbolice góry: M. Eliade, Traktat o historii religii, t³um. J. Wierusz-Kowalski,
Warszawa 1966, s. 361-379; w religiach staro¿ytnego Bliskiego Wschodu: R.J. Clifford, The Cosmic Mountain in Canaan and the Old Testament, Cambridge Massch. 1972; R.L. Cohn, The Sacred Mountain in Ancient Israel, Ann Arbor 1974; o miejscach wiêtych: N. Wyatt, Space and Time
in Religious Life of the Near East, Sheffield 2001, s. 147-157; Sacred Time, Sacred Place. Archaeology and the Religion of Israel, red. B.S. Gittlen, Winona Lake 2002, s. 73-123.
5
W pismach nowotestamentalnych wystêpuje terminologia: Jerozolima lub Jeruzalem, a ró¿nicê
pomiêdzy tymi terminami w pismach w. £ukasza omawia: K. Mielcarek, Ierouvsalhm Ierosóluma.
Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie £ukaszowego obrazu wiêtego miasta w wietle onomastyki greckiej, Lublin 2008. Pisma rabiniczne akcentuj¹ zawsze sens religijny (symboliczny
aspekt miasta), jakby nie zauwa¿aj¹c aspektu socjologicznego i administracyjnego.
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ze swym ludem symbolicznie jest rozwiniêciem motywu z Pieni Moj¿esza (Wj
15,17) i wprowadza uto¿samienie miejsca mitycznego i okrelonego geograficznie i historycznie miasta.
Ujêcie i przekszta³canie w Biblii motywu miasta mo¿na ledziæ na ró¿nych
p³aszczyznach. W przedk³adanym artykule proponujê spojrzenie przez pryzmat
wystêpowania hebrajskiego terminu ry[, który jest jednym z okreleñ odnosz¹cych siê do miast. W Biblii na oznaczenie miasta stosuje siê dwa terminy: ry[
(‘ir) lub hyrq (kirja), które oznaczaj¹ zwart¹ zabudowê, otoczon¹ murem obronnym, w przeciwieñstwie do rcx (chacer) oznaczaj¹cego nieobwarowane zgrupowanie domostw6. Opowieci biblijne wzmiankuj¹ce miasta czasami wprowadzaj¹ te w³anie okrelenia, czêsto jednak przytaczaj¹ wy³¹cznie nazwy w³asne,
pomijaj¹c terminy ogólne.
Poniewa¿ z perspektywy retorycznej zak³ada siê, ¿e u¿ywanie jakiego s³owa nie jest przypadkowe, ale ukierunkowuje na odczytanie przes³ania tekstu7,
tote¿ wystêpowanie terminu ry[ mo¿e byæ pomocne dla zrozumienia ukszta³towania i rozwoju teologicznej koncepcji miasta. Zagadnienie to omawiam wy³¹cznie w kontekcie bli¿szym, pozwalaj¹cym odczytaæ sens tego pojêcia w danym
opowiadaniu.
Ze wzglêdu na obszernoæ kanonu BH analizê ograniczam do Piêcioksiêgu,
uzupe³niaj¹c j¹ pobie¿nym przegl¹dem piêciu wybranych ksi¹g kanonu Proroków
(Joz, Sdz, Iz, Jr, Ez), który to kanon sytuuje dzieje Izraela w Ziemi Obiecanej.
Analiza obejmuje wy³¹cznie perykopy, w których wystêpuje termin ry[, czyli
pomija teksty mówi¹ce o miecie, je¿eli tego w³anie pojêcia nie zastosowano.
Proponowane tutaj ujêcie z perspektywy retoryki odwo³uje siê do tej gry s³ów,
któr¹ odzwierciedla wprowadzenie lub brak s³owa ry[.

6
Znajduj¹ce siê w Biblii wzmianki dotycz¹ce wygl¹du miast sugeruj¹, ¿e przypomina³y one
niewielkie osady obronne znane z wykopalisk na terenie staro¿ytnego Bliskiego Wschodu; szerzej,
Encyklopedia biblijna, red. P.J. Achtemeier, t³um. G. Berny, Warszawa 1999, s. 752-755.
7
Rozwijaj¹ce siê od kilku dekad badania metodami literackimi zwróci³y uwagê na fakt, ¿e
Biblia Hebrajska zosta³a zredagowana w niezwykle przemylany sposób i z tego powodu w analizie literackiej tekstu bierze siê pod uwagê ró¿nego rodzaju niuanse. Szerzej, R. Alter, Introduction
to the Old Testament, [w:] The Literary Guide to the Bible, red. R. Alter, F. Kermode, Cambridge
Massch. 1987, s. 11-35; R. Alter, The Art of Biblical Narrative, New York 1981; J.L. Ska, „Our
Fathers Have Told Us”. Introduction to the Analysis of Hebrew Narrative, Roma 1990; V.P. Long,
The Art of Biblical History, Grand Rapids 1994; Y. Amit, Reading Biblical Narratives. Literary
Criticism and the Hebrew Bible, Minneapolis 2001; Jêzyk Biblii. Od s³uchania do rozumienia, red.
W. Pikor, Kielce 2005.
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ry[ W KSIÊDZE RODZAJU

W Ksiêdze Rodzaju termin ry[ wystêpuje 49 razy, z czego siedem razy8
w tekstach mówi¹cych o dziejach ca³ej ludzkoci (Rdz 1-11) i 42 razy w historii
patriarchów (Rdz 12-50). Nale¿y podkreliæ, ¿e miasta s¹ w historii patriarchów
wzmiankowane znacznie czêciej, gdy¿ wymieniono tam wiele nazw w³asnych,
ale bez podania terminu ry[. Powtarzalnoæ tego pojêcia w poszczególnych perykopach sugeruje zastosowanie symboliki liczb9.
1. Miasta w dziejach ludzkoci

W opowieci o dziejach ca³ej ludzkoci wzmiankowano budowê trzech miast.
Po raz pierwszy termin ry[ wystêpuje w opowiadaniu o Kainie (Rdz 4,17(2))10,
a wiêc we fragmencie narracji, która dotyczy okresu formatywnego (pocz¹tku
wiata)11. Takie ujêcie wskazuje, ¿e koncepcja budowy miasta przynale¿y do cech
ludzkiej natury, czyli zdolnoci do przekszta³cania przyrody (vbk). Poniewa¿
pierwsze miasto zosta³o zbudowane przez Kaina ju¿ po zamordowaniu brata i po
Konkordancja podaje tylko szeæ wyst¹pieñ. Ró¿nica wynika z faktu, ¿e w Rdz 10,11 termin ry[ (i’r) wystêpuje w po³¹czeniu z rzeczownikiem, który mo¿e byæ dwojako t³umaczony. Wiêkszoæ wspó³czesnych przek³adów brzmi: zbudowa³ Niniwê, Rechobot-Ir, Kalach i Resan, ale np.
KJV t³umaczy: city Rechovot, a Wujek: zbudowa³ Niniwê i ulice miasta. W wietle akcentów
masoreckich t³umaczenie Wujka uznajê za najbardziej adekwatne i liczê termin ry[ jako odrêbne
wyst¹pienie, st¹d liczby: 7 i 49.
9
Badacze zajmuj¹cy siê symbolik¹ liczb w Biblii ukazuj¹, ¿e pojawia siê ona na licznych
poziomach, tak¿e na poziomie wyst¹pieñ terminu w perykopie, liczby wariantów danego motywu,
itp. Powtórzenia terminu ry[ w analizowanych ni¿ej perykopach tak¿e sugeruj¹ symboliczne rozumienie. O symbolice liczb w Biblii i u ludów staro¿ytnego Bliskiego Wschodu: E.W. Bullinger,
Figures of Speech Used in the Bible, Grand Rapids 2003 (oryg. 1898); ten¿e, Number in Scripture.
Its Supernatural Design and Spiritual Significance, http://philologos.org/__eb-nis/, [dostêp
18.05.2012]; M.H. Farbridge, Studies in Biblical and Semitic Symbolism, London 2002 (oryg.
1923), s. 87-156; C.J. Labuschagne, Numerical Secrets of the Bible. Rediscovering the Biblical
Codes, N. Richland Hills 2000; S.N. Rosenbaum, Understanding Biblical Israel. A Reexamination
of the Origins of Monotheism, Macon 2002, s. 99-106; T. Stanek, Przes³anie Piêcioksiêgu w wietle struktury retorycznej, Poznañ 2012, s. 51-55. C.J. Labuschagne, Numerical Secrets, s. 141-162,
podaje kilka ogólnych zasad prawid³owej interpretacji.
10
Indeks dolny oznacza liczbê wyst¹pieñ terminu ry[ w danym zdaniu.
11
Poniewa¿ epizody opisane w Rdz 4 rozgrywaj¹ siê ju¿ poza ogrodem, czyli miejscem stworzenia cz³owieka i jego grzechu, niektórzy uwa¿aj¹, ¿e perykopa ta rozpoczyna opis dziejów wiata (np. T.L. Brodie, Genesis as Dialogue – A Literary, Historical, and Theological Commentary,
Oxford Scholarship Online: November 2003; DOI: 10.1093/0195138368.001.0001, dzieli nastêpuj¹co: Rdz 1,1-2,24 [Creation and Its Harmony]; Rdz 2,25-4,16 [Sin and Its Disharmony]). Inni
badacze do³¹czaj¹ jednak to opowiadanie do okresu formatywnego (np. J. Blenkinsopp, The Pentateuch. An Introduction to the First Five Books of the Bible, New Haven – London 1992, s. 59; G.J.
Wenham, Genesis. Word Biblical Commentary, t. I, Dallas 2001, s. 19-20). Moim zdaniem, Rdz 4
stanowi ³¹cznik pomiêdzy opisem stworzenia wiata i opowieci¹ o dziejach wiata; szerzej,
T. Stanek, Przes³anie Piêcioksiêgu, s. 119.
8
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dwukrotnym wygnaniu (Rdz 3,23; 4,16), jawi siê zatem jako rzeczywistoæ naznaczona ludzkim grzechem. Miasto w tym opowiadaniu wystêpuje jako opozycja do ogrodu – miejsca, w którym cz³owiek mia³ zamieszkaæ z woli Boga (Rdz
2,8-15).
W opowiadaniu zastosowano kontrast, czytelny na trzech p³aszczyznach.
Pierwsz¹ jest opozycja ogród-miasto, jako dwóch miejsc na ziemi, w których
mo¿e rozwijaæ siê ¿ycie spo³ecznoci. Drug¹ opozycj¹ jest kontrast pomiêdzy
„budowniczymi” – twórc¹ ogrodu by³ Bóg, który tam w³anie wyznaczy³ ludzkoci miejsce egzystencji; twórc¹ miasta by³ cz³owiek, który równie¿ nada³ mu
nazwê (por. Rdz 1,5.a.8a.10a). Opozycjê tworzy tak¿e nazwa terytorium, na którym Kain zbudowa³ miasto, kraina Nod12, sugeruj¹ca niemo¿noæ trwa³ego osadnictwa, i imiê mu nadane, Henoch13, nios¹ce w sobie aspekt nadziei.
Wiê pomiêdzy miastem a prapotomkiem ludzkoci w linii Kaina wyakcentowano równie¿ na p³aszczynie retorycznej  wzmianka o narodzinach Henocha rozpoczyna siê klasyczn¹ formu³¹: „X pozna³ ¿onê swoj¹…”, ale brakuje
tutaj aktu nadania imienia dziecku (co jest charakterystyczn¹ cech¹ genealogii
patriarchalnych); formu³a nadania imienia pojawia siê natomiast w odniesieniu
do miasta. Zbudowane przez Kaina miasto mog³o odgrywaæ rolê schronienia
i zapewniaæ bezpieczeñstwo wobec zagro¿eñ p³yn¹cych ze strony przyrody, nieprzyjaznej cz³owiekowi po grzechu Adamowym. Nadanie miastu imienia syna
sugeruje, ¿e ten akt rozwoju cywilizacji mo¿e byæ tak¿e odczytywany jako wiadek ludzkich kalkulacji14. To pierwsze miasto, podobnie jak ca³a ludzkoæ pochodz¹ca od Kaina, zaginê³o w wodach potopu.
Po raz drugi termin ry[ wystêpuje w krótkiej narracji (Rdz 10,11.12) w³¹czonej w obszern¹ genealogiê (Rdz 10), fundamentaln¹ dla opisania regionu15. Rozcz³onkowana genealogia popotopowa, obrazuj¹ca rozprzestrzenianie siê ludów
po ca³ej powierzchni ziemi, w opisie przestrzeni pos³uguje siê nazwami w³asNazwa ta, wywodzi siê z rdzenia dwn, który le¿y u pod³o¿a terminów: w³óczyæ siê bez celu,
w³óczêga, wygnanie, nomada, nomadyzm; E. Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of
the Hebrew Language, Jerusalem 1987.
13
Imiê miasta wywodzi siê z rdzenia $nx, który le¿y u pod³o¿a s³ów: odnowa, inauguracja,
kszta³cenie, kszta³towanie; E. Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary; S³ownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Pimie wiêtym, red. L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman III, Warszawa 1998, s. 510, dodaje znaczenie: ‘dedykacja’. Identyczne imiê wystêpuje w genealogii Adama (Rdz 5,18-22) jako tego
patriarchy, którego zabra³ Bóg.
14
Ten motyw szeroko omawia S³ownik symboliki biblijnej, s. 509-515. I. Gruenwald, Rituals
and Ritual Theory in Ancient Israel, Leiden 2003, s. 51-53, twierdzi, ¿e w oczach Boga Izraela
upodobanie znalaz³ nomadyczny styl ¿ycia.
15
Brichto podkrela zwi¹zek tej genealogii z wersetem z Pieni Moj¿esza (Pwt 32,8) oraz
z genealogi¹ Jakuba (Rdz 46,8-27), zawieraj¹c¹ równie¿ 70 postaci; H.Ch. Brichto, The Names of
God. Poetic Readings in Biblical Literature, New York – Oxford 1998, s. 316-318.
12
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nymi z dwoma wyj¹tkami  wzmianki o miecie (Rdz 10,11.12) i wzmianki
o górach (Rdz 10,30)16. Wprowadzona w okresie przedpotopowym opozycja:
miasto/ogród zosta³a tutaj zast¹piona opozycj¹: miasto/góra. W religiach ludów
ociennych góry by³y pojmowane jako naturalne siedziby bóstw, podczas gdy
miasta  przynale¿¹ce do ludzkiej cywilizacji, budowanej z inspiracji i przy pomocy bóstw  koncentrowa³y ludzkie siedziby wokó³ wi¹tyni.
Budowniczym pierwszego miasta po potopie, które otrzyma³o nazwê Resan17, by³ Nimrod, a narracja okrela je jako wielkie miasto miêdzy Niniw¹ i Kalach (Rdz 10,12a). Uderzaj¹ce jest powi¹zanie tego terminu z miejscowoci¹,
która nie odegra³a istotnej roli w historii regionu, i usytuowanie Nimroda, budowniczego miasta, na trzeciej pozycji w genealogii Chama (Rdz 10,8-12)18. Sens
pojêcia miasto, wprowadzony tutaj przez u¿ycie terminu ry[, pozornie ma cechy
neutralne (Nimrod by³ pierwszym mocarzem i zdolnym myliwym; Rdz 10,9a), ale
w zwi¹zku z pochodzeniem od Chama i postêpkiem tego patriarchy (por. Rdz
9,22) nadaje miastu rys negatywnoci.
Zestawienie w biblijnej genealogii dwu punktów religijnego zorientowania
przestrzeni (góra i miasto) ³¹czy siê z dwiema postaciami, Chamem i Szemem,
pozostaj¹cymi w radykalnej opozycji wobec dziedziczenia b³ogos³awieñstwa
ojca. To zestawienie akcentuje z innej perspektywy negatywny aspekt miasta.
Warto zauwa¿yæ, ¿e przywo³ana tutaj opozycja: miasto/góry, rozpatrywana
w wietle pierwotnej miasto/ogród, nadal wskazuje, ¿e dzie³a r¹k ludzkich s¹ naznaczone negatywnie. Proleptycznie natomiast ukierunkowuje uwagê na te teksty, gdzie góra zosta³a uto¿samiona z miastem (np. Iz 25,6-26,3; Ps 133,3), a opozycja miêdzy nimi zosta³a zniesiona dziêki niezwyk³ej Bo¿ej interwencji (Wj
19,10-20).
Trzeci kontekst terminu ry[ znajduje siê w opowieci o budowie wie¿y Babel. W tej opowieci s³owo ry[ zosta³o u¿yte trzykrotnie (Rdz 11,4.5.8), przy
czym dwukrotnie w po³¹czeniu z rzeczownikiem w i e ¿ a (ldgmw ry[)19. Budowniczy miasta i wie¿y zamierzali ustanowiæ taki punkt w przestrzeni, który bêdzie
U¿ycie liczby mnogiej w hebrajszczynie czêsto oznacza intensyfikacjê.
Rdzeñ !sr oznacza: ‘ograniczenie, cugle, uzdê’. Imiê Nimrod wyprowadza siê zwykle od
rdzenia drm, który oznacza: ‘rebeliê, bunt’; E. Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary.
18
Trzeci¹ i siódm¹ pozycjê w genealogiach zajmuj¹ zawsze postacie kluczowe dla narracji.
Dla zrozumienia roli Nimroda nale¿a³oby zbadaæ kontekst dalszy, który wykracza poza analizê terminu ry[.
19
Motyw budowy miasta i wie¿y w mitach akadyjskich obrazuje mo¿liwoæ wiêzi bóstw
i ludzi; T. Jacobson, The Eridu Genesis, [w:] I Studied Inscriptions from Before the Flood. Ancient
Near Eastern, Literary, and Linguistic Approaches to Genesis 1-11, red. R.S. Hess, D.T. Tsumura,
Winona Lake 1994, s. 129-142. C. Schedl, Historia Starego Testamentu, t³um. S. Stañczyk, Tuchów 1996, t. I, s. 367-378, pokazuje, ¿e kieruj¹ca tym opowiadaniem struktura liczbowa nawi¹zuje do symboliki zigguratu Marduka, Etemenanki, uwa¿anego za budowlê odzwierciedlaj¹c¹ strukturê kosmosu.
16
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centralnym punktem orientacji20. Miasto w tej opowieci nie ma ju¿ ¿adnych neutralnych cech, które da³oby siê przypisaæ miastom budowanym przez Kaina
i Nimroda (np. schronienie, ¿ycie wspólnotowe, przejaw ludzkich zdolnoci do
podporz¹dkowania sobie bytów przyrody), ale jawi siê jako symptom d¹¿enia do
takiej autonomii, która sama dla siebie ustanawia zasady i prawa. Trzykrotne
u¿ycie terminu miasto sugeruje intensyfikacjê postawy ludzkiej samodzielnoci,
która d¹¿y do zorganizowania swego wiata bez odwo³ywania siê do Boga.
O ile poprzednie opisy budowy miasta wprowadza³y opozycjê: dzie³o ludzkich r¹k (miasto) i byt natury (ogród, góra), to trzecia budowla jest ca³kowicie
dzie³em ludzkim, a jednoczenie syntez¹ dwu przestrzeni – horyzontalnej (miasta) i wertykalnej (wie¿y). Przedsiêwziêcie budowy Bóg zakoñczy³ pomieszaniem
jêzyków, uniemo¿liwiaj¹cym dalsz¹ wspó³pracê ludzi przy tym dziele, i rozproszy³ ich po powierzchni ca³ej ziemi. Takie ujêcie jest przeciwieñstwem poprzednich obrazów budowy miasta, gdzie nie wyst¹pi³ motyw karz¹cej interwencji
Boga.
Optyka biblijnej opowieci odrzuca inwencjê ludzi, którzy sami dla siebie
chc¹ zbudowaæ znak orientacji w przestrzeni i dla przysz³ych pokoleñ zostawiæ
w³asne imiê21. Narracja nie wyró¿nia imiennie ¿adnego z bohaterów, ale podaj¹c
kierunek ich przybycia ze wschodu, mo¿e sugerowaæ plemiona Joktama, których
siedziby rozci¹ga³y siê ku górom wschodnim (Rdz 10,30)22. W kontekcie
wzmiankowanego we wczeniejszych opowiadaniach kierunku na wschód, który
oznacza³ oddalanie od Boga (Rdz 3,24; 4,16), kierunek ze wschodu mo¿na tak¿e
odczytywaæ jako samodzielny wybór drogi „powrotu”23. Decyzja o budowie miasta i wie¿y jeszcze dobitniej jawi siê w tym kontekcie jako przejaw ludzkiej samodzielnoci, ignoruj¹cej zale¿noæ od Boga.
2. Miasta w dziejach patriarchów

W opowiadaniach o dziejach patriarchów (Rdz 12-50) wzmiankowane s¹
wy³¹cznie miasta ju¿ istniej¹ce, a termin ry[ wystêpuje w tej czêci w sposób
wskazuj¹cy na jego teologiczny sens. Opowieæ biblijna czasami lokuje patriarW religiach ludów ociennych wiat jawi siê jako przestrzeñ zorganizowana wokó³ tego
miejsca, od którego rozpoczê³o siê stwarzanie kosmosu, tote¿ w cywilizacji ten punkt stanowi³
miejsce centralnej wi¹tyni, np. Etemenanki, Iunu.
21
Paw³owski zwraca uwagê na motywy: rozproszenia i podzia³u, a motyw miasta wi¹¿e
z genealogi¹ Kaina; Z. Paw³owski, Opowiadanie, Bóg i pocz¹tek. Teologia narracyjna Rdz 1-3,
Warszawa 2003, s. 275-278. Zbudowaæ imiê oznacza osi¹gn¹æ niemiertelnoæ – motyw wielu
mitów. Adam opuci³ ogród w Eden jako miertelny, a dalsz¹ egzystencjê ludzkoci gwarantuje
jedynie potomstwo; M. Fishbane, Text and Texture. Close Readings of Selected Biblical Texts, New
York 1979, s. 37.
22
Joktam znajduje siê na czwartej pozycji w genealogii Szema.
23
Szerzej: T. Stanek, Przes³anie Piêcioksiêgu, s. 130-132.
20
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chów w miastach (np. Abraham mieszka Beer Szewie, Rdz 22,19; Izaak w Gerarze, Rdz 26,6; Jakub prawdopodobnie w Betel spêdza noc, w której mia³ widzenie, Rdz 28,18-19), jednak¿e wtedy w okreleniu lokalizacji nie wystêpuje termin ry[. Miasto bywa oznaczone w ten sposób tylko wtedy, gdy Abraham, Izaak
lub Jakub rozbijaj¹ namioty w pobli¿u, a opowiadania, które umieszczaj¹ patriarchów w miastach (np. Rdz 13,18; 14,13; 18,1; 20,1; 22,19; 23,2; 26,6; 33,17),
u¿ywaj¹ wy³¹cznie nazw w³asnych, bez podania okrelenia ry[.
W tej czêci Piêcioksiêgu termin ry[ po raz pierwszy pojawia siê w zwi¹zku
z Sodom¹ i w tym opowiadaniu wystêpuje a¿ 16 razy, w trzech ró¿nych kontekstach:
 we wzmiance, ¿e Lot po rozstaniu z Abrahamem osiad³ w miastach tego
okrêgu (rkkh yry[b), a¿ do Sodomy (Rdz 13,12)24;
 trzykrotnie w dialogu Abrahama z Bogiem, gdy usi³owa³ ratowaæ Sodomê
(Rdz 18,24.26.28);
 dwunastokrotnie w opowiadaniu o zag³adzie Sodomy (Rdz 19,4.12.14.15.
16.20.21.22.25(2).29(2)), przy czym
o dziewiêciokrotnie w odniesieniu do Sodomy, miasta przeznaczonego na
zniszczenie (Rdz 19,4.12.14.15.16.25(2).29(2));
o trzykrotnie w odniesieniu do Soar, miasta ocalonego ze wzglêdu na Lota
(Rdz 19,20.21.22)25.
Nasycenie tego krótkiego opowiadania licznymi powtórzeniami terminu ry[
ujêto w symboliczne liczby. Okrelenie w ten sposób Sodomy po raz czwarty
wskazuje na negatywne konotacje, natomiast nowy akcent pojawi³ siê w stosunku do Soar, które to miasto zosta³o ocalone, aby móg³ w nim zamieszkaæ sprawiedliwy Lot. Takie zastosowanie terminu ry[ sugeruje, ¿e miasto  jako dzie³o
ludzkich r¹k  dwiga na sobie pierwiastki ludzkiego niepos³uszeñstwa, ale z ³aski
Boga ten negatywny aspekt mo¿e byæ usuniêty. Ocalenie Soaru ze wzglêdu na
Lota proleptycznie wskazuje na mo¿liwoæ wyrwania” miasta z tych negatywnych treci, które zosta³y weñ wpisane przez to, ¿e u pocz¹tków by³y budowane
przez buntowników (Kain, Nimrod, ludzkoæ ze Wschodu).
24
Wzmianka o rozstaniu Lota z Abramem u¿ywa dwu terminów, które sugeruj¹ negatywny
kontekst: termin miasto oraz kierunek drogi na wschód. Kierunek ten pojawi³ siê wczeniej we
wzmiance o opuszczeniu ogrodu przez wygnan¹ stamt¹d ludzkoæ; ten kierunek tak¿e obra³ Kain,
uciekaj¹c po zamordowaniu brata. O symbolice kierunków w Biblii i u ludów staro¿ytnego Bliskiego Wschodu: N. Wyatt, Space and Time, s. 33-52; w Piêcioksiêgu: T. Stanek, Piêcioksi¹g jako
narracja symboliczna, w przygotowaniu.
25
Lot nalega³, aby Bo¿y pos³aniec pozwoli³ mu schroniæ siê w tym ma³ym miecie i nie zostawia³ go na pustyni. S³ownik symboliki biblijnej, s. 511, twierdzi, ¿e jest to dowód przywi¹zania Lota
do z³a cywilizowanego ¿ycia [ ] znak, i¿ nie móg³ wyobraziæ sobie dalszego ¿ycia bez niewielkiego choæby miasta grzechu.
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Oprócz opowiadania o Sodomie w historii patriarchów termin ry[ pojawia siê
jeszcze 26 razy26.
W o p i s i e d z i e j ó w A b r a h a m a termin ry[ wystêpuje szeciokrotnie,
w trzech ró¿nych kontekstach. Kupuj¹c grób dla Sary (Rdz 23,10.18), Abraham
podkrela, ¿e jest przybyszem, a nie mieszkañcem, choæ wczeniejsze opowiadanie wzmiankowa³o, ¿e mieszka³ w Beer Szewie, która by³a w owym czasie znacz¹cym miastem. Druga wzmianka u¿ywa s³owa ry[ w opisie przyjazdu s³ugi
Abrahama po ¿onê dla Izaaka, który to s³uga zatrzyma³ siê przed miastem (Rdz
24,10.11.13). Po raz trzeci terminem tym okrelono Beer Szewê, w pobli¿u której Abraham zawar³ przymierze z Abimelechem (Rdz 26,33). Sposób zastosowania tego terminu podkrela obcoæ Abrahama wobec cywilizacji miejskiej.
W o p i s i e d z i e j ó w J a k u b a termin ten zastosowano 11 razy, w czterech opowiadaniach. Po raz pierwszy ry[ odnosi siê do Luz, pierwotnej nazwy
miejscowoci, której Jakub wskutek nocnego objawienia nada³ imiê Betel (Rdz
28,19). Dwukrotnie tym terminem okrelono Szechem, w p o b l i ¿ u którego
Jakub roz³o¿y³ swe namioty (Rdz 33,18(2)). W nastêpuj¹cym bezporednio po tej
wzmiance opowiadaniu o uwiedzeniu Diny i wymordowaniu mieszkañców Szechem (Rdz 34,202.242.25.27.28) omawiane pojêcie wystêpuje siedmiokrotnie,
sugeruj¹c symboliczne znaczenie tego miasta27. Po raz ostatni pojawia siê, gdy
mowa o tym, ¿e mieszkañcy miast okolicznych lêkali siê Jakuba i jego klanu po
oczyszczeniu ca³ego domu od pos¹¿ków bóstw (Rdz 35,5). Opowiadania pokazuj¹, ¿e Jakub mieszka³ w pobli¿u miast, ale na zewn¹trz nich.
Termin ry[ pojawia siê jeszcze trzykrotnie w genealogii Ezawa (Rdz
36,32.35.39), ale tutaj zawsze wystêpuje w powi¹zaniu z nazw¹ w³asn¹, podobnie jak w przypadku miast zbudowanych przez Kaina i Nimroda oraz Sodomy.
Miasta przynale¿¹ce do potomków Ezawa przedstawiono jako zamieszka³e przez
nich, w przeciwieñstwie do Jakuba, o którym opowieæ mówi, ¿e mieszka³ przed
miastem.
W o p o w i e  c i o J ó z e f i e znajduje siê szeæ wzmianek, w których
wyst¹pi³ termin ry[. Wpierw, nieokrelone z nazwy miasta to miejsca, gdzie gromadzi siê ¿ywnoæ (Rdz 41,35.48(2)), a potem – z woli Józefa – ca³¹ ludnoæ (Rdz
47,21). Wzmianka, ¿e w miecie bracia spotkali Józefa (Rdz 44,4.13), sugeruje,
¿e on tam przebywa³, choæ tekst jednoznacznie nie mówi, czy równie¿ tam mieszka³.

Liczba ta jest równowartoci¹ tetragramu hwhy. O wystêpowaniu w BH: C.J. Labuschagne,
Numerical Secrets, s. 75-140.
27
Liczba 7 wi¹¿e siê zawsze z kultem; M.H. Farbridge, Studies in Biblical, s. 119-139; T. Stanek, Liczby jako aspekt jêzyka religijnego. Przyk³ady retoryki Tory, [w:] Filozofia religii t. IV, red.
J. Baniak, Poznañ 2008, s. 110-113.
26
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II. TERMIN

ry[ W CZTEROKSIÊGU

W K s i ê d z e W y j  c i a termin ry[ pojawia siê tylko trzy razy w opowiadaniu o pobycie Izraela w Egipcie. Pierwsza wzmianka dotyczy budowy miast
Pithom i Ramses, które mia³y byæ magazynami dla faraona (Wj 1,11), a rzeczownik ten wystêpuje w liczbie mnogiej, w formie zale¿nej, w po³¹czeniu z rzeczownikiem, który mo¿na t³umaczyæ jako ‘nêdza’ lub ‘u¿ytecznoæ’ (twnksm yry[)28.
Druga wzmianka, gdzie termin ten wystêpuje dwukrotnie, pojawia siê w opisie
plagi gradu – Moj¿esz wychodzi poza miasto, aby odwo³aæ opady gradu (Wj
9,29.33).
Opowieæ Ksiêgi Wyjcia skutecznie uniknê³a przypisania Izraelitom
mieszkania w miastach. Negatywny aspekt cywilizacji miejskiej podkrelono
przez zastosowanie tego terminu w opowiadaniu o upokorzeniu, jakie spotka³o
Izraelitów z powodu nadania im statusu niewolników buduj¹cych miasto. Zastosowana liczba mnoga, która nadaje odcieñ intensyfikacji, nawi¹zuje do Sodomy
i miast okolicznych (por. Rdz 13,12; 19,25.29), gdzie tak¿e zastosowano tê formê gramatyczn¹ (rkkh yr[). Modlitwa Moj¿esza poza miastem nie ma w tekcie
wyranego objanienia i mo¿e wskazywaæ, ¿e mieszka³ on poza miastem albo
tylko wychodzi³ z miasta, aby siê modliæ. W ka¿dym razie dopiero opuszczenie
miasta skutecznie powstrzyma³o grad, podczas gdy jego przywo³anie nast¹pi³o
w miecie. Plaga ta zniszczy³a plony na polu, a ocaleli w niej mieszkañcy miast,
tote¿ mo¿na tutaj dostrzec po³¹czenie miasta i ziemi, bêd¹ce istotnym motywem
niektórych instrukcji kultowych.
W K s i ê d z e K a p ³ a ñ s k i e j, skoncentrowanej na unormowaniu ¿ycia
w Ziemi Obiecanej, termin ry[ pojawia siê w zupe³nie nowej perspektywie. Wystêpuje tam 14 razy, w trzech kontekstach29, a dotyczy domu po³o¿onego w miecie, który (potencjalnie) jest w³asnoci¹ Izraelity. Wpierw wystêpuje czterokrotnie w instrukcji skierowanej do kap³anów i mówi o domu „dotkniêtym tr¹dem”
(t[rc), który musi ujrzeæ kap³an (Kp³ 14,40.41.45.53). Po raz drugi powtarza siê
siedmiokrotnie w poleceniu adresowanym do ca³ego Izraela i podaje zasady
wykupu domu w miecie (Kp³ 25,29.30.32(2).33(2).34). Ostatni raz termin ry[ wystêpuje trzykrotnie w grobach i mówi o klêsce, jaka dotknie: miasto, lud i wi¹tyniê jako kara za niegodziwoæ mieszkañców (Kp³ 26,25.31.33).
Zazwyczaj etymologiê s³owa twnksm wi¹¿e siê z rdzeniem !kf mieszkaæ (E. Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary). Uwa¿am jednak, ¿e nale¿y raczej upatrywaæ podobieñstwa do
s³owa !ksm ‘nêdza, nêdzny’, albo wprost wyprowadziæ od rdzenia !ks znacz¹cego ‘byæ u¿ytecznym,
co uzyskaæ’. Miasta budowane na u¿ytek faraona wskazuj¹, ¿e przeznaczy³ on Izraela na sw¹ s³u¿bê. Decyzja ta ostatecznie zosta³a przez Jahwe odwrócona i okaza³a siê w skutkach nêdzna. Forma
gramatyczna zdania sugeruje konotacjê z opowiadaniem o Locie (Rdz 13,12).
29
Liczba: 14 = 7 + 7. Rozk³ad powtórzeñ w instrukcji: 4 + 7 + 3, a te liczby równie¿ nios¹
symboliczne znaczenia.
28
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Sposób, w jaki termin ry[ zastosowano w Ksiêdze Kap³añskiej, pokazuje, ¿e
pojêciu miasto nadano nowy sens. Koncepcja miasta wyra¿ana przez ten termin
zosta³a w tym ujêciu jednoznacznie powi¹zana z domem, który stanowi rzeczywisty podmiot instrukcji. Norma dotycz¹ca oczyszczenia wprowadza dom – po³o¿ony w miecie – w kontekst kultowy, a przez naturê choroby wi¹¿e go
z osob¹, gdy¿ dom i cz³owiek mog¹ byæ dotkniête tr¹dem (t[rc) i podlegaj¹
oczyszczeniu rytualnemu. Zasady wykupu domu w miecie umieszczono w obszerniejszym zbiorze norm, reguluj¹cych sprawy powrotu do utraconej ziemi
przodków (jubileusze), co wskazuje na paralelizm kwestii: ziemi (nigdy niepodlegaj¹cej ostatecznej sprzeda¿y) i domu w miecie (który mo¿e byæ sprzedany).
W K s i ê d z e L i c z b s³owo ry[ wystêpuje 49 razy, przy czym pojawia siê
z ró¿n¹ czêstotliwoci¹ w poszczególnych fragmentach i w ró¿nych odcieniach
semantycznych. Na pocz¹tku i koñcu Ksiêgi struktura kontekstu jest podobna –
termin ry[ wystêpuje trzykrotnie w ka¿dej czêci w odniesieniu do miast przynale¿¹cych do obcych ludów: (1) w opowiadaniu o wys³aniu szpiegów (Lb
13,19.28) kontekst dotyczy miast w Kanaanie, a Kadesz jest wspominane jako
miasto po³o¿one na granicy Edomu (Lb 20,16); (2) w opowieci o Balaamie (Lb
22,36; 24,19), spotkanie Balaama z Balakiem oraz zapowiedziane w proroctwie
Balaama zniszczenia usytuowano w miecie moabickim, a ostatnia uwaga dotyczy zniszczenia przez Izraelitów miast madianickich (Lb 31,10).
Pozosta³e wzmianki koncentruj¹ siê w trzech rozdzia³ach i dotycz¹ osadnictwa
Izraela, a ich kontekst sugeruje jednoznacznie znaczenie symboliczne. W opowiadaniach o pierwszych podbojach, gdy Izraelici zajmuj¹ pierwsze miasta Zajordania i osiedlaj¹ siê w nich, terminu ry[ u¿yto 14 razy  szeciokrotnie w opisach
podbojów: zdobycie Aradu (Lb 21,2.3), Cheszbonu i miast Amorytów (Lb
21,25(2).26.27) i omiokrotnie we wzmiankach o osiedleniu w Zajordaniu Rubena i po³owy pokolenia Manassesa (Lb 32,16.17.24.26.33(2).36.38). Najczêciej –
bo 29 razy na 34 wersety – termin ry[ wystêpuje w instrukcji o ustanowieniu
miast lewickich i miast ucieczki dla przypadkowego mordercy (Lb 35,2(2).3.4(2).53.
63.7(2).8(2).11(2).12.13(2).143.15.25.26.27.28.32).
W kontekcie tych ostatnich wzmianek widaæ, ¿e omawiane pojêcie nabiera
wyranego znaczenia kultowego. Podboje miast Negewu i Zajordania oraz osiedlenie w nich Izraela pokazuje, ¿e miasta – wraz z ludem wybranym – zosta³y
w³¹czone w kontekst czystoci rytualnej. Jeszcze silniej ukazuje to instrukcja dotycz¹ca wydzielenia miast lewickich rozrzuconych na terytoriach wszystkich plemion
Izraela, które maj¹ byæ rekompensat¹ za brak ziemi. W zwi¹zku z tym (podobnie
jak w Kp³ 14; 25; 26) miasto ponownie postawiono w relacji do ziemi. Miasta lewickie mia³y s³u¿yæ jako schronienie dla przypadkowego zabójcy, którego czyn
bezczeci³ ziemiê, a okres przebywania w nich koñczy³a mieræ arcykap³ana30.
30

Wród licznych instrukcji kultowych BH brakuje opisu rytua³u intronizacji nowego arcyka-
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Usytuowanie terminu ry[ w tych w³anie normach, w po³¹czeniu z opisem
podboju ziemi i miast, w aspekcie teologicznym nadaje miastu nowy wymiar.
Wyrane powi¹zanie go z grzechami ludu i losem, jaki spotka lud i ziemiê, wprowadza to dzie³o ludzkich r¹k  naznaczone grzechem budowniczych – w kontekst czystoci rytualnej. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e Izrael wype³nia pos³annictwo odkupienia miast, podobnie jak wype³nia pos³annictwo wzglêdem
ziemi. Nale¿y podkreliæ, ¿e w myl poleceñ Boga Izrael ma przej¹æ miasta ju¿
wybudowane i zamieszka³e, podobnie jak ju¿ zagospodarowan¹ ziemiê.
W K s i ê d z e P o w t ó r z o n e g o P r a w a termin ry[ pojawia siê a¿ 57
razy31. Wprowadzono go w tekstach normatywnych paralelnych do Ksiêgi Wyjcia, pomimo ¿e pierwotnie tam go nie u¿yto. W wypowiedziach narracyjnych,
gdzie wystêpuje w kontekstach znanych z poprzednich opowiadañ, obserwuje siê
tak¿e znacznie silniejsze nasycenie tym rdzeniem.
Pierwsza czêæ wielkiej mowy Moj¿esza (Pwt 1-11), która jest przypomnieniem wydarzeñ opisanych w Ksiêdze Liczb, przywo³uje termin ry[ 21 razy32.
Dwukrotna wzmianka we wspomnieniu o wys³aniu szpiegów (Pwt 1,22.28)
i piêtnastokrotna w opowieci o zdobyciu miast Zajordania, które zosta³y oddane
rodom Rubena i Manassesa (Pwt 2,34(2).35.36.37; 3,4(2).5(2).6.7.10(2).12.19), nawi¹zuje do epizodów opisanych w Ksiêdze Liczb (por. Lb 32, gdzie ry[ powtarza
siê tylko osiem razy). Analogi¹ do instrukcji wydzielenia miast lewickich i miast
ucieczki (Lb 35) jest opis ustanowienia po stronie wschodniej Jordanu miast ucieczki (Pwt 4,41.42) na polecenie Moj¿esza, co obrazuje jej czêciowe wype³nienie.
W swej mowie Moj¿esz jeszcze dwukrotnie zapewnia, ¿e miasta kananejskie
bêd¹ dane Izraelowi (Pwt 6,10; 9,1).
Najczêciej, bo a¿ 36 razy33, termin ry[ wystêpuje w czêci normatywnej (Pwt
12-28), która obejmuje instrukcje dotycz¹ce przysz³oci Izraela w Kanaanie oraz
b³ogos³awieñstwo i przekleñstwo zwi¹zane z zawartym przymierzem. Otwiera je
przykazanie nakazuj¹ce zabiæ tego, kto namówi mieszkañców miasta do ba³wop³ana, natomiast z jego mierci¹ powi¹zano normê dotycz¹c¹ przypadkowego zabójcy. Mo¿na
wysnuæ wniosek, ¿e mieræ arcykap³ana ma walor odkupieñczy wzglêdem ziemi, zbezczeszczonej
przez zabójstwo. Szerzej, E.N. Zwijacz, Obraz ludu Bo¿ego wed³ug Ksiêgi Liczb, Kraków 2010,
s. 285.
31
Symbolicznie tê liczbê mo¿na uj¹æ jako 40 + 17, czyli liczbê pe³ni kosmicznej plus liczbê
imienia Bo¿ego. C.J. Labuschagne, Numerical Secrets, s. 75-104, odczyta³, ¿e liczba 17 odgrywa
istotn¹ rolê w strukturze Piêcioksiêgu.
32
21 = 3 × 7; s¹ to liczby z porz¹dku kultowego. W poszczególnych perykopach narracji liczba powtórzeñ terminu ry[ wystêpuje w wariantach: 2 (niedoskona³oæ, niedope³nienie) i 15 (wartoæ liczbowa Bo¿ego imienia hy).
33
W symbolice mo¿e to byæ 4 × 9 (3 × 3) lub 3 × 12 (4 × 3). W ka¿dym przypadku istnieje
odniesienie do: tajemnicy (liczba 3) oraz doczesnoci (liczba 4). Zastosowanie liczb w mniejszych
perykopach, oprócz liczb: 3 i 4 akcentuje liczbê 7 (wartoæ kultowa), a tak¿e wprowadza liczbê 5
(równowartoæ litery h). Oprócz tego nale¿y zwróciæ uwagê na trzykrotne pojedyncze wyst¹pienia.
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chwalstwa (Pwt 13,13.14.16.17), gdzie s³owo to powtórzono czterokrotnie. Po
nim nastêpuje przykazanie ustanowienia miast ucieczki po stronie zachodniej,
wraz z instrukcj¹ dotycz¹c¹ postêpowania wobec przypadkowego zabójcy (Pwt
19,1.2.5.7.9.11.12), gdzie pojêcie ry[ powtórzono siedmiokrotnie. Równie¿ siedmiokrotnie powtarza siê ten termin w przykazaniach dotycz¹cych zdobywania
miast (Pwt 20,10.14.15(2).16.19.20) – miastom odleg³ym mo¿na postawiæ warunki pokoju, ale te, w których maj¹ zamieszkaæ Izraelici, nale¿y ca³kowicie zniszczyæ. Takie ujêcie wskazuje wyranie na koniecznoæ odnowy – miasta maj¹ byæ
odbudowane przy zachowaniu zasad czystoci rytualnej.
Silne nasycenie tym terminem wystêpuje tak¿e w instrukcjach normuj¹cych
¿ycie spo³ecznoci, gdzie w doæ lapidarnych sformu³owaniach powtórzono go
(odpowiednio) piêæ, trzy i siedem razy. Rozpoczyna je pouczenie mówi¹ce o tym,
jak postêpowaæ w przypadku znalezienia zw³ok ludzkich na polu w pobli¿u miasta (Pwt 21,2.3(2).4.6); po niej nastêpuje przykazanie dotycz¹ce krn¹brnego syna,
którego rodzice musz¹ wydaæ s¹dowi na ukamienowanie (Pwt 21,19.20.21); koñczy je norma dotycz¹ca oskar¿enia polubionej kobiety o brak dziewictwa (Pwt
22,15.17.18.21.23.24(2)). S³owo ry[ jeszcze raz pojawia siê w normie dotycz¹cej
lewiratu (Pwt 25,8), a po raz ostatni wystêpuje w b³ogos³awieñstwie (Pwt 28,3)
i w przekleñstwie (Pwt 28,16).
Warto zauwa¿yæ zmianê ujêcia tego zagadnienia – podczas gdy instrukcje
Ksiêgi Liczb odnosi³y siê wy³¹cznie do miast lewickich, w tekstach normatywnych Ksiêgi Powtórzonego Prawa termin ry[ zastosowano w taki sposób, ¿e miasto
jawi siê jako zwyczajne miejsce zamieszkania Izraelitów. Odmiennoæ stylistyczna
i treciowa Ksiêgi Powtórzonego Prawa zosta³a potwierdzona tak¿e i w tej perspektywie i pokazuje, ¿e miasto – które w Ksiêdze Rodzaju zosta³o naznaczone negatywnie  staje siê miejscem, w którym zamieszka lud wybrany. Nigdzie w czteroksiêgu nie ma natomiast wzmianki o tym, ¿e Izraelici maj¹ budowaæ miasta 
ca³a mowa Moj¿esza koncentruje siê wokó³ kwestii zdobycia miast ju¿ zbudowanych i ich zasiedlenia, a w dalszej czêci biblijnej opowieci Jozue podkrela,
¿e zasiedlili „miasta, których nie budowali” (por. Joz 24,13).

III. PRZEKSZTA£CANIE KONCEPCJI MIASTA
Analiza terminu ry[ w Piêcioksiêgu sugeruje, ¿e koncepcja miasta wi¹¿e siê
z ludzk¹ dzia³alnoci¹ i jest naznaczona podwójnym znamieniem – twórcz¹ zdolnoci¹, p³yn¹c¹ z przykazania Bo¿ego, oraz skutkami Adamowego grzechu.
W prehistorii ludzkoci (Rdz 4-11) wzmiankowane s¹ trzy miasta, a ich znaczenie zawsze jest ambiwalentne, choæ w ka¿dym przypadku inne: pierwsze miasto
zosta³o wybudowane przez cz³owieka naznaczonego znamieniem mordercy (Rdz

20

TERESA STANEK

4,172), drugie wzniós³ cz³owiek przekraczaj¹cy si³¹ i zdolnociami swoich wspó³ziomków (Rdz 10,11.12), a trzecie powsta³o dziêki wspólnemu wysi³kowi ludzi,
ale pomylane by³o jako próba uzyskania samodzielnoci i niezale¿noci od Boga
(Rdz 11,4.5.8).
W opowieciach o dziejach patriarchów miasta wystêpuj¹ doæ licznie, ale
zastosowanie terminu ry[ zawsze podkrela ich negatywny charakter. Dwunastokrotne u¿ycie go w opowieci o zag³adzie Sodomy i okolic (Rdz 18,24.26.28;
19,4.12.14.15.16.252.292) silnie uwydatnia nie tylko grzeszn¹ naturê cywilizacji
miejskiej, ale pokazuje tak¿e samo miasto jako skazane na zag³adê z powodu z³a
czynionego przez jego mieszkañców. Pierwsza próba „odkupienia miasta” to dialog Abrahama z Bogiem dotycz¹cy ratunku dla Sodomy, ukazuj¹cy zwi¹zek losu
miasta i postawy jego mieszkañców. Rozmowa ta pokazuje, ¿e miasto mo¿e istnieæ pod warunkiem, ¿e jego mieszkañcy s¹ ludmi sprawiedliwymi. Zatrzymywanie patriarchów przed miastem (np. Rdz 24,10.11.13; 28,19; 33,182) symbolicznie antycypuje oczekiwane oczyszczenie miasta, natomiast ocalenie Soaru ze
wzglêdu na Lota proleptycznie mówi o przejêciu przez Izraela grzesznych miast
kananejskich.
Dokonane przez Izraela podboje i ustanowienie miast lewickich da³o pocz¹tek nowej koncepcji miasta. Zosta³y one – podobnie jak ziemia – wyzwolone
i przesz³y na w³asnoæ sprawiedliwych. W opowieci czteroksiêgu wystêpowanie terminu ry[ jednoznacznie wi¹¿e siê z kontekstem czystoci rytualnej. Najwy¿sze nasycenie tym rdzeniem wykazuj¹ teksty dotycz¹ce miast lewickich
i miast ucieczki oraz osadnictwa w Zajordaniu, a symbolika liczbowa podkrela
jeszcze sens dos³ownej warstwy tekstu. Kl¹twa, któr¹ zosta³y ob³o¿one pogañskie miasta, wspó³gra z opowiadaniami Ksiêgi Rodzaju, gdzie miasto jawi siê
jako rezultat ludzkiej bez-bo¿nej dzia³alnoci. Wprowadzenie terminu ry[ do
tekstów b³ogos³awieñstw i przekleñstw sugeruje zwi¹zek pomiêdzy ziemi¹ i miastem a postêpowaniem Izraela, który mo¿e byæ wygnany zarówno z ziemi, jak
i miast.
1. Podbój Kanaanu i osadnictwo Izraela

Zapowiedziane w Piêcioksiêgu spe³nienie Bo¿ej obietnicy (por. Pwt 6,10)
opisane zosta³o w Ksiêgach: Jozuego i Sêdziów, które tak¿e symbolicznie stosuj¹ to pojêcie.
K s i ê g a J o z u e g o u¿ywa terminu ry[ a¿ 157 razy, po raz pierwszy we
wzmiance o przejciu Jordanu, gdzie odnosi siê do ‘miasta Adam’ (~da), w okolicach którego zatrzyma³y siê wody (Joz 3,16), umo¿liwiaj¹c przeprawê Izraela,
a po raz ostatni w po¿egnalnej mowie podkrelaj¹cej spe³nienie Bo¿ej obietnicy:
Da³em wam ziemiê, której nie uprawialicie, i miasta, w których mieszkacie,
a których nie budowalicie (Joz 24,13).
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W Ksiêdze Jozuego termin ry[ pozwala wyró¿niæ trzy tematy: podboje, podzia³ ziemi oraz ustanowienie miast lewickich.
Pierwszy z nich, to opisy kampanii wojennych, zakoñczonych zdobyciem
miast, a w jednym przypadku, przymierzem wasalnym. S³owo to w opisach podbojów powtarza siê 57 razy34 w czterech tylko kontekstach:
 16 razy w opisie zdobycia Jerycha (Joz 6,3(2).4.5.7.11.14.15(2).16.17.20(2).
21.24.26),
 28 razy w opisie zdobycia Ai (Joz 8,1.2.43.5.6.7.8(2).11.12.13(2).14(2).16(2).
17.18.19(2).20.21(2).22.27.29); znamienne jest, ¿e termin ten nie pojawi³ siê
ani razu we wczeniejszym rozdziale, opisuj¹cym klêskê pod Ai,
 dwukrotnie (zawsze w liczbie mnogiej) w odniesieniu do miast, które wy³udzi³y przymierze  Gibeon, Kefira, Beerot i Kiriat-Jearim (Joz 9,17(2)),
 dziesiêciokrotnie w opisie b³yskawicznej kampanii wojennej (Joz 10,22.19.20.
37.39;11,12.13.14.19.21), w której Jozue podbi³ ca³¹ seriê miast.
Drugi temat, w którym termin ry[ powtarza siê 40 razy, dotyczy podzia³u ziemi i wystêpuje w dwu perykopach, wyranie od siebie oddzielonych:
 W opisie pierwszego podzia³u dla piêciu plemion termin ry[ zastosowano
29 razy:
o dziesiêciokrotnie w relacji dotycz¹cej Rubena, Gada i po³owy Manassesa, po wschodniej stronie Jordanu (Joz 13,9.10.16.17.21.23.25.28.30.31),
o dwukrotnie w relacji dotycz¹cej Kaleba (Joz 14,4.12),
o dwunastokrotnie w relacji dotycz¹cej Judy (Joz 15,9.21.32.36.41.44.51.
54.57.59.60.62),
o dwukrotnie w relacji dotycz¹cej Efraima (Joz 16,92) – (wydzielone miasta w dziedzictwie Manassesa),
o trzykrotnie w relacji dotycz¹cej po³owy plemienia Manassesa po stronie zachodniej (Joz 17,9(2).12).
 Druga perykopa opisuje podzia³ ziemi w Szilo, dla siedmiu pozosta³ych
plemion oraz odrêbnie dla Jozuego, a termin ry[ powtórzono 21 razy:
o piêciokrotnie w relacji dotycz¹cej Beniamina (Joz 18,9.14.21.24.28),
o trzykrotnie w relacji dotycz¹cej Symeona (Joz 19,6.7.8),
o dwukrotnie w relacji dotycz¹cej Zabulona (Joz 19,15.16),
o dwukrotnie w relacji dotycz¹cej Issachara (Joz 19,22.23),
o trzykrotnie w relacji dotycz¹cej Asera (Joz 19,29.30.31),
o trzykrotnie w relacji dotycz¹cej Neftalego (Joz 19,35.38.39),
34

Liczba identyczna jak w Pwt, o symbolice 40 + 17.
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o jeden raz w relacji dotycz¹cej Dana (Joz 19,48),
o dwukrotnie w relacji dotycz¹cej Jozuego (Joz 19,50(2)).
Trzeci temat to zdobycie Kanaanu, którego zwieñczeniem by³o ustanowienie
miast ucieczki po stronie zachodniej oraz wydzielenie miast lewickich. W opowiadaniach o podziale ziemi i miast termin ten wystêpuje 49 razy35. W tym przypadku
dokonano podzia³u wed³ug plemion lewickich – potomków synów Lewiego.
 dziewiêæ razy powtórzono termin ry[ w odniesieniu do miast ucieczki po
stronie zachodniej (Joz 20,2.44.63.9).
 40 razy s³owo ry[ powtarza siê w narracji mówi¹cej o ustanowieniu miast
lewickich:
o ogólnie siedmiokrotnie (Joz 21,2.3.4.5.6.7.8),
o Kehatytów trzynastokrotnie (Joz 21,9.12.13.16.18.192.20.21.22.24.25.26),
o Gerszonitów omiokrotnie (Joz 21,27(2).29.31.32(2).33(2)),
o Merarytów dwunastokrotnie (Joz 21,35.37.38.39.40(2).41(2).424).
W K s i ê d z e S ê d z i ó w s³owo ry[ wystêpuje 56 razy, w trzech ró¿nych
kontekstach. Ksiêga Sêdziów opisuje pocz¹tki ¿ycia Izraela w Kanaanie, a daj¹c
realistyczny obraz tamtego wiata, koncentruje siê na ukazaniu wiernoci Boga
i niewiernoci Izraela.
Opowieæ zaczyna siê opisem podboju ziemi, a termin ry[ w tym kontekcie
wystêpuje dziewiêæ razy:
 po raz pierwszy pojawia siê w odniesieniu do Jerozolimy (Sdz 1,8),
 nastêpnie do dwóch miast podbitych przez Judê (Sdz 1,16.17; Chorma),
 i do szeciu miast podbitych przez Józefa (Sdz 1,23.24(2).25(2).26; Betel).
Drugi kontekst wystêpowania tego terminu wi¹¿e siê z dzia³alnoci¹ piêciu
sêdziów, a powtórzono go 24 razy:
 jeden raz dotyczy zdobytego przez Ehuda miasta Palm (Sdz 3,13),
 w opowiadaniu o Gedeonie szeæ razy:
o trzykrotnie w opisie zburzenia o³tarza Baala przez Gedeona (Sdz 6,27.
28.30), ale tylko w dope³niaczu (ry[h yvna),
o trzykrotnie w opisie powrotu Gedeona ze zwyciêskiej kampanii (Sdz
8,16.17.27)36,
 w opisie buntu w Sychem przeciw Abimelekowi 11-krotnie (Sdz 9,30. 31.
33.35.43.44.453.51(2)),
35
W tym przypadku nawet podzia³ na perykopy potwierdza symbolikê 40 (pe³nia kosmiczna,
ziemska) + 9 (tajemnica, wiêtoæ).
36
Sdz 16.17  w dope³niaczu: ry[h yvna. oraz ry[h ynqz.

MIASTO W BIBLII HEBRAJSKIEJ. PERSPEKTYWA TEOLOGICZNA

23

 w historii Jeftego trzykrotnie:
o dwa razy w odniesieniu do jego zwyciêskiej walki z Ammonitami, konsekwencj¹ której by³a ofiara z jego córki (Sdz 11,26.33),
o we wzmiance o pochówku Jeftego (Sdz 12,7),
 w opowiadaniu o Samsonie trzy razy, ale zawsze w dope³niaczu:
o jeden raz nazywa Filistynów mieszkañcami miasta (ry[h yvna); Sdz 14,18),
o dwa razy mówi o bramie miasta (ry[h r[v; Sdz 16,2.3).
W epilogach Ksiêgi Sêdziów (Sdz 17-21), które stanowi¹ jakby trzy samodzielne narracje, termin ry[ wystêpuje 22 razy:
 raz w historii Efraimity, który opuci³ swoje miasto Betlejem judzkie (Sdz
17,8),
 cztery razy w opowieci o plemieniu Danitów, którzy poszukuj¹c miejsca,
w którym mogliby zamieszkaæ, przybyli do Lajisz, zdobyli je i spalili (Sdz
18,27.28.29(2)),
 piêæ razy w opowieci o podró¿y anonimowego lewity z konkubin¹ i ich
noclegu w Gibea:
o dwa razy w odniesieniu do Jebus, która jest pierwotn¹ nazw¹ Jerozolimy (Sdz 19,11.12),
o trzy razy w odniesieniu do Gibea (Sdz 19,15.17.22)37,
 12 razy w opisie s¹du nad Beniaminitami z Gibea (Sdz 20,11.14.15.31.32.
37.38.40(2).42.48(2)).
Ostatni raz termin ten wystêpuje w zakoñczeniu Ksiêgi Sêdziów, zamykaj¹cej siê zdaniem: Odbudowali miasta i w nich zamieszkali (Sdz 21,23).
Zakoñczenie Ksiêgi Sêdziów akcentuje ludzki wysi³ek, podczas gdy Ksiêga
Jozuego podkrela³a spe³nienie Bo¿ej obietnicy i ukazywa³a mieszkanie w miastach jako dar Boga. W Ksiêdze Sêdziów s³owo ry[ czêsto pojawia siê razem
z nazwami wzmiankowanych miast, a takie ujêcie wczeniej zastosowano tylko
w genealogii Ezawa i w odniesieniu do miast zbudowanych przez Kaina i Nimroda oraz Sodomy i Soar.
2. Prorocka wizja miasta

K s i ê g a I z a j a s z a u¿ywa terminu ry[ prawie 50 razy. S³owo to najczêciej odnosi siê do Jerozolimy, ale czasami tak¿e do innych miast. Miasto
w Ksiêdze Izajasza jest miejscem przyjaznym do ¿ycia i odpowiada wymienionym we wstêpie artyku³u antynomiom, przypisywanym miastom w kulturach
37

Przy czym dwukrotnie w dope³niaczu (ry[h bwxr ry[h yvna).
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ociennych. Znaczn¹ czêæ proroctw Izajasza stanowi¹ groby, zapowiadaj¹ce
kary za grzechy mieszkañców miast. W tym sensie proroctwo wspó³brzmi z przekazem Piêcioksiêgu (por. Kp³ 26,25.31.33; Pwt 28,3.16), ostrzegaj¹cym przed bolesnymi konsekwencjami niewiernoci przymierzu i obrazuje miasto jako byt
neutralny, stanowi¹cy miejsce ¿ycia ludzi.
Ksiêga rozpoczyna siê i koñczy wizj¹ zniszczeñ (Iz 1,7.8; 64,9) i odbudowy
(Iz 1,26; 51,1; 54,3; 60,14; 61,4; 62,12; 66,6) Jerozolimy, miasta par excellence.
Motyw zniszczeñ jako kary za grzechy pojawia siê w wielu mowach i dotyczy
zarówno Jerozolimy i miast judzkich (np. Iz 6,11; 17,9; 22,2; 24,12), jak i miast
ludów ociennych: Filistii (Iz 14,31), Damaszku (Iz 17,1.2), Egiptu (Iz 19,2).
Motyw ten zosta³ jednak dope³niony satyr¹ na niszczyciela, który wiat zamienia
w pustyniê i niszczy miasta (Iz 14,17.21), akcentuj¹c ograniczonoæ ludzkich zamys³ów.
Zniszczenie miast i twierdz jest znakiem potêgi Boga (np. Iz 25,2; 37,26)
i wezwaniem do pokuty (np. Iz 27,10). Z woli Boga dokona siê tak¿e odbudowa
miast i odnowa ¿ycia (np. Iz 40,9; 42,11; 44,26; 45,13). Miasto bêdzie ocaleniem
dla sprawiedliwych (np. Iz 26,1), a mieszkañcy mog¹ pok³adaæ w nim ufnoæ,
jeli nale¿y do Boga (np. Iz 48,2). Wspominaj¹c historiê, prorok podkrela, ¿e
ocalenie Jerozolimy z r¹k Sennacheryba dokona³o siê z woli Boga (Iz 37,33.34.35;
38,6), ale tak¿e podaje, ¿e w³adca ten zdoby³ miasta Judy (Iz 36,1) i ubolewa nad
stanem zniszczeñ (Iz 33,8).
W K s i ê d z e J e r e m i a s z a termin ry[ wystêpuje prawie 140 razy i dotyczy g³ównie losu Jerozolimy. Znamienne jest, ¿e s³owa tego proroka adresowane s¹ wprost do mieszkañców miast (np. Jr 11,6; 26,2; 29,7.16; 36,6.9).
W proroctwach Jeremiasza miasto pojawia siê czêsto w znaczeniu neutralnym jako miejsce zamieszkania (np. Jr 37,21; 38,4.9; 40,5.10; 41,7; 44,17.21;
52,5.6.7.15.25), ale czasami tak¿e w sensie metaforycznym. Wystêpuje tutaj (znana z Izajasza) metafora bezpiecznego miejsca, ale znacznie silniejsza jest antropomorfizacja miasta, np. Bóg, powo³uj¹c proroka, czyni go miastem obronnym
(Jr 1,18); prorok, przeklinaj¹c w chwili bólu swoje narodziny, mówi: niech cz³owiek, który powiadomi³ mego ojca, stanie siê jak miasto, zniszczone przez PANA
bez litoci (Jr 20,16); w innym proroctwie mówi, ¿e Dom Judy stanie siê jak
miasto niezamieszkane (Jr 22,6).
Przepowiednie Jeremiasza, podobnie jak Izajasza, to zapowied zniszczeñ 
jako kary za grzechy  oraz zapowied odbudowy, przy czym tematy te przeplataj¹ siê przez ca³oæ ksiêgi. Miasta Judy, w tym Jerozolima, ukazane jako miejsca ba³wochwalczego kultu (np. Jr 2,28; 7,17; 11,12.13), bêd¹ zaatakowane
i zniszczone, stan¹ siê pustkowiem, mieszkañcy bêd¹ cierpieæ g³ód jako karê za
grzechy (np. Jr 1,15; 2,15; 4,7.16.26.29(2); 6,6; 7,34; 8,16; 9,10; 10,22; 14,18).
W czasie najazdu ludzie pok³adaj¹ nadziejê w obronnoci miasta (np. Jr 4,5;
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5,6.17), ale dowiadczenie pokazuje, ¿e nawet w miecie nie mo¿na byæ bezpiecznym (np. Jr 8,14). Miasta judzkie zosta³y zniszczone z powodu ludzkiej niesprawiedliwoci (np. Jr 13,19; 27,17.19; 44,2.6), a mieszkañcy Jerozolimy uprowadzeni (Jr 39,9). Kara Boga spadnie tak¿e na miasta obcych ludów (Jr 25,18.29;
46,8 Egipt; 48,8.9.15.24.28 Moab; 49,1 Ammon; 49,13 Edom; 49,25 Damaszek;
50,32; 51,31.43 Babilon).
Oprócz w³¹czenia Jerozolimy do proroctw odnosz¹cych siê do miast judzkich, prorok powiêca wiele mów wy³¹cznie temu miastu. Jerozolima bêdzie/jest
zaatakowana i zniszczona, stanie siê pustkowiem, mieszkañców dotknie g³ód jako
kara za ba³wochwalstwo (Jr 19,8.11.12.15; 20,5; 21,4.6.7.9.10; 22,8; 23,39;
26,6.9.11.12.15.20; 32,3.24.25.28.29.31; 34,1.2.7.22; 37,8.10; 38,2.3; 39,16).
Wszystkie cierpienia zakoñczy Bóg, lituj¹c siê nad swoim ludem i nad Jerozolim¹, a wtedy miasto zostanie odbudowane (np. Jr 30,18; 31,21.23.24.38;
32,36.444; 33,4.5.10.12.13). Motyw litoci i mi³osierdzia Boga wobec niewiernego ludu wi¹¿e tê wizjê z Pieni¹ Moj¿esza (Pwt 32,1-43), ale w proroctwie
Jeremiasza dokona³o siê zawê¿enie tego motywu do Jerozolimy jako uosobienia
losu Izraela. Najciê¿sze grzechy mieszkañców Jerozolimy to ba³wochwalstwo
oraz nieprzestrzeganie szabatu (np. Jr 17,24.25.26).
W K s i ê d z e E z e c h i e l a termin ry[ wystêpuje ponad 60 razy i z nielicznymi wyj¹tkami odnosi siê do Jerozolimy. Rozpoczyna siê od symbolicznych
czynów, sygnalizuj¹cych zniszczenie miasta (Ez 4,1.3; 5,2; 21,24), oraz od licznych proroctw g³osz¹cych jej zag³adê (np. Ez 6,6; 7,15; 12,20) jako karê za przemoc i ba³wochwalstwo (Ez 7,23; 11,2.6). Prorok jest tym, który bêdzie s¹dzi³
krwawe miasto (Ez 22,2.3; 24,6.9). Jerozolima bêdzie ukarana za ba³wochwalstwo, ale ocalej¹ wierni Bogu (np. Ez 9,1.4.5.7.9; 10,2). Prorok widzi, jak chwa³a Pana opuszcza miasto (Ez 11,23), a potem otrzymuje wieæ o upadku Jerozolimy (Ez 33,21).
Prorok ma g³osiæ karê tak¿e dla innych narodów (Ez 25,9 Moab; 26,10.17.19
Tyr; 29,12; 30,7 Egipt; 35,4.9 Seir), ale wraz z oburzeniem ma g³osiæ przebaczenie i odbudowê (Ez 36,4.10.33.35.38) oraz ostateczny pokój, gdy bêd¹ paliæ orê¿
(Ez 39,9) i oczyszcz¹ kraj (Ez 39,16). Wizja odbudowy dotyczy przede wszystkim Jerozolimy (Ez 40,1.2; 45,6.7; Ez 43,3), a powtórzone dziewiêciokrotnie s³owo ry[ zajmuje szczególne miejsce w wizji podzia³u ziemi (Ez 48,15.17.19.20.21.
22.30.31.35).
Dokonana wy¿ej pobie¿na analiza pokazuje, ¿e w tekstach trzech wielkich
proroków termin ry[ jednoznacznie opisuje cywilizacjê miejsk¹, charakterystyczn¹ dla regionu Lewantu i Mezopotamii. Miasta s¹ siedzibami ludzi, a ich zburzenie w czasie wojen, podobnie jak susze, jest pojmowane jako kara za grzechy
przeciwko Bogu i blinim. Novum w stosunku do Piêcioksiêgu stanowi wyrane
wyró¿nienie Jerozolimy – miasta wybranego przez Boga Izraela – która czasami
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zostaje wprost powi¹zana ze wi¹tyni¹ i gór¹. Jerozolima jawi siê zatem jako
miasto wyj¹tkowe i stanowi przygotowanie do apokaliptycznych wizji Miasta –
miejsca przebywania Boga ze swym ludem.

*
Dokonana analiza koncepcji miasta w wietle wystêpowania terminu ry[
pozwala na stwierdzenie, ¿e pojêcie to wspó³tworzy warstwê teologiczn¹ ksi¹g
Pierwszego Przymierza. Zosta³o wprowadzone do opowieci tak, ¿e akcentuje
ludzkie zdolnoci intelektualne i manualne, wpisane w naturê cz³owieczeñstwa
w stworzeniu, ale naznaczone skutkami ludzkiego niepos³uszeñstwa Bo¿ym pouczeniom. Miasta powstaj¹ zatem jako naturalne miejsca ludzkiej egzystencji, ale
¿ycie w nich naznaczone jest przemoc¹ i niesprawiedliwoci¹. Fakt ten nie wynika z natury miasta, ale z postêpowania mieszkañców.
Opowieæ biblijna trzykrotnie mówi o przedsiêwziêciu budowy miasta i wszystkie trzy przedsiêwziêcia lokuje w pradziejach ludzkoci. Nastêpuj¹ce w dalszej
czêci opowieci tematyczne zawê¿enie do historii patriarchów, a potem do dziejów Izraela, ³¹czy siê z ca³kowitym milczeniem tekstu na temat wznoszenia nowych
miast. Wzmiankowane w dziejach Izraela miasta mog¹ byæ burzone i odbudowane, zaludniane lub wyludnione, ale one po prostu s¹. I co najwa¿niejsze  z wyj¹tkiem miast przejêtych przez Izraela od Kananejczyków – wszystkie nale¿¹ zawsze
do tego samego ludu, który po powrocie z wygnania je odbudowuje.
W narracjach opowiadaj¹cych o osadnictwie Izraela termin ry[ wystêpuje ze
szczególn¹ intensywnoci¹ w instrukcjach dotycz¹cych czystoci rytualnej, sugeruj¹c, ¿e przejêcie miast to nie zwyk³e podboje, ale ratowanie ich od tego znamienia, które pochodzi³o od grzesznej ludzkoci. Taka koncepcja miasta wystêpuje zarówno w ostatnich ksiêgach Piêcioksiêgu (Lb i Pwt), jak te¿ w ksiêgach
opisuj¹cych podboje i osadnictwo (Joz, Sdz). Zupe³nie inaczej motyw ten pojawi³ siê u tych proroków, których mowy usytuowano w okresie, gdy Izrael mia³
ju¿ za sob¹ dowiadczenie w³asnej pañstwowoci (królestwo), gdzie pojêcie miasta wi¹¿e siê po prostu z miejscem zamieszkania, natomiast sakralny charakter
dotyczy Jerozolimy.
Przemiana znaczeñ wpisanych w pojêcie miasta w Biblii, jak¹ mo¿na zaobserwowaæ poprzez analizê terminu ry[, wspó³gra z rozwojem koncepcji ziemi
i wybrania. Ziemia w opisie stworzenia jawi siê jako dar dla ludzkoci, ale jej
integralnoæ dozna³a ska¿enia wskutek niepos³uszeñstwa, tote¿ musia³a zostaæ
oczyszczona wodami potopu. Potop zniszczy³ pierwotn¹ cywilizacjê, pochodz¹c¹ od Kaina, jednak nie uzdrowi³ natury przyrody, a wiêc ostateczne „odkupienie” ziemi ma dokonaæ siê wraz z tak¹ odnow¹ ludzkoci, dziêki której bêdzie
38
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zdolna do ca³kowitego pos³uszeñstwa Bo¿emu prawu38. Miasta zbudowane przez
grzeszn¹ ludzkoæ nosz¹ na sobie znamiê niepos³uszeñstwa i – podobnie jak ziemia – zostaj¹ ukarane z powodu grzechów ludzkoci. Aby mog³y byæ zamieszkane przez wybranych, musz¹ dost¹piæ oczyszczenia, które dokonuje siê przez
ogieñ.
W pismach Pierwszego Przymierza ziemia przeznaczona dla Izraela to tylko
niewielkie terytorium, na którym znajduj¹ siê miasta, a wród nich jedno wybrane,
stanowi¹ce centrum tej ziemi. W pismach Nowego Przymierza rozszerzono wizjê
wybrania ludu i ziemi, pozostawiaj¹c nienaruszalny punkt orientacji  ten sam,
który stanowi³ centrum ju¿ ustanowione przez Boga za porednictwem Izraela.
SUMMARY
The Christian and rabbinic concept of the city asserts a symbolic dimension of the city derived
fundamentally from the theological themes of the Hebrew Bible, which redefined the symbolism of
the city compared to that of the neighboring nations. The concept of the city in the Bible extends
from the synonym of a place that concentrates in itself all the evil (e.g. Gn 19,20-32; Is 1,9-10;
Jr 19,13), to a place with the status of special holiness (e.g. 2S 20,19; Is 62,10-12; Tb 13,10) or
identified with God’s special protection (e.g. 2K 19,34; 20,6; Is 37,31-35; 38,6; Mi 4,7-8; Dn 3,28).
The transformation of this theme in the present article is analyzed through the occurrence
of the Hebrew term ry[. Since in the rhetorical perspective it is assumed that the occurrence of
a particular word is not incidental but points the reader to the message of the text, the tracing
of occurrence of the term ry[, might be helpful in understanding the development of the theological
meaning of the concept of the city.

Key words
synchronic interpretation  symbolism of the city
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Ustanie starotestamentowego kultu ofiarniczego
w wietle terminologii Apokalipsy w. Jana
Cessation of the Old Testament Sacrificial Cult in the Light of Terminology Used in the Revelation
of St. John

Kult ofiarniczy, sprawowany w wi¹tyni jerozolimskiej wed³ug przepisów
Prawa Moj¿eszowego, usta³ w wyniku zburzenia jej przez Rzymian w 70 roku
po Chrystusie. Ten prze³omowy moment historii zosta³ przez chrzecijan odczytany w wietle ofiary krzy¿owej Jezusa Chrystusa, który raz jeden ofiaruj¹c siebie samego, zniós³ tym samym wieloæ ofiar Starego Testamentu, bêd¹cych jedynie zapowiedzi¹ Jego zbawczej ofiary za grzechy wiata. Prawdê tê wyrazi³
m.in. autor Listu do Hebrajczyków, który w sposób niezwykle przekonuj¹cy
stwierdzi³, ¿e niemo¿liwe jest, aby krew wo³ów i koz³ów g³adzi³a grzechy (Hbr
10,4)1. Na potwierdzenie za swej tezy przytoczy³ wiele dowodów z Pisma przemawiaj¹cych za wyj¹tkowoci¹ i jedynoci¹ ofiary Jezusa Chrystusa, dziêki której ludzkoæ dost¹pi³a zbawienia (por. Hbr 8-10). Na ró¿ne sposoby tezê tê potwierdzaj¹ równie¿ inne pisma Nowego Testamentu, sporód których na
szczególn¹ uwagê zas³uguje Objawienie w. Jana, czyli Apokalipsa. Terminologiczna analiza tego ostatniego dzie³a Nowego Testamentu potwierdza tezê o ustaniu starotestamentowego kultu. Wynika to za przede wszystkim z unikania przez
w. Jana terminologii kultu wi¹tynnego, co w wypadku autora tak czêsto korzystaj¹cego ze Starego Testamentu wiadczy o radykalnym zwrocie, jaki musia³ siê
u niego dokonaæ w postrzeganiu spraw dotycz¹cych kultu.

Cytaty biblijne za: Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przek³ad z jêzyków oryginalnych z komentarzem, oprac. Zespó³ Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa
wiêtego Paw³a, Czêstochowa 2008.
1
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I. APOKALIPSA O SK£ADANIU OFIAR
Egzegeza biblijna, a za ni¹ tak¿e teologia, wi¹¿¹ z tematem starotestamentowych ofiar ca³y szereg hebrajskich i greckich pojêæ, które do tego zagadnienia
przynale¿¹2. Najbardziej oczywistymi s¹: ofiara, sk³adaæ ofiarê, kap³an,
o³tarz, wi¹tynia itp. W Apokalipsie w. Jana brakuje jednak wielu z nich,
a inne zawieraj¹ tak ró¿n¹ od spodziewanej teologiczn¹ zawartoæ, ¿e z pewnoci¹ warto temu tematowi powiêciæ nieco wiêcej uwagi.
Zacznijmy od terminów zwi¹zanych z sam¹ ofiar¹ i sk³adaniem ofiar. Do
najbardziej charakterystycznej terminologii zwi¹zanej ze starotestamentowym
kultem ofiarniczym nale¿¹ greckie s³owa, pojawiaj¹ce siê w obrêbie rodziny:
qusi,a – ‘ofiara’, ‘obrzêd ofiarny’3; qu,w – ‘sk³adaæ ofiarê’, ‘wiêtowaæ’, oraz
qusiasth,rion – ‘o³tarz’. Poza ostatnim z nich, czyli s³owem o³tarz4, pozosta³e
dwa w Apokalipsie nie wystêpuj¹. Natomiast pojêcie o³tarz, jako szczególne
miejsce ofiarniczego kultu, zyskuje w Apokalipsie specyficzne ujêcie, o czym
bêdzie mowa póniej przy analizie po³¹czenia tego terminu z innym wa¿nym s³owem, jakim jest wi¹tynia. Pozostaj¹c natomiast w obrêbie terminologii zwi¹zanej ze sk³adaniem ofiar, które w Starym Testamencie by³y bardzo ró¿norodne,
poza wymienionym ju¿ s³owem qusi,a – ‘ofiara’, obrzêd ofiarny, mo¿na by wskazaæ kilka innych, takich jak: o`lokau,twma – ‘ofiara ca³opalna’, ‘ca³opalenie’; dw/ron
– ‘dar’, ‘ofiara’; qumi,ama – ‘kadzid³o, wonnoci (do spalania), co w pewnych
kontekstach mo¿e oznaczaæ równie¿ ‘ofiarê kadzieln¹’5, oraz wskazuj¹ce na kult
pogañski pojêcie eivdwlo,quton – ‘ofiara’, ‘(pokarm) ofiarowany bo¿kowi’, ‘(pokarm) ofiarowany wizerunkowi bo¿ka.
Sporód wymienionych powy¿ej terminów o`lokau,twma – ofiara ca³opalna,
‘ca³opalenie’, w kontekcie starotestamentowego kultu ofiarniczego, bez w¹tpienia jest terminem najwa¿niejszym6, ale – podobnie jak poprzednie – w Apoka2
Maj¹c na uwadze terminologiê Apokalipsy w. Jana, podejmiemy analizê pojêæ greckich.
Dodajmy, ¿e terminologia kultu tego ostatniego dzie³a Nowego Testamentu by³a ju¿ wielokrotnie
poddawana specjalistycznej analizie egzegetycznej, por. np. D. Kotecki, Duch wiêty w zgromadzeniu liturgicznym w wietle Apokalipsy w. Jana, Rozprawy i Studia Biblijne 26, Warszawa 2006,
s. 130-171. (Autor omawia jêzyk kultyczny, formu³y liturgiczne, obiekty i przedmioty kultyczne
oraz czynnoci kultyczne). Oryginalnoæ tego za studium nie polega na omawianiu terminów obecnych w Apokalipsie, lecz na poszukiwaniu terminologii, której nale¿a³oby siê w niej spodziewaæ,
a której brak prowadzi do ciekawych teologicznych wniosków.
3
T³umaczenia greckich s³ów za: R. Popowski, Wielki s³ownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1995.
4
Zajmiemy siê nim póniej w po³¹czeniu ze s³owem wi¹tynia. Tu natomiast chcemy przedstawiæ terminy zwi¹zane raczej z samym pojêciem ofiary jako czynnoci¹ kultyczn¹, czyli tym, co
wyra¿a czasownik ofiarowaæ.
5
R. Popowski podaje nastêpuj¹ce polskie okrelenia: spalanie kadzidlanej ofiary, ofiara
kadzidlana z zastrze¿eniem, ¿e chodzi o czynnoæ, w przeciwieñstwie do znaczeñ kadzid³o, wonnoci (do spalania), które nale¿y rozumieæ przedmiotowo.
6
W ca³ym NT s³owo to wystêpuje zaledwie trzy razy: w Ewangelii wed³ug w. Marka (12,33)
i Licie do Hebrajczyków (10,6.8).
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lipsie w. Jana nie wystêpuje. S³owo za dw/ron – ‘dar’, ‘ofiara’, pojawia siê tylko raz, i to w kontekcie daru w znaczeniu ogólnym jako ‘podarunek’, ‘prezent’;
bez odniesienia do ‘daru ofiarnego’: (Mieszkañcy ziemi) bêd¹ sobie posy³aæ dary
(11,10). Dlatego ani s³owo o`lokau,twma, ani te¿ dw/ron nie s¹ przedmiotem naszego zainteresowania. Natomiast termin qumi,ama – ‘kadzid³o’, ‘wonnoci (do spalania)’, co w pewnych kontekstach mo¿e oznaczaæ równie¿ ‘ofiarê kadzieln¹’,
pojawia siê ju¿ w Apokalipsie trochê czêciej, a mianowicie czterokrotnie: 5,8;
8,3.4; 18,13, jednak nie wskazuje na czynnoæ ofiarnicz¹. Interpretacja za tego
terminu i jego identyfikacja jest o tyle prosta, ¿e sam autor ju¿ za pierwszym
razem, gdy pojawia siê s³owo qumi,ama, podpowiada czytelnikowi, i¿ kadzid³em
wype³niaj¹cym z³ote czasze w rêkach 24 starców s¹ modlitwy wiêtych (por. 5,8).
Póniej, gdy mówi o w³o¿eniu ca³oci kadzid³a do jednej z³otej kadzielnicy przyniesionej przez anio³a, znowu przypomina, ¿e chodzi o modlitwy wiêtych: Przyby³ te¿ inny anio³ i stan¹³ przy o³tarzu, trzymaj¹c z³ot¹ kadzielnicê. Dano mu du¿o
kadzide³, aby razem z modlitwami wszystkich wiêtych ofiarowa³ je na z³otym
o³tarzu, który jest przed tronem. A dym kadzide³ z rêki anio³a wzniós³ siê do Boga
wraz z modlitwami wiêtych (8,3-4).
Zamys³ przedstawienia modlitw wiêtych, które dopiero po spaleniu ich jak
dym kadzid³a wznios¹ siê do Boga, ma dope³nienie w odpowiedzi, jakiej udziela
Bóg. Jest w niej zawarty gniew Bo¿y”: Nastêpnie anio³ wzi¹³ kadzielnicê, nape³ni³ j¹ ogniem z o³tarza i rzuci³ na ziemiê. Wówczas zagrzmia³y gromy, g³osy, b³yskawice i trzêsienie ziemi (8,5).
Z jednej strony wiêc przedstawione tu zosta³o wstêpowanie modlitw wiêtych do Boga, a z drugiej strony Jego zstêpuj¹ca odpowied7, któr¹ najprawdopodobniej nale¿a³oby dodatkowo po³¹czyæ z greckim pojêciem qumo,j, co znaczy
‘gniew’ i ‘oburzenie’8, a pierwotnie ‘dym’9. To bowiem, co nastêpuje wskutek
rzucenia na ziemiê owego ognia i powsta³ych w jego wyniku gromów, g³osów,
b³yskawic oraz trzêsienia ziemi, nale¿y rozpatrywaæ w kategoriach gniewu Bo¿ego i czekaj¹cej mieszkañców ziemi kary. Taka wiêc odpowied Boga w pewnym
sensie ³¹czy ze sob¹ pojêcia qumi,ama i qumo,j, odpowiadaj¹ce idei ‘wstêpowania
(dymu modlitw)’ i ‘zstêpowania (dymu Bo¿ego gniewu)’.
Ostatnim miejscem, w którym Apokalipsa u¿ywa greckiego s³owa qumi,ama,
jest niezwi¹zane z kultem wymienienie kadzid³a jako jednego z wielu towarów
U. Vanni, LApocalisse. Ermeneutica  esegesi  teologia, Supplementi alla Rivista Biblica
17, Bologna 1991, s. 192.
8
qumo,j wystêpuje w Apokalipsie 10 razy. Jeden raz jako gniew smoka (12,12), a dziewiêæ
razy w odniesieniu do gniewu Bo¿ego, choæ tylko piêciokrotnie z bezporednim dope³nieniem
Bo¿y/Boga (14,10.19; 15,1.7; 16,1).
9
Wydaje siê ¿e oba greckie terminy (qumi,ama i qumo,j) nale¿y ³¹czyæ ze sob¹ ze wzglêdu na
wspólny ród³os³ów oraz znaczenie (dym kadzide³ i dym gniewu).
7
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bêd¹cych przedmiotem handlu (por. 18,13)10. A zatem i w tym wypadku nie
mamy do czynienia ze starotestamentowym kultem ofiarniczym, przedstawione
za greckie terminy nie spe³niaj¹ kryteriów pozwalaj¹cych na dostrze¿enie
w Apokalipsie tego wa¿nego w Starym Testamencie tematu. Terminologia ofiarnicza w znaczeniu ‘sk³adania ofiar’ tu nie wystêpuje.
Jedynie s³owo eivdwlo,quton, które zosta³o w Apokalipsie u¿yte dwa razy, ma
bezporedni zwi¹zek ze ‘sk³adaniem ofiar’, ale przypomnijmy, ¿e chodzi w nim
o pogañski kult ofiarniczy. Termin eivdwlo,quton – ‘ofiara’, ‘(pokarm) ofiarowany
bo¿kowi’, ‘(pokarm) ofiarowany wizerunkowi bo¿ka’ pojawia siê po raz pierwszy w „Licie do Kocio³a w Pergamonie” (zob. 2,14), a po raz drugi w „Licie
do Kocio³a w Tiatyrze” (zob. 2,20). W obu wypadkach chodzi te¿ o to samo,
czyli wyrzut uczyniony tamtejszym wspólnotom, które przez spo¿ywanie miêsa
ofiarowanego bo¿kom narazi³y siê na bardzo ciê¿ki grzech i odejcie od Chrystusa. O wolnoci chrzecijan w spo¿ywaniu wszelkich, w tym tak¿e ofiarowanych bo¿kom, pokarmów w swym Pierwszym Licie do Koryntian uczy³ wprawdzie w. Pawe³ aposto³, mówi¹c, ¿e mo¿ecie jeæ wszystko, co wam podadz¹,
i nie miejcie wyrzutów sumienia (1 Kor 10,27); ale jednoczenie stwierdzi³ on,
¿e nie powinno to prowadziæ do dwuznacznych postaw (por. 1 Kor 10,18-21) czy
zgorszenia innych (por. 1 Kor 10,23-33). Wed³ug autora Apokalipsy obowi¹zuj¹cy w judaizmie ca³kowity zakaz spo¿ywania pogañskich ofiar11 dotyczy³ równie¿ wyznawców Chrystusa, a obok greckiego terminu eivdwlo,quton dowodem na
to jest u¿ycie innych spokrewnionych z nim s³ów, takich jak: eivdwlola,thj – ‘s³u¿¹cy bo¿kowi’, ‘ba³wochwalca’ (21,8; 22,15) oraz ei;dwlon – ‘bo¿ek’, ‘pos¹g
bo¿ka’ (9,20). I znowu w obu tych odniesieniach chodzi o takie samo negatywne
stanowisko wobec pogañskiego kultu. W wypadku greckiego terminu ei;dwlon
mo¿na te¿ mówiæ o ca³ej licie przyk³adów ze Starego12 i Nowego Testamentu13,
które potwierdzaj¹, ¿e chodzi tu o negatywne ujêcie pogañskiego kultu. W tym
kontekcie nale¿y podkreliæ, ¿e s³owo eivdwlola,thj wskazuje na osobê pope³niaj¹c¹ jeden z listy najciê¿szych grzechów14. Ca³oæ tego wywodu prowadzi zatem
do stwierdzenia, ¿e znajduj¹ce siê w Apokalipsie pojêcia, które odnosz¹ siê do
ofiarniczego kultu pogan, nie s¹ w ¿aden sposób zwi¹zane z interesuj¹cym nas
tematem starotestamentowego kultu, gdy¿ chodzi nam o kult prawowierny. Co
za tym idzie, powy¿sze greckie terminy wiadcz¹, ¿e hagiograf nie by³ w ¿aden
sposób zainteresowany sprawowanym w wi¹tyni jerozolimskiej kultem, który
usta³ w obliczu jedynej ofiary Jezusa Chrystusa.
Kontekstem wypowiedzi jest biadanie handlarzy nad upadkiem Babilonii.
H.M.F. Büchsel, eivdwlo,quton, [in:] Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd. II,
Hrsg. G. Kittel, G. Friedrich, Stuttgart 1990, s. 376.
12
To s³owo w LXX pojawia siê ponad 100 razy.
13
Wprawdzie w Apokalipsie termin ten wystêpuje jedynie tutaj (9,20), ale w ca³ym Nowym
Testamencie spotykamy go 11 razy, w negatywnym znaczeniu pogañskich bo¿ków.
14
H.M.F. Büchsel, eivdwlola,thj eivdwlolatri,a, [in:] Theologisches Wörterbuch, Bd. II, s. 377.
10
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W celu uzyskania jeszcze pe³niejszego obrazu zawartej w Apokalipsie ofiarniczej terminologii trzeba by dodaæ, ¿e istnieje równie¿ bogata terminologia
ofiarnicza skoncentrowana wokó³ pojêæ zwi¹zanych z przynoszeniem czy
przedk³adaniem darów ofiarnych. Chodzi tu o takie s³owa jak: avnafe,rw –
‘wznosiæ’, ‘braæ do góry’, ‘ofiarowaæ’, ‘sk³adaæ (ofiary)’; prosfe,rw – ‘przynosiæ, przyprowadzaæ, ofiarowywaæ’15 czy prosfora, – ‘to, co jest przynoszone, dar,
ofiara, ofiarowywanie’. I po raz kolejny nale¿y stwierdziæ, ¿e s³ów tych w Apokalipsie po prostu nie ma. Powy¿szy przegl¹d terminologii ofiarniczej wyranie
pokazuje wiêc, ¿e jest ona nieobecna w tej ostatniej ksiêdze Pisma wiêtego.
Pójdmy zatem o krok dalej, przechodz¹c do zawartych w Apokalipsie jeszcze
innych, wa¿nych z teologicznego punktu widzenia, obrazów zwi¹zanych ze starotestamentowym kultem ofiarniczym.
II. APOKALIPSA O WI¥TYNI I O£TARZU (MIEJSCE)
Maj¹c na uwadze starotestamentowy kult ofiarniczy, bezwzglêdnie trzeba go
powi¹zaæ z miejscem, jakim by³a wi¹tynia jerozolimska. Wprawdzie na pocz¹tku,
np. przez patriarchów, ofiary by³y sk³adane w ró¿nych miejscach na ziemi16, lecz
w pewnym momencie historii zbawienia Jerozolima wraz ze swoj¹ wi¹tyni¹ sta³y
siê centralnym miejscem kultu17 i wy³¹cznie tam mo¿na by³o wielbiæ Boga sk³adanymi ofiarami. St¹d wielkie znaczenie takich pojêæ, jak wi¹tynia czy przybytek18,
i zwi¹zanych z nimi teologicznych treci, które odnajdujemy w Apokalipsie. Bez
w¹tpienia teologiczny temat wi¹tyni w tej ksiêdze jest godny podkrelenia, a greckie s³owo nao,j to jeden z czêciej wystêpuj¹cych w niej terminów; pojawia siê
dok³adnie 16 razy (3,12; 7,15; 11,1.2.19.19; 14,15.17; 15,5.6.8.8; 16,1.17;
21,22.22). Warto jednak od razu zauwa¿yæ, ¿e zaledwie dwukrotnie mo¿na to greckie s³owo odnieæ do budynku wi¹tynnego w Jerozolimie (11,1.2)19, i to jeszcze
z pewnymi zastrze¿eniami20. Kontekst wizji w. Jana i czêste dopowiedzenia typu
Warto wspomnieæ, ¿e s³owo to, które w Nowym Testamencie pojawia siê 47 razy, w traktuj¹cym o ofiarach Starego Testamentu Licie do Hebrajczyków wystêpuje a¿ 20 razy.
16
Por. Kain i Abel (Rdz 4,3-5), Noe (Rdz 8,20), Abraham (Rdz 22,2), Izaak (Rdz 26,25), Jakub (Rdz 31,54).
17
M. Peter, Dzieje Izraela, Biblioteka Pomocy Naukowych 11, Poznañ 1996, s. 80.
18
W tym wypadku chodzi jedynie o proste stwierdzenie faktu, ¿e myl¹c o wi¹tyni, pos³ugujemy siê tak¿e innymi s³owami, które s¹ synonimami, ale  co oka¿e siê w dalszej czêci  zawsze konieczne jest zwrócenie uwagi na zamys³ u¿ycia danego s³owa w jêzyku greckim, jak równie¿ w polskim przek³adzie. Wiele polskich przek³adów u¿ywa bowiem np. s³owa przybytek
w nawi¹zaniu do przenonej wi¹tyni (Namiot Spotkania i inne), zbudowanej pod kierunkiem
Moj¿esza w czasie wêdrówki przez pustyniê.
19
Na tak¹ interpretacjê tego fragmentu Apokalipsy wp³yw ma przede wszystkim pojawiaj¹ce
siê tu odniesienie do Dziedziñca Pogan (11,1). Por. O. Michel, nao,j, [in:] Theologisches Wörterbuch, Bd. IV, Stuttgart 1990, s. 894.
20
Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿emy przyj¹æ, ¿e równie¿ tutaj mamy do czynienia ze
15
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w niebie otworzy³a siê wi¹tynia (11,19)21 lub ze wi¹tyni znajduj¹cej siê w niebie
(14,17) wskazuj¹ bowiem, ¿e mamy tu do czynienia raczej wy³¹cznie z odniesieniami do wi¹tyni niebieskiej. Wyranie zaznaczy³ to autor ju¿ na pocz¹tku swojego dzie³a w s³owach: Potem mia³em widzenie: Oto w niebie otworzy³a siê brama
i g³os, który s³ysza³em na pocz¹tku  podobny do dwiêku tr¹by  przemówi³ do
mnie: Wejd tutaj, a poka¿ê ci, co potem musi siê wydarzyæ (4,1).
Wszêdzie wiêc, gdzie mówi siê o wi¹tyni, nale¿y mieæ na uwadze przede
wszystkim rzeczywistoæ nadprzyrodzon¹, co oznacza patrzenie na sprawy ziemskie z perspektywy ostatecznego celu cz³owieka, jakim jest zbawienie wieczne
(niebo). Wp³yw na tak¹ interpretacjê ma równie¿ wiadomoæ istniej¹cego wówczas przekonania, ¿e wi¹tynia jerozolimska by³a zaledwie znakiem prawdziwego mieszkania Boga, które znajduje siê w niebie (Ps 2,4; 103,19; 115,3; itd.), ziemska wi¹tynia za to jakby kopia Jego pa³acu niebieskiego (por. Wj 25,40), który
tylko w pewnym sensie obecny jest tu na ziemi22. Wszystko jednak, co w Apokalipsie dotyczy wi¹tyni, staje siê ma³o istotne wobec znajduj¹cego siê w zakoñczeniu ksiêgi stwierdzenia o braku tego jednego z najwa¿niejszych starotestamentowych miejsc: I przeniós³ mnie (jeden z siedmiu anio³ów) w duchu na wielk¹,
wysok¹ górê i pokaza³ mi Miasto wiête, Jeruzalem, zstêpuj¹ce z nieba od Boga.
W nim by³a chwa³a Boga. […] wi¹tyni w miecie nie widzia³em, gdy¿ jego wi¹tyni¹ jest Pan, Bóg Wszechmog¹cy, i Baranek (21,10-11.22).
Tych kilka zdañ dobitnie wskazuje, ¿e ca³oæ Apokalipsy zmierza do powiedzenia, i¿ wi¹tynia jest niepotrzebna. wi¹tyni¹ bowiem jest sam Bóg i Baranek
(por. 21,22), a to sk³ania do podjêcia jeszcze jednego wa¿nego tematu, zwi¹zanego z zagadnieniem kultu ofiarniczego, mianowicie Baranka (ofiarnego). Zanim zostanie on jednak przedstawiony, trzeba dopowiedzieæ, ¿e obok s³owa
wi¹tynia pojawi³y siê w powy¿szym tekcie tak¿e s³owa Miasto wiête i Jeruzalem, które funkcjonuj¹ w cis³ej relacji z terminem wi¹tynia. W Apokalipsie s¹ one obrazami ukazuj¹cymi Koció³, nowy lud Bo¿y, który gromadzi siê
ju¿ nie wokó³ wi¹tyni, lecz wokó³ Chrystusa.
wi¹tyni¹ w niebie. Por. U. Vanni, L’Apocalisse. Ermeneutica – esegesi – teologia, s. 257. Dowodem terminologicznym na brak odniesienia do ziemskiej wi¹tyni w przyk³adach Apokalipsy jest
równie¿ brak najbardziej typowego z greckich s³ów oznaczaj¹cych wi¹tyniê jerozolimsk¹, a mianowicie s³owo i`ero,n, wi¹tynia, sanktuarium (wystêpuje w NT 71 razy i ani razu w Apokalipsie).
21
M. Rosik ³¹czy to otwarcie wi¹tyni ze zbawcz¹ mierci¹ Jezusa na krzy¿u. Chodzi o otwarcie cz³owiekowi przystêpu do Boga, które nast¹pi³o w chwili mierci Jezusa Chrystusa na krzy¿u.
Zewnêtrznym znakiem tego, ¿e w³anie wtedy zosta³ otwarty przystêp do Boga, by³o rozdarcie
zas³ony przybytku (Mk 15,38). M. Rosik, wi¹tynia Boga w niebie siê otwar³a (Ap 11,19). Piêæ
obrazów jednej idei, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 6 (2007), nr 2(11),
s. 134-141.
22
F. Amiot, wi¹tynia, [w:] S³ownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznañ 19903,
s. 965.
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To ostatnie stwierdzenie jest równie¿ bardzo wa¿ne z powodu starotestamentowych zapowiedzi ukazuj¹cych Jezusa odgrywaj¹cego rolê, jaka w dawnym przymierzu zosta³a przypisana do wiêtego miejsca. Zapowiedzia³o to np. s³ynne proroctwo Natana, dotycz¹ce budowy wi¹tyni, gdy Dawid us³ysza³ takie oto s³owa:
To Pan zbuduje ci dom. Kiedy dobiegn¹ kresu twoje dni i spoczniesz obok twych
przodków, Ja wywy¿szê twojego potomka, który wyjdzie z twoich wnêtrznoci,
i utrwalê Jego królestwo. On zbuduje dom Mojemu imieniu, a Ja utrwalê tron jego
królestwa na wieki. Ja bêdê mu ojcem, a on bêdzie mi synem (2 Sm 7,11-14).
Mesjañska interpretacja tego proroctwa wyranie wskazuje na to, ¿e chodzi
w nim nie o dom zbudowany z kamienia, lecz o osobê Jezusa Chrystusa, który
powiedzia³ o sobie: Zburzcie tê wi¹tyniê, a Ja w ci¹gu trzech dni j¹ wzniosê
(J 2,19), co  jak zaznacza ewangelista  Jego uczniowie zrozumieli dopiero po
zmartwychwstaniu Chrystusa jako wypowied dotycz¹c¹ wi¹tyni Jego cia³a
(por. J 2,21). Ten i wiele innych, tym podobnych, przyk³adów odnosz¹cych siê
do wi¹tyni jerozolimskiej wiadczy o tym, ¿e nie by³a ona punktem docelowym
w historii zbawienia23, a jej rolê w kontekcie Nowego Testamentu przej¹³ sam
Mesjasz.
Bardzo wa¿nym uzupe³nieniem tego, co do tej pory zosta³o powiedziane na
temat wi¹tyni, jest tak¿e zauwa¿enie w Apokalipsie dwóch innych greckich
s³ów: skhnh,, ‘namiot, dach namiotu, mieszkanie, przybytek’, oraz skhno,w,
‘mieszkaæ pod namiotami, rozbijaæ namiot, zamieszkaæ, osi¹æ’. Zw³aszcza za
ten drugi termin, czyli czasownik skhno,w, jest wa¿nym s³owem, które wystêpuje
zaledwie piêæ razy w Nowym Testamencie, z czego a¿ cztery razy w Apokalipsie
(7,15; 12,12; 13,6 i 21,3). Natomiast rzeczownik skhnh, wystêpuje 20 razy
w Nowym Testamencie, a trzykrotnie w Apokalipsie (13,6; 15,5 i 21,3). Na uwagê
zas³uguje u¿ycie tych greckich terminów w kontekcie nowej Jerozolimy (rozdz.
21), w której  jak zauwa¿ylimy wczeniej  nie ma wi¹tyni. Ujrzawszy w wizji
now¹ Jerozolimê, w. Jan us³ysza³ tak¿e nastêpuj¹ce s³owa: Us³ysza³em te¿ potê¿ny g³os rozlegaj¹cy siê od tronu: Oto mieszkanie (skhnh,) Boga z ludmi. On
zamieszka (skhno,w) z nimi i bêd¹ jego ludem, a On bêdzie Bogiem z nimi (21,3).
Wprawdzie znakomity wspó³czesny egzegeta, zajmuj¹cy siê tematyk¹ Apokalipsy, U. Vanni twierdzi, ¿e z punktu widzenia jednoci literackiej s³owa te
nale¿y rozumieæ jako odnosz¹ce siê do obrazu nowej Jerozolimy24, niemniej jedSam Jezus zapowiedzia³ koniec wi¹tyni i jej zburzenie, por. np. Mt 23,38. Temat ten podejmuje równie¿ List do Hebrajczyków.
24
U. Vanni uwa¿a, ¿e podobnie jak w wielu innych miejscach, Apokalipsa ma dwa poziomy
prezentacji jednego obrazu. Najpierw pojawia siê wizualizacja, czyli w. Jan widzi obraz oczyma,
a nastêpnie do jego uszu dochodzi g³os objaniaj¹cy to, co zobaczy³. Tak wiêc oba zmys³y, wzrok
i s³uch, pomagaj¹ w zrozumieniu przes³ania wizji, odnosz¹c siê do jednego i tego samego obrazu.
W tym wypadku werset trzeci (21,3: to, co autor s³yszy), odnosi siê do wersetu drugiego (21,2: to,
co autor zobaczy³). U. Vanni, L’Apocalisse. Ermeneutica – esegesi – teologia, s. 256-261.
23

36

DARIUSZ DOGONDKE

nak wiele przemawia za tym, by s³owa te powi¹zaæ tak¿e z ewidentnym brakiem
wi¹tyni w tym wiêtym Miecie. O obecnoci Boga w nim bowiem nie musi
wiadczyæ jaki specjalny budynek i o to w³anie chodzi w zapowiedzi uczynienia sobie przez Boga mieszkania wród ludzi. Najlepszym potwierdzeniem takiej
interpretacji jest wczeniejsze u¿ycie przez Apokalipsê s³owa skhnh, w wyra¿eniu wi¹tynia Namiotu25 wiadectwa (15,5). Istnieje zreszt¹ wiele innych powodów, dla których nale¿y ów namiot uto¿samiaæ ze wi¹tyni¹26, w takim znaczeniu, ¿e oto brak wi¹tyni nie pozbawia ludzi Bo¿ej obecnoci, a wrêcz
przeciwnie: Bóg jest stale obecny wród nich, bo rozbi³ wród nich swój namiot, którym jest cz³owieczeñstwo Jezusa Chrystusa. Najdobitniej wiadczy
o tym, jedyne poza Apokalips¹, u¿ycie s³owa skhno,w – ‘rozbiæ namiot, mieszkaæ, w Prologu Ewangelii wed³ug w. Jana: S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o (skhno,w) wród nas (J 1,14). W tym miejscu te¿ dochodzimy do wniosków,
jakie ju¿ poprzednio zosta³y wysnute na podstawie w¹tku o wi¹tyni, a mianowicie, ¿e w Apokalipsie wi¹tynia zosta³a zast¹piona przez ¿yw¹ obecnoæ Jezusa
Chrystusa  prawdziwego Boga i prawdziwego cz³owieka. Tym bardziej wiêc
konieczne staje siê przeanalizowanie obrazu apokaliptycznego Baranka, którym
jest Zbawiciel wiata.
W¹tku wi¹tynnego w Apokalipsie nie mo¿na jednak zakoñczyæ bez uprzedniego odwo³ania siê do jeszcze jednego wa¿nego elementu, jakim w wi¹tyni
jerozolimskiej by³ o³tarz. I choæ egzegeci na ogó³ uwa¿aj¹, ¿e w Apokalipsie
nie ma ju¿ mowy o o³tarzu ofiarnym27, to jednak warto mu powiêciæ trochê
uwagi. Greckie s³owo qusiasth,rion – ‘o³tarz’ w ostatniej ksiêdze Pisma wiêtego wystêpuje osiem razy (6,9; 8,3.3.5; 9,13; 11,1; 14,18; 16,7). Tylko jeden raz 
podobnie jak w wypadku s³owa wi¹tynia i z takim samym zastrze¿eniem28 
mo¿na o nim mówiæ jako o wi¹tynnym o³tarzu znajduj¹cym siê w Jerozolimie
(11,1). Gdy jednak wy³¹czymy ten jeden przypadek, zauwa¿ymy, ¿e miejsce o³tarza nie znajduje siê wcale w wi¹tyni, lecz przed Bogiem (9,13), a dok³adniej
przed (Jego) tronem (8,3). Inne te¿ jest jego zadanie, poniewa¿ nie s³u¿y on do
sk³adania ofiar ze zwierz¹t, lecz jest raczej o³tarzem kadzielnym, na którym
spalane s¹ modlitwy wiêtych (por. 8,3-4). Tak wiêc nie wydaje siê, by o³tarz,
o którym mówi Apokalipsa, mia³ wiele wspólnego ze starotestamentowym kultem ofiarnym. Ponadto, podobnie jak wi¹tynia, w zakoñczeniu ksiêgi przestaje
25
Biblia Tysi¹clecia (wydanie pi¹te) u¿ywa w t³umaczeniach s³owa przybytek zamiast namiot
czy mieszkanie.
26
Najbardziej wymownymi dowodami, ¿e w Ap 21,3 nale¿y widzieæ wi¹tyniê, s¹ starotestamentowe zapowiedzi proroków o wkroczeniu w historiê cz³owieka Boga, który chce byæ Bogiem
z nami (np. Iz 7,14). Ap 21,3 bezporednio odwo³uje siê jednak do tekstu Ez 37,27: Poród nich
bêdzie moje mieszkanie. Bêdê ich Bogiem, a oni bêd¹ moim ludem.
27
F. Rienecker (red.), Altar, [w:] Lexikon zur Bibel, Zürich 199119, s. 60.
28
Por. przypisy 19 i 20.
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on byæ w ogóle potrzebny, a wszystko to ze wzglêdu na bezporedni przystêp
zbawionych w niebie do Boga i Baranka (por. 21,22). Jego figura po raz kolejny
jawi siê jako ta, która pe³ni¹c funkcjê wi¹tyni, sprawia, ¿e pomiêdzy cz³owiekiem a Bogiem nie potrzeba ju¿ ¿adnego innego porednictwa.
III. APOKALIPSA O BARANKU (OFIARNIK I ¯ERTWA)
S³owo avrni,on, ‘Baranek’ w Apokalipsie pojawia siê a¿ 29 razy (5,6.8.12.13;
6,1.16; 7,9.10.14.17; 12,11; 13,8.11; 14,1.4.4.10; 15,3; 17,14.14; 19,7.9; 21,9.14.
22.23.27; 22,1.3), a poza t¹ ksiêg¹ jeszcze tylko raz w Nowym Testamencie
(w sumie 30 razy)29. Za wyj¹tkiem jednego przypadku, w którym mowa jest
o bestii próbuj¹cej podszyæ siê pod Baranka (por. 13,11), wszystkie pozosta³e
miejsca wystêpowania tego wa¿nego dla Apokalipsy w. Jana greckiego terminu
odnosz¹ siê bez wyj¹tku i z ca³¹ pewnoci¹ do Jezusa Chrystusa, Mesjasza  Zbawiciela wiata. Jednak w ostatniej ksiêdze Pisma wiêtego znajduj¹ siê równie¿
inne wa¿ne chrystologiczne okrelenia, z czego na wyró¿nienie zas³uguje m.in.
autodeklaracja Jezusa: Ja jestem Pierwszy i Ostatni (1,17); która jest uzupe³nieniem autodeklaracji Boga30: Ja jestem Alfa i Omega (1,8). Swoje ostateczne dope³nienie s³owa te znajduj¹ w koñcowych deklaracjach ksiêgi, najpierw znowu
ze strony Boga: Ja jestem Alfa i Omega. Pocz¹tek i Koniec (21,6); a nastêpnie ze
strony Jezusa, któremu przys³uguj¹ wszystkie Boskie okrelenia: Ja jestem Alfa
i Omega, Pierwszy i Ostatni, Pocz¹tek i Koniec (22,13)31. Nale¿a³oby wymieniæ
przynajmniej niektóre z innych wa¿nych dla chrystologii Apokalipsy wyra¿eñ,
np.: Chrystus (np. 12,10), Syn Bo¿y (np. 2,18), Pan panów i Król królów32 (np.
17,14), ¯yj¹cy (np. 1,18), wiadek wierny (np. 1,5) i wiele innych. Ta wieloæ
chrystologicznych okreleñ wskazuje na bogactwo teologicznej myli oraz znaczenie, jakie w wizji w. Jana zosta³o przypisane tematowi Jezusa Chrystusa,
Mesjasza i Zbawiciela wiata. Powy¿sze przyk³ady uzmys³awiaj¹ te¿, ¿e temat
Jezusa-Baranka, bêd¹c jednym z wielu chrystologicznych w¹tków Apokalipsy,
Jedyne poza Apokalips¹ miejsce NT, gdzie pojawia siê baranek, to polecenie wydane Piotrowi przez Zmartwychwsta³ego Jezusa: Pa moje baranki (J 21,15). Natomiast w wypowiedziach
Jana Chrzciciela o Jezusie jako Baranku Bo¿ym, który g³adzi grzech wiata (por. J 1,29), zosta³o
u¿yte inne greckie s³owo, a mianowicie avmno,j, ‘baranek, jagniê.
30
Nie sposób tu omówiæ wszystkie autodeklaracje Boga i ich odniesienia do Chrystusa. Prezentuj¹c za to, co w sposób najlepszy zarysowuje interesuj¹cy nas temat, pomijamy wiele innych
tytu³ów, jak np. odnosz¹cy siê do imienia Bo¿ego tytu³: Ten, który jest, który by³ i który przychodzi
(1,4 i nastêpne).
31
R. Bauckham, La teologia dell’Apocalisse, Brescia 1994, s. 72n.
32
Ciekawy artyku³ na temat tych tytu³ów przedstawi³ M. Karczewski, Jezus Chrystus jako
„Król królów i Pan panów” (Ap 17,14b; 19,16) na tle teologii Apokalipsy, [w:] Ewangelia o Królestwie, Scripturae Lumen 1. Biblia i jej oddzia³ywanie, red. A. Paciorek, A. Czaja, A. Tronina,
Lublin 2009, s. 265-281.
29
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na pewno nie wyczerpuje w ca³oci zagadnieñ zwi¹zanych z Jego pos³annictwem.
Jednak bezwzglêdnie najwa¿niejszy sporód wszystkich obrazów Apokalipsy zwi¹zanych ze starotestamentowym kultem ofiarniczym jest Baranek, poniewa¿ wskazuje na ofiarê, jak¹ Chrystus  Kap³an i ¯ertwa – z³o¿y³ za zbawienie wiata.
Z uwagi na wielokrotnoæ wystêpowania greckiego terminu avrni,on w Apokalipsie nale¿a³oby wprawdzie skreliæ szersze studium tego tematu. Ju¿ jednak
pierwsze pojawienie siê Jezusa-Baranka zawiera w sobie tak¹ pe³niê teologicznej
treci, ¿e staje siê ono ca³kowicie wystarczaj¹cym przyk³adem s³u¿¹cym przedstawieniu zagadnieñ ofiarniczych33. Po raz pierwszy Baranek pojawia siê w pi¹tym
rozdziale Apokalipsy w ramach wizji tronuj¹cego Boga: Na rodku tronu, wród
czterech istot ¿ywych i poród starszych zobaczy³em stoj¹cego Baranka  jakby
z³o¿onego w ofierze. Mia³ on siedem rogów i siedmioro oczu, to jest siedem Duchów Boga pos³anych na ca³¹ ziemiê. Podszed³, aby wzi¹æ zwój z prawej rêki Siedz¹cego na tronie. Gdy wzi¹³ zwój, cztery istoty ¿ywe i dwudziestu czterech starszych upad³o przed Barankiem. Ka¿dy z nich mia³ cytrê i z³ot¹ czaszê nape³nion¹
kadzid³em, to jest modlitwami wiêtych. piewali oni pieñ now¹: Jeste godny
wzi¹æ zwój i z³amaæ jego pieczêcie, bo zosta³e zabity i swoj¹ krwi¹ naby³e Bogu
ludzi z ka¿dego plemienia, jêzyka, ludu i narodu. Uczyni³e ich królestwem i kap³anami dla naszego Boga, wiêc bêd¹ królowaæ na ziemi (5,6-10).
Ukazanie Baranka w postawie stoj¹cej wskazuje na Jego zmartwychwstanie
(w. 6). Dlatego te¿ jednoczesne okrelenie jakby z³o¿ony w ofierze (w. 6)34, choæ
wskazuje na czynnoæ ofiarnicz¹, to jednak odnosi j¹ do przesz³oci, podobnie
zreszt¹ jak samo zmartwychwstanie. Stoj¹cy i jakby z³o¿ony w ofierze/zabity oznacza, ¿e skutki aktu ofiarniczego i skutki zmartwychwstania trwaj¹ w teraniejszoci, s¹ stale aktualne. Baranek nie musi wiêc ani po raz drugi sk³adaæ
z siebie ofiary, ani te¿ po raz drugi pokonywaæ mierci, poniewa¿ uczyni³ to
w sposób skuteczny raz jeden, osi¹gaj¹c wszystkie zamierzone w tym ofiarniczym akcie, cele. Teologicznie ujmuje to tak¿e List do Hebrajczyków, który podkrela, ¿e Jezus Chrystus nie pos³u¿y³ siê krwi¹ zwierz¹t ofiarnych, lecz przez
w³asn¹ krew wszed³ raz na zawsze do wi¹tyni, znajduj¹c wieczne odkupienie
(Hbr 9,12). Ten aspekt jednorazowej ofiary jest w Licie do Hebrajczyków bardzo wyrany i odpowiada obrazowi Baranka zmartwychwsta³ego i jakby zabite33
Vanni twierdzi, ¿e w obrazie Baranka nie ma stopniowego dochodzenia do pe³ni tego obrazu, lecz od razu pierwsze jego ukazanie daje nam teologiczn¹ pe³niê. U. Vanni, Libro dell’Apocalisse, [w:] Nuovo Dizionario di teologia biblica, a cura di P. Rosssano, G. Ravasi, A. Girlanda,
Torino 19914, s. 92.
34
Myl¹cy nieco zwrot z³o¿ony w ofierze nie oznacza, ¿e mamy tu do czynienia ze s³owem
ofiara (jako rzeczownikiem i odwo³aniem do ofiar Starego Przymierza), lecz taki przek³ad jest
wynikiem teologicznej interpretacji dokonanej przez polskiego t³umacza. Tekst oryginalny natomiast zawiera greckie s³owo sfa,zw oznaczaj¹ce zabijaæ, zarzynaæ, co odpowiada oczywicie
idei ofiarowania Baranka.
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go. Podkrelona przez autora listu jednorazowoæ aktu ofiarnego Jezusa Chrystusa  Kap³ana i ¯ertwy jednoczenie  prowadzi go tak¿e w konsekwencji do
stwierdzenia, ¿e osi¹gniêcie celu, jakim w przypadku zbawczej ofiary Chrystusa
by³o wyzwolenie ludzkoci z grzechów i wys³u¿enie ludziom zbawienia wiecznego, nie domaga siê ju¿ ¿adnych innych dodatkowych ofiar: Otó¿ gdzie jest
odpuszczenie grzechów, tam nie potrzeba ju¿ sk³adaæ za nie ofiary (Hbr 10,18).
Dlatego Apokalipsa, mówi¹c o z³o¿eniu przez Jezusa Chrystusa tylko jednej ofiary z siebie samego, ukazuje Go w³anie jako Baranka w postawie stoj¹cej i jednoczenie jakby zabitego, co oznacza skutecznoæ Jego jednorazowej ofiary
i zwyciêstwa, niedomagaj¹c¹ siê powtórzeñ. Zatem równie¿ w tym obrazie nale¿y upatrywaæ potwierdzenia koñca starotestamentowego kultu ofiarniczego (na
podstawie Apokalipsy w. Jana). W tym znajduje te¿ swoje najg³êbsze uzasadnienie temat niniejszego studium.
Ze skutecznoci aktu ofiarniczego Baranka i Jego zmartwychwstania wynika
dalej pe³nia mocy (siedem rogów) i pe³nia Ducha (siedmioro oczu), które pozwalaj¹ Mu zbawiæ ca³y wiat (siedem Duchów Boga pos³anych na ca³¹ ziemiê).
Dziêki temu Baranek staje siê Panem historii (Jedyny godzien wzi¹æ zwój i otworzyæ jego pieczêcie) oraz zbawienia ca³ej ludzkoci (naby³e Bogu ludzi z ka¿dego plemienia, jêzyka, ludu i narodu). Jemu te¿ ca³e stworzenie oddaje nale¿ny
ho³d uwielbienia (dwudziestu czterech starszych upad³o przed Barankiem).
W powy¿szym tekcie ukazuj¹cym Jezusa Chrystusa-Baranka, który w Apokalipsie jest w³aciwie jedynym pewnym odniesieniem do starotestamentowych
ofiar, znajduje siê jeszcze jedno wa¿ne s³owo-temat kultu ofiarniczego, które
musi zostaæ poddane wnikliwej analizie, a mianowicie s³owo kap³an  kap³ani.
Ostatnie zdanie przytoczonego uprzednio fragmentu brzmia³o: Uczyni³e ich królestwem i kap³anami dla naszego Boga, wiêc bêd¹ królowaæ na ziemi (5,10).
IV. APOKALIPSA O KAP£ANACH (ZBAWIENIE WIERNYCH)
Po przedstawieniu najwa¿niejszego elementu kultu ofiarniczego, jakim
w Apokalipsie w. Jana jest bez w¹tpienia Baranek, przyszed³ czas na przeanalizowanie ostatniego z wa¿nych terminów ofiarniczych znajduj¹cych siê w tej ksiêdze, czyli greckiego s³owa i`ereu,j, ‘kap³an’. Przy okazji tego ostatniego punktu
studium powiêconego odejciu od starotestamentowego kultu ofiarniczego
w jedynej prorockiej ksiêdze Nowego Testamentu trzeba by krótko zaprezentowaæ równie¿ ideê zbawienia. Kult ofiarniczy w Starym Testamencie mia³ s³u¿yæ
wejciu w kontakt z Bogiem i uzyskaniu p³yn¹cych z tego ³ask, czemu mia³o s³u¿yæ sk³adanie krwawych ofiar. Nie mo¿e zatem zabrakn¹æ równie¿ spojrzenia,
jakie  ze wzglêdu na zbawcze dzie³o Jezusa Chrystusa  reprezentowa³ w. Jan,
ujmuj¹c odmiennie sposób dochodzenia do owoców tego, co wczeniej mia³o
wys³u¿yæ ludowi sk³adanie przez kap³anów ofiar.
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Greckie s³owo i`ereu,j wystêpuje w Apokalipsie trzy razy (Ap 1,6; 5,10; 20,6),
za ka¿dym razem w odniesieniu do powszechnego kap³añstwa wiernych. Za ka¿dym razem równie¿ w cis³ej relacji do godnoci królewskiej, jaka przys³uguje
wiernym z racji ich udzia³u w dobrach królestwa Bo¿ego. St¹d charakterystyczne dla Apokalipsy zestawienie greckich terminów królestwo i kap³ani: Uczyni³ nas królestwem, kap³anami dla Boga, Ojca (Ap 1,6). Uczyni³e ich królestwem
i kap³anami dla naszego Boga, wiêc bêd¹ królowaæ na ziemi (Ap 5,10). Bêd¹ oni
kap³anami Boga i Chrystusa. Bêd¹ te¿ z Nim królowaæ przez tysi¹c lat (Ap 20,6).
ród³em takiego mylenia o kap³anach z pewnoci¹ jest starotestamentowa
obietnica Boga, jak¹ z³o¿y³ On Moj¿eszowi na Synaju: Ale wy bêdziecie dla Mnie
królestwem kap³anów i narodem wiêtym (Wj 19,6). Problem, jaki pojawia siê
w tym cytacie ze Starego Testamentu, polega najpierw na z³o¿eniu w jedno s³ów
królestwo i kap³ani. Zwrot ten mo¿na bowiem rozumieæ ³¹cznie jako królestwo kap³anów35 albo te¿ ka¿de ze s³ów potraktowaæ oddzielnie, czyli królestwo [i] kap³ani. We wspó³czesnej interpretacji egzegetycznej tego zwrotu zazwyczaj przyjmuje siê, ¿e chodzi o tak¹ wiêtoæ narodu wybranego, która
sprawi, i¿ spe³ni on wobec innych ludów kap³añsk¹ funkcjê porednictwa ³aski
zbawienia36. W Apokalipsie jednak oba problemy (t³umaczenia i interpretacji)
w³¹czone s¹ we w³asn¹ teologiczn¹ perspektywê ksiêgi. Tak wiêc: królestwo
i kap³ani rozumiane jest rozdzielnie jako dwie ró¿ne godnoci wiernych, które
jednak cile ³¹cz¹ siê ze sob¹ ze wzglêdu na wspólne ród³o, jakim jest dla nich
zbawcza mieræ Jezusa-Baranka. W tym kierunku idzie równie¿ interpretacja obu
godnoci, które wierni maj¹ dziêki zbawczej mierci i zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa. Wa¿na dla tego studium godnoæ udzia³u wiernych w kap³añstwie
Chrystusa wymaga jednak dalszego rozwiniêcia i dok³adniejszego przeanalizowania.
Kap³añska godnoæ wiernych to przede wszystkim wynik ofiary, jak¹ z siebie samego z³o¿y³ Jezus-Baranek. W dwóch pierwszych miejscach wystêpowania s³owa kap³ani jest ono poprzedzone informacj¹ o zbawczej ofierze Chrystusa. Za pierwszym razem we frazie: Temu, który nas mi³uje37 i który swoj¹
krwi¹ uwolni³ nas od naszych grzechów (Ap 1,5). Za drugim razem w stwierdzeniu, ¿e zosta³ zabity i naby³ Bogu krwi¹ swoj¹ ludzi z ka¿dego plemienia, jêzyka,
ludu i narodu (por. Ap 5,9). W obu tych wypadkach chodzi wiêc o krew BaranTak te¿ jest zazwyczaj t³umaczone we wspó³czesnych przek³adach.
R.J. Clifford, Exodus, [w:] The New Jerome Biblical Commentary, red. R.E. Brown,
J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, London 1992, s. 52.
37
Oprócz ofiarniczej krwi Zbawiciela mo¿na tu tak¿e dopatrywaæ siê w¹tku Jego mi³oci jako
elementu decyduj¹cego o uwolnieniu nas z grzechu; to jednak przede wszystkim we krwi, która
³¹czy siê z Jego ofiar¹ na krzy¿u, nale¿y widzieæ ten czynnik, który uwalnia wierz¹cych od grzechów oraz czyni z nich kap³anów. W. Popielewski, Zbawieni przez mi³oæ Baranka, „Verbum
Vitae” 1 (2002), s. 185-198.
35

36
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ka, która jest czynnikiem decyduj¹cym o ludzkim zbawieniu. Dziêki Jego krwi
wierni staj¹ siê równie¿ kap³anami (por. Ap 1,5-6; 5,9-10). O zbawieniu przez
krew autor Apokalipsy wspomina w ró¿nych miejscach i na ró¿ne sposoby, np.:
t³um zbawionych, odzianych w bia³e szaty i z palmami w rêkach (por. Ap 7,9)
znajduje siê przed tronem Boga dlatego, ¿e wyprali (oni) swoje szaty i wybielili
je we krwi Baranka (Ap 7,14). Ciekawy motyw mo¿na te¿ zauwa¿yæ w dwunastym rozdziale, gdzie w ramach orêdzia z nieba autor us³ysza³ nastêpuj¹ce s³owa: Lecz oni go pokonali dziêki krwi Baranka i dziêki s³owu swojego wiadectwa (Ap 12,11). Kontekst tego stwierdzenia stanowi walka ze smokiem, a chodzi
o to, ¿e dziêki krwi Baranka równie¿ zbawieni maj¹ udzia³ w zwyciêstwie Chrystusa nad szatanem. To w³anie dlatego mieszkañcy nieba nazywaj¹ owych
zbawionych swoimi braæmi (por. Ap 12,10). Dalsza analiza tego fragmentu prowadzi do przekonania, ¿e udzia³ w tym zwyciêstwie domaga siê wiernego trwania w ci¹g³ej gotowoci dawania Chrystusowi wiadectwa38.
W Apokalipsie byæ kap³anem (por. Ap 1,6; 5,10; 20,6), w znaczeniu kap³añstwa powszechnego39, oznacza po prostu byæ zbawionym, a to ze wzglêdu
na uwiêcenie, czyli pokonanie grzechu, oraz ze wzglêdu na bezporedni przystêp do Boga, domagaj¹cy siê w przesz³oci porednictwa, czyli odnosz¹cy siê
do roli kap³ana. Pierwszy z wymienionych powodów, tzn. uwiêcenie, jest
oczywicie wynikiem oczyszczenia z grzechów, jakie zbawieni osi¹gaj¹ dziêki
ofierze Jezusa-Baranka, a dok³adniej za spraw¹ przelanej przez Niego krwi.
O krwi Baranka, otwieraj¹cej niejako drzwi zbawienia, wiadcz¹ te¿ s³owa zaczerpniête z Listu do Hebrajczyków, gdzie czytamy m.in.: Mamy wiêc pewnoæ
bracia, ¿e wejdziemy do miejsca wiêtego dziêki krwi Jezusa. On otworzy³ dla
nas now¹, ¿yciodajn¹ drogê przez zas³onê, któr¹ jest Jego cia³o. On jest wielkim
kap³anem nad domem Bo¿ym (Hbr 10,19-21).
W Apokalipsie w. Jana o bezporednioci dostêpu zbawionych do Boga
wiadczy natomiast tak¿e wiele innych motywów, jak np. ukazanie siê Arki:
W niebie otworzy³a siê wi¹tynia Boga, a w wi¹tyni ukaza³a siê Arka Jego Przymierza (Ap 11,19), czyli wiêtego przedmiotu starotestamentowego kultu, bêd¹cego przede wszystkim symbolem Bo¿ej obecnoci. Ukazanie siê Arki, która
w pewnym okresie historii zniknê³a z kart Pisma wiêtego, ³¹czy siê z ¿ydowsk¹
38
F.P. Szymañski, Symbolika krwi Baranka i s³owa wiadectwa w wietle Ap 12,11, Theologica Thoruniensia 5 (2004), s. 91. Dalsze przemylenia autora tego ciekawego artyku³u prowadz¹
nawet do zauwa¿enia w powy¿szym fragmencie kontekstu Ofiary Eucharystycznej, która dla chrzecijan jest okazj¹ sta³ego kontaktu z krwi¹ Chrystusa i jej zbawcz¹ moc¹, pozwalaj¹c¹ wierz¹cym
proklamowaæ fakt zbawienia poprzez osobiste dawanie wiadectwa.
39
wiêty Jan nie zajmuje siê tematem kap³añstwa hierarchicznego, co wcale nie oznacza, ¿e
go nie zna. Niektórzy uwa¿aj¹ np., ¿e pozycja 24 starszych w Apokalipsie odpowiada w³anie tak
rozumianemu kap³añstwu. Dla celów naszego studium lepiej jednak pozostaæ przy poprzednim
stwierdzeniu, ¿e tematem kap³añstwa hierarchicznego w. Jan po prostu siê nie zajmuje.
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tradycj¹, wed³ug której w czasach mesjañskich i ostatecznych zostanie ona odnaleziona. Jej ukazanie siê zatem otwiera zbawionym przystêp do najwiêtszego
miejsca w wi¹tyni, co oznacza, ¿e cz³owiek mo¿e wejæ w bezporedni kontakt
z Bogiem40 i nie potrzebuje do tego porednictwa sprawuj¹cych kult ofiarniczy
kap³anów Starego Przymierza. Wród bardzo wielu elementów tej idei warto
przypomnieæ  zauwa¿ony ju¿ i omówiony  brak wi¹tyni w ostatnich rozdzia³ach Apokalipsy (por. Ap 21-22). Wszystkie za owe w¹tki zmierzaj¹ do ukazania zbawczej ofiary Jezusa-Baranka jako Tego, który daje cz³owiekowi mo¿liwoæ bezporedniego kontaktu z Bogiem. Jedynym porednikiem cz³owieka
z Bogiem jest bowiem Jezus Chrystus, co sprawia, ¿e rzeczywistoæ starotestamentowego kap³añstwa uleg³a ca³kowitej przemianie i nie potrzeba ju¿ starotestamentowych ofiar41. wiêty Jan w swym Objawieniu na ró¿ne sposoby mówi
zatem o koñcu kultu wi¹tynnego w Jerozolimie, wskazuj¹c na Jezusa Chrystusa, Mesjasza i Zbawiciela, który na siebie przyj¹³ wszystko to, co w Starym Testamencie dotyczy³o kultu ofiarniczego.

*
Terminologia zwi¹zana ze sprawowaniem w wi¹tyni jerozolimskiej starotestamentowego kultu ofiarniczego jest w Apokalipsie w. Jana prawie nieobecna.
Taki wniosek p³ynie z przeprowadzonego studium tej¿e terminologii w ostatniej
ksiêdze Pisma wiêtego, co – bior¹c pod uwagê teologiczn¹ perspektywê Nowego
Testamentu – jest wnioskiem jak najbardziej zasadnym. Choæ bowiem teologia
Apokalipsy w. Jana jest bardzo g³êboko zakorzenienia w starotestamentowych
pojêciach i obrazach, to jednak sam kult ofiarniczy, sprawowany w wi¹tyni jerozolimskiej wed³ug Prawa Moj¿eszowego, w czasie powstawania tego ostatniego
dzie³a Nowego Testamentu nale¿a³ ju¿ do przesz³oci (zgodnie z powszechnym
przekonaniem egzegetów przyjmuj¹cych, ¿e dzie³o w. Jana zosta³o napisane po
70 r. po Chrystusie). Jednak nie kwestie historyczne zwi¹zane z powstaniem
Apokalipsy by³y celem przeprowadzenia powy¿szego opracowania. Chodzi³o
w nim raczej o ukazanie nieobecnoci starotestamentowej terminologii ofiarniczej po to, by w to miejsce wprowadziæ obraz Baranka sk³adaj¹cego siebie samego w ofierze, czyli osobê Jezusa Chrystusa – Zbawiciela. Przez Chrystusa
bowiem, z Nim i tylko w Nim wierz¹cy, obmyci Jego zbawcz¹ krwi¹, dostêpuj¹
odpuszczenia grzechów i mog¹ dziêki Niemu osi¹gn¹æ zbawienie. Dowodzi to
nowoci, jak¹ w pojmowanie kultu ofiarniczego wnios³o chrzecijañstwo przez
obchód pami¹tki mêki, mierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wszystko to, co
do tej pory by³o zwi¹zane ze starotestamentowym kultem ofiarniczym, zosta³o
M. Rosik, wi¹tynia Boga w niebie siê otwar³a, s. 140.
A. Vanhoye, Sacerdoti antichi e nuovo Sacerdote secondo il Nuovo Testamento, Collana
Saggi di Teologia, Torino 1990, s. 223.
40
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przejête i przemienione w wietle jednej, jedynej ofiary z³o¿onej na krzy¿u przez
Jezusa Chrystusa. Potwierdzeniem za takiego spojrzenia jest nie tylko Apokalipsa w. Jana, lecz ca³oæ nowotestamentowej teologii kultu ofiarniczego. St¹d
w trakcie terminologicznej analizy pojawi³o siê wiele odniesieñ do ró¿nych pism
Nowego Testamentu, zw³aszcza za do Listu do Hebrajczyków, który w tej kwestii jest szczególnie bliski sposobowi mylenia autora Apokalipsy. Jezus Chrystus przez swoj¹ jedn¹ i jedyn¹ ofiarê pojedna³ ludzi z Bogiem i da³ wszystkim
mo¿liwoæ osi¹gniêcia zbawienia, czyli otworzy³ im przystêp do Boga. Dlatego
te¿ kult ofiarniczy sprawowany w wi¹tyni jerozolimskiej usta³, a starotestamentowa terminologia z nim zwi¹zana odesz³a do lamusa. Wieloæ ofiar Starego Testamentu zosta³a zast¹piona sprawowaniem przez chrzecijan pami¹tki ofiary
Jezusa Chrystusa.
SUMMARY
A study of the terminology of the Revelation of St. John pertaining to sacrificial cult evidences
an essential transformation that is brought about by the faith in Jesus Christ. His salvific death on
the cross affected a cessation of the Old Testament cult officiated in the Jerusalem Temple and the
multiplicity of Old Testament sacrifices came to be replaced by the one and unique sacrifice made
by Jesus Christ on the cross for the salvation of the whole world. Thanks to his offering people are
liberated from sins that separate them from God and gained direct access to Him, i.e. participation
in Divine life – eternal salvation. Speaking of the salvific offering of Jesus Christ the Revelation
shows Christ above all as the Lamb who makes an offering of himself and that is why the
theological implications relevant to the theme of sacrificial cult in the last book of the Holy
Scripture are to be sought in this image. It is noteworthy that the Old Testament sacrificial
terminology is virtually absent in the Revelation of St. John because everything that is related to
the sacrificial cult is taken over by Jesus Christ. The manifold sacrifices of the Old Testament were
merely foretokens of the one and unique sacrifice that Jesus Christ – the Lamb – offered on the
cross for the salvation of the whole world. Thus, in the Revelation St. John does not refer any more
to the sacrifices of the Old Testament but to the sacrifice of Christ, who redeemed man giving him
access to God and this means salvation.

Key words
Revelation of St. John, sacrificial terminology, offering, cult, temple, priests, Lamb, blood,
salvation
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Ein Interpretationsvorschlag zu der Perikope
über den messianischen Einzug Jesu 
des Königs in Jerusalem (Lk 19,28-44)
Królewski wjazd Jezusa do Jerozolimy (£k 19,28-44)  propozycja interpretacji

1. EINLEITUNG
St. Lukas stellt den Triumphzug in Jerusalem als eine Demonstration dar, die
den endgültigen und wichtigsten Abschnitt der Wanderung Jesu von Jericho nach
Jerusalem betont. Alle Quellen sind darüber einig, dass der messianische Einzug
auf dem Berg begann. St. Lukas bringt jenes Heilsgeschehen am Fuße des Berges, d.h. auf der Anhöhe an: Als er in die Nähe von Betfage und Betanien kam,
an den Berg, der Ölberg heißt (tÕ kaloÚmenon @Elaiîn  Lk 19,29). Nach dem
Bericht von Mk 11,1 wurde die Bezeichnung: prÕj tÕ Óroj tîn @Elaiîn dargestellt, das in dieser Perikope auch von St. Lukas verwendet wird (Lk 19,37).
Im Neuen Testament wird der „Ölberg” nur in den Evangelien und in dem
Bericht der Apg 1,12 von St. Lukas erwähnt. Zum ersten Mal trittt der Berg in
der Darstellung des königlichen Einzugs Jesu in Jerusalem auf (Lk 19,29.37; vgl.
auch Mk 11,1; Mt 21,1). St. Lukas verwendet in diesem evangelischen Bericht
zwei verschiedene Namen.
Der „Ölberg” bleibt der Ort, wo Jesus eine Nacht verbracht hat (Lk 21,37;
vgl. auch Joh 18,1). Nach der evangelischen Überlieferung der übrigen Synoptiker, Mk 11,11-12 und Mt 21,17, verbrachte Jesus eine Nacht in Betanien und es
scheint, dass in dem Evangelium von St. Lukas, wie auch in der Apostelgeschichte „Betanien” und „der Ölberg” austauschbar verwendet werden (vgl. Lk 24,50;
vgl. auch: Apg 1,12). Es ist auch der Ort der eschatologischen Erörterung (vgl.
bei den übrigen Synoptikern: Mk 13,3; Mt 24,3). Nach dem „heiligen Abendmahl” begab sich Jesus auf jenen „Ölberg” (Lk 22,39; vgl. auch Mk 14,26; Mt
26,30).
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Den „Ölberg” finden wir auch (als Ankündigung – Bezug) in Sach 14,4, wo,
wie es scheint, der Herr – JHWH mit dem gewählten Volk kämpfte, das sich
gegen Jerusalem versammelt hatte. In dem Bericht von Ez 11,23 lesen wir: Die
Herrlichkeit des Herrn stieg aus der Mitte der Stadt empor; auf dem Berg im
Osten der Stadt blieb sie stehen. Das Emporsteigen der „Herrlichkeit des Herrn”
entspricht der Rückkehr der Herrlichkeit des Herrn, die der Prophet in dem Zusammenhang des endgültigen Wiederaufbaus Israels ansieht (vgl. Ez 40-48).
Danach führte JHWH sein gewähltes Volk zum Tor, das nach Osten gerichtet war.
In weiterer Folge kam die Herrlichkeit des Gottes Israels – JHWH aus dem Osten
heran (vgl. Ez 43,1n). Nach dem Bericht blieb die Betonung nicht so auf den
„Ölberg” gerichtet wie auf die Tatsache des Herankommens der Herrlichkeit des
Herrn von derselben Richtung, in die sie davonging1.
Nach dem Absaloms Aufstand musste David aus der Stadt nach Osten fliehen. Etwas später, als David den Gipfel des „Berges” bestieg und vom Gipfel des
Berges aus weiterzog, begegnete ihm der Diener Merib-Baals, der mit einem Paar
Esel ging. Dann fragte ihn David, was er mit den Tieren machen will, und Ziba
antwortete, dass die Esel für das königliche Haus bestimmt sind (vgl. 2 Sam 16,1-2). Auf diese Weise wurden die Esel – in der Ankündigung – mit dem „Ölberg”
verbunden, vielleicht als ein Kontrast zu Absalom und seinen Pferden (vgl. 2 Sam
15,1).
Es scheint zu suggerieren, dass es eine gewisse Ähnlichkeit zwischen der
Rückkehr Davids in seine Stadt und der ersten Ankunft Jesu in Jerusalem besteht,
obwohl es keine ausreichenden Gründe zu solcher endgültigen Schlussfolgerung
gibt.
Die Ereignisse auf dem „Ölberg” bilden jedoch für die Heilige Stadt Jerusalem eine Herausforderung, die deren Reaktion fordert. Denn auf dem „Ölberg”
wird die ganze Heilige Stadt Jerusalem aufgefordert und es findet beinahe ein
Dialog mit ihr statt.
Es scheint, dass dieser Aspekt der Konfrontation – die Aufforderung zum
entschlossenen Eingreifen zugunsten der Zukunft der Stadt Jeruzalem – mit dem
„Ölberg” verbunden ist. Die Erwähnung des „Ölberges” nach dem synoptischen
Bericht von St. Lukas, sowie das große redaktionelle – evangelische Interesse für
den „Ölberg” unterstreichen in dem der wissenschaftlichen Analyse unterzogenen Text die Situation der Gegenüberstellung mit der ganzen Heiligen Stadt –
Jerusalem2.

1
2

Vgl. P.K. Stock, L’Attività di Gesù a Gerusalemme – Mk 11-12, Rome 1978, S. 30.
Vgl. S. 32.
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II. ANWEISUNG AN DIE JÜNGER
Nach dem Bericht von Lk 19,29 sehen wir, dass Jesus „zwei Jünger” (dÚo
tîn marqhtîn) gesandt hat. Jeweils „zwei Jünger” werden nicht nur von Jesus
(vgl. Lk 10,1; 22,8; vgl. auch Mk 6,7; 11,1; 14,13; Mt 21,1), sondern auch vom
heiligen Johannes dem Täufer gesandt (vgl. Lk 7,18.20), sowie während der
Apostelmissionen nach dem Bericht der Apostelgeschichte (vgl. Apg 8,14; 9,38;
10,7; 15,27; 19,22).
Nach der Überlieferung des Alten Testaments dagegen wird vor der endgültigen Entschlussfassung die Aussage von zwei oder drei Zeugen verlangt (vgl.
beispielsweise Dtn 17,6; 19,15), oder, mit anderen Worten, die Mission von zwei
Menschen bestätigt den Wert ihres Zeugnisses, des Zeugnisses der Menschen, die
nicht im eigenen Namen kommen, sondern eine Botschaft zu übermitteln haben3.
Sogar im Bericht von St. Lukas betont die Tatsache, dass sie „zwei” sind,
ihre Qualifikation der „vom Herrn gesandten Boten” (vgl. Lk 19,31).
Es erlaubt uns, den Schluss zu ziehen, dass zwei Jünger die Anweisung erhalten haben: „Bindet ihn los und bringt ihn her!” Nicht anders als wenn es hier
um „einen jungen Esel” (pîloj) ginge, auf dem noch niemand gesessen hat (vgl.
Lk 19,30).
Das Wort pîloj („ein junger Esel/Fohlen”) kommt im Neuen Testament nur
in diesem Zusammenhang vor (vgl. Mt 3 Mal, Mk 4 Mal und Joh 1 Mal). Es ist
noch seltener in der Septuaginta (7 Mal) und bildet oft den Äquivalent des hebräischen Wortes: dy[, (nur in Spr 5,19 bleibt es in der Übersetzung hl[y –
„Gazelle”).
Wenn es um die Übersetzung dy[ – in der Septuaginta (LXX) geht, bemerken
wir, dass das Wort oft als pîlojwiedergeben wird, außer der Überlieferung von
Jes 30,6, wo die Septuaginta (LXX) den Begriff Ónoj verwendet.
In der Septuaginta jedoch bleibt pîlojein Tier, das hauptsächlich zum Reiten gebraucht wird, mit der Ausnahme von der außergewöhnlichen Überlieferung
von Gen 32,15.
W. Bauer behauptet, dass das Wort pîloj, abgesehen von dem Bericht von
St. Markus und St. Lukas, nur als Pferd verstanden werden kann und dass es
sowohl für die Evangelisten als auch für ihre Zuhörer nichts anderes war4.
Der sprachwissenschaftliche Grund der Schlussfolgerung W. Bauers ist jedoch nicht einwandfrei5. Der Evangelist St. Markus folgt selbst der Bedeutung
Vgl. P.K. Stock, Boten aus dem Mit – ihm – Sein, „Analecta Biblica” 70 (1975), S. 86 ff.
Vgl. W. Bauer, The Colt of Palm Sunday (Der Palmesel), „Journal of Biblical Literature” 75
(1953), S. 220-229.
5
Vgl. O. Michel, Pîloj, [in:] Theological Dictionary of the New Testament Bd. VI,
S. 959-961.
3
4
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des Wortes in der Septuaginta (LXX) und diese wird durch die Interpretation des
St. Matthäus bestätigt, wo es sich ausdrücklich um einen jungen Esel handelt.
Nach der Überlieferung von Gen 49,8-12 enthalten die von Jakobus vor seinem Tode ausgesprochenen Worte eine messianische Prophezeiung und in Gen
49,11 wird pîloj als ein mit dem erwarteten Messias verbundenes Tier begriffen6. Es ist noch deutlicher in der Vergleichung mit dem Bericht von Zach 9,9:
Sieh, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft; er ist demütig und reitet
auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Sogar hier bleibt
pîloj ein vom messianischen König bestiegenes Tier7.
Der junge Esel ist ein Zeichen des demütigen und friedlichen Charakters des
Königs. Der Esel wird den Pferden gegenübergestellt, die man für Tiere des Krieges hält (vgl. 2 Sam 15,1; Sach 1,8; 6,2-3.6-7). Durch die Wahl eines Esels und
nicht eines allgemein gebrauchten Pferdes wies er heimlich die allgemein angenommene Lösung der äußerst schlechten Lage Israels – des gewählten Volkes –
ab. In den späteren Schriften ist das Pferd praktisch das Symbol des Krieges und
der Gewalt. Es ist grundsätzlich der Antrieb des Krieges. Mit der Ausnahme von
zwei Fällen im Buch Ester lesen wir über niemand im Militärrange, der ein Pferd
nicht bestiegen hätte8.
Der Bericht von Sach 9,10 weist auf die Vertreibung der Kriegspferde aus
Jerusalem hin, und dies lässt den symbolischen Charakter des Reitens auf einem
jungen Esel besser verstehen. Der messianische König ist also nicht der König
des Krieges, sondern der König des Friedens. Im Text des Berichts von Gen 49,11
wird die Fülle während seiner messianischen Herrschaft betont, und im Bericht
von Sach 9,9 ist die Rede vom „Frieden”.
In dem Fragment des Berichts von Sach 9,9 bleibt die Spur dessen deutlichen
Zitierens in Mt 21,5: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist
friedfertig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines
Lasttiers. Das Zitat wurde der Überlieferung von Jes 62,11 entnommen, also gibt
beinahe wörtlich den masoretischen Text im Bericht von Joh 12,15 wieder, und die
Einleitung erinnert an die Überlieferung von Jes 40,9 und Jes 44,2.
St. Matthäus und St. Johannes verbinden das Verhalten Jesu direkt mit der
alttestamentlichen Ankündigung, und sehen in diesem Handeln das Erfüllen
Vgl. G. von Rad, Das Erste Buch Mose, Göttingen 1961, S. 372.
Vgl. Text Sach 9,9 ist einer der wenigen Fragmente des AT, die von Christen und Rabinen
als solche interpretiert werden, die den messianischen Sinn enthalten. Andere sind Mal 3,1; Mi 5,2:
vgl. S.L. Edgar, New Testament and Rabbinic Interpretation, „New Testament Studies” 5 (1958-1959), S. 48; vgl. auch: H.L. Srack, P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud
und Midrash, München 1928, S. 842.
8
Vgl. J. Blenkinsopp, The Hidden Messiah and the entry into Jerusalem < II, „Scripture” 13
(1961), S. 86.
6
7
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der Ankündigung. Dadurch, dass Jesus auf diese Weise handelt, ruft Er sich
zum messianischen König aus und betont gleichzeitig die friedliche Natur seiner
Herrschaft.
Wenn es um die Diskussionen zum Thema pîloj geht, fehlt im Bericht der
Evangelien von St. Lukas und St. Markus solch eine deutliche Verbindung mit
der Prophezeiung, also mit der Überlieferung des Sach 9,9.
Beide Evangelisten beschreiben jedoch genau das Herbeibringen des Esels
zu Jesus und der Esel ist ein Tier, das besonders mit Messias verbunden ist, der
(auf ihm) feierlich in Jerusalem einzieht. Bei St. Lukas, so wie bei St. Markus,
gibt es kein wörtliches Zitat, aber wir sehen eine außerordentlich ausdrückliche
Übereinstimmung zwischen dem Handeln Jesu und dem Bericht von Sach 9,9 –
also das Reiten auf einem jungen Esel in Richtung Jerusalem – der Heiligen
Stadt.
Das Tier wurde als angebunden beschrieben (pîlon dedemnon – vgl. Lk
19,30), was das Echo/Widerhall der Überlieferung von Gen 49,11 ist. Aus den
Worten pîlon dedemnon geht hervor, dass der Evangelist die Tatsache unterstreichen will, dass die Herrschaft des Königs – Messias, des Königs aus dem
Geschlecht Juda, gerade beginnen sollte. Wir lesen, dass Juda die Herrschaft in
dem Moment antreten soll, wenn er nach Schilo kommt9, oder eher, wenn derjenige kommt. dem das Königreich gehört.
Eigentlich, wenn der Herr kommt (Ð kÚrioj aÙtoà). Daher, wenn der Messias kommt, wird er zum König – zum Herrn, und das, was Er benötigt, Ihm
gehören wird, seinem königlichen Recht gemäß10.
St. Lukas bestätigt ähnlich wie St. Markus die besondere Tatsache, dass bis
dahin noch niemand auf diesem jungen Esel gesessen hat (f’ on oÙdei pèpote
¢nqrèpwn k£qisen – vgl. Lk 19,30; Mk 11,2). Auf diese Weise hebt St. Lukas
den besonderen Charakter des Einzugs hervor. Selbstverständlich hätte der wahre König ein Tier, auf dem jemand bereits geritten war oder gesessen hatte, wegen der Verunreinigungsgefahr nicht gewählt11.
Um diese Sonderbarkeit zu klären, erwähnt man gewöhnlich die alttestamentliche Überlieferung von Num 19,2 und Dtn 21,3 (im Fall einer zur Vorbereitung
des Reinigungswassers gebrauchten Kuh oder bei der Darbringung eines Sündop9
Vgl.: Der masoretische Text enthält hlyc – viele andere Übersetzungen enthalten dagegen
hlyc (Szelo); vgl. W. Morgan: suggeriert, dass eine bessere Übersetzung zwei Worte bilden könnten
yc und hl  Abgabe für ihn”, daher „bis die Abgabe ihm dargebracht wird und bis er das Gehorsam bei den Völkern gewinnt”.
10
Vgl. J.D.M. Dorret, The Palm Sunday Colt in Law od the New Testament, „Novum Testamentum. An International Quarterly for New Testament and Related Studies” 13 (1971), S. 256.
11
Vgl. H. Danby, The Mishnah, Oxford 1933, S. 385: erklärt, dass kein einfacher Mensch auf
einem Tier reiten durfte, auf dem mindestens einmal der König geritten ist.
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fers für ein Verbrechen wurde verlangt, dass die Tiere noch nie ein Joch getragen
haben). In der Überlieferung von 1 Sam 6,7 bezieht sich das gleiche auf Färsen,
die einen neuen Wagen des Herrn ziehen sollten.
Alle drei Evangelisten – die Synoptiker – zeichneten den nicht veränderten
Ausdruck Ð kÚrioj aÙtoà cre an cei auf (Lk 19,31; vgl. auch: Mk 11,3; Mt
21,3). St. Lukas stellt diese Phrase in die Schlüsselposition, indem er dramatisch
den Ausdruck: tinej aus Mk 11,5 hervorhebt, der zu Ð kÚriojin der Wiederholung des geheimnisvollen Befehls Jesu wird, was darauf hindeutet, dass St. Lukas in beiden Fällen über die dominierende christliche Färbung des Wortes hinaus und trotz der grammatischen Ungenauigkeit die Idee von kÚrioj übermitteln will, ihn als den Eigentümer zeigen und dabei betonen, wer der wahre Eigentümer des Tiers ist12. Die Ausführung der Aufgabe verläuft so, wie Jesus das
vorhergesehen hat.
In der Zusammenfassung dessen, was schon behandelt wurde, bemerken wir,
dass die Aufgabe einen besonderen Charakter hatte, was durch die Tatsache des
Herbeibringens des Tiers zu Jesus betont wurde. Jenes Tier ist ein Fohlen, auf
dem bisher niemand gesessen hat, und die Jünger nehmen es trotz der Proteste
seiner Eigentümer, wobei sie lediglich feststellen, dass der Herr es braucht. Die
Tatsache, dass Jesus jeden Aspekt des Geschehens vorausgesehen hat, bewirkt,
dass die Aufgabe der Jünger ungewöhnlich ist und die wahre Natur der Königswürde Jesu offenbart.
III. BEGRÜßUNGSAKKLAMATION JESU DES KÖNIGS
In antiken Zeiten hielt der von einer Schlacht zurückkehrende, siegreiche
König oder General einen Triumphzug in die Hauptstadt. Unter der großen Freude des Volkes ritt er auf einem weißen Pferd in die Stadt. Hinter ihm gingen die
geschlagenen Feinde, manchmal ein König oder ein General. Gleichzeitig verteilte der Sieger den Menschen Geschenke13. Der Einzug Jesu in Jerusalem sah jedoch nicht so aus. Bei seinem königlichen Einzug ritt Jesus nicht auf einem
Kriegspferd, sondern auf einem jungen Esel, als ein König, der im Frieden
kommt. (vgl. Sach 9,9)
St. Lukas erinnert durch zahlreiche Anknüpfungen an die Krönung Salomos.
Es sind die Worte: peb b£sij (Lk 19,35; por. 1 Kön 1,33); katab£sij (die
Freude der Menschen äußern Lk 19,37; vgl. 1 Kön 1,40), sowie zwei Verweise
auf den Frieden (vgl. Lk 19,38.42). Die Ähnlichkeit mit Salomo, dem König des
12
Vgl. J. Blekinsopp, The Oracle of Judah and the Messianic Entry, „Journal of Biblical Literature” 80 (1961), S. 56.
13
Vgl. H.H. Hobbs, An Exposition of the Gospel of Luke, Grand Rapids 1966, S. 277.
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Friedens, scheint absichtlich zu sein in dem Evangelium, in dem Jesus auch als
der neue Elija, der neue Mose und der neue Josef dargestellt wird.
Als das Tier zu Jesus herbeigebracht wurde, legten die Jünger ihre Kleider
auf das Tier (aÙtîn t¦ mat a) und setzten Jesus hinauf. Das Verhalten der Jünger ist in hohem Grade symbolisch. Es ist deutlich erkennbar, dass die Kleider
als ein Sattel dienen sollten, der nötig war, wenn jemand auf einem Esel reiten
wollte. St. Lukas lenkt selbst seine Aufmerksamkeit auf die Handlung der Jünger, die Jesus halfen, sich auf das Tier zu setzen (peb basan tÕn @Ihsouj). Das
Ausbreiten der Kleider auf der Straße, damit das Tier darauf schreiten konnte, ist
das nächste Zeichen der Achtung und der Anerkennung Jesu als König. St. Lukas erwähnt die Palmzweige nicht (vgl. auch Mk 11,8; Mt 21,8; Joh 12,13).
In seiner Akklamation lässt St. Lukas das unsichere Thema aus dem Bericht
von Mk 11,8 (pollo ) unbeachtet, deshalb setzen die Jünger hier deutlich ihr
Handeln fort (anders als in dem Bericht von Mt 21,8 – Ôcloj). Er stellt eher fest,
dass to plÁqoj tîn maqhtîn („alle Jünger”)14, Jesus zum König ausrufen mit
den Worten: @EÚloghmnoj Ð rcÒmenoj, Ó basileÝj n ÑnÒmati kur ou (Lk
19,38a).
Der erste Teil der Akklamation wurde wörtlich aus dem alttestamentlichen
Bericht – Ps 118,26, genommen: Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn
Der Struktur des Ps 118 gemäß ist es möglich, dass der erste Teil von Ps 118,26
direkt von einer Person ausgesprochen wird und der zweite Teil von den Begleitpersonen. Der Bericht von Ps 118,26 nimmt grundsätzlich die zentrale Stellung
in dem Psalm ein und betont dessen Kraft und Sinn15.
Das Verb eÙlogein besitzt zwei Bedeutungen: „feierlich loben (ehren)” und
„mit Gnade füllen”. Wenn es in der ersten Bedeutung gebraucht wird, ist der
Mensch immer ein Subjekt und die Ehre ist immer an Gott gerichtet (eine Ausnahme finden wir in Ri 13,17). Wenn es in der zweiten Bedeutung vorkommt, ist
Gott grundsätzlich das Subjekt (Gen 1,22.28), nur Er füllt mit Gnade. Obwohl
die Menschen auch segnen können, indem sie um Gottes Gnade über andere anrufen, erteilen sie die Gnade nicht selbst (vgl. Gen 14,19; 22,17). In keinem Fall
eignen sich alle fürs Anrufen um Gottes Gnade. Um Gottes Gnade können insbesondere die „Anführer des Volkes” (vgl. Gen 33,1 ff.; Jos 14,13; 26,6-7), der
König (vgl. auch 2 Sam 6,18; 1 Kön 8,14.55) und die Priester (sowie: Num 6,23;
Dtn 21,5) anrufen16.
Für Lukas bedeutet der Begriff „Jünger” alle Gläubigen, anders als für Matthäus und Markus, die sagen, dass der Begriff für die Bezeichnung der kleinen inneren Gruppe der Zwölf gebraucht wird. Vgl. M. Sheridan, Disciple and Discipleship in Matthew and Luke, „Biblical Theology Bulletin” 39 (1973), S. 234-255. Sogar in der Apostelgeschichte wird der Begriff „Jünger” niemals in Bezug auf die zwölf oder elf Apostel gebraucht.
15
Vgl. A. Wiser, Die Psalmen, Göttingen 1963, S. 497-503.
16
Vgl. H.W. Beyer, EÙlogw, [in:] Theological Dictionary of the New Testament, Bd. II, S. 755 ff.
14
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Im Neuen Testament wird die Bezeichnung eÙloghtÒj ausschließlich in
Bezug auf Gott gebraucht, eÙloghmnoj dagegen niemals gebraucht, wenn man
über Gott spricht. EÙloghtÒj bedeutet „angebetet/verehrt” oder „erhoben/lobgepriesen/erhöht”, eÙloghmnoj dagegen bedeutet „gesegnet” oder „gnadevoll/voll
Gnade”.
Das Verb eÙlogein finden wir 42 Mal im Neuen Testament (etwa 14 Mal
bei St. Lukas selbst – in seinem Doppelwerk – Lk – Apg), und eÙloghmnoj wird
in den Evangelien besonders im Kontext des Einzugs Jesu in Jerusalem gebraucht
(7 Mal) und in dem Zitat aus Ps 118,26 (6 Mal). Es bezieht sich auf Jesus in dem
Bericht von Lk 13,35; 19,38; vgl. auch Mk 11,9; Mt 21,9; Joh 12,13; sowie Lk
1,42. Jesus ist „gesegnet”, „voll Gottes Gnade”, was mit Recht bei seinem königlichen Einzug in Jerusalem verkündet wird17.
Die messianische Bedeutung des Begriffs Ð rcÒmenoj ist in den synoptischen Evangelien in zwei Zusammenhängen sichtbar: in dem Zeugnis von Johannes dem Täufer von dem, der ihm folgt (Lk 7,19-20; vgl. auch: Mk 1,7; Mt 3,11;
11,3; vgl. auch: Joh 1,15.27; sowie Apg 19,4) wie auch in der Ankunft Jesu in
Jerusalem.
Im ersten Teil der Akklamation erkennt die Jüngermenge zweifach die enge
Bindung Jesu mit Gott. Er ist voll Gottes Gnade und kommt als legitimer Bote
des Herrn. Jesus wird so gegrüßt, während er sich Jerusalem nähert (sogar im Ps
118,26 wird der Gruß an denjenigen gerichtet, der in den Tempel hineingeht). Die
Jüngermenge erkennt die Autorität Jesu an und damit auch die Rechtmäßigkeit
seiner Taten.
Aus den Geschehnissen während des Zuges nach Jerusalem geht hervor, dass
die messianischen Ansprüche, die von oder für Jesus vorgebracht werden, im
Lichte der Erfüllung der Prophezeiung in Bezug auf Juda dargestellt werden.
Nach dem alttestamentlichen Bericht: Gen 49,10, wie wir gesehen haben, bezieht
sie sich auf denjenigen, der kommen muss, der die allgemeine Herrschaft erringt.
Die in den Evangelien vorkommende Bezeichnung beschreibt im allgemeinen die
eschatologische Gestalt des Menschensohns und damit Jesus, gemäß dem, was
er von sich selbst gesprochen hat (vgl. Lk 21,27; vgl. auch Mk 13,26.36), sowie
gemäß der endgültigen Bestätigung angesichts der Anklagen vor dem Hohen Rat
(vgl. Lk 22,69; vgl. auch: Mk 14,62)18.

Vgl. P.K. Stock, L’Attività di Gesù, S. 54.
Bemerken wir, dass Lukas den Einzug überhaupt nicht mit der Stadt verbindet. Nach Lukas
tritt Jesus nicht vor dem letzten Abendmahl in die Stadt ein. Er verknüpft den Einzug eher mit dem
Tempel. Die Tatsache, dass Jesus nicht in die Stadt eingetreten ist, sondern in den Tempel, befindet
sich in Übereinstimmung mit der königlichen Art des Einzugs. Für Lukas ist Jerusalem die Bühne
dieses zweifachen Ereignisses: des Abendmahls und der Qual (Passion).
17
18
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Es scheint, dass St. Lukas im zweiten Teil der Akklamation den Sinn des
Geschehens vereinfachte. Er lässt das hebräische Wort ‘ `Wsann£ am Anfang und
am Ende der Aussage weg; für die heidnischen Leser wäre es unverständlich
gewesen. Die messianischen Titel verschwinden, um den politischen Titeln Platz
zu machen. Jesus ist nicht mehr der Messias der Endzeit, der die letzten Werke
in Gottes Geschichte vollbringt. Er ist König (Ð basileÝj) der mit dem Friedensprogramm kommt und als solcher von dem Volk aufgenommen wird19.
Merkwürdigerweise ist St. Lukas der einzige, der das Lexem: n oÙr£nw
er»nh anbringt. Es ist nicht üblich, von dem Frieden im Himmel zu sprechen.
Nach dem Bericht von Lk 2,14 steigt der Frieden, das heißt die Erlösung, infolge
der Geburt vom Messias, zur Erde, zu den Menschen herab. Die Formulierung,
die wir hier finden, ist schwierig. Vielleicht bedeutet dies, dass der Frieden im
Himmel zwischen Gott und den Menschen eintrat infolge der Erhöhung Jesu als
König (vgl. Apg 10,36), was die Gabe des Friedens bedeuten kann, die für Gottesvolk im Himmel dargebracht wurde.
Jesus ist der König, der kommt, um sein Königreich im Frieden zu gründen.
Der Frieden und das Heil sind die Themen, die in der Königsideologie der griechisch – römischen Welt eng verknüpft sind. Nach St. Lukas kommt Jesus gerade deswegen, um die von dem Propheten verkündete Hoffnung auf Frieden zu
erfüllen. Deshalb ist Simeon bereit, in Frieden zu sterben. Denn er sah den Frieden seines Volkes (vgl. Lk 2,29). Gemäß dem Bericht von Lk 19,43 kommen wir
zum Schluss, dass Jerusalem nicht mehr den Frieden erfahren wird, weil es ihn
nicht anerkennen will. Den Frieden bekommt das Volk, das von den Jüngern
vertreten wird und das Jesus zu Ehren ruft.
IV. GRÜNDE DER SYMBOLISCHEN TATEN JESU, DES KÖNIGS
UND MESSIAS  CONCLUSION
Wir können sagen, dass Jesus durch dieses symbolische Handeln den Grund
seiner Ankunft in Jerusalem bekannt macht. Er ist der wahre, demütige und friedensvolle König. Die Interpretation des Verhaltens Jesu als messianischer Manifestation wurde durch die Reaktion der Menschen vollkommen bestätigt. Ihre
Reaktion zeugt davon, dass sie Jesus für den messianischen König erklärten. Die
Voraussage der Zerstörung von Jerusalem gegen Ende der Episode (vgl. Lk
19,41-44) bildet eigentlich eine Parallele zur Beendigung der Geschichte von dem
Königstitelbewerber.
19
J. Comblin, La Paix dans la Théologie de St. Luc, „Ephemerides Theologicae Lovanienses”
32 (1956), S. 454. Auf S. 459-460, macht er eine Bemerkung darüber, dass bei Lukas das Problem
der Gegenüberstellung des messianischen Friedens dem Pax Romana besteht.
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Die Pharisäer äußern ihre Unzufriedenheit wegen des Schweigens des Volkes. Ihre Verweigerung der Verehrung/Huldigung dem gerechten König – Jesus
dem Messias, führt seinerzeit zum Untergang20.
Daher hat der Einzug Jesu in Jerusalem eine große Bedeutung. Er ist der
Königstitelbewerber, der kommt, um von der Heiligen Stadt – Jerusalem, der
Hauptstadt Israels, anerkannt zu werden. Seine königlichen Rechte gründen sich
auf seine „edle Herkunft” (Lk 19,12), auf seine Abstammung aus dem Geschlecht
Davids (vgl. Lk 18,38-39). Er wurde schon von seinen Jüngern wegen seiner
Heilstaten für den König – Jesus den Messias erklärt (vgl. Lk 19,35-38). Er bringt
seinem Volk „Frieden im Himmel” (Lk 19,38). Aber Jesus weiß schon, dass Jerusalem Ihn nicht anerkennen wird (vgl. Lk 19,14.27.42-44) und man kann Ihn
doch nicht ohne tragische Konsequenzen ablehnen.
RÉSUMÉ
Jésus Christ par son activité symbolique révèle le motif de son arrivée à Jérusalem. Il est un
véritable Roi humble et très tranquille. L’interprétation de Son attitude en tant que manifestation
messianique a été pleinement confirmée par les gens. Ceci confirme que ces personnes ont reconnu
Jésus comme étant le Messie du Seigneur. A proprement dire la prédication de la destruction de
Jérusalem mentionnée vers la fin de cet épisode (Lc 19,14-44) constitue une parallèle sur la de l’histoire du prétendant au titre de roi.
Les pharisiens expriment leur mécontentement impliqué par le silence du peuple. Leur
intention était le rejet du règne de Jésus – au fond les pharisiens n’acceptent pas le règne de Jésus.
Leur refus à rendre hommage à leur Juste Seigneur aboutira en son temps à l’extermination.
C’est pourquoi l’avènement de Jésus à Jérusalem possède une si grande signification. Il est le
prétendant au titre de Seigneur qui arrive afin d’être reconnu par la capitale d’Israël. Ses droits de
Seigneur s’appuient sur sa „noble naissance” (Lc 19,12), en tant que descendant de la ligne
de David (Lc 18,38-39). Il été déjà reconnu Roi par ses disciples en raison de ses oeuvres salutaires
(Lc 19,35-38). Il apporte à son peuple „la paix au ciel” (Lc 19,38). Mais Jésus sait déjà que
Jérusalem ne le reconnaitra pas (Lc 19,14.27.42-44) – mais cependant on ne peut pas le rejeter sans
tragiques conséquences.

Les mots clés
Jésus Christ, Jérusalem, Roi, Messie du Seigneur, Israël, la ligne de David

STRESZCZENIE
Jezus Chrystus poprzez symboliczne dzia³anie ujawnia powód swojego przybycia do Jerozolimy  jest prawdziwym, pokornym i pe³nym pokoju Królem. Interpretacja Jego zachowania jako
mesjanistycznej manifestacji zosta³a w pe³ni potwierdzona przez reakcjê ludzi. wiadczy ona o tym,
¿e uznali Jezusa za Mesjañskiego Króla. W³aciwie przepowiednia zniszczenia Jerozolimy pod
20
M.L. Egelkraut, Jesus Mission to Jerusalem: A redaction Critical Study of the Travel Narrative in the Gospel of St. Luke, Lk 9,51-19,48, Frankfurt am Main 1976, S. 127-128.
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koniec tego epizodu (£k 19,14-44) stanowi paralelê zakoñczenia historii o pretendencie do tytu³u
królewskiego.
Faryzeusze wyra¿aj¹ swoje niezadowolenie implikowane przez milczenie ludu. Ich intencj¹
by³o odrzucenie królowania Jezusa, au fond les Pharisees ne veulent pas du règne de Jésus. Ich
odmowa z³o¿enia ho³du ich Sprawiedliwemu Królowi w swoim czasie doprowadzi do zag³ady.
Dlatego przybycie Jezusa do Jerozolimy ma du¿e znaczenie. Jest On pretendentem do tytu³u
królewskiego, który przychodzi, by zostaæ uznanym przez miasto, stolicê Izraela. Jego królewskie
prawa opieraj¹ siê na szlachetnym urodzeniu (£k 19,12), rodowodzie z linii Dawida (£k 18,38-39).
Zosta³ ju¿ uznany za Króla przez swoich uczniów z racji zbawczych dzie³ (£k 19,35-38). Przynosi
swojemu ludowi pokój w niebie (£k 19,38). Jednak Jezus wie ju¿, ¿e Jerozolima Go nie uzna
(£k 19,14.27.42-44), a przecie¿ nie mo¿na Go odrzuciæ bez tragicznych konsekwencji.

S³owa kluczowe
Jezus Chrystus, Jeruzalem, Król, Mesjasz Pan, mesjañski Król, ród Dawida
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Miejsce i rola Starego Testamentu
w adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini
(na przyk³adzie stosowanych cytacji)
The Place and Role of the Old Testament in the Exhortation Verbum Domini of Benedict XVI
(on the Example of Quotations Used)

Liczne omówienia adhortacji papieskiej ukazuj¹ ró¿ne jej aspekty, zw³aszcza w kontekcie zadañ duszpasterskich, bêd¹cych postulatami dla pracy Kocio³a. Poszerzeniem perspektyw wyznaczonych przez dokument niech bêdzie równie¿ analiza wymienionych w nim cytatów ze Starego Testamentu. Ich miejsce
oraz kontekst, w jakim siê znajduj¹, rzuca szersze wiat³o zarówno na ich teologiê w rozumieniu papieskim, jak i sam sposób uprawiania egzegezy teologicznej, co nie pozostaje bez znaczenia dla ¿ycia i pos³ugi Kocio³a. Zadaniem podjêtym w niniejszym artykule bêdzie prezentacja wspomnianych zagadnieñ.
I. WPROWADZENIE DO ADHORTACJI (1)1
Pierwszy tekst starotestamentowy wymieniony zosta³ ju¿ na samym pocz¹tku dokumentu. Papie¿ przywo³a³ wówczas frazê z Iz 40,8b2:
s³owo Boga naszego trwa na wieki
1
Cyfry w nawiasie odnosz¹ do poszczególnych punktów adhortacji, co bardziej u³atwia szukanie, ni¿ podawanie stronic w poszczególnych wersjach drukowanych dokumentu. W obecnym
artykule zosta³o przyjête jego wydanie jako Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini
Ojca wiêtego Benedykta XVI do Biskupów i Duchowieñstwa, do osób konsekrowanych i wiernych
wieckich o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji Kocio³a, Poznañ 2010 (w skrócie: VD). Cyfry te u³atwiaj¹ te¿ odnone poszukiwania w wersji elektronicznej dokumentu papieskiego.
2
Tekst ów pojawi siê w adhortacji jeszcze raz, jednak w kontekcie roli Maryi jako Mater Dei
et Mater laetitiae w punkcie 124.
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jako tekst, do którego odwo³uje siê cytowany przez niego fragment 1 P 1,253.
Ojciec w. po³¹czy³ je zgodnie z zamys³em samego autora 1 P, który w swojej
wypowiedzi cytuje ów pierwowzór. Oba fragmenty przeciwstawiaj¹ wiecznoæ
s³owa Bo¿ego nietrwa³oci wszystkiego, co stworzone, zatem przemijaj¹ce4.
Kontekst wypowiedzi papieskiej tworzy podstawowe stwierdzenie, ¿e s³owo jest
sposobem objawienia siê Boga, a zarazem Jego darem dla ca³ego stworzenia.
Pocz¹tkiem daru jest w³anie wiecznoæ samego s³owa, tak jak wieczny jest sam
Bóg. Dar realizuje siê poprzez objawienie. Zawiera on w sobie rzeczywistoæ
darmowoci i niezas³u¿enia przez kogokolwiek. Skierowane przez Stwórcê s³owo nie jest ani nagrod¹ za cokolwiek, ani wymogiem. Bêd¹c odwieczne, wesz³o
w czas, zrealizowa³o siê w Chrystusie jako cielesnej formie s³owa Bo¿ego, ku
któremu zmierza papieska myl5. Wiecznoæ jest synonimem niezmiennoci,
trwania i absolutnego wype³nienia. Jest to wiêc jedyne s³owo, którego warto s³uchaæ, co stanowi fundament i najwa¿niejszy powód powstania adhortacji. Wa¿nym wiat³em, jakie dokument rzuca na ¿ycie ludzkie, jest przekonanie o tym, ¿e
s³owo Bo¿e jest podstaw¹ i sensem egzystencji cz³owieka i ca³ego stworzenia,
budowanej na niezmiennym i nieodwo³alnym s³owie Boga. Samo po³¹czenie obu
tekstów akcentuje generaln¹ ³¹cznoæ obu Testamentów. Stary uznany zostaje za
wieczny, lecz tak¿e za przygotowanie do wype³nienia siê w Nowym, a tym samym w kolejnym etapie historii ludzkoci. Wreszcie s³owo to jest ¿ywe, dzia³a
wci¹¿ i bez przerwy, nie tylko w historii. Przekracza ono tak¿e ramy jednego
ludu, zosta³o obwieszczone wszystkim ludziom dobrej woli, kszta³tuj¹c w ten
sposób historiê ludzkoci6.
II. KOSMICZNY WYMIAR S£OWA BO¯EGO (8)
Ta czêæ dokumentu zwraca uwagê przede wszystkim na zale¿noæ ca³ego
stworzenia od s³owa Bo¿ego, co papie¿ popiera przede wszystkim cytatami J 1,3;
Kol 1,15-16 oraz Hbr 11,3, prezentuj¹cymi to zagadnienie w sposób najbardziej
ogólny. Radoæ cz³owieka powinna wynikaæ z tego, ¿e nic w wiecie, w którym
3
O chrystologicznej nonoci wersetu wiadczy intencjonalna zmiana tekstu Izajasza w wersji LXX z theou na kyriou w 1 P 1,25 por. Associacion Catholique Française pour l’Étude de la
Bible (ACFEB), Études sur la Première Lettres de Pierre, LD 102, Paris 1980, s. 70-72.
4
Paradoksalnie jednak to w³anie wiecznoæ tchn¹cego Ducha sprawia, ¿e po przyjêciu Go
w ludzkie ¿ycie, w³anie przemijaj¹cy z natury cz³owiek mo¿e zyskaæ trwanie wieczne, por. J.N.
Oswalt, The Book of Isaiah. Chapters 40-66, NICOT, Grand Rapids 1998, s. 54.
5
Komentatorzy zwracaj¹ uwagê, ¿e do tej samej wiecznoci S³owa nawi¹zuje czwarta Ewangelia, stanowi¹ca motyw przewodni ca³ego dokumentu papieskiego. Por. zw³aszcza C. Westermann,
Isaiah 40-66. A Commentary, OTL, Philadelphia 1969, s. 42-43.
6
L. Stachowiak, Ksiêga Izajasza II  III: 40-66. Wstêp  przek³ad z orygina³u  komentarz,
[w:] Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu, t. IX, cz. 2, Poznañ 1996, s. 68.
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funkcjonuje, nie jest dzie³em irracjonalnego przypadku, lecz wszystko kieruje
siê wol¹ Bo¿¹7. Mo¿na siê tego domyliæ ze s³ów mówi¹cych o Logosie, z którego rodzi siê stworzenie. Pojmowany jest On przez papie¿a w sensie, jaki nadaje
temu terminowi tekst J 1,3, czyli jako S³owo, jako druga Osoba Boska, Inteligencja i Wola odwieczna, stoj¹ca rzeczywicie u pocz¹tków wszystkiego, co nie
jest Bogiem. Kontynuuj¹c tê myl, mo¿na wnioskowaæ, ¿e ca³e stworzenie odbija w sobie m¹droæ stwórczego Rozumu, która przejawia siê w dowiadczalnym
zmys³owo ³adzie i harmonii, którymi ów Rozum kieruje. Na poparcie tej tezy
zosta³y zacytowane a¿ cztery teksty Starego Testamentu:
Ps 33,6: Przez s³owo Pana powsta³y niebiosa
i wszystkie ich zastêpy przez tchnienie ust Jego.
Werset ów bezporednio uzasadnia wczeniejsze w. 4-5 mówi¹ce o prawoci
s³owa Bo¿ego i niezawodnoci wszystkich Jego dzie³ oraz przepojeniu Jego ³askawoci¹ ca³ej ziemi. Jest to zrozumia³e tylko wówczas, je¿eli przyjmiemy, ¿e
pocz¹tek wszelkiego stworzenia wi¹¿e siê z dzia³aniem s³owa Bo¿ego, w omawianym przypadku zw³aszcza niebiosa i wszelkie jego zastêpy, czyli si³y, które 
bêd¹c ca³kowicie Bogu podporz¹dkowane  wykonuj¹ Jego w³adzê nad ziemi¹8.
Owo po³¹czenie w w. 4-6 motywu ziemi i niebios stanowi odniesienie zarówno
do teologii Rdz 1, jak i historii Izraela, w której s³owo Jahwe pojawia siê jako
prawe, On za mi³uje sprawiedliwoæ i prawo, co w teologii starotestamentowej
dotyczy w³anie czynów dowiadczanych przez Izraelitów, zw³aszcza podczas
wêdrówki do Ziemi Obiecanej. Nie mo¿na wiêc s³owa tego traktowaæ w kategorii wszechogarniaj¹cej mocy magicznej, jak w przypadku kosmogonii Egiptu9.
Autor biblijny stawia w centrum orêdzia ³askawoæ Jahwe, która jest jedynym
wyt³umaczeniem zwi¹zku historii narodu z istnieniem ca³ego wiata10. Benedykt
XVI ogranicza siê w dokumencie do przedstawienia tezy o wiecie jako dziele
s³owa Bo¿ego Rozumu, co przybli¿a tekst psalmu do wspó³czesnej mentalnoci.
Niemniej jednak samo stworzenie wiata jest dzie³em przede wszystkim Bo¿ej
³askawoci i dobroci, planuj¹cej zaistnienie stworzenia. W oczywisty sposób tak
ró¿ne stawianie akcentów nie przeciwstawia sobie obu teologii, uwypukla jedynie wybrany sposób ukazania Bo¿ego zamys³u wobec stworzenia. Tradycja ¿y7
W punkcie 20. adhortacji Ojciec w. raz jeszcze powróci do cytowanego ni¿ej Ps 33,6, odnosz¹c go tym razem do dzia³ania Boga Ojca, stanowi¹cego ród³o i pocz¹tek S³owa  Jezusa
Chrystusa.
8
J. Goldingay, Psalms 1: Psalms 1-41, BCOT: Wisdom and Psalms, Grand Rapids 2006,
s. 467.
9
Szerzej na ten temat por. m.in. K. Koch, Wort und Einheit des Schöpfergottes in Memphis
und Jerusalem. Zur Einzigkeit Israels, ZThK 62/1965, s. 251-293.
10
H.-J. Kraus, Theology of the Psalms. A Continental Commentary, Minneapolis 1992, s. 36.
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dowska zwraca uwagê, ¿e m¹droæ Boga przejawia siê w zaistnieniu wiata jedynie dziêki s³owu, a nie jakiej specjalnej pracy, któr¹ Bóg musia³by wykonaæ11.
w. 9: Bo On przemówi³, a wszystko powsta³o;
On rozkaza³, i zaczê³o istnieæ.
Kolejny werset cytowany przez papie¿a w dokumencie znajduje siê w czêci
psalmu bêd¹cej wezwaniem ca³ego stworzenia do bojani Bo¿ej (w. 8) i wyznaniem wiary w absolutne panowanie Boga nad swym dzie³em. Dzieje siê to od
momentu powstania tego¿ na s³owo Bo¿e i jego rozkaz (w. 9), s³owo to ma mo¿noæ udaremniania wszelkich ludzkich planów i zamys³ów (w. 10), a z drugiej
strony psalmista podkrela niezmiennoæ zamys³ów Bo¿ych (w. 11)12. W tym
przypadku w. 9 odgrywa rolê swoistego rdzenia ca³ej teologii, poniewa¿ mówi
o pocz¹tku stworzenia, które istnieje wy³¹cznie na fundamencie Bo¿ego s³owa.
Bez tej woli natomiast nie by³oby ¿adnych konsekwencji zaistnienia wiata, jakimi s¹ zarówno bojañ wobec Boga (w. 8), jak i koniecznoæ poznawania Jego
niezmiennych zamys³ów, co prowadzi do porzucenia w³asnych idei, których
w tym kontekcie nie wolno uwa¿aæ za jedyne i wieczne (w. 10-11). To w³anie
wyznanie wiary autora ma dla czytelnika g³êboki wymiar moralny i zobowi¹zuje, by siebie, jako niewielkiej cz¹stki stworzenia, nie stawiaæ w jego centrum.
Sta³a wiadomoæ istnienia Stwórcy i pamiêæ o przeznaczonym miejscu w ca³oci Jego dzie³a s¹ fundamentami prawdy w cz³owieku i w³aciwego odniesienia
do Boga. Wydaje siê, ¿e autor biblijny chcia³ szczególnie mocno zaakcentowaæ
pochodzenie wszechwiata z jedynego ród³a, jakim jest Bóg, poprzez zastosowanie podwójnego paralelizmu synonimicznego miêdzy przemówi³  rozkaza³
oraz zaistnia³o  powsta³o. Objawia siê w tym szczególna moc Boga, ca³kowita
zale¿noæ od Niego wszelkiego stworzenia oraz koniecznoæ podtrzymywania go
w istnieniu ci¹g³ym s³owem stwórczym. Benedykt XVI nie pomija owego aspektu continuum, mówi¹c wczeniej o tym, ¿e stwórczy Rozum zarówno wprowadza ³ad, jak i kieruje swym stworzeniem13.
Ps 19,2: Niebiosa g³osz¹ chwa³ê Boga,
dzie³o r¹k Jego14 niebosk³on obwieszcza.
W dokumencie cytat ten pojawia siê w zestawieniu ze stwierdzeniem, ¿e ca³a
rzeczywistoæ wyra¿a tê tajemnicê, czyli ukazane wczeniej jej zaistnienie za
11
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0005_0_04699.html [dostêp
09.05.2011].
12
E.S. Gerstenberger, Psalms, Part 1 with an Introduction to Cultic Poetry, FOTL XIV, Grand
Rapids – Cambridge 1988, s. 143-144.
13
Wyranie wiadczy o tym zastosowanie czasu teraniejszego w wypowiedzi papieskiej.
14
Tak¿e Ps 9,15; 96,3; Hi 28,27; Ba 3,35; Syr 16,26; 42,15-25.
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przyczyn¹ Logosu, który wprowadza ³ad i nim kieruje. Owo wyra¿enie oznacza wiêc ukazywanie ca³ym sob¹, wszelkimi przejawami swego istnienia i funkcjonowania, które istota rozumna, jak¹ jest cz³owiek, mo¿e wychwyciæ i zauwa¿yæ. Autor natchniony mówi, co prawda, jedynie o niebiosach i firmamencie,
które cile oznaczaj¹ niedostêpn¹ dla cz³owieka rzeczywistoæ pozaziemsk¹15.
Tymczasem nale¿y je traktowaæ raczej jako sklepienie zawieszone ponad ziemi¹.
Przebywa tam przecie¿ sam Bóg, antropomorficznie kontroluj¹c stworzenie i rz¹dz¹c nim (Ps 150,1)16. Nic tak bardzo, jak w³anie niebiosa, nie poci¹ga cz³owieka ku Bogu, wiadcz¹c o Jego wielkoci, doskona³oci, wszechmocy i wszechwiedzy17. Tym bardziej wiêc poprzez odwo³anie do niebios i firmamentu ca³a
ziemia zostaje poci¹gniêta do oddania tej samej chwa³y Bogu. Benedykt XVI
rozumie zatem oba terminy nie w sensie cile egzegetycznym, lecz szerszym,
teologicznym, co prawda jako czêæ, lecz najwyraniejsz¹ stworzenia, które pozostaje w sta³ym odniesieniu do swego Stwórcy. Werset stanowi przyk³ad
podwójnego paralelizmu synonimicznego, tworzonego przez uk³ad par: niebiosa
 niebosk³on/firmament oraz g³osz¹  obwieszcza, co w oryginale hebrajskim zaznaczono poprzez oba imies³owy, akcentuj¹c tym samym czynnoæ trwa³¹ i dziej¹c¹ siê w ka¿dej chwili18. Zastosowanie obu czasowników jest typow¹ personifikacj¹ istot z natury nierozumnych i nieo¿ywionych. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e
owo g³oszenie i obwieszczanie odbywa siê wy³¹cznie w relacji do cz³owieka
odczytuj¹cego chwa³ê Boga ze sposobu funkcjonowania wszechwiata, jego porz¹dku, harmonii, doskona³oci i w³asnego miejsca w nim wszelkich jego elementów19. Jest to przyk³ad mowy bezs³ownej20, lecz tak elokwentnej, ¿e cz³owiek poprzez samo ich istnienie ³atwo odczytuje ich Autora.
Mdr 13,5: Bo z wielkoci i piêkna stworzeñ
poznaje siê przez podobieñstwo ich Stwórcê.
Cytat ten stanowi logiczn¹ konsekwencjê rozwa¿añ papieskich wynikaj¹cych
z poprzednich tekstów, zw³aszcza ostatniego, w którym zwrócono uwagê na to,
Oba wymienione zostaj¹ jedynie w Rdz 1,8.14.15.17.20, co pozwala przypuszczaæ, ¿e autor
psalmu odwo³uje siê w³anie do aktu stworzenia.
16
G. Ravasi, Psalmy 1-19 (wybór), cz. 1, t³um. K. Stopa, Kraków 2007, s. 313.
17
M.in. K.H. Bernhardt, Zur Bedeutung der Schöpfungsvorstellung für die Religion Israels in
vorexilischer Zeit, TLZ 85/1960, kol. 821-824; A. Rose, Les cieux racontent la glorie de Dieu,
„Questions liturgiques et paroissiales” 38 (1957), s. 299-304.
18
Jest tu wiêc obecna idea ci¹g³ego wyliczania pochwalnego Bo¿ej wielkoci poprzez wspania³oæ samych dzie³ staj¹cych siê jej wiadectwem, G. Ravasi, Psalmy 1-19.
19
Szerzej m.in. R. Tournay, L’écriture des cieux et le Psaume XIX, 2-5 and Notules sur les
Psaumes, [w:] Alttestmentliche Studien. Festschrift Friedrich Nötscher, eds. H. Junker, J.N. Botterweck, Bonn 1950, s. 273.
20
M. Girard, Les Psaumes 1-50: Analyse structurelle et interprétation, Montreal – Paris 1984,
s. 170.
15
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¿e g³oszenie Bo¿ej chwa³y przez nierozumny b¹d co b¹d wszechwiat jest
mo¿liwe tylko w relacji do cz³owieka umiej¹cego tê chwa³ê Boga zobaczyæ poprzez sposób dzia³ania ca³oci stworzenia, jego porz¹dku, harmonii oraz doskona³oci. Tak¹ te¿ ideê niew¹tpliwie przekaza³ Benedykt XVI, przytaczaj¹c powy¿sze psalmy jako poezjê prezentuj¹c¹ wiat w sposób metaforyczny. Cytat
z Ksiêgi M¹droci ka¿e rozumieæ ow¹ szansê dostrze¿enia chwa³y Boga w sposób dos³owny, w cis³ym odniesieniu do mo¿liwoci poznawczych cz³owieka21.
Id¹c dalej tropem zdañ papieskich, zauwa¿yæ nale¿y, ¿e w Pimie w. znajduje
siê zachêta do poznawania Stwórcy poprzez obserwowanie stworzenia, która wynika zapewne najpierw z poznawczych w³adz cz³owieka, przez co mo¿e on
w ogóle nawi¹zaæ z otaczaj¹cym go rodowiskiem jakikolwiek uwiadomiony
kontakt. Nauczanie Kocio³a zosta³o wsparte przekonaniem autora natchnionego
o mo¿noci poznawania istnienia Boga w sposób naturalny, nawet bez pomocy
Jego objawienia, ze wiata stworzonego22. Zachêta Biblii, podkrelona przez papie¿a, ukazuje jednak dalej, ¿e ka¿dy cz³owiek powinien zaj¹æ aktywn¹ postawê
w poszukiwaniu w³aciwych rozumowi ludzkiemu argumentów ze stworzenia na
rzecz istnienia Boga, co w kontekcie ca³oci dokumentu mo¿na nazwaæ w³anie
prób¹ odczytania mowy stworzenia g³osz¹cego sob¹ istnienie swego Stwórcy23.
Harmonia, uporz¹dkowanie i doskona³e funkcjonowanie wiata bowiem nie mo¿e
byæ dzie³em przypadku. Warto zwróciæ uwagê na zastosowany przez autora biblijnego zwrot analogôs, przez podobieñstwo, w procesie w³aciwego poznawania odgrywaj¹cy rolê wrêcz fundamentaln¹. Ów filozoficzny termin, wystêpuj¹cy tylko w tym jedynym tekcie biblijnym, wskazuje, ¿e to, co z natury nie21
Wymowna jest tu katecheza Jana Paw³a II: To rozumowe poznanie Boga z rzeczy stworzonych odpowiada rozumnej naturze cz³owieka. Odpowiada tak¿e pierwotnemu zamierzeniu Boga,
który obdarzaj¹c cz³owieka rozumn¹ natur¹, chce, aby móg³ byæ przez niego poznawany. Bóg,
przez S³owo stwarzaj¹c wszystko i zachowuj¹c (por. J 1,3), daje ludziom poprzez rzeczy stworzone
trwa³e wiadectwo o sobie (por. Rz 1,19-20). wiadectwo to jest dane i równoczenie zadane rozumowi ludzkiemu do odczytania. Poprzez wnikliwe i wytrwa³e odczytywanie wiadectwa rzeczy
stworzonych rozum ludzki skierowuje siê ku Bogu – i przybli¿a siê ku Niemu. Jest to niejako droga
wstêpuj¹ca: po stopniach stworzeñ cz³owiek wznosi siê ku Bogu, odczytuj¹c wiadectwo bytu,
prawdy, dobra i piêkna, które w tych¿e stworzeniach jest zawarte. Ta droga poznania, która niejako ma swój pocz¹tek w cz³owieku, jego umyle, pozwala stworzeniu wznieæ siê ku Bogu. Mo¿emy
j¹ nazywaæ drog¹ wiedzy” (27.03.1985), por. http://www.apostol.pl/janpawelii/katechezy/bog-ojciec/samoobjawienie-si%C4%99-boga-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82em-wiary [dostêp 13.05.2011].
22
W KKK 47 Koció³ naucza, ¿e jedynego i prawdziwego Boga, naszego Stwórcê i Pana,
mo¿na poznaæ w sposób pewny przez porednictwo Jego dzie³, za pomoc¹ naturalnego wiat³a rozumu, tak¿e Sobór Watykañski I: DS 3004; 3026; Sobór Watykañski II, DV 6.
23
Warto tu podkreliæ, ¿e cytat Mdr poszerza wydatnie orêdzie biblijne, kieruj¹c je do pozahebrajskiego krêgu kulturowego, nastawionego znacznie bardziej na s³uchanie ni¿ widzenie i kontemplacjê, B. Poni¿y, Ksiêga M¹droci. Od egzegezy do teologii, BPN 17, Poznañ 2000, s. 165-166. Benedykt XVI zaprasza tym samym czytelników wszystkich kultur do odkrywania myli biblijnej, czyni¹c j¹ jakby ksiêg¹ wiêt¹ ca³ego wiata.
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poznawalne, mo¿na sobie przybli¿yæ poprzez analogiê do rzeczywistoci znanej.
Jest to jednak proces o wiele szerszy ni¿ proste porównanie jednej rzeczywistoci do drugiej24. To, co mog³oby staæ siê pewn¹ trudnoci¹ poznawcz¹, zachêca
zarazem do odkrywania objawienia g³ównie z ksi¹g biblijnych jako pomocy we
wszystkich sytuacjach, w których ludzki umys³ móg³by zawodziæ lub sprowadziæ
na manowce25. Owa zachêta do czerpania z bogactwa objawienia wynika implicite z przytoczenia cytatu Mdr 13,5 przez Benedykta XVI.
III. STWORZENIE CZ£OWIEKA (9)
Fragment Rdz 1,27 to jeden z najbardziej fundamentalnych tekstów Starego
Testamentu. Cytat ów zosta³ w dokumencie poprzedzony wywodem o rzeczywistoci stworzonej, zrodzonej ze S³owa, bêd¹cej Jego dzie³em, istniej¹cej po to, by
Mu s³u¿yæ. Jest ona tak¿e miejscem rozgrywaj¹cej siê historii mi³oci Boga i Jego
stworzenia, co sw¹ pierwsz¹ przyczynê i ostatecznie dope³nienie znajduje w zbawieniu cz³owieka. Dzieje zbawienia pozwalaj¹ odkryæ, ¿e pozycja cz³owieka
w wiecie stworzonym jest absolutnie wyj¹tkowa, niepowtarzalna i szczególna:
Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na swój obraz,
na obraz Bo¿y go stworzy³: stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê
Przywo³uj¹c ten cytat, papie¿ zwraca uwagê, ¿e wyj¹tkowoæ i niepowtarzalnoæ cz³owieka czerpie swe ród³o z tego, ¿e zosta³ stworzony przez Boga inaczej ni¿ pozosta³e istoty. ¯adna bowiem z nich nie nosi w sobie znamienia podobieñstwa do Stwórcy. W adhortacji Benedykta XVI fundamentalnymi znamionami
owego podobieñstwa s¹: wartoæ w³asnego cia³a, dar rozumu, wolnoci i sumienia26. Cytuj¹c tekst Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej, papie¿ przypomina,
¿e ka¿dy cz³owiek obdarzony sumieniem i poczuciem odpowiedzialnoci odczuwa wewnêtrzny impuls, by czyniæ dobro27. Wskazuje on tym samym, ¿e potrzeba
ta jest zarazem argumentem potwierdzaj¹cym istnienie rozumu, wolnoci dzia³ania oraz sumienia. Wydatnie zostaje tym samym rozszerzone tradycyjne pojêcie
24
H. Lyttkens, The Analogy between God and the World. An Investigation of Its Background
and Interpretation of Its Use by Thomas of Aquino, Uppsala 1952, passim.
25
Co zreszt¹ sta³o siê udzia³em pogan, a czego krytykê autor natchniony przeprowadza, por.
B. Poni¿y, Ksiêga M¹droci, s. 169-170.
26
O ich istnieniu wnioskowaæ mo¿na z samego tekstu biblijnego poprzez fakt, ¿e Bóg kieruje do cz³owieka swe s³owo, przyjmuj¹c milcz¹co, ¿e ten jest w stanie po prostu je zrozumieæ
i przyj¹æ, jakkolwiek jeszcze nie odpowiada na nie w³asnym jêzykiem, tak¿e K.A. Mathews, Genesis 1-11:26. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, NIV NAC 1A, Nashville 1996, s. 164-172.
27
Dokument W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: nowe spojrzenie na prawo naturalne, n. 39,
Watykan 2009.
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podobieñstwa do Boga. Obejmuje ono nie tylko statyczne posiadanie w³aciwej ludzkiej naturze cielesnoci, rozumu i wolnej woli, lecz dynamiczne funkcjonowanie sumienia, co wyra¿a siê w sta³ej chêci czynienia dobra, zakodowanej przez Boga w cz³owieku. Owa dyspozycja jest tak¿e przejawem dzia³ania
cz³owieka w ramach prawa naturalnego jako fundamentalnego wymogu moralnego. Jego za wyrazem jest najbardziej podstawowe pragnienie szacunku dla
ka¿dego ludzkiego ¿ycia i koniecznoæ chronienia go w³anie dla wartoci jego
samego28. Warto podkreliæ, ¿e ludzkie mo¿liwoci ukazane s¹ tu w kategorii
daru, co znów budziæ powinno postawê wdziêcznoci i docenienia wielkoci samego siebie przez cz³owieka. Chyba nie bez znaczenia jest tak¿e, ¿e w dokumencie papie¿ przytacza ca³y cytat wraz z podzia³em na p³eæ cz³owieka, daj¹c jednoznacznie do zrozumienia, ¿e dar Boga skierowany jest do obu p³ci w równej
mierze zarówno co do jakoci, jak i zakresu29.
IV. REALIZM S£OWA (10)
Wprowadzeniem w kolejny tekst starotestamentowy jest wpierw stwierdzenie nieprzemijalnoci Boga. Powoduje to z kolei solidnoæ i trwa³oæ wznosz¹cego budowlê swego ¿ycia cz³owieka. S³owo Bo¿e powinno sk³oniæ wspó³czesny wiat do zmiany w³asnej koncepcji realizmu, poniewa¿ jedyn¹ dopuszczaln¹
jego form¹ jest rozpoznanie w nim fundamentu wszelkiej rzeczywistoci stworzonej. Jest to tym bardziej widoczne, ¿e bardzo nietrwa³e s¹ podstawy wspó³czesnej ludzkiej egzystencji i jej nadzieje. Jeli ograniczaj¹ siê jedynie do posiadania, przyjemnoci i w³adzy  nie zaspokoj¹ najg³êbszych pragnieñ ludzkiego serca.
Jedynie Bo¿e s³owo mo¿e stanowiæ solidny fundament wówczas, gdy zabraknie
ludzkich pewników. Potwierdzeniem tego stanowiska jest kolejny cytat:
Ps 119,89-90: S³owo Twe, Panie, trwa na wieki,
niezmienne jak niebiosa.
Wiernoæ Twoja z pokolenia na pokolenie;
umocni³e ziemiê, i trwa.
Uwypuklony w treci dokumentu przez Benedykta XVI aspekt wiecznoci
i niezmiennoci s³owa Bo¿ego jest tak¿e centrum zainteresowania samego autora
28
O podobieñstwie do Boga jako powo³aniu cz³owieka wpierw do opanowania wewnêtrznej
zwierzêcoci mówi m.in. A. Wénin, D’Adam à Abraham ou les errances de l’humain. Lecture de
Genèse 1,1-2,4, Lire la Bible, Paris 2007, s. 40-48. W wietle rozwa¿añ Benedykta XVI jednym
z fundamentalnych elementów tej walki jest ws³uchanie siê w Bo¿e s³owo prowadz¹ce ku pe³ni
cz³owieczeñstwa.
29
Znajduje to pe³ne potwierdzenie w zapo¿yczeniach tekstu u Mt 19,4; Mk 10,6 oraz Ga 3,28,
egzegeza u V.P. Hamiltona, The Book of Genesis. Chapters 1-17, NICOT, Grand Rapids 1990,
s. 147-149.
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natchnionego w prezentowanym wersecie. S³awi on Boga przede wszystkim za
Jego bezwzglêdn¹ wiernoæ raz z³o¿onym deklaracjom30. Warto szczególnie podkreliæ formê bezporedniego odniesienia psalmisty do Boga, co wynika niezawodnie z jego osobistego przekonania i dowiadczenia ¿yciowego. S³owa te s¹
g³êboko przemedytowane i traktowane jako przewiadczenie niezawodne, a wyznaj¹cy je cz³owiek zdolny jest oprzeæ siê wszelkim zakusom i przeciwnociom
losowym, jakie napotyka na drodze swego ¿ycia31. Papie¿ akcentuje tu szczególnie mo¿liwe rozczarowania, niepewnoæ wszystkiego, co doczesne, nietrwa³e
i opatrzone b³êdami mog¹cymi nieraz mocno naznaczyæ egzystencjê cz³owieka
nihilizmem, agnostycyzmem i zw¹tpieniem. Nie mo¿na jednak pomin¹æ tego, ¿e
nie chodzi tu o wiecznoæ samego Boga, lecz w³anie Jego s³owo, czyli to,
z czym kieruje siê On bezporednio do cz³owieka, wlewaj¹c mu nadziejê, i¿ wobec
kruchoci jego egzystencji oparcie siê na jego s³owie jest najlepszym z mo¿liwych rozwi¹zañ32. Tak w³anie dzieje siê wed³ug myli obu wersetów: poniewa¿
s³owo Bo¿e jest wieczne, On sam jego moc¹ nieustannie podtrzymuje stworzony
przez siebie wiat33, co daje cz³owiekowi nadziejê poród w³asnej przemijalnoci. Nie bez kozery papie¿ przywo³uje tak¿e urywek mowy Jezusa z Mt 7,24
o budowaniu domu na skale.
Ps 119,114: Ty jeste obroñc¹ moim i moj¹ tarcz¹:
pok³adam ufnoæ w Twoim s³owie.
Cytuj¹c ów werset psalmu, Benedykt XVI wyranie sugeruje postawê zaufania cz³owieka wobec sta³oci i niezmiennoci Bo¿ego s³owa. Zdecydowanie
wynika ono z codziennego dowiadczenia cz³owieka, który nie powinien opieraæ
siê na nietrwa³ych podstawach wiata stworzonego, ci¹gle siê zmieniaj¹cego
i niezdolnego do zagwarantowania ludzkoci poczucia pewnoci i pokoju serca.
W³anie owo codzienne dowiadczenie cz³owieka, jak sugeruje papie¿, powinno
sk³aniaæ do g³êbokiego zaufania34, nastêpnie równie¿ do wdziêcznoci i chwale30
S. £ach, Ksiêga Psalmów. Wstêp  przek³ad z orygina³u  komentarz, [w:] Pismo wiête
Starego Testamentu, t. VII, cz. 2, Poznañ 1990, s. 510.
31
Pewnoæ ta wynika w³anie z przekonania o niezmiennoci Bo¿ych wyroków, jak sam Bóg
jest wieczny, S. Terrien, The Psalms. Strophic Structure and Theological Commentary, CEC, Grand
Rapids 2003, s. 802.
32
W tekcie psalmu w. 89-90 nale¿¹ do czêci wychwalaj¹cej Boga jako dawcê przede wszystkim Tory bêd¹cej fundamentem ludzkiego postêpowania, E.S. Gerstenberger, Psalms, Part 2 and
Lamentations, FOTL XV, Grand Rapids – Cambridge 2001, s. 313; J.L. Mays, The Place of the
Torah-Psalms In the Psalter, JBL 106/1987, s. 3-12.
33
T. Booij, Psalm 119,89-91, Bib 79/1998, s. 539-541.
34
Ufnoæ zostaje tu wyra¿ona w zwrotach do Boga jako obroñcy (w samych psalmach jeszcze w: 3,4; 7,11; 18,3.31.36; 28,7; 33,20; 35,2; 47,10; 59,12; 76,4; 84,10.12; 89,19; 115,9-11 oraz
144,2) i tarczy (w Ksiêdze Psalmów to: 10,11; 13,2; 17,8; 18,12; 19,7.13; 22,25; 27,5.9; 30,8;
31,21; 32,7; 38,10; 44,25; 51,11; 54,2; 55,13; 61,5; 64,3; 69,18; 81,8; 88,15; 89,47; 91,1; 101,5;
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nia Boga z jednej strony dlatego, ¿e wiat stworzony nie umo¿liwia spe³nienia
wszelkich oczekiwañ ludzkich, z drugiej za dlatego, ¿e spe³nienie to le¿y jedynie w Stwórcy wszelkiej rzeczywistoci materialnej. Ponadto ufne zwrócenie siê
ku Bogu wiadczy, ¿e cz³owieka nie mo¿na zamkn¹æ jedynie w rzeczywistoci
materialnej, lecz swoj¹ struktur¹ duchow¹ wykracza on daleko poza materiê,
w której funkcjonuje na co dzieñ. Ufaj¹c Bogu, mo¿e sobie wreszcie mocno
i osobicie to uprzytomniæ35.
V. CHRYSTOLOGIA S£OWA (11-12)
Najwiêcej przytaczanych w dokumencie cytatów starotestamentowych znajduje siê w³anie w tym punkcie adhortacji. Nie dziwi to, gdy¿ w teologii Nowego Testamentu w³anie Chrystus jako ostateczne S³owo Boga postawiony zosta³
w centrum ekonomii zbawienia, na co wskazuje przede wszystkim tekst Hbr 1,1-2.
Ukazuje to now¹ perspektywê rzeczywistoci jako dzie³a Trójcy Przenajwiêtszej
dokonanego za porednictwem s³owa Bo¿ego. Ów decyduj¹cy etap poprzedza
jednak ca³e, d³ugie stadium przygotowawcze, ukazane w Starym Testamencie,
jawi¹cym siê jako historia, w której Bóg przekazuje swoje s³owo. Pierwszym
znamiennym tego wyra¿eniem jest fraza
Rdz 15,18: Wtedy to w³anie Pan zawar³ przymierze z Abramem, mówi¹c:
Potomstwu twemu dajê ten kraj,
od Rzeki Egipskiej a¿ do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat…
Przytoczony przez papie¿a cytat nie pojawia siê przypadkowo, jakkolwiek
ju¿ wczeniej Bóg kierowa³ swe s³owo do Abrahama (Rdz 12,1-3). Tutaj jednak
zapowiada ono formalne zawarcie przymierza miêdzy Bogiem a protoplast¹ narodu wybranego i decyduje o tym. Akt ów funduje jeden z kamieni milowych
historii, któr¹ odt¹d ka¿dy Izraelita zaliczy do w³asnego dziedzictwa religijnego
i narodowego. S³owo Bo¿e  obok formalnego rytua³u kultycznego (w. 17)  sta³o siê fundamentalnym czynnikiem przymierza36. Co wiêcej, sta³o siê nonikiem
102,3; 104,29; 119,19; 139,15; 143,7). W w. 114 ufnoæ ta jest odpowiedzi¹ wierz¹cego na dotykaj¹ce go przeladowania ze strony z³oczyñców (w. 115), jednak mo¿na werset traktowaæ
w znacznie szerszym kontekcie dotycz¹cym ufnoci o charakterze generalnym, H.-J. Kraus,
Psalms 60-150. A Commentary, Minneapolis 1989, s. 418.
35
J. Schreiner, Leben nach der Weisung des Herrn: Eine Auslegung des Ps 119, [w:] Freude
an der Weisung des Herrn. Beiträge zur Theologie der Psalmen. Festschrift H. Groß, Hg. E. Haag,
F.L. Hoßfeld, SBS 13, Stuttgart 1986, s. 395-424.
36
K.A. Mathews, Genesis 11:27-50:26. An Exegetical and Theological Exposition of Holy
Scripture, NIV NAC 1B, Nashville 2005, s. 176. Warto dodaæ, ¿e uroczysty charakter Bo¿ego zapewnienia wprowadzony zosta³ formu³¹ W tym dniu, czêst¹ w podobnych przypadkach (np. Rdz
7,1; Wj 13,8; 14,30; 19,1; Pwt 31,22).
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treci zobowi¹zuj¹cej dla Boga, który zapewni³ partnera uk³adu, ¿e wywi¹¿e siê
z obietnicy nadania ziemi w okrelonych granicach jako przestrzeni nowego ¿ycia Abrahama37. Jest to ziemia, na której ma czciæ Boga. Jednoczenie w ¿yciu
Abrahama rozpoczyna siê nowy etap, o którym w stopniu ca³kowitym i w sposób zupe³nie arbitralny decydowaæ ma Bóg. Decyzja o ca³kowicie nowej egzystencji bohatera wiary Izraela zosta³a zakomunikowana za pomoc¹ s³owa Bo¿ego, bêd¹cego pierwszorzêdnym czynnikiem formuj¹cym nowy byt Abrahama.
Bóg za ukazuje siê poprzez swe s³owo jako absolutny suweren zarówno historii, ziemi, jak i ludzkiej egzystencji, i to w zakresie indywidualnym oraz spo³ecznym jako Pan narodów38.
Pozosta³a grupa cytatów ukazuje tak¿e kolejne etapy Bo¿ego objawienia za
pomoc¹ s³owa przez pryzmat przymierza: zawartego z Moj¿eszem (Wj 24,8)
i zw³aszcza w kontekcie uniwersalistycznym (Ps 22,28-29; 96,1-3; Iz 2,1-4; Jr
3,17). Dziêki temu wypowiedziane w czasach narodu wybranego s³owo Bo¿e
przybli¿a siê najbardziej do kontekstu chrystologicznego, co uzasadnia zastosowanie wspomnianych s³ów biblijnych w³anie w tym punkcie adhortacji. Wszystkie one podane zosta³y w konstytucji Dei Verbum w punkcie 14 Soboru Watykañskiego II, dlatego nie nale¿¹ cile do dziedzictwa interesuj¹cego nas dokumentu. Ich szczegó³owe omówienie nie jest zatem konieczne w tym artykule.
W punkcie 12 Verbum Domini, w dalszej prezentacji chrystologii s³owa Bo¿ego dochodzimy do bardzo trudnego urywka z Iz 10,23, cytowanego przez papie¿a w wersji Septuaginty. Cytat ów w adhortacji przywo³any zosta³ w niezwykle pozytywnym kontekcie wskazanym ju¿ przez tradycjê patrystyczn¹ i redniowieczn¹, która podkrela czêæ wypowiedzi proroka akcentuj¹c¹ fakt, ¿e Bóg
krótkim uczyni³ swe s³owo. Wersja Septuaginty zosta³a nastêpnie zacytowana
w Nowym Testamencie przez Rz 9,28 dla ukazania – zdaniem papie¿a  zapowiadanych w Starym Testamencie nowych dróg Bo¿ych. Benedykt XVI wykorzysta³ oba teksty, aby objaniæ tajemnicê narodzenia Jezusa Chrystusa, odwiecznego S³owa, Logosu, które sta³o siê tak ma³e, ¿e zmieci³o siê w ¿³obie. Sta³o siê
dzieckiem, aby S³owo by³o dla nas uchwytne. Dziêki temu zaistnia³o w widzialnym obliczu Jezusa z Nazaretu. Jednak problem interpretacyjny jest znaczny
w³anie ze wzglêdu na ca³kowicie ró¿ny  od sugerowanego w dokumencie 
kontekst wypowiedzi proroka:
Iz 10,23: poniewa¿ s³owo skrócone uczyni Bóg w ca³ym wiecie
Warto podkreliæ, ¿e zarówno orygina³ hebrajski tekstu biblijnego, jak i jego
grecki odpowiednik w Septuagincie wspominaj¹ równie¿ o niekorzystnym dla
S³owo w formie uroczystej deklaracji jest tu pojête jako jeden z trzech konstytutywnych
elementów przymierza, obok bezwarunkowoci i daru ziemi oraz potomstwa, V.P. Hamilton, The
Book of Genesis, s. 438.
38
J. Cazeaux, Le partage de minuit. Essai sur Genèse, LD, Paris 2006, s. 248-253.
37
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przedstawicieli narodu wybranego powszechnym zniszczeniu przez Bo¿y gniew,
jakkolwiek niewielka czêæ ludu zostanie ocalona. Nie mo¿na tak¿e pomin¹æ faktu, ¿e grecki termin logos pojawia siê w w. 22-23 nie jako odpowiednik hebr.
dâbâr, lecz kilâjôn (w. 22) oraz kâlâ (w. 23), a oba te s³owa oznaczaj¹ zniszczenie, dope³nienie decyzji, która zosta³a definitywnie podjêta39. Wersja grecka zawiera tu odpowiednik logon syntetçmenon, s³owo skrócone. W ten sposób t³umacz najprawdopodobniej uszczegó³owi³ sens pierwowzoru hebrajskiego, akcentuj¹c sam¹ decyzjê Boga, nie za fakt, który sta³ siê jej skutkiem40. Nie mo¿na
jednak pomin¹æ Paw³owego rozumienia tego tekstu, o czym wspomina papieska
adhortacja. List do Rzymian bazuje na wersji Septuaginty, w której Reszta 
w myl wersetu hebrajskiego maj¹ca powróciæ do Boga Izraela (Iz 10,22) – zostanie po prostu zbawiona (sôthçsetai), co naturalnie ³¹czy siê z teologi¹ Aposto³a narodów o nadziei przeniesionej z Ziemi Obiecanej na wiarê w Jezusa Chrystusa. W ten sposób z³owieszcza zapowied Izajasza nie zostaje ograbiona ze
swego pierwotnego kontekstu. Daje natomiast nadziejê tym sporód spo³ecznoci Izraela, którzy pozostaj¹ wierni Bogu, a zw³aszcza tym, którzy poprzez wiarê
do³¹czaj¹ do owej Reszty, dla której przeznaczone jest zbawienie. W tym wietle logon syntemnôn w Rz 9,28 nie oznacza nic wiêcej, jak g³oszon¹ ewangeliê.
To w³anie zosta³o nieodwo³alnie postanowione41. W kontekcie teologicznym,
podejmowanym przez papie¿a, wystêpuje za odniesienie do nieodwo³alnej decyzji Boga, ¿e S³owo stanie siê Cz³owiekiem, legnie w ¿³obie jako maleñkie
Dzieciê, by ostatecznie przyj¹æ oblicze Jezusa z Nazaretu42.
Kolejny tekst Starego Testamentu zostaje zacytowany przez dokument w szerokim kontekcie teologicznym, poniewa¿ nawi¹zuje do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Papie¿ mówi obecnie o Nim jako S³owie wcielonym, ukrzy¿owanym i zmartwychwsta³ym, staj¹cym siê Panem wszystkiego, Zwyciêzc¹, Pantokratorem i ród³em zjednoczenia wszelkiego stworzenia. W ten sposób jawi siê
Chrystus jako wiat³oæ wiata, wiec¹ca nieprzerwanie w ciemnoci. Papie¿
sugeruje, ¿e ku temu wydarzeniu prowadzi ostatecznie pe³ne znaczenie Ps
119,105:

Historycznym wype³nieniem tej decyzji wed³ug wielu komentatorów by³ najazd Sennacheryba, króla Asyrii na Judê w roku 701 przed Chr., na ten temat m.in. J. Blenkinsopp, Isaiah 1-39.
A New Translation with Introduction and Commentary, AB 19, New York – London – Toronto –
Sydney – Auckland 2000, s. 257-258.
40
Na takie t³umaczenie LXX wp³ynê³o zapewne zawarcie w oryginale hebrajskim czasownika
châraº, ‘postanowiæ, zdecydowaæ’, co w stemie nip‘al daje „to, co postanowione”, P. Briks, Podrêczny s³ownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Warszawa 1999,
s. 129; J.N. Oswalt, The Book of Isaiah. Chapters 1-39, NICOT, Grand Rapids 1986, s. 271.
41
G.K. Beale, D.A. Carson (red.), Commentary on the New Testament Use of the Old Testament, Grand Rapids 2007, s. 649.
42
VD 12, s. 20.
39
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Twoje s³owo jest lamp¹ dla moich kroków
i wiat³em na mojej cie¿ce.
Dalej mówi o Chrystusie, osobowym S³owie zmartwychwsta³ym jako ostatecznym i koniecznym wietle na drodze ludzkiego ¿ycia, dziêki któremu wszyscy przyjmuj¹cy Go ¿yj¹ w wiat³oci (12)43.
W oczywisty sposób psalmista nie identyfikuje s³owa Bo¿ego z Jezusem
Chrystusem, którego w swoich czasach nie móg³ przecie¿ znaæ, jednak¿e zapisany tekst stanowi doskona³y wstêp do rozwa¿añ natury egzystencjalnej i teologicznej44. W ten sposób autor ukazuje przede wszystkim swój osobisty, bliski zwi¹zek z Bo¿ym s³owem, którym pragnie siê kierowaæ w ka¿dym dniu swego ¿ycia.
Z drugiej strony natur¹ samego s³owa Bo¿ego jest permanentne wchodzenie
w relacjê ze wiatem. Po to bowiem Bóg je wypowiada, by s³u¿y³o jego dobru,
choæ tu ju¿ nale¿y mówiæ o wiecie wy³¹cznie ludzkim, zdolnym nawi¹zaæ z nim
wspó³pracê. Przez zastosowanie paralelizmu wiat³o  lampa wskazuje psalmista
na fundamentaln¹ rolê s³owa jako tego, które wyjania, pozwala rozumieæ lepiej
sens, a tak¿e wszelkie przejawy ludzkiej egzystencji, i nadaje jej s³uszny kierunek45. Czyni to w dwojaki sposób: ostrzegaj¹c przed tym, co z³e, grzeszne lub
niebezpieczne, oraz wskazuj¹c dobr¹, tzn. akceptowan¹ przez Boga, drogê ludzkiego rozwoju. Nie chodzi wiêc jedynie o spekulacje naukowe, teoretyczne lub
dogmatyczne, a tak¿e kontemplacjê piêkna treci s³owa. Wa¿niejsze s¹ konkretne pouczenia, dziêki którym mo¿na postêpowaæ zgodnie z wol¹ Bo¿¹46. Bez s³owa zatem nie by³oby mo¿liwe ¿ycie wed³ug Bo¿ego projektu47. Nie wystarczy tu
jedynie istnienie samego prawa naturalnego, lecz konieczne s¹ konkretne wskazania objawienia Boga, które przekazuje On w³anie przez swe s³owo. Czyni to
jednak Bóg nie tylko w skali globalnej, z myl¹ o tzw. ludzkoci, lecz tak¿e
o ka¿dym cz³owieku z osobna. Na ten w³anie aspekt istnienia cz³owieka wskazuje autor, któremu o wiele bli¿sze jest owo osobiste dzia³anie s³owa48. Dlatego
43
Papie¿ idzie tu za wizj¹ chrzecijañsk¹, widz¹c¹ w s³owie Bo¿ym nie restrykcyjn¹ regu³ê
autorytetu kanonicznego nadanego jedynie teologii wywodzonej cile ze s³owa pisanego, lecz ca³ej teologii zwi¹zanej z osob¹ Jezusa Chrystusa, S. Terrien, The Psalms, s. 802.
44
De facto widzi on w s³owie przede wszystkim Torê, czyli prawo pojmowane jednak szeroko, jako pouczenia i przykazania, S. £ach, Ksiêga Psalmów, s. 510.
45
Autor najprawdopodobniej nawi¹zuje tu do kolumny ognia owietlaj¹cej drogê ludowi
w czasie wêdrówki do Ziemi Obiecanej oraz do menory wi¹tynnej bêd¹cej symbolem sta³ej obecnoci Boga zarówno w wi¹tyni, jak i w ¿yciu ka¿dego wiernego Izraelity.
46
http://www.studylight.org/com/mhc-com/view.cgi?book=ps&chapter=119 [dostêp 17.05.211].
47
Na tej w³anie podstawie autor mo¿e zaliczyæ siebie do sprawiedliwych cz³onków spo³ecznoci narodu, H.-J. Kraus, Theology, s. 161-162.
48
W Prz 6,23 zaznaczy³ autor jedynie obiektywne dzia³anie s³owa Bo¿ego jako wiat³a, lecz
nie w osobistej relacji do ludzkiego ¿ycia. To jednak z kolei uwypukla jego naturê bardziej ni¿ rolê
w ¿yciu jednostki.
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analizowany werset nale¿y interpretowaæ nie jako przedstawianie przez s³owo
ró¿nych wariantów ludzkiego ¿ycia, które mo¿na przedsiêbraæ, lecz towarzyszenie Boga w drodze, któr¹ cz³owiek ju¿ obra³ i na której stara siê u³o¿yæ swe ¿ycie w wietle Bo¿ych wymogów49. W stwierdzeniu tym odnaleæ mo¿na ³atwo
równie¿ osobisty szacunek autora do wartoci pouczeñ s³owa Bo¿ego jako tego,
które cz³owiek uznaje za fundament swego postêpowania. Tej w³anie roli 
w myl adhortacji  najlepiej w czasach Nowego Testamentu podejmuje siê Jezus Chrystus, wcielone S³owo Boga.
VI. PROWADZENIE DIALOGU Z BOGIEM JEGO S£OWAMI (24)
Kolejne teksty, do których odwo³uje siê papieski dokument, podane zosta³y
w nieco d³u¿szych sekwencjach, zgodnie z tytu³em obecnie omawianego punktu.
Jeli bowiem prowadziæ dialog z Bogiem, trudno czyniæ to za porednictwem
jedynie pojedynczych wersetów. Dlatego papie¿ przywo³uje tu ca³e perykopy.
Wprowadzeniem do nich jest przypomnienie o przygotowawczej roli s³owa Bo¿ego do osobistej rozmowy cz³owieka z Bogiem, gdy On sam podaje konkretny
sposób prowadzenia z Nim dialogu. Szczególnie uprzywilejowanym przyk³adem
tekstów modlitewnych jest z oczywistych wzglêdów Ksiêga Psalmów, rzucaj¹ca
wiat³o na ró¿ne aspekty ludzkiego ¿ycia, które dziêki niej mog¹ zostaæ przemienione w drogê ku Bogu. Psalmy pomagaj¹ przede wszystkim wyraziæ bogactwo
ludzkich uczuæ, zw³aszcza tych, które odzwierciedlaj¹ ró¿ne stany cierpienia. Obok
nich znajduje siê jednak w Pimie wiêtym wiele tekstów mog¹cych pomagaæ cz³owiekowi w formu³owaniu modlitwy do Boga. Benedykt XVI wymienia tu trzy: Wj
33,12-16 jako przyk³ad modlitwy wstawienniczej, Wj 15 i Jr 20,7-18. W pierwszym przypadku za modlitwê wstawiennicz¹ w cis³ym sensie uznaæ nale¿y jedynie w. 13b, w którym Moj¿esz rzeczywicie prosi za ludem pod¹¿aj¹cym do Ziemi
Obiecanej50. Podobnie potraktowaæ mo¿na tak¿e boskie zapewnienie, ¿e osobicie
pójdzie On w dalsz¹ drogê z Moj¿eszem i ca³ym ludem (w. 14)51. Sta³a obecnoæ
49
J. Goldingay, Psalms 3: Psalms 90-150, BCOT: Wisdom and Psalms, T. Longman III (wyd.),
Baker Academic, Grand Rapids 2008, s. 420-421.
50
Czyni to ze wzglêdu na wiadomoæ swej wartoci w oczach Bo¿ych, co daje mu poniek¹d
prawo do b³agania za lud ze wzglêdu na siebie samego i sw¹ wiernoæ Bogu, por. J. Lemañski,
Ksiêga Wyjcia, NKB, t. II, Czêstochowa 2009, s. 628-629. Moj¿esz przeciwstawia siê wczeniejszemu Boskiemu odrzuceniu tego ludu ze wzglêdu na jego grzesznoæ (32,7; 33,1), nazywaj¹c Izraela ci¹gle ludem Pana, W.H.C. Propp, Exodus 19-40. A New Translation with Introduction and
Commentary, AB 2A, New York – London – Toronto – Sydney – Auckland 2006, s. 603.
51
Jest to zatem ca³kowite odnowienie wczeniejszej relacji Bóg  Jego lud i powrót do pierwotnej idei osobistego prowadzenia ludu do Ziemi Obiecanej (3,8.12.17), por. D.K. Stuart, Exodus. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, NIV NAC 2, Nashville 2006,
s. 701.
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ma byæ tak¿e dowodem, ¿e Pan darzy swój lud ¿yczliwoci¹, co nie jest bez znaczenia, poniewa¿ rozmowa przywódcy ludu z Bogiem odbywa siê w szerokim
kontekcie grzechu ba³wochwalstwa, przez co naród wybrany zas³u¿y³ sobie na
ca³kowite wytêpienie, nie za na ³askawe towarzyszenie mu przez Boga. Dalej
papie¿ przypomina s³ynny tekst Wj 15 bêd¹cy pieni¹ radoci z powodu zwyciêstwa. Na specjaln¹ uwagê zas³uguj¹ tu formu³y wychwalania i wdziêcznoci
odnoszone bezporednio do Boga i Jego wielkoci (w. 1-3.6.11.18.21)52. Wreszcie trzeci przywo³any przez Benedykta XVI tekst to przyk³ad skargi podczas
pe³nienia misji prorockiej, co wyra¿a z kolei Jr 20,7-18. Jest to typ skargi osobistej, skierowanej paradoksalnie przeciw Bogu, który w³o¿y³ na barki proroka
zadanie  jego zdaniem  zbyt ciê¿kie, nie udzielaj¹c mu stosownej pomocy
i si³y do sprostania tak trudnemu powo³aniu53. Prorok jest zmuszony obwieszczaæ
s³owa Boga, wywo³uj¹c czynny opór, ur¹ganie i bêd¹c pomiewiskiem lub wrêcz
prowokuj¹c nieprzyjació³ do pozbawienia go ¿ycia (w. 7-8.10)54. Na nic zda³a siê
próba zdezerterowania i porzucenia misji prorockiej, poniewa¿ Bóg sam zacz¹³
cigaæ swego s³ugê, dorzucaj¹c mu nowe cierpienia, tak¿e fizyczne (w. 9)55. Upadek ducha jest tak wielki, ¿e Jeremiasz przeklina dzieñ swych narodzin (w. 14-19)56.
Nie s¹ w stanie wzmocniæ go nawet krótkie chwile radoci i uwielbienia Boga
(w. 11-13). Podaj¹c ów przyk³ad, autor dokumentu nasuwa czytelnikowi zdecydowanie odwa¿ny przyk³ad modlitwy, w której mo¿na nawet zaatakowaæ Boga 
oczywicie przy zachowaniu postawy pe³nej pokory i szacunku  a jednak prosiæ
Go o wiêksze wsparcie w walce o w³asne ¿ycie.
Papie¿ zwraca przy tym uwagê, ¿e w³¹czaj¹c teksty biblijne w swoj¹ modlitwê, cz³owiek kieruje do Boga Jego w³asne s³owa, co nadaje charakter na wskro
dialogiczny z jednej strony ca³emu objawieniu chrzecijañskiemu, z drugiej za
ca³ej egzystencji cz³owieka, kieruj¹cego siê do swego Boga. Bóg z kolei mówi,
s³ucha oraz wzywa i porusza ludzkie ¿ycie. Taka obustronna relacja powoduje
wreszcie, ¿e w wietle s³owa Bo¿ego ca³e ¿ycie cz³owieka up³ywa pod znakiem
powo³ania do wspólnoty z Nim.

52
Szerokie omówienie egzegetyczne ca³oci passusu m.in. G.W. Coats, The Song of the Sea,
CBQ 31 (1969), s. 1-17; M. Howell, Exodus 15,1-18. A Poetic Analysis, ETL 65 (1989), s. 5-42;
R.D. Patterson, The Song of Redemption, WTJ 57 (1995), s. 453-461.
53
Jako kontynuacja odrzucenia próby odmowy wyra¿onej ju¿ w 1,7, tak¿e J.R. Lundbom,
Jeremiah 1-20. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 21A, New York – London – Toronto – Sydney – Auckland 1999, s. 852-858.
54
J.A. Thompson, The Book of Jeremiah, NICOT, Grand Rapids 1980, s. 459-461.
55
M.in. F.B. Huey Jr., Jeremiah, Lamentations. An Exegetical and Theological Exposition of
Holy Scripture, NIV NAC 16, Nashville 1993, s. 192.
56
Egzegeza P.C. Craigie, P.H. Kelley, J.F. Drinkard, Jeremiah 1-25, WBC 26, Dallas 1991,
s. 279-280.
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VII. GRZECH JAKO NIES£UCHANIE S£OWA BO¯EGO (26)
Obecny punkt adhortacji stawia w centrum zainteresowania wolnoæ cz³owieka, który dowiadcza jej w stopniu tak wielkim, ¿e mo¿e nawet nie nawi¹zaæ
z Bogiem dialogu Przymierza, do którego zosta³ stworzony. Przyczyn¹ takiej odmowy jest grzech tkwi¹cy w cz³owieku, o czym s³owo Bo¿e wspomina, i to dosyæ czêsto. Zarówno bowiem w Starym, jak i w Nowym Testamencie, czytelnik
odnajduje swoist¹ definicjê grzechu jako nies³uchanie s³owa wypowiadanego
przez Boga, co ostatecznie mo¿e nawet zerwaæ Przymierze oraz zamkn¹æ cz³owieka na zapraszaj¹cego go do wspólnoty Boga. Jako przyk³ady wymienia papie¿ liczne cytaty biblijne: Pwt 28,1-2.15.45; 32,1; Jr 7,22-28; Ez 2,8; 3,10; 6,3;
13,2; Za 3,857. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e nie wszystkie z nich dotycz¹ grzechu. Otó¿ Pwt 28,1-2 stanowi zachêtê do pos³uszeñstwa s³owu Bo¿emu, co de
facto równoznaczne jest z wype³nianiem wszystkich Jego poleceñ. Obietnic¹ jest
wywy¿szenie ponad wszystkie narody ziemi (w. 1) oraz ca³a seria b³ogos³awieñstw, wymienionych w w. 1-14 pod warunkiem wszak¿e pe³nego pos³uszeñstwa zaleceniom skierowanym do ludu58. Mo¿na jedynie wnosiæ, ¿e postawa
przeciwna oznacza grzech niepos³uszeñstwa z wszelkimi tego konsekwencjami.
Z kolei w. 15 jest ostrze¿eniem przed tak¹ w³anie postaw¹, czemu towarzyszy
groba skutków, jakie spadn¹ na winowajców, a jakie z detalami przedstawiaj¹
w. 26-4459. Wreszcie w. 45 akcentuje przede wszystkim skutecznoæ kar, jakie na
pewno dotkn¹ ³ami¹cych Bo¿e polecenia og³oszone przez Moj¿esza w imieniu
Boga60. Fragment Pwt 32,1 jest wezwaniem do s³uchania s³owa g³oszonego tak¿e przez Moj¿esza w lirycznym kantyku podsumowuj¹cym dotychczasowe
(i przysz³e) dzieje ludu61. Dopiero tekst Jr 7,22-28 jest w³aciwym przyk³adem
niepos³uszeñstwa ludu g³osowi Boga, co obwieszcza zdecydowanie i bezporednio prorok Pañski, mówi¹c o ca³ym okresie, jaki up³yn¹³ od zasiedlenia ziemi a¿
do czasów jemu wspó³czesnych. W w. 23 Jeremiasz przypomina ów generalny
nakaz Moj¿esza dotycz¹cy koniecznoci s³uchania s³owa Bo¿ego62, za w. 24 wymienia a¿ cztery formy niepos³uszeñstwa, stosuj¹c szyk dope³niaj¹cy:
Por. przypis 78, s. 39.
Wa¿ne jest tu w³anie zastosowanie formu³y warunkowoci, por. H.W. Gilmer, The If-You
Form in Israelite Law, SBLDS 15, Missoula 1975, s. 78-80.
59
J.G. Gammie, The Theology of Retribution in the Book of Deuteronomy, CBQ 32 (1970), s. 1-12.
60
Co jednak wskazuje, ¿e Bóg ma ca³y czas pe³n¹ kontrolê nad ich skal¹, kierunkiem dzia³ania i skutkami, D.L. Christensen, Deuteronomy 21:10-34:12, WBC 6B, Dallas 2002, s. 693.
61
Wezwanie to jednak jest wstêpem do prezentacji klasycznego dla tekstów prawniczych rzeczownika rîb, ‘proces’, co z kolei wskazuje na niezaprzeczaln¹ winê zbuntowanego ludu wzglêdem swego Boga, jak to prezentuj¹ m.in. Pwt 4,25-31; 30,19; 31,28; Iz 1,2; Jr 6,19; 22,29; Mi 1,2,
E.H. Merrill, Deuteronomy. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, NIV NAC
4, Nashville 1994, s. 409.
62
W przeciwieñstwie do nic niewnosz¹cych a permanentnych ofiar sk³adanych w wi¹tyni,
A. Strobel, Jeremias, Priester ohne Gottesdienst? Zu Jer 7,21-23, BZ 1 (1957), s. 514-224.
57
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Ale nie us³uchali ani nie chcieli s³uchaæ
i poszli wed³ug zatwardzia³oci swego przewrotnego serca;
odwrócili siê plecami, a nie twarz¹.
Taki uk³ad treci wskazuje przede wszystkim na niekwestionowan¹ winê
oskar¿onego ludu, który  zdaniem proroka  w ca³oci jest odpowiedzialny za
to, ¿e stoi ju¿ na skraju katastrofy63. Nie wynika to jedynie z ludzkiego b³êdu czy
s³aboci, lecz z³oliwoci i zatwardzia³oci postawy, wiadomego odrzucenia
wo³ania proroków posy³anych nieustannie przez Boga dla ostrze¿enia przed
zgubnymi skutkami odrzucenia Jego s³owa (w. 25). Kolejny w. 26 znów przypomina o tym samym oskar¿eniu:
Lecz nie us³uchali Mnie ani nie nadstawiali swych uszu.
Uczynili twardym swój kark, stali siê gorszymi ni¿ ich przodkowie.
Tu jednak autor nie poprzestaje na ogólnym stwierdzeniu zatwardzia³oci
s³uchaczy, jak w w. 24, lecz wspomina o stopniowym pogr¹¿aniu siê w niej
w ci¹gu dziejów przez dodawanie kolejnych grzechów i przyk³adów niepos³uszeñstwa64. Dlatego sam Bóg zapowiada prorokowi, ¿e nawet obecnych jego s³ów
naród nie pos³ucha (w. 27), co zostanie spuentowane ostatecznym oskar¿eniem
o nies³uchanie s³owa Bo¿ego z w³asnej winy (w. 28)65. W Ez 2,8 prorok zostaje
wezwany do okazania pe³nego pos³uszeñstwa przez symboliczne spo¿ycie zwoju ksiêgi z zapisanym s³owem Bo¿ym. Jest to ca³kowit¹ odwrotnoci¹ postawy
powszechnego buntu ludu66. W 3,10 widnieje znów zachêta skierowana jednak
wy³¹cznie do proroka67, w 6,3 znajduje siê zapowied ca³kowitego zniszczenia
kraju izraelskiego wskutek niepos³uszeñstwa68, podobnie jak w 13,2, odczytaæ
mo¿na wezwanie skierowane do fa³szywych proroków wypowiadaj¹cych siê nie
w imieniu Boga, lecz we w³asnym. Skutkiem tego sta³o siê zwodzenie wielkich
rzesz ludu na manowce wiary i oddalenie ich od wiernoci prawu Bo¿emu69.
Wreszcie cytat Za 3,8 zawiera kolejn¹ zachêtê do arcykap³ana Jozuego i jego
J.A. Thompson, The Book of Jeremiah, s. 289.
Tak¿e 17,23; 19,15 oraz F.B. Huey Jr., Jeremiah, Lamentations, s. 109.
65
Echo podobnego zachowania notuj¹ tak¿e 2,30; 4,3 oraz 6,8, L.C. Allen, Jeremiah. A Commentary, OTL, Louisville – London 2008, s. 103.
66
Podobn¹ postawê prezentowa³ ju¿ wczeniej Jeremiasz (15,16), por. równie¿ L.C. Allen,
Ezekiel 1-19, WBC 28, Dallas 1994, s. 40.
67
Pos³uszeñstwo w ten sposób okazane stanowiæ bêdzie podstawê ca³ej misji proroka wobec
wygnañców, D.I. Block, The Book of Ezekiel. Chapters 1-24, NICOT, Grand Rapids – Cambridge
1997, s. 129-130.
68
H.G. Reventlow, Wächter über Israel, BZAW 82, Berlin 1962, s. 29 (27-34).
69
Szersze przedstawienie relacji proroków obu typów m.in. F.L. Hoßfeld, I. Meyer, Prophet
gegen Prophet: eine Analyse der alttestamentlichen Texte zum Thema: Wahre und falsche Propheten, BBB 9, Fribourg 1973, s. 113-143.
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doradców, dziêki którym spe³ni siê obietnica dania oczekiwanego Pomazañca70.
Taki zestaw cytatów w dokumencie papieskim sprawia, ¿e nie mo¿na owych
przyk³adów traktowaæ w w¹skim sensie, jako przytoczenie przejawów niepos³uszeñstwa, lecz nale¿y wskazaæ przede wszystkim na wartoæ postawy zgodnej ze
s³owem Bo¿ym, przez co mo¿e nast¹piæ ju¿ to zlanie wszelkich dobrodziejstw
Bo¿ych na lud, ju¿ to odmiana jego dramatycznej sytuacji, spowodowanej niepos³uszeñstwem.
Dalej Benedykt XVI wspomina, ¿e Pismo wiête ukazuje grzech cz³owieka
jako zasadnicze niepos³uszeñstwo. Radykalnym przeciwieñstwem tego jest doskona³e i pe³ne pos³uszeñstwo Jezusa a¿ do mierci krzy¿owej (Flp 2,8), co
z drugiej strony ods³ania do g³êbi grzech, w jaki popad³ cz³owiek. Dziêki ofierze
Chrystusa Bóg zawar³ Nowe Przymierze z cz³owiekiem oraz da³ mo¿liwoæ pojednania (1 J 2,2; 4,10; Hbr 7,27). Jest to tak¿e wielkim dowodem Bo¿ego mi³osierdzia wyra¿aj¹cego siê nie tylko w mo¿liwoci odkupienia, ale te¿ rozpoczêcia nowego ¿ycia w Chrystusie. W³aciw¹ odpowiedzi¹ wierz¹cych powinno staæ
siê rozpoznanie korzenia grzechu w nies³uchaniu s³owa, jakie kieruje ku nim Bóg71,
oraz chêæ przyjmowania w Jezusie, S³owie Bo¿ym, przebaczenia otwieraj¹cego
na zbawienie72.
VIII. KOCIÓ£ PRZYJMUJE S£OWO (50)
Tekst Wj 26,1 pojawia siê tu w kontekcie relacji, jaka buduje siê miêdzy
S³owem a Kocio³em, konkretnie podczas przyjmowania S³owa. Jest bowiem
Koció³ niejako Jego w³asnoci¹, przychodzi Ono do swego, chocia¿ zosta³o
przez spor¹ czêæ stworzenia odrzucone (J 1,11). Wyra¿a siê to w niepos³uszeñstwie i niepodporz¹dkowaniu siê boskiemu Logosowi. Tymczasem najwa¿niejsze jest w³anie spotkanie i przyjêcie S³owa, które daje now¹ moc do radykalnej
przemiany (J 1,12), gdy mo¿e ono kszta³towaæ i moc¹ Ducha wiêtego upodobniæ do Chrystusa. Jest to pocz¹tek nowego stworzenia i narodzin z Boga (J 1,13),
uczestnictwa w ¿yciu Boga (Ga 4,5-6; Rz 8,14-17). Prolog Ewangelii Jana wskazuje, ¿e Koció³ jest wówczas rzeczywistoci¹ definiowan¹ przez przyjêcie S³owa Bo¿ego, które staj¹c siê cia³em, przysz³o zamieszkaæ we wspólnocie ludzkiej
70
G.L. Klein, Zechariah. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, NIV
NAC 21B, Nashville 2008, s. 143-145.
71
Papie¿ nie wymienia co prawda fundamentalnego tu tekstu Rdz 3,1-6, lecz to w³anie on
jest pierwszym z serii tych, które wskazuj¹ w³anie na grzech jako niepos³uszeñstwo cz³owieka
wzglêdem Bo¿ego zakazu w 2,16. Jeli jednak mówi o korzeniu grzechu, z pewnoci¹ ma na myli
ten w³anie passus. Powy¿sze cytaty s¹ ju¿ jedynie jego skonkretyzowaniem w historii narodu
wybranego.
72
DV, s. 39.
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(J 1,14). Ju¿ w Starym Testamencie owo zamieszkanie Boga wród ludzi nazwane zosta³o shekinah w³anie w Wj 26,1, jakkolwiek sam tekst u¿ywa tu pokrewnego wyra¿enia miðkân, przybytek. Jednak¿e ród³os³ów jest jednoznaczny,
nakierowany na sta³e przebywanie Boga poród swego ludu. Sam cytat pojawi³
siê w dokumencie zapewne jedynie jako egzemplifikacja owej obecnoci Boga
poprzez widzialny symbol, jakim by³ dla Izraelitów wpierw przybytek sporz¹dzony przez Moj¿esza73, potem wi¹tynia jerozolimska, by ostatecznie po jej zniszczeniu, najwa¿niejsz¹, a jednoczenie definitywn¹ form¹ Jego przebywania
wród ludu sta³o siê S³owo wcielone, Jezus Chrystus, co papie¿ akcentuje w koñcowej czêci tego punktu dokumentu. Intencj¹ Benedykta XVI jest wyranie
przyrównanie obu rzeczywistoci, z oczywistym akcentem na doskona³oæ czasów Nowego Testamentu. W Starym bowiem o obecnoci Boga wiadczy³o miejsce wiête, uczynione jednak ludzk¹ rêk¹, gdy Chrystus jest dzie³em samego
Boga, ponadto Jego obecnoæ jest ¿ywa, dzia³a i jest zjednoczona z ludzkoci¹
poprzez sam¹ naturê cz³owiecz¹, nie za obiekt zewnêtrzny.
IX. S£OWO BO¯E I EUCHARYSTIA (54)
Kolejne trzy cytaty wyjête ze Starego Testamentu zosta³y przytoczone jako
odnonik do nastêpnego stwierdzenia papieskiego o wy¿szoci czasów Jezusa
nad czasami Starego Testamentu, jakkolwiek tekst Ksiêgi Wyjcia ukazuje jedn¹
z najwy¿szych form ludzkiego zjednoczenia z Bogiem. Kontekstem wypowiedzi
papieskiej jest relacja miêdzy s³owem i sakramentami, znajduj¹ca zwieñczenie
w celebracji eucharystycznej. Istotowa jednoæ s³owa Bo¿ego i Eucharystii powiadczona zosta³a w J 6 oraz £k 24, a tak¿e w tradycji ojców Kocio³a i w jego
nauczaniu. Podstaw¹ pozostaje jednak zawsze wielka mowa Jezusa o chlebie
¿ycia, przytoczona w perykopie J 6,22-69, zawieraj¹ca w tle porównanie Moj¿esza z Jezusem.
Wiele jednak wskazuje na to, ¿e w drukowanym tekcie adhortacji nast¹pi³
b³¹d cytowania. Prawdopodobnie nie chodzi o zapisany tekst Wj 3,11, lecz 33,11,
wspominaj¹cy cile to, co Benedykt XVI zaakcentowa³, mianowicie tego, który
rozmawia³ twarz¹ w twarz z Bogiem74. Odnony passus brzmi nastêpuj¹co:

73
Bardziej wymowny jest wczeniejszy cytat Wj 25,8 mówi¹cy wprost o przebywaniu Boga
poród ludu w³anie poprzez wiêty przybytek. Tak¿e 29,45-46; 40,35; Kp³ 16,16; Lb 5,3.
74
VD, s. 81. Trzeba jednak stwierdziæ, ¿e nawet 3,11 nie odbiega zupe³nie od stwierdzenia
papie¿a, gdy¿ opisuje pierwsze spotkanie Moj¿esza z Bogiem w krzewie gorej¹cym i prowadzon¹
wówczas rozmowê. W intencji jednak autora tekstu zdecydowanie nie chodzi³o o tak intymne spotkanie, a jedynie o zlecenie konkretnego zadania do wykonania, J. Nawrot, Zapowied misji w mocy
(Wj 3,7-12), PST 11 (2001), s. 7-20.
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A Pan rozmawia³ z Moj¿eszem twarz¹ w twarz,
jak siê rozmawia z przyjacielem.
Stwierdzenie to ukazuje niezwykle wysoki stopieñ intymnoci oraz wyj¹tkowoæ relacji miêdzy Bogiem a Jego s³ug¹75. Nie chodzi jedynie o niezwyk³¹ jasnoæ i zrozumia³oæ Bo¿ego przekazu, lecz tak¿e szczególn¹ za¿y³oæ ze strony
Boga. Nie przemawia On do Moj¿esza jak w³adca do poddanego, lecz jak przyjaciel, który mi³uje i do którego zawsze mo¿na udaæ siê po wszelk¹ pomoc. Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e jest to przeciwieñstwo dystansu, jaki istnia³ miêdzy
Bogiem a reszt¹ ludu, niegodn¹ takiego obcowania z Bogiem z racji permanentnego niepos³uszeñstwa Jego nakazom ani niezdoln¹ do tego76. Tymczasem obecnoæ takiego porednika miêdzy ludem a Bogiem, który cieszy siê wspania³¹ ³askawoci¹ Boga, dawa³a nadziejê Izraelitom przede wszystkim na zyskanie przebaczenia i licznych dowodów Bo¿ej dobroci nawet przez tych, którzy pozostaj¹
grzesznikami, stoj¹ z dala od Boga77.
W tej samej konwencji pisze tak¿e papie¿. Bliskoæ Boga w Jezusie jest jeszcze wiêksza ni¿ bliskoæ miêdzy Nim a Moj¿eszem. Jezus bowiem wrêcz objawi³ Boga (J 1,18), Jego nowe oblicze, przede wszystkim ojcowskie. Mowa
o chlebie nawi¹zuje bowiem do Bo¿ego daru, jaki Moj¿esz otrzyma³ dla swojego ludu w postaci manny na pustyni, a którym w rzeczywistoci jest Tora, czyli
s³owo Bo¿e, które pozwala ¿yæ78. Nie bez znaczenia jest tak¿e teologia przeniesienia obszaru spotkañ z Bogiem. Od ca³kowicie obcego Izraelitom miejsca pustynnego w Wj 3, poprzez niedostêpn¹ wprawdzie ludowi, ale bêd¹c¹ w zasiêgu
jego wzroku górê wiêt¹ (Wj 19), do namiotu spotkania, mieszcz¹cego siê ju¿
poród ludu (Wj 33)79. Tymczasem w Eucharystii Jezus wchodzi w najcilejsz¹
wspólnotê z ka¿dym, kto zechce Go przyj¹æ. Jest ona jeszcze g³êbsza ni¿ wspólnota Moj¿esza z Bogiem. Jezus bowiem mieszka w ludzkim wnêtrzu, nie przebywa za jedynie obok niego.

J. Lemañski, Ksiêga Wyjcia, s. 628.
D.K. Stuart, Exodus, s. 698. Na tle bliskowschodniej praktyki objawiania oblicza królewskiego jedynie wybranym jest to wa¿ny argument na szczególne wyniesienie Moj¿esza przez Boga
w oczach ludu, W.H.C. Propp, Exodus 19-40, s. 600.
77
http://www.studylight.org/com/mhc-com/view.cgi?book=ex&chapter=033 [dostêp 21.05.2011].
78
Papie¿ podaje tu jeszcze tytu³em przyk³adu Ps 119 oraz Prz 9,5. S³owo Bo¿e w czasach
Starego Testamentu stanowi³o jednak zbiór Bo¿ych wymagañ niemo¿liwych do pe³nego zrealizowania, o czym przypomina teologia Paw³a Aposto³a. Tymczasem chleb eucharystyczny tak¹ si³ê
daje.
79
B. Childs, The Book of Exodus. A Critical, Theological Commentary, OTL, Louisville 1976,
s. 618.
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X. S£OWO BO¯E I POWO£ANIA (77)
Trzy nastêpuj¹ce teksty z Ksiêgi Kap³añskiej prezentuj¹ to samo Bo¿e wezwanie do wiêtoci, skierowane do ca³ego narodu wybranego. W adhortacji
pojawiaj¹ siê w kontekcie relacji s³owa Bo¿ego do osobistego powo³ania ka¿dego wierz¹cego do szczególnie bliskiej wiêzi z Bogiem w ekonomii Nowego
Przymierza, przez pog³êbienie wiêzi z Chrystusem, wcielonym S³owem Bo¿ym.
Samo bowiem ¿ycie jest ju¿ powo³aniem w odniesieniu do Boga. Stopniowe
pog³êbianie osobistej wiêzi ze Stwórc¹ jest równoznaczne ze wzrostem wiadomoci powo³ania ka¿dego do wiêtoci. Realizacja tej drogi rozpoczyna siê od
dokonania definitywnych wyborów, bêd¹cych odpowiedzi¹ ca³ego ¿ycia na Jego
mi³oæ poprzez realizacjê zadañ i pos³ug maj¹cych na celu budowanie Kocio³a.
Wspólnym fundamentem powo³ania jest chrzest, dziêki któremu nawi¹zana zostaje wiê ze s³owem Bo¿ym. Potem jednak ka¿dy realizuje osobiste powo³anie
zgodnie z w³asnym stanem ¿ycia. Pismo wiête ukazuje podstawowe objawienie
powo³ania do wiêtoci. Teksty poni¿ej zaznaczone, jakkolwiek wypowiedziane
w ró¿nych okolicznociach i sytuacjach, maj¹ wspólny mianownik, którym jest
¿¹danie:
Kp³ 11, 44; 19, 2; 20, 7: B¹dcie wiêtymi, bo Ja jestem wiêty!
Wydaje siê, ¿e dobór tych w³anie tekstów przez papie¿a nie jest przypadkowy, poniewa¿ ka¿dy z nich pojawia siê we w³aciwym sobie kontekcie: kultycznym (Kp³ 11,44)80 oraz moralnym (19,2; 20,781). Obejmuj¹ tym samym ca³oæ
ludzkiego ¿ycia, w którym ¿aden z jego aspektów nie powinien byæ wy³¹czony
z podporz¹dkowania owemu naczelnemu pragnieniu Boga. Skierowanie ¿¹dania
Bo¿ego wy³¹cznie do cz³onków Jego ludu mo¿e byæ  jakkolwiek nie na p³aszczynie sakramentalnej  ówczesnym odpowiednikiem póniejszego chrztu
chrzecijañskiego, gdy¿ wspólnotê ludu Starego Testamentu tworzyli cz³onkowie
obrzezani i wyznaj¹cy wiarê w jednego, tego samego Boga. Jest to jednak podstawa niewystarczaj¹ca do ukazania w³asnej odrêbnoci. To w³anie ustawiczne
d¹¿enie do wiêtoci ma niejako oddzieliæ ów lud od otaczaj¹cych go grzesznych
i nieczystych pogan, kalaj¹cych siê ró¿nego rodzaju niegodziwociami82. W ka¿W tekcie tym wiêtoæ ma byæ zagwarantowana pilnym i skrupulatnym przestrzeganiem
czystoci rytualnej poprzez odrzucenie pokarmów uznanych przez prawo za nieczyste, E. Gerstenberger, Leviticus, OTL, Louisville 1993, s. 133.
81
Drugi z cytatów stawia szczególne wymagania natury prawnej, dziêki którym mo¿na osi¹gn¹æ wiêtoæ pod warunkiem wszak¿e pe³nej wiernoci wszystkim przepisom przekazanym przez
Moj¿esza. Oznacza to rezygnacjê z wszelkich praktyk mog¹cych skalaæ jedyn¹, akceptowan¹ przez Boga drogê ku Niemu, J.E. Hartley, Leviticus, WBC 4, Dallas 1992, s. 338.
82
A zarazem zbli¿yæ do Boga, ca³kowicie oddzielonego od sfery profanum wiata, M.F. Rooker,
Leviticus. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, NIV NAC 3A, Nashville
2000, s. 252.
80
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dym z powy¿szych cytatów pojawia siê uzasadniaj¹cy wezwanie fundament, którym jest istotowa wiêtoæ Boga. Takiej w oczywisty sposób nie s¹ w stanie nabyæ cz³onkowie Jego ludu, lecz realizuj¹ sw¹ wiêtoæ w³anie na p³aszczynie
¿ycia kultycznego i moralnego, czyli w odniesieniu do Boga i wspó³braci. wiêtoæ ma siê zatem staæ kolejnym, jak¿e wa¿nym czynnikiem cementuj¹cym
wspólnotê ludu Bo¿ego, niezale¿nie od czasów i epok. Powo³anie do niej pozostaje zawsze tak samo zobowi¹zuj¹ce. Oczywicie, postulat realizacji osobistej
wiêtoci na drodze w³asnego powo³ania jest owocem póniejszej refleksji Kocio³a, lecz zal¹¿ek takiego mylenia mo¿na odnaleæ ju¿ w omawianej Ksiêdze,
zwracaj¹cej siê przecie¿ do ludu, który tak¿e w tamtej epoce prowadzi³ bardzo
zró¿nicowane ¿ycie rodzinne, spo³eczne, zawodowe. Nowoci¹ jednak tego ujêcia jest ukazanie wiêtoci jako drogi ¿ycia, nie za jedynie jako skrupulatne
wype³nianie tych czy innych przepisów prawa83.
Poni¿ej przedstawione teksty Starego Testamentu nale¿¹ ju¿ do trzeciej czêci adhortacji, zatytu³owanej Verbum Mundo, czyli S³owo dla wiata, omawiaj¹cej podstawowe pos³annictwo Kocio³a, jakim jest g³oszenie s³owa ca³emu
wiatu.
XI. S£OWO OD OJCA I DO OJCA (90)
W punkcie tym Benedykt XVI, id¹c za Ewangeli¹ Jana, uwypukla zasadniczy paradoks wiary chrzecijañskiej: niewidzialnoæ Boga (J 1,18; 1 J 4,12), którego nie mo¿na w ¿aden sposób uchwyciæ, lecz z drugiej strony wcielenie tego¿
Boga w Osobie Jezusa (J 1,14) i objawienie Go wiatu. S³owo, które najpierw
jest u Boga, przyj¹wszy ludzkie cia³o, wraca ostatecznie do Ojca, nios¹c ze sob¹
cz³owieczeñstwo, które przyjê³o na zawsze (J 13,3; 16,28; 17,8.10). Przez pouczanie wszystkich o Bogu Jezus sta³ siê najlepszym i niepowtarzalnym egzeget¹ niewidzialnego Boga.
W takim kontekcie papie¿ przywo³uje cytat Iz 55,10-11:
Zaiste, podobnie jak ulewa i nieg spadaj¹ z nieba i tam nie powracaj¹, dopóki nie nawodni¹ ziemi, nie u¿yni¹ jej i nie zapewni¹ urodzaju, tak i¿ wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedz¹cego, tak s³owo, które wychodzi
z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego,
co chcia³em, i nie spe³ni pomylnie swego pos³annictwa.

83
Jest to tymczasem niezbêdny warunek rozwoju cz³owieczeñstwa ka¿dego powo³anego,
A. Tronina, Ksiêga Kap³añska, NKB, Czêstochowa 2006, s. 301.
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Nie trzeba skrupulatnie badaæ tekstu, by stwierdziæ, ¿e zacytowanie go
w dokumencie s³u¿y³o ilustracji rozumowania papieskiego na temat powrotu do
Boga Jego s³owa, które wpierw od Niego wysz³o, lecz wraca dopiero po dokonaniu wszelkiego zamierzenia Jego Twórcy. Papie¿ zwraca uwagê na zastosowane
przez autora cytatu podobieñstwo do skutecznoci dzia³añ niektórych fenomenów
natury, jak deszcz i nieg, które w kraju o suchym klimacie zwrotnikowym uwa¿ane s¹ za dobro ogromnej wartoci84. Takie porównanie pozwala wpierw ujrzeæ
s³owo Bo¿e w³anie w relacji do zapowiadanego zbawienia Izraela, którego Bóg
ma staæ siê Autorem85, potem tak¿e jako nale¿¹ce do generalnej kategorii wartoci niezbêdnych do ¿ycia cz³owieka, tak jak ziemia potrzebuje wody, aby wydaæ
plony. Nie wystarczy zatem sama ludzka praca czy zapobiegliwoæ, lecz trzeba
jeszcze specjalnej ³aski Bo¿ej, która pojawia siê w postaci wypowiadanego s³owa, kieruj¹cego ka¿dym aspektem ludzkiej egzystencji, a nawet ca³ej rzeczywistoci stworzonej. Tekst ten odczytywany jest jednak równie¿ w perspektywie
misji proroków, posy³anych przez Boga, którzy dok³adnie wype³niaj¹ zlecone im
zadanie, po czym odchodz¹86. Egzegeza Benedykta XVI zmierza w koñcu do
stwierdzenia, ¿e  podobnie do starotestamentowych proroków  to Jezus Chrystus jest tym ostatecznym i skutecznym S³owem, które wysz³o od Ojca i powróci³o
do Niego, doskonale wype³niaj¹c w wiecie Jego wolê87. W szerszym kontekcie
tej czêci dokumentu prowadzi to do wniosku, ¿e g³oszenie Jezusa wiatu przez
Koció³ jest istotn¹ czêci¹ jego misji dla dobra tego wiata.
XII. G£OSZENIE S£OWA BO¯EGO A CIERPI¥CY (106)
Wed³ug zgodnej opinii wszystkich ojców synodu misja ta jest zarówno potrzebna, jak i powinna obj¹æ wszelkie rodzaje cierpi¹cych. To w³anie cierpienie sprzyja stawianiu sobie fundamentalnych nieraz pytañ o sens w³asnej egzystencji. Staje siê to szczególnie wa¿ne wobec przyjmowania przez wspó³czesne spo³eczeñstwo pewnej klasyfikacji wartoci ¿ycia, objawiaj¹cej siê w osi¹ganiu okrelonego poziomu skutecznoci i dobrobytu. Zadanie s³owa Bo¿ego
polega na objawieniu tajemnicy i wartoci równie¿ tych etapów ¿ycia, kiedy
cz³owiek jest os³abiony cierpieniem, oraz ukazaniu, ¿e s¹ one cenne w oczach
Boga i przez to wartociowe niezale¿nie od kondycji zdrowotnej. W kontekcie wyranego zderzenia miêdzy pierwotnym zamys³em Bo¿ym a ludzkim
L. Stachowiak, Ksiêga Izajasza II  III: 40-66, s. 244.
W tym kontekcie zbawienie to jest oczywist¹ pewnoci¹, daj¹c¹ mocny fundament nadziei,
por. C. Westermann, Isaiah 40-66. A Commentary, OTL, Philadelphia 1969, s. 289.
86
J. Blenkinsopp, Isaiah 40-55. A New Translation with Introduction and Commentary, AB
19A, Doubleday, New York – London – Toronto – Sydney – Auckland 2000, s. 372.
87
VD, s. 125.
84
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dowiadczeniem wszelkich niepomylnoci ¿yciowych Benedykt XVI pos³u¿y³
siê tekstem Mdr 2,23-24:
dla niemiertelnoci Bóg stworzy³ cz³owieka
– uczyni³ go obrazem swej w³asnej wiecznoci.
A mieræ wesz³a na wiat przez zawiæ diab³a
i dowiadczaj¹ jej ci, którzy do niego nale¿¹.
Ojciec w. przypomnia³ wpierw ów pierwotny zamys³, dla którego Bóg stworzy³ cz³owieka. Jest nim szczêcie i ¿ycie. W egzegezie papieskiej zastanawia
brak podstawowego terminu niemiertelnoæ, obecnego w tekcie biblijnym.
Wydaje siê zatem pewne, ¿e papie¿ pojmuje je w zasadzie identycznie, przechodz¹c z czasowego aspektu egzystencji ludzkiej (nieskoñczonoci trwania) na jakoæ, jak¹ ma byæ wed³ug zamys³u Bo¿ego w³anie szczêcie i pe³nia ¿ycia. On
sam przecie¿ cieszy siê ni¹ w stopniu absolutnym i nieskoñczonym, poniewa¿
za z cz³owieka uczyni³ obraz w³asnej wiecznoci, jasne jest, ¿e nie tylko niezniszczalnoæ ma staæ siê elementem ludzkiej egzystencji, lecz wszystko, co siê
na ni¹ sk³ada, a co z Boga pochodzi88. Jednak ów bezsprzecznie rajski stan ¿ycia
cz³owieka zak³ócony zosta³ grzechem, poprzez który wesz³y na wiat: choroba
i mieræ. Papie¿ dorzuci³ tu chorobê, jakkolwiek sam tekst biblijny nie wspomina o niej. Nie mo¿na jednak w¹tpiæ, ¿e równie¿ cierpienie w ka¿dym z jego etapów i p³aszczyzn funkcjonowania nale¿y do sfery mierci, skoro wp³ywa na ograniczenie mo¿liwoci i sfer funkcjonowania ludzkiego ¿ycia. Jak bowiem mieræ
stanowi jego przeciwieñstwo w zakresie ca³kowitym, tak choroba wp³ywa negatywnie na jakoæ tego ¿ycia89. Interpretacja papieska jest wiêc zgodna z ca³oci¹
teologii biblijnej. Podobnej interpretacji podlega tak¿e zawiæ diab³a, obecna
w w. 24, co papie¿ przek³ada na grzech, znów przenosz¹c akcent z pierwszego
ród³a z³a na wiecie, na jego pierwszy skutek dotycz¹cy cz³owieka.
Dalsze uwagi dokumentu papieskiego dotycz¹ ju¿ dzia³ania Boga, który z lecz¹c¹ mi³oci¹ nigdy nie przestaje pochylaæ siê nad ludzk¹ nêdz¹ i cierpieniem90.
Najwy¿szy przejaw bliskoci Boga w cierpieniu cz³owieka ukazany zosta³ w przemieniaj¹cym ludzk¹ s³aboæ cierpieniu, mêce i mierci Jezusa, S³owa wcielonego91.
B. Poni¿y, Ksiêga M¹droci, s. 29.
Egzegeci sk³aniaj¹ siê ku rozumieniu mierci na p³aszczynie bardziej duchowej, nie za jako
zakoñczenia istnienia fizycznego, D. Winston, The Wisdom of Solomon. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 43, New York 1979, s. 122. Jednak¿e oficjaln¹ wyk³adni¹ nauki
Kocio³a jest tu KKK, który w punkcie 1008 interpretuje Mdr 1,24 w sensie mierci fizycznej, jakkolwiek z wszelkimi konsekwencjami tak¿e na pozosta³ych p³aszczyznach jej oddzia³ywania.
90
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e Benedykt XVI milczeniem ogarnia trudny w interpretacji w. 24b mówi¹cy o dowiadczeniu skutków mierci przez tych, którzy znajduj¹ siê w sferze dzia³ania szatana.
Nie jest to jednak zadaniem tego w³anie dokumentu.
91
VD, s. 142.
88
89
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XIII. BIBLIA A INKULTURACJA (114)
Teksty Rdz 1,27-28; 12,3 oraz 18,18 zosta³y w adhortacji zacytowane z innego dokumentu, mianowicie Papieskiej Komisji Biblijnej, poruszaj¹cego równie¿ kwestiê relacji Pisma wiêtego do wieloci kultur na wiecie92. Dlatego
obecnie nale¿y jedynie wspomnieæ to samo papieskie poparcie dla wielkiej sprawy inkulturacji Ewangelii, zdolnej przenikaæ wszelkie kultury, przemieniaæ je
w taki sposób, by mog³y ukazaæ to, co w nich najlepsze. Z drugiej za strony kultury te staj¹ siê obszarem ewangelizacji, daj¹c s³owu Bo¿emu mo¿noæ rozwoju
i przenikania kolejnych spo³eczeñstw.
XIV. T£UMACZENIA I ROZPOWSZECHNIANIE BIBLII (115)
Podobnie do poprzedniego punktu rozwa¿añ adhortacji, tak¿e obecna kwestia zosta³a opracowana ju¿ w tym samym dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej z zacytowaniem tekstu Ne 8,8.1293. Podkrelaj¹c koniecznoæ t³umaczenia Biblii, papie¿ ukazuje dzia³alnoæ wielkich t³umaczy i interpretatorów czasów powygnaniowych, którzy dbali o przybli¿enie s³uchaczom s³owa Bo¿ego
w jêzykach przez nich zrozumia³ych.
XV. WARTOÆ DIALOGU MIÊDZYRELIGIJNEGO (117)
Kwestia dialogu miêdzyreligijnego, jakkolwiek umieszczona na samym koñcu adhortacji, nie jest wcale ostatnim problemem podejmowanym przez Koció³.
Wrêcz przeciwnie, stanowi jeden z wa¿niejszych punktów ¿ycia wspólnoty wierz¹cych. Papie¿ uzasadnia podjêcie go dialogiem samego Boga z ca³¹ ludzkoci¹,
za Koció³ zobowi¹zany jest g³osiæ s³owo zbawienia w³anie poprzez spotkanie
z wszystkimi ludmi dobrej woli. W tym kontekcie na czo³o wysuwa siê wspólna tradycja ¿ydowsko-chrzecijañska, ukazuj¹ca mi³oæ Boga ku wszystkim ludziom poprzez pierwsze przymierze z Noem. W Biblii zosta³o ono opisane w Rdz
9, z czego adhortacja zaakcentowa³a w. 13.14.16. We wszystkich tych wersetach
wspóln¹ tematyk¹ jest ³uk na ob³okach bêd¹cy znakiem owej mi³oci obejmuj¹cej ca³y wiat. W samym tekcie biblijnym wersety te dotycz¹ przymierza zawartego z ludzkoci¹ i nie ma tam mowy o mi³oci Boga do cz³owieka94. St¹d
egzegezê papie¿a nale¿y odczytywaæ w szerszym kontekcie teologicznym, nie
Dokument Interpretacja Biblii w Kociele z 15.04.1993, IV, B, Ench. Vat 13, nota 3112; VD,
s. 150-151.
93
Tam¿e; VD, s. 152.
94
M.in. C. Westermann, który w swym obszernym komentarzu nie u¿ywa terminologii mi³o92
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cile dos³ownym, do czego w pe³ni uprawnia charakter prezentowanego dokumentu.
Nastêpnie papie¿ cytuje sztandarowe teksty nale¿¹ce do uniwersalistycznego
nurtu Starego Testamentu: Iz 2,2nn; 42,6; 66,18-21; Jr 4,2 oraz Ps 47, których
treæ koresponduje z wczeniejszymi rozwa¿aniami na temat powszechnoci
Bo¿ego kontaktu z ludzkoci¹. Ich bogactwo teologiczne jest tak wielkie, ¿e nie
sposób omówiæ ich szczegó³owo w ramach artyku³u. Dlatego na koniec warto
skupiæ siê na wyszczególnieniu ich cech wspólnych, pozwalaj¹cych w pe³ni uzasadniæ koniecznoæ zamieszczenia ich w papieskiej adhortacji. Otó¿ wpierw Iz
2,2-5 akcentuje nadejcie eschatycznych czasów mesjañskich, w których ma nastaæ era globalnego pokoju95. wi¹tynia na Syjonie stanie siê wówczas centrum
religijnym ca³ego wiata. Prorocy zapowiadaj¹ pielgrzymki ca³ego wiata pogañskiego, który wyka¿e wolê poznania jahwizmu96. Ich uczestnicy bêd¹ chcieli
poznaæ drogi Jahwe dziêki znajomoci Tory oraz kroczyæ nimi dziêki zachowywaniu przykazañ97. Bêd¹ bowiem przekonani o tym, ¿e Izrael ma pe³niê prawdy.
Autorzy wyra¿aj¹ pewnoæ, ¿e podstaw¹ osi¹gniêcia pokoju i zgody miêdzy narodami stan¹ siê rz¹dy i s¹dy Jahwe nad wiatem. Wed³ug Iz 42,6 nast¹pi to poprzez szczególn¹ dzia³alnoæ Wys³annika Bo¿ego, ustanowionego nie tylko dla
narodu wybranego, lecz wszystkich ludów ziemi98, jakkolwiek w myl Iz 66,18-21 nast¹piæ to ma za porednictwem ca³ego ludu Bo¿ego, pos³anego tam, gdzie
ludzie nie znaj¹ jeszcze Jahwe, Boga Izraela. Wielu sporód nich wyka¿e dobr¹
wolê poznania Boga, za co niektórzy zostan¹ obdarzeni nawet godnoci¹ kap³anów i lewitów, czyli posi¹d¹ zaszczyt bezporedniej s³u¿by Bo¿ej99. W myl Jr
4,2 szczeroæ postawy Izraela wobec Jahwe zadecyduje o uznaniu prawdziwoci
Boga przez inne narody100. W Ps 47 na uwagê zas³uguje powszechnoæ Bo¿ego
panowania nad wiatem (w. 3.8-9), co zostanie w koñcu uznane i z radoci¹ przyci w odniesieniu do opisywanego przymierza, por. Genesis 1-11. A Continental Commentary, Minneapolis 1994, s. 473-474.
95
Takie czasy nadesz³y wraz z Chrystusem, jakkolwiek Stary Testament nie potrafi³ jeszcze
tego sprecyzowaæ, por. J.N. Oswalt, The Book of Isaiah. Chapters 1-39, s. 116-117.
96
G.V. Smith, Isaiah 1-39. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, NIV
NAC 15A, Nashville 2007, s. 129-130.
97
O szerszym sensie Tory u Izajasza, B.S. Childs, Isaiah. A Commentary, OTL, Louisville –
London 2001, s. 30.
98
Co odpowiada generalnie charakterowi tej czêci ksiêgi, C. Westermann, Isaiah 40-66,
s. 99-100.
99
J. Blenkinsopp, Isaiah 56-66. A New Translation with Introduction and Commentary, AB
19B, New York – London – Toronto – Sydney – Auckland 2003, s. 311-315.
100
Które bêd¹ b³ogos³awiæ sobie imieniem Izraela, jak mia³o to byæ w pocz¹tkowym zamyle
Bo¿ym wobec Abrahama w Rdz 12,3. Warunkiem jest wszak¿e szczeroæ i uczciwoæ postawy
ca³ego potomstwa Abrahama, wzorowana na jego postêpowaniu, F.B. Huey Jr., Jeremiah, Lamentations, s. 79.
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jête przez wszystkie narody (w. 2)101, które po³¹cz¹ siê z ludem Boga Abrahama
(w. 10)102.
Koñcz¹c sw¹ cytacjê, Benedykt XVI powraca do g³ównego tematu mi³oci
i stwierdza, ¿e w wielu religiach nastêpuje cis³e po³¹czenie odniesienia do Boga
z etyk¹ mi³oci do ka¿dego cz³owieka. Wk³adaj¹c powy¿sze cytaty w kontekst
mi³oci bliniego, papie¿ znów wychodzi poza cis³e ramy egzegezy i ujmuje
zagadnienia w szerszej perspektywie teologicznej oraz wiadomie znaczy je
w oczywisty sposób interpretacj¹ w wietle Nowego Testamentu, co by³o generalnym zamierzeniem adhortacji, ukazanym ju¿ w jej wstêpie.
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania na temat u¿ycia tekstów Starego Testamentu w adhortacji papieskiej, nale¿y podkreliæ kilka wa¿nych punktów:
a) Papie¿ wskazuje na niezmienn¹ i wieczn¹ trwa³oæ Starego Testamentu,
na którym buduje póniejsza teologia nowotestamentowa. W dokumencie ukazane to zosta³o w cytacji tekstów Biblii hebrajskiej lub Septuaginty zawsze w kontekcie problemów omawianych w zwi¹zku z teologi¹
konkretnego fragmentu pisma apostolskiego. Chocia¿ najczêciej frazy te
stanowi¹ wstêp do rozwa¿añ opartych na ewangeliach lub kolejnych pismach Nowego Testamentu, powiadcza to tym mocniej ich trwa³oæ. Stanowi ona zal¹¿ek tego, co póniej rozwinie siê w czasach Jezusa i po
Nim, a dope³nienie swe znajduje w niezmiennoci i wiecznoci Nowego
Testamentu. Omawiana adhortacja zosta³a opracowana zatem w duchu
wa¿nego dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej zatytu³owanego Naród
¿ydowski i jego wiête pisma w Biblii chrzecijañskiej z 2001 roku, który
mówi wprost o niezmiennoci i trwa³oci Starego Testamentu (6-7).
b) W duchu tego samego dokumentu zauwa¿yæ mo¿na jednak przekroczenie teologii wymienionych tekstów w kierunku ich wype³nienia siê w czasach Jezusa. Wspomniany dokument równie¿ to akcentowa³ (8.11). Przekroczenie to wyznaczone zostaje przez dzia³alnoæ i nauczanie Jezusa,
wychodz¹cego poza granice literalnego i ograniczonego rozumienia tekstów Starego Testamentu. Papie¿ ukazuje samego Jezusa jako now¹ perspektywê zapowiedzi tekstów Pierwszego Przymierza. Z drugiej strony
Ojciec w. uwidacznia mo¿noæ ich otwarcia siê na nowe horyzonty teologiczne.
Po przejciu przez trudny i bolesny etap podporz¹dkowania ich wszystkich w³adzy Boga.
Oznacza to oczywist¹ rezygnacjê z w³asnego ba³wochwalstwa i porzucenie zwyczajów zakodowanych nieraz od wieków a niezgodnych z duchem nowej wiary, G. Ravasi, Psalmy 22-68 (wybór),
cz. 2, t³um. K. Stopa, Kraków 2007, s. 309.
102
Staj¹c siê niejako czêci¹ ludu wiêtego, z dostêpem do tych samych b³ogos³awieñstw, które rezerwowane s¹ dla Izraela za porednictwem Abrahama, J. Goldingay, Psalms 2: Psalms 42-89, BCOT: Wisdom and Psalms, T. Longman III (wyd.), Grand Rapids 2007, s. 80-81.
101
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c) Stary Testament ukazany zosta³ w adhortacji równie¿ jako nieprzemijaj¹cy kontekst wspó³czesnego, konkretnego postêpowania wierz¹cych. Nie
jest on wiêc jedynie zbiorem tekstów historycznych. Warto podkreliæ, ¿e
papie¿ odnosi siê do tekstów starotestamentowych w ró¿nych czêciach
swego dokumentu, nie tylko w dogmatycznej, lecz równie¿ w pastoralnej. Cytaty te wskazuj¹ wiêc, ¿e nie nale¿y Biblii Pierwszego Przymierza
uwa¿aæ za zbiór wszelkiego rodzaju pouczeñ przeznaczonych do badañ
historycznych, lecz jak najbardziej odnosiæ je do codziennego ¿ycia
chrzecijan.
d) Zauwa¿yæ mo¿na tak¿e cytowanie przez papie¿a ksi¹g zarówno protokanonicznych, jak i deuterokanonicznych. Zatem ca³y Stary Testament jest
jednym i jednolitym ród³em objawienia s³owa dla Kocio³a ze wszystkimi g³ównymi nurtami literacko-teologicznymi: Tor¹, prorokami i Pismami. Widaæ tu wyran¹ intencjê papie¿a, by nie ograniczaæ siê jedynie do
uznanych we wszystkich konfesjach chrzecijañskich tekstów hebrajskich, lecz nie pomijaæ tak¿e tych ksi¹g, które uwa¿ane s¹ przez niektórych za apokryfy. Podobn¹ uwagê zastosowaæ nale¿y do Septuaginty,
traktowanej na równi z Bibli¹ hebrajsk¹.
e) Papieska egzegeza tekstów jest zdecydowanie bardziej teologiczna ni¿ literalna. Sama analiza tekstów czêsto nie ukazuje tak szerokiej perspektywy, jak¹ Benedykt XVI pragnie w nich widzieæ. Tu jednak warto podejmowaæ bardzo potrzebn¹ analizê poszczególnych cytatów w szerszym
wietle teologii biblijnej oraz ca³oci nauczania Kocio³a, do czego rozpatrywana adhortacja szczerze zachêca.
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AB – The Anchor Bible, BBB – Bonner Biblische Beiträge, BCOT – Baker Commentary on the Old Testament, Bib – „Biblica”, BPN – Biblioteka Pomocy Naukowych,
BZ – „Biblische Zeitschrift”, BZAW – Beihefte zur Zeitschrift für die Alttestamentliche
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SUMMARY
Benedict XVI underscores the unchanging validity of the Old Testament. In the exhortation
Verbum Domini this is manifested by quotations of texts from the Hebrew Bible or the Septuagint
in the context of problems discussed in connection with the theology of any of the New Testament
writings. Moreover, the Pope shows Jesus himself as a new perspective of what is foretold by the
text of the First Covenant and that is why the Old Testament becomes a lasting point of reference
for the conduct of contemporary believers. It is also a unique and uniform source of revelation of
the word for the Church. The Pope’s exegesis of the texts is decidedly more theological than literal
so it is worthwhile to undertake the analysis of particular quotations in a broader perspective of
biblical theology and the entire teaching of the Church. The exhortation sincerely recommends such
a task.

Key words
Bible, Old Testament, exegesis, theology, Benedict XVI, documents of the Church,
Verbum Domini
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Uczeñ, którego Jezus mi³owa³,
wiadkiem i nauczycielem wiary
The Disciple whom Jesus Loved as a Witness and Teacher of Faith

Og³oszony przez Ojca wiêtego Benedykta XVI Rok wiary inspiruje do
pog³êbionej refleksji nad problematyk¹ wiary na ró¿nych obszarach teologii. Jednym z nich jest biblistyka, która czerpi¹c z bogactwa objawienia Bo¿ego spisanego w wiêtych ksiêgach, daje mo¿liwoæ ró¿norodnego ujêcia tej problematyki. Refleksja nad bohaterskimi przyk³adami wiary, o których mówi Pismo wiête,
by³a ju¿ praktyk¹ staro¿ytnych wspólnot chrzecijañskich, czego najlepsz¹ ilustracj¹ jest 11. rozdzia³ Listu do Hebrajczyków.
Czy do takich heroicznych wyznawców nale¿a³ tak¿e ten wyj¹tkowy uczeñ,
o którym w Ewangelii wed³ug w. Jana napisano, ¿e by³ umi³owanym uczniem
Jezusa? Od czasów w. Augustyna, który wyeksponowa³ w Czwartej Ewangelii
tematykê mi³oci1, niewielu próbowa³o spojrzeæ na tego ucznia przez pryzmat
wiary. Sytuacja zaczê³a siê zmieniaæ w po³owie ubieg³ego wieku, kiedy to w przekonuj¹cy sposób wykazano, ¿e w Ewangelii tej nie dominuje temat mi³oci, ale
w³anie wiary2. Wskazano najpierw na statystykê, która ewidentnie ukaza³a konPor. J. Gallay, „Dilige et quod vis fac”. Notes d’exégèse augustienne, „Recherches de Science Religieuse” 43 (1955), s. 545-555.
2
Problematyce wiary w Czwartej Ewangelii powiêcono w ostatnich dekadach wiele wnikliwych opracowañ, m.in. A. Vanhoye, Notrie foi, oeuvre divine d’après le quatrième èvangile, „Nouvelle Revue Théologique” 86 (1964), s. 337-354; D. Mollat, La fede nel Quatro Vangelo, [w:] Catechesi con san Giovanni, Brescia 1965, s. 35-43; F.M. Braun, La foi selon saint Jean, „Revue
Thomiste”, 69 (1969), s. 357-377; H. Schlier, Fede, conoscenza e amore nel Vangelo secondo Giovanni, [w:] Riflessioni sul Nuovo Testamento, ed. H. Schlier, Brescia 19692, s. 361-380; F. Hahn,
Sehen und Glauben im Johannesevangelium, [w:] Neues Testament und Geschichte, ed. H. Baltensweiler, B. Reicke; Zürich 1972, s. 125-141; M.C. Tenney, Topics from the Gospel of John: The
Growth of Belief, „Bibliotheca Sacra” 132 (1975), s. 343-357; A. Jankowski, Dynamika wiary wed³ug Czwartej Ewangelii, „l¹skie Studia Historyczno-Teologiczne 8 (1975), s. 25-41; W. Walter,
L’incroyance des cryants selon saint Jean, Paris 1976; J. Painter, John: Witness and Theologian,
1
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trast miêdzy liczb¹ u¿ycia czasownika wierzyæ i mi³owaæ. Okazuje siê bowiem, ¿e s³owo wierzyæ wystêpuje w Czwartej Ewangelii 98 razy, a s³owo
mi³owaæ 37 razy. Wprawdzie nie pojawia siê w niej rzeczownik wiara  Jan
preferuje bowiem zdecydowanie dynamiczn¹ formê czasownikow¹  lecz rzeczownik mi³oæ wystêpuje w niej tylko siedem razy. Poza statystyk¹ wa¿niejsza jest jednak pewna wewnêtrzna logika tekstu, któr¹ autor natchniony podporz¹dkowa³ okrelonemu celowi, a ten sformu³owa³ doæ jasno w tzw. pierwszym
zakoñczeniu, gdy napisa³, ¿e znaki, które zdzia³a³ Jezus, zapisano, abycie wierzyli, ¿e Jezus jest Mesjaszem, Synem Bo¿ym, i abycie wierz¹c, mieli ¿ycie w imiê
Jego (20,30-31). W J 7,29 na pytanie s³uchaczy: Có¿ mamy czyniæ, abymy wykonywali dzie³a Bo¿e (7,28), Jezus odpowiada: Na tym polega dzie³o Boga, abycie uwierzyli w Tego, którego On pos³a³ (6,29). Jeli przyj¹æ za Ignace de la
Potterie, ¿e Ewangelia Janowa w najg³êbszych strukturach jest teologi¹ objawienia Boga w Chrystusie, to odpowied cz³owieka na to objawienie wyra¿a siê
w przyjêciu Chrystusa, co w tej Ewangelii jest równoznaczne z wiar¹ w Niego3.
W ¿adnej innej ksiêdze Biblii nie jest powiedziane to tak wyranie4.
Jest to odpowied o charakterze zarówno intelektualnym, wyra¿aj¹ca siê
w pragnieniu coraz pe³niejszego poznania tajemnicy Jezusa, jak i o charakterze
moralnym, czego przejawem s¹ okrelone postawy i dzia³ania5. W przypadku
umi³owanego ucznia, bêd¹cego modelem wiary dla m³odego Kocio³a, zwrócenie uwagi na te dwa aspekty daje mo¿liwoæ pe³niejszego poznania wznios³oci
i piêkna tego wzorca, który reprezentuje on samym sob¹. Uczeñ ten bowiem,
który w swym dziele tak silny akcent po³o¿y³ na problematykê wiary, sam jawi
siê jako wzór cz³owieka wierz¹cego. Rodz¹ siê jednak konkretne pytania. W jaki
sposób uczeñ ten realizuje swoj¹ drogê wiary? Jak wygl¹da jego odpowied wiary na stawiane mu przez Jezusa wyzwania? I wreszcie, czy dany przez niego
przyk³ad wiary mo¿e byæ drogowskazem, a przynajmniej pewn¹ form¹ pomocy
tak¿e dla wspó³czesnych chrzecijan?
Ewangelia Janowa mówi o tym uczniu kilkakrotnie. Samo sformu³owanie
uczeñ, którego Jezus mi³owa³ wystêpuje w niej piêæ razy (13,23; 19,26; 20,1;
21,7.20)6, ale tak¿e, w co najmniej trzech innych tekstach (1,35-40; 18,15-16;
19,35) mo¿na dopatrzyæ siê wzmianek o nim, na co wskazuje kontekst i pewne
London 1979, s. 77-85; I. de la Potterie, La fede negli scritti giovanei, [w:] Studi di cristologia
giovanea, Torino 1986, s. 156-171, 290-302; Il cammino Giovaneo della fede, „Parola, Spirito
e Vita” (1988), s. 156-171.
3
I. de la Potterie, Il cammino Giovaneo della fede, s. 156.
4
A. Paciorek, Ewangelia umi³owanego ucznia, Lublin 2000, s. 166.
5
S. Mêdala, Ewangelia wed³ug w. Jana. Rozdzia³y 1-12, t. IV, cz. 1, Czêstochowa 2010,
s. 217.
6
Cztery razy jako maqhth.j o]n hvga,pa o` VIhsou/j (13,23; 19,26; 21,7.20) i jeden raz jako maqhth.j
o]n evfi,lei o` VIhsou/j (20,2).

UCZEÑ, KTÓREGO JEZUS MI£OWA£, WIADKIEM I NAUCZYCIELEM WIARY

89

rysy tego ucznia, znane z tekstów bezporednio o nim mówi¹cych, a tak¿e staro¿ytna tradycja.
Postaæ umi³owanego ucznia tworzona jest w Ewangelii w okrelonych
w¹tkach przez nastêpstwo sytuacji i rozwój wydarzeñ7. W pierwszej czêci Ewangelii (J 1-12), mowa jest o nim tylko w pierwszym rozdziale. Znacz¹co jednak
podkrelona jest jego obecnoæ w czêci drugiej  narracji pasyjno-paschalnej
(J 13-21). Fakt, ¿e sformu³owanie uczeñ, którego Jezus mi³owa³ wystêpuje tylko w tych partiach, sprawia, ¿e postaæ tego ucznia, w³anie w kontekcie mêki,
mierci i zmartwychwstania Jezusa, nabiera najbardziej wyrazistych cech. W tej
te¿ czêci Ewangelii wyeksponowane zosta³y zasadnicze momenty jego drogi
wiary i wskazane pewne jego postawy, które poza walorem historycznym niew¹tpliwie mia³y i nadal maj¹ w Kociele funkcjê dydaktyczn¹.
Uczeñ ten, okrelony w tak niezwykle zaszczytny sposób, budzi³ zawsze zainteresowanie kolejnych pokoleñ chrzecijan8. By³ obiektem dociekañ tych, którzy pragnêli ustaliæ, jaka postaæ historyczna kryje siê za tym tajemniczym okreleniem9, oraz tych, których bardziej interesowa³a jego sylwetka duchowa10.
Stwierdziæ nale¿y, ¿e dotychczasowe próby ustalenia, kim by³, przez tych, którzy neguj¹ fakt, ¿e umi³owanym uczniem jest w. Jan Aposto³, nie przynios³y
¿adnych miarodajnych rozstrzygniêæ, a przedstawiane przez niektórych z nich
hipotezy maj¹ nieraz wiêcej wspólnego z fantastyk¹ ni¿ z powa¿nie uzasadnionymi tezami. Joachim Gnilka radzi, by dzi w ogóle z tego typu poszukiwañ zrezygnowaæ, gdy¿ na podstawie dostêpnego, doæ skromnego materia³u ród³oweR. Vignolo, Personaggi del Quarto Vangelo: Figure della fede in San Giovanni, Milano
1994, s. 24-26.
8
J. Gnilka, Jezus z Nazaretu, Kraków 1997, s. 224.
9
Kwestia ta nie jest przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania, w zwi¹zku
z czym w ogóle nie zosta³a w nim podjêta. Dyskusjê na temat historycznoci postaci Umi³owanego
Ucznia syntetycznie przedstawia J.H. Charlesworth, The Beloved Disciple: Whose Witnesss Validates
the Gospel of John?, Valley Forge 1995, s. 12-14. Ten sam autor, w tej samej publikacji (s. 127-224) dokonuje przegl¹du i oceny ró¿nych hipotez od czasów Ireneusza z Lyonu a¿ po czasy wspó³czesne. W ostatnim okresie interesuj¹c¹ publikacj¹ na ten temat jest studium W. Baltz, W. Frederick,
The Mystery of the Beloved Disciple: New Evidence, Complete Answer, Concord 2010.
10
J. Ernst, Johannes. Ein theologisches Portrait, Düsseldorf 1991; J. Misiurek, w. Jan Aposto³ Ewangelista  pierwszy mistyk chrzecijañski, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 45 (1998),
z. 5, s. 19-29; H. Witczyk, Rola umi³owanego ucznia w odniesieniu do Piotra wypieraj¹cego
siê Jezusa, [w:] Opoka Kocio³a Chrystusowego. Biblici KUL w 25 rocznicê pontyfikatu Jana
Paw³a II, red. S. Szymik, H. Ordon. Lublin 2004, s. 55-97; R. Kempiak, Jan  umi³owany uczeñ
Jezusa. Rozwa¿ania biblijne, Kraków 2006; S. Ziemiañski, Umi³owany uczeñ Chrystusa, „¯ycie
Duchowe” 13 (2006), nr 47, s. 65-76; B. Kl’uska, Uczeñ ikon¹ Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy po¿egnalnej J 13,31-16,33, Lublin 2007; J. Krêcid³o, To¿samoæ Umi³owanego
Ucznia w czwartej Ewangelii, „Collectanea Theologica”, 78 (2008), nr 3, s. 45-58; A.R. Sikora,
Duchowy wizerunek ucznia, którego Jezus mi³owa³, [w:] Studium Franciscanum in caritate facere, red. F.T. Janka, Poznañ 2009, s. 11-22.
7
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go nie da siê niczego pewnego ustaliæ11. Za o wiele bardziej obiecuj¹ce uznaje
siê dzisiaj badania tych uczonych, którzy interesuj¹ siê duchowym profilem umi³owanego ucznia i jego znaczeniem dla wspólnoty Kocio³a.
Nas interesuje droga wiary tego ucznia, której wiadectwo pozostawi³ na
kartach Ewangelii. Przyjrzyjmy siê zatem tym omiu tekstom z Czwartej Ewangelii, w których jest o nim mowa.
1. 1,19-34
1 35 Nazajutrz znowu sta³ Jan i dwóch sporód jego uczniów (evk tw/n maqhtw/n
auvtou/ du,o), 36 a wpatrzywszy siê w przechodz¹cego Jezusa, mówi: „Oto Baranek
Bo¿y”. 37 Dwaj uczniowie us³yszeli, jak mówi³, i poszli za Jezusem. 38 Jezus za,
odwróciwszy siê i ujrzawszy, ¿e oni id¹ za Nim, mówi do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” 39 Odpowiedzia³ im: „Chodcie, a zobaczycie”. Poszli wiêc i zobaczyli,
gdzie przebywa, i tego dnia pozostali u Niego. By³o to oko³o godziny dziesi¹tej.
40
Jednym z dwóch (ei-j evk tw/n du,o), którzy to us³yszeli od Jana i poszli za Nim,
by³ Andrzej, brat Szymona Piotra12.
Pocz¹tek jego drogi wiary ilustruje tekst z J 1,39-45, mówi¹cy o dwóch
uczniach Jana Chrzciciela, którzy po jego s³owach  na widok przechodz¹cego
Jezusa  Oto Baranek Bo¿y, natychmiast udaj¹ siê za Jezusem i u Niego ju¿ pozostaj¹. Obok wymienionego imiennie Andrzeja pojawia siê tu drugi, anonimowy uczeñ, którego Tradycja, ale tak¿e wielu wspó³czesnych egzegetów, uto¿samia z umi³owanym uczniem13. Widzimy go w gronie uczniów Jana chrzcz¹cego
w Betanii nad Jordanem. Maj¹c na uwadze inne przywo³ane w najbli¿szym kontekcie imiona uczniów Jezusa pochodz¹cych z Galilei14, mo¿na przyj¹æ, ¿e i on
J. Gnilka, Jezus z Nazaretu, s. 224. J. Krêcid³o dodaje: Poszukiwania takie nie maj¹ wiêkszego sensu i ukierunkowuj¹ niew³aciwie interpretacjê tekstu Ewangelii. Por. Nowe ¿ycie uczniów
Jezusa. J 21 jako owoc eklezjologicznej relektury J 1-20 we wspólnocie Umi³owanego Ucznia,
Warszawa 2009, s. 294.
12
Wszystkie przek³ady tekstów biblijnych w³asne.
13
Szerzej na ten temat: S.K. Ray, St. John’s Gospel: A Biblical Study Guide and Commentary
for Individuals and Groups, San Francisco 2002, s. 62-65. Zob. te¿: Scholia vetera in Joannem, PG
106, 1244B. R. Brown, I Bogiem by³o S³owo, Kraków 2010, s. 133. Ten sam autor uwa¿a, ¿e anonimowy uczeñ z J 1,35-40 staje siê umi³owanym uczniem w godzinie Jezusa (J 13,11nn) i wówczas osi¹ga ostateczn¹ to¿samoæ w kontekcie chrystologicznym. Zob. Community of the Beloved Disciple, New York 1979, s. 33.
14
Z Ewangelii synoptycznych wiadomo, ¿e obaj bracia pochodzili z Betsaidy; gdy wemie siê
pod uwagê opisy powo³añ pierwszych uczniów z tych w³anie ksi¹g, to w gronie pierwszych powo³anych przez Jezusa znajdzie siê Szymon, jego brat Andrzej oraz synowie Zebedeusza: Jakub
i Jan (Mk 1,16-20). Trzech sporód nich: Szymon, Jakub i Jan, bêd¹ wyranie wyró¿nieni w trzech
11
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odby³ d³ug¹ drogê z pó³nocy na po³udnie w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtuj¹ce go pytania religijne. Musia³ w pewnym momencie, z pewnoci¹, opieraj¹c
siê na przekonuj¹cych racjach, podj¹æ decyzjê o opuszczeniu rodzinnych stron
i udaniu siê na poszukiwanie Mesjasza15. Jednak dopiero znacznie póniej zrozumie, ¿e nie ta decyzja by³a pocz¹tkiem jego drogi wiary. W kontekcie mowy
eucharystycznej us³yszy on wa¿kie s³owa Jezusa, odkrywaj¹ce prawdê o prawdziwym inicjatorze tej drogi: Nikt nie mo¿e przyjæ do Mnie, jeli Ojciec mój nie
poci¹gnie go (J 6,44). Nie bez powodu werset ten nazwano w teologii fundamentaln¹ wypowiedzi¹ nauki o ³asce16. Uczeñ ten bowiem wówczas zrozumia³, ¿e to
nie on ani jego osobiste przemylenia czy wp³yw rodowiska odegra³y pierwszorzêdn¹ rolê w decyzji, któr¹ podj¹³. Zrozumia³, ¿e inicjatorem jego drogi wiary
jest Bóg.
W szkole Jana Chrzciciela z pewnoci¹ wiele musia³ dowiedzieæ siê o Mesjaszu. Musia³ te¿ poznaæ tytu³y, którymi Jan Go okrela³, skoro na s³owa Baranek Bo¿y 17, nie zawaha³ siê ani na moment przed podjêciem drugiej wa¿nej decyzji – decyzji o opuszczeniu Jana Chrzciciela i pójciu za Mesjaszem. Ujawnia
to nie tylko jego zdolnoæ do pozostawienia rodowiska, które dawa³o mu poczucie bezpieczeñstwa, a nawet zaspokaja³o  przynajmniej do pewnego stopnia
 jego potrzeby religijne, gdy nie ono stanowi³o cel jego poszukiwañ18. Dalszy
etap drogi, wyranie ju¿ wiod¹cej go za Jezusem, okrelonej zreszt¹ specyficznym w obszarze powo³aniowym s³owem avkolou,qein, charakteryzuje siê w pierwszych chwilach pewn¹ niemia³oci¹ i zw³ok¹ w nawi¹zaniu bezporedniego kontaktu z Jezusem19. To Jezus przej¹³ wówczas inicjatywê, stawiaj¹c pytanie: Czego
szukacie? Wielu egzegetów20 podkrela, ¿e jest to pytanie o fundamentalnym
znaczeniu dla wszystkich poszukuj¹cych sensu swojego ¿ycia. Pytanie to bowiem
pierwszych Ewangeliach, jako jedyni towarzysz¹cy Jezusowi w pewnych okolicznociach. I chocia¿ nie daje to ca³kowitej pewnoci, to jednak wzmacnia przekonanie Tradycji, ¿e wród dwóch
wspomnianych uczniów Jana Chrzciciela, oprócz Andrzeja, by³ jeden z synów Zebedeusza  Jan.
W tradycji synoptycznej równie¿ sama sprawa powo³ania uczniów wygl¹da³a inaczej. Wprawdzie
i ona opisuje na pocz¹tku powo³anie piêciu uczniów, ale ich imiona nie pokrywaj¹ siê w pe³ni
z list¹ podan¹ przez w. Jana.
15
H. Seweryniak, Mesjanizm grup spo³ecznych Izraela w epoce Jezusa, Studia P³ockie XXV
(1997), s. 15nn.
16
J. Gnilka Teologia Nowego Testamentu, Kraków 2002, s. 367.
17
Tytu³ ten tak¿e musia³ byæ znany wspólnocie Janowej. Czêsty motyw Baranka w Apokalipsie w. Jana móg³by potwierdzaæ chêtne nawi¹zywanie do tego okrelenia Jezusa w krêgach Jana
Aposto³a.
18
H. Witczyk, Koció³ Syna Bo¿ego, Lublin 2012, s. 179.
19
S. Mêdala, Ewangelia, cz. I, s. 320.
20
Np. F. Sieg: S³owo Jezusa: „Czego szukacie” – tí dzetçite  nie ma tylko sensu zwykùego
pytania skierowanego do kogoú, kto nieúmiaùo nosi siæ z zamiarem zwrócenia siê do innej osoby
w okrelonej sprawie. Zob. IV Ewangelia o powo³aniu pierwszych uczniów (J 1, 35-51), „Bobolanum” 7 (1996), s. 133.
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uwiadamia prawdê o niespokojnym i niezaspokojonym ludzkim sercu, które, jak
powie wiele wieków póniej w. Augustyn, pozostanie takim, dopóki nie spocznie w Panu. Uczniowie odpowiadaj¹ pytaniem na pytanie: Rabbi, gdzie przebywasz? Oczywicie, ¿e mo¿na je zrozumieæ dos³ownie: gdzie mieszkasz?, ale greckie s³owo me,nein – ‘trwaæ, przebywaæ, mieszkaæ’, ma w tej Ewangelii przede
wszystkim g³êbszy duchowy sens. I zupe³nie uprawnione jest rozumienie go
w sensie: „Mistrzu, gdzie Ty trwasz, przy czym trwa Twoje serce, z czym, z kim
Ty jednoczysz swoj¹ myl? Gdy poszli i dowiadczyli osobicie, w jakiej Jezus
trwa relacji z Ojcem  bo o tym, jak nikt inny, umi³owany uczeñ pozostawi nam
wiadectwo  podjêta zosta³a trzecia wa¿na decyzja: decyzja o pozostaniu z Jezusem.
Odt¹d pewnym kluczem hermeneutycznym do zrozumienia to¿samoci owego tajemniczego ucznia bêdzie s³owo bliskoæ. Bêdzie on odt¹d trwa³ w bliskoci Jezusa, o tê bliskoæ zabiega³, a gdy zostanie jej nie z w³asnej winy pozbawiony, zrobi wszystko, by j¹ niwelowaæ, co wyranie poka¿¹ nastêpne teksty.
Nigdy nie zapomnia³, ¿e by³o to oko³o godziny dziesi¹tej. By³a to bowiem jedna
z tych chwil w ¿yciu, o których nigdy siê nie zapomina i któr¹ siê w wyj¹tkowych momentach z g³êbokim wzruszeniem wspomina. Wspomnienie o niej pozostawi³ te¿ w Ewangelii. Piêknie, w perspektywie wiary uj¹³ to Abraham Joshua
Heschel: posiadaæ wiarê to wspominaæ. […] Wydarzenia, w których duch Boga
sta³ przed naszymi oczyma, namalowane s¹ kolorami, które nigdy nie wyblakn¹21.
Barwy tej chwili, gdy uczeñ ten powiedzia³ Jezusowi tak, nigdy w jego ¿yciu
nie wyblak³y.
2. J 13,21-30
13 21 To powiedziawszy, Jezus g³êboko wzruszy³ siê w duchu i zawiadczy³,
i rzek³: „Zaprawdê, zaprawdê, mówiê wam: jeden z was Mnie wyda”. 22 Spogl¹dali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. 23 Jeden z uczniów Jego
 ten, którego Jezus mi³owa³ (ei-j evk tw/n maqhtw/n auvtou/ evn tw/| ko,lpw| tou/
VIhsou/( o]n hvga,pa o` VIhsou/j)  spoczywa³ na Jego ³onie. 24 Jemu daje znak Szymon Piotr i mówi do niego: „Kto to jest? O kim mówi?” 25 Ten opar³ siê zaraz
na piersi Jezusa i rzek³ do Niego: „Panie, kto to jest?” 26 Jezus odpowiedzia³:
„To ten, dla którego umaczam kawa³ek [chleba], i podam mu”. Umoczywszy wiêc
kawa³ek [chleba], wzi¹³ i poda³ Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. 27 A po
spo¿yciu kawa³ka [chleba] wszed³ w niego szatan. Jezus za rzek³ do niego: „Co
chcesz czyniæ, czyñ prêdzej!” 28 Nikt jednak z biesiadników nie rozumia³, dlaczego mu to powiedzia³. 29 Poniewa¿ Judasz mia³ pieczê nad trzosem, niektórzy s¹21

A.J. Heschel, Cz³owiek nie jest sam, Kraków 2001, s. 136nn.
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dzili, ¿e Jezus powiedzia³ do niego: „Zakup, czego nam potrzeba na wiêto”, albo
¿eby da³ co ubogim. 30 A on po spo¿yciu kawa³ka chleba zaraz wyszed³. A by³a
noc.
Drugi obraz tego ucznia znajdujemy ju¿ w opisie ostatniej fazy ziemskiego
¿ycia Jezusa, w scenie w Wieczerniku stanowi¹cej wprowadzenie do wydarzenia
na Kalwarii. We fragmencie dotycz¹cym zapowiedzi zdrady Judasza i ujawnienia zdrajcy (13,21-30) po raz pierwszy pojawia siê wyra¿enie uczeñ, którego Jezus mi³owa³ (o]n hvga,pa o` VIhsou/j). Znajduje siê wród innych uczniów, ale tym,
co go wyró¿nia, jest jego fizyczna bliskoæ przy Jezusie, która niew¹tpliwie ilustruje jego wewnêtrzne przywi¹zanie do Mistrza. Decyzja podjêta w pamiêtny
dzieñ o godzinie dziesi¹tej, okaza³a siê trwa³a. Coraz cilejsze jednoczenie siê
z Jezusem osi¹gnie apogeum w tekstach pasyjno-paschalnych. W Wieczerniku
umi³owany uczeñ spoczywa na ³onie Jezusa, jak mia³ odwagê przet³umaczyæ
greckie s³owa evn tw/| ko,lpw| tou/ VIhsou (13,23/) Jakub Wujek, który dobrze zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e s³ów tych nie mo¿na rozumieæ dos³ownie, gdy¿ ju¿
na pocz¹tku Ewangelii, w J 1,18, gdzie mowa jest o Logosie, który by³ na ³onie
Ojca (eivj to.n ko,lpon tou/ patro.j), maj¹ one jednoznacznie metaforyczny sens,
okrelaj¹cy g³êbokie zjednoczenie Osób Boskich22. Umi³owany uczeñ trwa wiêc
analogicznie w duchowej ³¹cznoci z Jezusem. Wielu egzegetów uwa¿a dzisiaj,
¿e byæ mo¿e autor Ewangelii, odwo³uj¹c siê do s³ów z Prologu, chcia³ wskazaæ,
¿e jak Jezus dziêki swemu zjednoczeniu z Ojcem móg³ byæ Jego Objawicielem,
tak równie¿ uczeñ, którego Jezus mi³owa³, ma odgrywaæ wobec innych uczniów
rolê objawiciela Jezusa23. Jego miejsce po prawej stronie Jezusa  jeli przyjmie
siê, ¿e wed³ug ówczesnych zwyczajów zajmowa³ on pozycjê pó³le¿¹c¹, opieraj¹c siê na lewym przedramieniu – dodatkowo wskazuje na niego jako na przyjaciela Gospodarza uczty24.
W Wieczerniku, sam bêd¹c blisko Jezusa i poznaj¹c tajemnice Jezusowego
Serca, podejmuje siê przybli¿ania innych do zrozumienia zbawczych planów
Bo¿ych. Poredniczy miêdzy Piotrem a Jezusem, by odkryæ jedn¹ z pierwszych
bolesnych tajemnic o to¿samoci zdrajcy. Znamienne jest, ¿e niemal we wszystkich tekstach Ewangelii Janowej (oprócz sceny pod krzy¿em – 19,25-37), gdy
mowa jest o „uczniu, którego Jezus mi³owa³”, obok niego pojawia siê tak¿e SzyPor. Dante Alighieri, Boska Komedia. Raj, XXV 112-114: Oto ten, który sk³ania³ niegdy
lica/Na przenajwiêtsze ³ono Pelikana/i z krzy¿a wybran Matce na dziedzica. J. Mateos, J. Barreto,
Il Vangelo di Giovanni. Analisi linguistica e commento esegetico, Assisi 2000, s. 566; S.C. Barton,
People of the Passion, London 1994, s. 71.
23
R.A. Culpepper, Anatomy of the Fourth Gospel. A Study in Literary Design, Philadelphia
1983, s. 121.
24
H. Cazelles, Johannes. Ein Sohn des Zebedäus. „Priester” und Apostel, „Internationale Katholische Zeitschrift Communio” 31 (2002), s. 480.
22
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mon Piotr25. Piotr uznaje szczególn¹ pozycjê tego ucznia, dlatego jemu przedk³ada w³asne pytania, bêd¹c przekonany, ¿e temu uczniowi Jezus nie odmówi odpowiedzi. Wiê, jaka ³¹czy go z Panem, pozwala mu bez wewnêtrznych oporów
prowadziæ dialog i znajdowaæ odpowiedzi na pytania, które nurtuj¹ zarówno jego
samego, jak i ca³¹ wspólnotê. Ogarniêty mi³oci¹ Jezusa zdolny jest przyjmowaæ
prawdy i pozostawaæ niezachwianym w wierze. Na tym etapie drogi widzimy
tego ucznia jako jedynego zdolnego do przyjmowania najtrudniejszych prawd
dotycz¹cych losu Jezusa, a w konsekwencji tak¿e uczniów, którzy reprezentuj¹
tu Koció³26. Niew¹tpliwie jego postawa ma swoje ród³o we wszechogarniaj¹cej
go mi³oci Jezusa, która jest kluczem i wskazówk¹ dla wszystkich Jego uczniów.
G³êbia jego poznania wynika nie tyle z tego, ¿e on mi³uje Jezusa, ile przede
wszystkim z tego, ¿e jest przez Jezusa mi³owany. Jak pisze Janusz Krêcid³o:
Bycie odbiorc¹ mi³oci Jezusa jest elementem konstytutywnym jego to¿samoci 
wa¿niejszym ni¿ mi³owanie Jezusa 27.
Statycznoæ tej sceny na planie zewnêtrznym kryje w sobie na planie wewnêtrznym ogromn¹ dynamikê: uczeñ ten w swej duchowej drodze wiary wnika
coraz g³êbiej w najwa¿niejsze tajemnice Bo¿ego planu zbawienia.
3. J 18,13-27
18 13 A najpierw zaprowadzili do Annasza. By³ on bowiem teciem Kajfasza,
który w owym roku by³ arcykap³anem. 14 W³anie Kajfasz poradzi³ ¯ydom, ¿e
warto, aby jeden cz³owiek zgin¹³ za naród. 15 A szed³ za Jezusem Szymon Piotr
z innym uczniem (kai. a;lloj maqhth,j). Uczeñ ten by³ znany arcykap³anowi i wszed³
z Jezusem na dziedziniec arcykap³ana, 16 podczas gdy Piotr zatrzyma³ siê przed
bram¹ na zewn¹trz. Wszed³ wiêc ów drugi uczeñ (o` maqhth.j o` a;lloj), znany
arcykap³anowi, pomówi³ z odwiern¹ i wprowadzi³ Piotra do rodka. 17 A s³u¿¹ca odwierna rzek³a do Piotra: „Czy mo¿e i ty jeste jednym sporód uczniów
tego cz³owieka?” On odpowiedzia³: „Nie jestem”. 18 A poniewa¿ by³o zimno,
stra¿nicy i s³udzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali siê. Wród nich sta³
tak¿e Piotr i grza³ siê przy ogniu. 19 Arcykap³an wiêc zapyta³ Jezusa o Jego
uczniów i o Jego naukê. 20 Jezus mu odpowiedzia³: „Ja przemawia³em jawnie
przed wiatem. Uczy³em zawsze w synagodze i w wi¹tyni, gdzie siê gromadz¹
wszyscy ¯ydzi. Potajemnie za nie uczy³em niczego. 21 Dlaczego Mnie pytasz?
Zapytaj tych, którzy s³yszeli, co im mówi³em. Oto oni wiedz¹, co powiedzia³em”.
25
Zdaniem J. Gnilki, w optyce czwartego ewangelisty pozycjê Piotra mo¿na w³aciwie oceniæ
tylko przy uwzglêdnieniu pozycji umi³owanego ucznia. Por. J. Gnilka, Piotr i Rzym, Kraków 2002,
s. 201.
26
B. Kl’uska, Uczeñ ikon¹ Chrystusa, s. 400.
27
J. Krêcid³o, Nowe ¿ycie, s. 101.
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Gdy to powiedzia³, jeden ze s³ug obok stoj¹cych spoliczkowa³ Jezusa, mówi¹c:
„Tak odpowiadasz arcykap³anowi?” 23 Odrzek³ mu Jezus: „Je¿eli le powiedzia³em, udowodnij, co by³o z³ego. A je¿eli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?” 24 Nastêpnie Annasz wys³a³ Go zwi¹zanego do arcykap³ana Kajfasza. 25 A Szymon
Piotr sta³ i grza³ siê przy ogniu. Powiedzieli wówczas do niego: „Czy i ty nie
jeste jednym z Jego uczniów?” On zaprzeczy³, mówi¹c: „Nie jestem”. 26 Jeden
ze s³ug arcykap³ana, krewny tego, któremu Piotr odci¹³ ucho, rzek³: „Czy¿ nie
ciebie widzia³em razem z Nim w ogrodzie?” 27 Piotr znowu zaprzeczy³ i natychmiast kogut zapia³.
22

Kolejna scena ukazuje nam umi³owanego ucznia w drodze za Mistrzem, którego pojmano w ogrodzie Oliwnym, i którego prowadz¹ do rezydencji arcykap³ana Annasza (18,12-27)28. Dok³adnie mowa jest o dwóch uczniach Jezusa: Szymonie Piotrze oraz innym uczniu (a;lloj maqhth,j). Tylko ci dwaj nadal trwaj¹
w owym ruchu wiary, zapocz¹tkowanym decyzj¹ o pójciu za Jezusem. Przez
samo pójcie za Jezusem pojmanym obaj uczniowie zawiadczaj¹ wpierw o trwaj¹cym w nich pragnieniu nie tylko dania odpowiedzi na poci¹gniêcie ich przez
Ojca, ale tak¿e o wynikaj¹cym z ich osobistego dowiadczenia pragnieniu bycia
z Jezusem w ka¿dych okolicznociach. Dla ich wiary, która ju¿ wczeniej przechodzi³a próby (J 6,60-71), nastaje czas kolejnych sprawdzianów ¿yciowych, tym
razem zwi¹zanych ju¿ z mêk¹ i mierci¹ Jezusa. Na tym pocz¹tkowym etapie
mêki pokonuj¹ oni pierwszy lêk przed zewnêtrznymi zagro¿eniami. Ich wiara,
motywowana mi³oci¹ do Jezusa, nie lêka siê gro¿¹cych niebezpieczeñstw29. Byæ
mo¿e, póniejsze s³owa w. Jana zapisane w Pierwszym Licie, ¿e w mi³oci nie
ma lêku, lecz doskona³a mi³oæ usuwa lêk (4,18), bêd¹ reminiscencj¹ tych chwil
prze¿ywanych w czasie mêki Jezusa. Postawa przywi¹zania obu uczniów do Jezusa zarysowuje siê tu tym wyraniej, ¿e kontrastuje z postaw¹ pozosta³ych
uczniów, o których ewangelista nie wspomina, a którzy zniknêli gdzie w ciemnociach tamtej nocy (por. 18,30).
Tymczasem pójcie tych dwóch za Jezusem, jakkolwiek dramatyczny bêdzie
mia³o przebieg, jest wyrazem ich pragnienia bycia blisko Mistrza30. Umi³owany
Jest faktem, ¿e z prawnego punktu widzenia przes³uchanie przed Annaszem nie mia³o ¿adnego znaczenia, poniewa¿ gdy postawiono przed nim Jezusa, Annasz od dawna nie sprawowa³ ju¿
urzêdu arcykap³añskiego. Urz¹d ten pe³ni³ bowiem w latach 6-15 po Chr., zdeponowany z niego
przez prokuratora rzymskiego Waleriusza Gratusa (15-26 po Chr.). Mimo to nale¿a³ on do najbardziej wp³ywowych ludzi w ówczesnej Palestynie. Por. W. Smereka, Annasz i jego udzia³ w procesie Jezusa, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 7 (1954), s. 139-155.
29
H. Czembor, Uczeñ umi³owany, [w:] Dwunastu Aposto³ów, red. J. Turnau, Kraków 2002, s. 25.
30
H.C. Waetjen, The Gospel of the Beloved Disciple: A Work in Two Editions, London 2005,
s. 21, 167; W. Szczepañski pisze, ¿e sam ów „drugi uczeñ” (w. Jan?) pospieszy³ za Panem Jezusem do sali, w mieszkaniu Annasza i by³ wiadkiem przes³uchania, które opowiada (Jan 18,19-23).
Por. W. Szczepañski, Bóg  Cz³owiek w opisie Ewangelistów, Kraków 1924, s. 366.
28
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uczeñ nie wypowiada w tej scenie ani jednego s³owa, ale niezwykle wymowna
jest jego milcz¹ca, aktywna obecnoæ. Nie odstêpuje on od Jezusa i bêdzie jedynym, który bêdzie towarzyszyæ Mu we wszystkich etapach upokorzeñ i mêki,
poczynaj¹c od pa³acu Annasza – miejsca ekstremalnie wrogiego wobec Jezusa
i Jego uczniów31. Podobnie jak w Wieczerniku, pe³ni i tu wobec Piotra funkcjê
porednika, w tym wypadku daj¹c mu sposobnoæ przebywania w bliskoci Jezusa. Gdy Piotr rozpocznie zmaganie z osobistym dramatem wyparcia siê Jezusa, ze strony umi³owanego ucznia nie spotka siê z ¿adnym os¹dem, a tym bardziej potêpieniem, ale z milcz¹cym cierpieniem prze¿ywanym w wierze.
W relacji o wydarzeniach rozgrywaj¹cych siê na Golgocie uczeñ, którego Jezus mi³owa³, pojawia siê dwukrotnie. Ju¿ samym przyjciem na Golgotê potwierdza sta³oæ swojej postawy wzglêdem Mesjasza, którego raz rozpoznawszy, nigdy
nie chce opuciæ. Z grona dwunastu jest jedynym, który dotar³ na Kalwariê.
4. J 19,25-27
19 25 A obok krzy¿a Jezusowego sta³y: Matka Jego i siostra Matki Jego,
Maria, ¿ona Klopasa, i Maria Magdalena. 26 Jezus wiêc, ujrzawszy Matkê i stoj¹cego obok ucznia, którego mi³owa³ (to.n maqhth.n parestw/ta o]n hvga,pa), mówi
do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. 27 Nastêpnie mówi do ucznia: „Oto Matka
twoja”. I od tej godziny uczeñ wzi¹³ J¹ do siebie.
W pierwszej ods³onie widzimy go poród tych, którzy stali (parestw/ta)
obok Ukrzy¿owanego (19,25-27). Idea d o b r o w o l n e g o s t a n i a , s t a n i a
z w ³ a s n e j i n i c j a t y w y, zawarta w czasowniki i`sth,mi32, ods³ania dalsze
jego duchowe rysy. Nic nie by³o w stanie powstrzymaæ go przed byciem jak najbli¿ej Pana: ani nieprzychylne okolicznoci, ani mo¿liwoæ utraty dobrego imienia, ani realne zagro¿enie wiêzieniem, a nawet mierci¹.
Jego pobyt na Golgocie znów ma tylko pozory pasywnoci. Jak w Wieczerniku Jezus da³ mu poznaæ czêæ swych tajemnic, tak na Kalwarii dokonuje nowego objawienia poprzez tzw. s³owa Testamentu z krzy¿a. W ostatnich chwilach
ziemskiego ¿ycia Jezusa na swej drodze wiary uczeñ otrzymuje zaskakuj¹ce objawienie, dar, na który po raz kolejny odpowie wiar¹, to znaczy natychmiastow¹
decyzj¹ o jego przyjêciu. Dar Maryi jako Matki zmieni wpierw jego relacjê
z samym Jezusem: z ucznia bowiem staje siê bratem Jezusa. A decyzja o wziêciu
Maryi do siebie bêdzie nie tylko wyrazem naturalnej troski synowskiej o Ni¹,
ale now¹ jakoci¹ w jego ¿yciu: poprzez bowiem wprowadzenie Maryi w prze31
32

I. de la Potterie, La Passione, s. 58.
J. Mateos, J. Barreto, Il Vangelo di Giovanni, s. 82.
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strzeñ swojej wiary33, nabêdzie on poniek¹d now¹ to¿samoæ34. Stanie siê odt¹d
nie tylko synem Maryi, ale tak¿e uczniem maryjnym, niew¹tpliwie niewyobra¿alnie wzbogacaj¹cym swój obraz Jezusa35. Odk¹d bowiem umi³owany bêdzie
¿y³ w obecnoci Tej, która nosi³a w sercu pamiêæ o Jezusie, i on sam bêdzie czerpa³ si³y na swojej drodze wiary z Jej duchowego bogactwa.
5. J 19,33-37
19 28 Potem Jezus wiadom, ¿e ju¿ wszystko siê dokona³o, aby siê wype³ni³o
Pismo, rzek³: „Pragnê”. 29 Sta³o tam naczynie pe³ne octu. Na³o¿ono wiêc na hizop g¹bkê pe³n¹ octu i do ust Mu podano. 30 A gdy Jezus skosztowa³ octu, rzek³:
„Wykona³o siê!” I sk³oniwszy g³owê, odda³ ducha. 31 Poniewa¿ by³ to dzieñ Przygotowania, aby zatem cia³a nie pozostawa³y na krzy¿u w szabat  ów bowiem
dzieñ szabatu by³ wielkim wiêtem  ¯ydzi prosili Pi³ata, aby ukrzy¿owanym po³amano golenie i usuniêto ich cia³a. 32 Przyszli wiêc ¿o³nierze i po³amali golenie
tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzy¿owani. 33 Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, ¿e ju¿ umar³, nie ³amali Mu goleni, 34 tylko jeden
z ¿o³nierzy w³óczni¹ przebi³ Mu bok i natychmiast wyp³ynê³a krew i woda. 35 Zawiadczy³ to ten, który widzia³ (kai. o` e`wrakw.j memartu,rhken), a wiadectwo jego
jest prawdziwe. On wie, ¿e mówi prawdê, abycie i wy wierzyli. 36 Sta³o siê to
bowiem, aby siê wype³ni³o Pismo: Koæ jego nie bêdzie z³amana. 37 I znowu na
innym miejscu mówi Pismo: Bêd¹ patrzeæ na Tego, którego przebili.
Jeszcze raz w scenie na Golgocie (19,33-37) mowa jest o uczniu, którego
Jezus mi³owa³, w bezporednim kontekcie mierci Jezusa na krzy¿u. On sam
okrela tu siebie, jako tego, który widzia³ (o` e`wrakw.j) i zawiadczy³ (memartu,rhken),
i daje wiadectwo o ostatnich chwilach ziemskiego ¿ycia Jezusa, Jego mierci,
potwierdzonej nie ³amaniem goleni, lecz wyp³yniêciem krwi i wody z Jezusowego przebitego w³óczni¹ boku. Po raz pierwszy tak wyranie wzmianka o umi³owanym uczniu po³¹czona jest formalnie z kwesti¹ wiary. Zawiadczy³ to ten, który widzia³, a wiadectwo jego jest prawdziwe. On wie, ¿e mówi prawdê, abycie
i wy wierzyli (w. 35). Zdaniem niektórych wspó³czesnych egzegetów36, dawanie
wiadectwa jest wprost pierwszorzêdn¹ jego cech¹. U podstaw le¿y mi³oæ, któr¹ obdarzy³ go Jezus, mi³oæ, która uczyni³a go nadzwyczaj wra¿liwym na zachowywanie w sercu wspomnieñ z okresu bycia z Panem w czasie Jego ziemJ. Ratzinger. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 2, Kielce 2011, s. 236.
Ten¿e, To¿samoæ Umi³owanego Ucznia, s. 50.
35
J. Kudasiewicz, Testament Jezusa (J 19,25-27). Nowe trendy interpretacyjne, „Roczniki
Teologiczno-Kanoniczne” 37 (1990), z. 1, s. 58.
36
R. Bauckham, Jesus and the Eyewitness. The Gospels as Eyewitness Testimony, Grand Rapids 2006, s. 396-400.
33
34
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skiego ¿ycia. Gdy patrzeæ bêdzie na otwarty bok Jezusa, bêdzie to spojrzenie
wiary ³¹cz¹ce kontemplacjê obrazu37, zapowiedzi starotestamentalnych38 i s³ów
samego Jezusa. Uczeñ ten w godzinie pozornego zwyciêstwa si³ ciemnoci staje
siê przyk³adem dla Kocio³a, jak dostrzegaæ w najbardziej dramatycznych chwilach ¿ycia znaki Bo¿ego objawienia39. Z kolejnej próby umi³owany uczeñ wychodzi zwyciêsko: umocniwszy swoj¹ wiarê, uczy siostry i braci w wierze nieustannie nosiæ i kontemplowaæ obraz Jezusa ukrzy¿owanego, by tê wiarê w sobie
umacniaæ. Spojrzenie na Jezusa, któremu przebito bok, bêdzie towarzyszyæ ludowi Bo¿emu a¿ do skoñczenia wiata40.
Rozdzia³y 20 i 21 Ewangelii wed³ug w. Jana zawieraj¹ opisy wydarzeñ
zwi¹zanych ze zmartwychwstaniem Jezusa. Na planie narracji oprócz umi³owanego ucznia znów pojawia siê Szymon Piotr, a tak¿e obecna na Golgocie Maria
Magdalena. Reakcj¹ na wieæ o pustym grobie jest natychmiastowe udanie siê
tego ucznia wraz z Szymonem Piotrem do miejsca z³o¿enia cia³a Jezusa (20,1-10). Widoczny jest tu kolejny „ruch” tak w wymiarze fizycznym, jak i duchowym, zwi¹zany z dynamik¹ wiary.
6. J 20,1-10
20 1 A pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena idzie wczesnym rankiem, gdy jeszcze by³o ciemno, do grobu i widzi kamieñ odsuniêty od grobu.
2
Biegnie wiêc i przychodzi do Szymona Piotra i do innego ucznia, którego Jezus
kocha³ (to.n a;llon maqhth.n o]n evfi,lei o` VIhsou/j), i mówi do nich: „Zabrano
Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go po³o¿ono”. 3 Wyszed³ wiêc Piotr i ów drugi
uczeñ (o` a;lloj maqhth.j) i szli do grobu. 4 Biegli oni obydwaj razem, lecz ów inny
uczeñ (o` a;lloj maqhth.j) wyprzedzi³ Piotra i przyby³ pierwszy do grobu. 5 A kiedy siê nachyli³, widzi le¿¹ce p³ótna, jednak¿e nie wszed³ do rodka. 6 Przychodzi
potem tak¿e Szymon Piotr, id¹cy za nim. Wszed³ on do wnêtrza grobu i widzi le¿¹ce p³ótna 7 oraz chustê, która by³a na Jego g³owie, le¿¹c¹ nie razem z p³ótnami, ale oddzielnie zwiniêt¹ na jednym miejscu. 8 Wtedy wszed³ do wnêtrza tak¿e
i ów inny uczeñ (o` a;lloj maqhth.j), który przyby³ pierwszy do grobu. Ujrza³
i uwierzy³. 9 Dot¹d bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi,] ¿e On ma
powstaæ z martwych. 10 Uczniowie zatem odeszli znowu do siebie.
L. Orlando, Il Vangelo di Giovanni, Taranto 2004, s. 235.
Wj 12,46 i Za 12,10.
39
To co uczeñ ów zobaczy³ na Golgocie, nie by³o tylko rejestracj¹ zaobserwowanych faktów,
ale patrzeniem na nie oczyma wiary. Pozostawi³o ono w nim trwa³y lad, by³o spojrzeniem kontempluj¹cym, które umo¿liwi³o mu transcendowanie czysto zewnêtrznego wymiaru wydarzeñ. Por.
L. Orlando, Il Vangelo, s. 235.
40
Tam¿e, s. 235.
37

38
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Na p³aszczynie fizycznej szybsze pokonanie drogi do grobu przez umi³owanego ucznia odczytywano jako wyraz jego wiêkszego dynamizmu wiary, wyraz pragnienia bycia jak najszybciej we wszystkim, co ³¹czy siê z Jezusem41.
Szybsze przemierzenie drogi do grobu sta³o siê ju¿ w staro¿ytnej egzegezie obrazem wiary tego ucznia, intensywnie i niestrudzenie szukaj¹cej zrozumienia tajemnicy Jezusa42. Chocia¿ do grobu jako pierwszy wszed³ Piotr, to jednak pojawienie siê w grobowcu umi³owanego ucznia zaowocowa³o postaw¹, któr¹ on sam
opisa³ w krótkim zdaniu: Zobaczy³ i uwierzy³ (20,8). Mo¿na powiedzieæ, ¿e
przede wszystkim wiara jest konsekwencj¹ tego, co narrator okreli³ jako zobaczy³43. Ogl¹d grobu przez tego ucznia, uwzglêdniaj¹cy elementy materialne, nie
zatrzyma³ siê na zewnêtrznych znakach dostêpnych dla zmys³ów, ale w wewnêtrznym procesie wiary po³¹czony zosta³ z g³êbok¹ duchow¹ refleksj¹, odwo³uj¹c¹ siê do ca³ego jego dowiadczenia bycia z Jezusem, i przywo³aniem na pamiêæ tego wszystkiego, co pozwoli³o mu w swoistej syntezie faktów na
wyprowadzenie wniosków siêgaj¹cych daleko poza czyste dowiadczenie zmys³owe44. Zobaczone, to znaczy po³¹czone razem patrzenie oczyma wiary i pamiêæ o s³owach Jezusa, sta³o siê w pewnym momencie przekonuj¹cym dla umi³owanego ucznia argumentem, by uwierzyæ. Chodzi ju¿ o wiarê paschaln¹45,
wiarê w zmartwychwstanie Jezusa46. Okazuje siê on pierwszym uczniem, który
do tej wiary dochodzi. Przejcie jednak od widzenia znaku do wiary w zmartwychwstanie Jezusa jest okryte tajemnic¹, bo nie dokonuje siê przez zobaczenie
zmartwychwsta³ego Pana. Z dalszej relacji równie¿ bêdzie wynika³o, ¿e nie jest
to od razu wiara doskona³a, ale na jej drodze umi³owany uczeñ postawi³ nowy
krok, zmieniaj¹cy istotnie jego wewnêtrzny wiat. Uczeñ ten uwierzy³, zanim zobaczy³ Zmartwychwsta³ego. Jego wiara nie by³a uwarunkowana ujrzeniem Jezusa zmartwychwsta³ego i koniecznoci¹ bezporedniego spotkania z Nim, ale
oparta na g³êbokiej refleksji nad S³owem Bo¿ym i historycznymi faktami. Wiara
paschalna jest darem mi³oci Jezusa i jednoczenie odpowiedzi¹ mi³oci na mi³oæ. Jest ona przenikliwym spojrzeniem mi³oci47. Nowoæ tej wiary, a jednoT.L. Brodie mówi o ogromie duchowej witalnoci (immense vitality). Por. The Gospel According to John, s. 561. B. Kluska uwa¿a, ¿e w kluczu sfery duchowej nale¿y równie¿ zrozumieæ
fakt, i¿ Uczeñ umi³owany bieg³ na przedzie  jako doskonalszy uczeñ. Por. B. Kl’uska, Uczeñ ikon¹
Chrystusa, s. 404.
42
R. Brown, Giovanni, Assisi 2005, s. 1265.
43
Wyra¿enie ei=den kai. evpi,steusen jest Janowym zwrotem technicznym, który niepodobna zrozumieæ jedynie jako potwierdzenie wiadomoci przekazanej przez Mariê Magdalenê. Oznacza on
wiarê, która siê zrodzi³a na skutek ogl¹danego grobu. Zob. L. Stachowiak, Ewangelia, s. 388.
44
L. Orlando, Il Vangelo, s. 243.
45
H. Witczyk, Koció³ Syna Bo¿ego, s. 330.
46
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e zmartwychwstanie Jezusa by³o ca³kowit¹ nowoci¹, gdy¿ w judaizmie
istnia³a wiara w zmartwychwstanie, ale w kontekcie przemiany ca³ego wiata. Por. S. Mêdala,
Ewangelia, t. II, s. 283.
47
B.B. Blaine, uwa¿a, ¿e Jego wiara w zmartwychwstanie jest zwi¹zana w pewien sposób
41
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czenie jej wzorcowy charakter dla przysz³ych uczniów bêdzie polegaæ na tym,
¿e nie widz¹c Jezusa zmartwychwsta³ego, wierzy siê w Niego dziêki wyprowadzeniu wniosków ze zdolnoci wewnêtrznego ogl¹du znaku, jego kontemplacji
i odczytania najg³êbszego sensu z pomoc¹ ³aski w wietle Bo¿ego objawienia.
Po opisie pierwszych chrystofanii w rozdziale 20 ewangelista przedstawia
w ostatnim rozdziale Ewangelii dalsze opisy spotkañ ze Zmartwychwsta³ym.
W perykopie J 21,1-14 umi³owany uczeñ wraz z innymi uczniami nad Jeziorem
Tyberiadzkim zajêty jest po³owem ryb.
7. J 21,1-14
21 1 Potem znowu ukaza³ siê Jezus uczniom nad Morzem Tyberiadzkim.
A ukaza³ siê w ten sposób: 2 Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos,
Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.
3
Szymon Piotr powiedzia³ do nich: „Idê ³owiæ ryby”. Odpowiedzieli mu: „Idziemy i my z tob¹”. Wyszli wiêc i wsiedli do ³odzi, ale tej nocy nic nie z³owili.
4
A gdy ranek zawita³, Jezus stan¹³ na brzegu. Jednak¿e uczniowie nie wiedzieli,
¿e to by³ Jezus. 5 A Jezus rzek³ do nich: „Dzieci, czy macie co na posi³ek?”
Odpowiedzieli Mu: „Nie”. 6 On rzek³ do nich: „Zarzuæcie sieæ po prawej stronie
³odzi, a znajdziecie”. Zarzucili wiêc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyci¹gn¹æ. 7 Powiedzia³ wiêc do Piotra ów uczeñ, którego Jezus mi³owa³ (o` maqhth.j
evkei/noj o]n hvga,pa o` VIhsou/j): „To jest Pan!” Szymon Piotr, us³yszawszy, ¿e to
jest Pan, przywdzia³ na siebie wierzchni¹ szatê  by³ bowiem prawie nagi 
i rzuci³ siê w morze. 8 Reszta uczniów dobi³a ³odzi¹, ci¹gn¹c za sob¹ sieæ z rybami. Od brzegu bowiem nie by³o daleko  tylko oko³o dwustu ³okci. 9 A kiedy zeszli
na l¹d, ujrzeli ¿arz¹ce siê na ziemi wêgle, a na nich u³o¿on¹ rybê oraz chleb.
10
Rzek³ do nich Jezus: „Przyniecie jeszcze ryb, którecie teraz u³owili”. 11 Poszed³ Szymon Piotr i wyci¹gn¹³ na brzeg sieæ pe³n¹ wielkich ryb w liczbie stu
piêædziesiêciu trzech. A pomimo tak wielkiej iloci, sieæ siê nie rozerwa³a. 12 Rzek³
do nich Jezus: „Chodcie, posilcie siê!” ¯aden z uczniów nie odwa¿y³ siê zadaæ
Mu pytania: „Kto Ty jeste?” bo wiedzieli, ¿e to jest Pan. 13 A Jezus przyszed³,
wzi¹³ chleb i poda³ im  podobnie i rybê. 14 To ju¿ trzeci raz, jak Jezus ukaza³ siê
uczniom od chwili, gdy zmartwychwsta³.
Uczeñ ten musia³ odbyæ w wymiarze historycznym kolejn¹ drogê, tym razem z po³udnia kraju, z Judei, na pó³noc  do Galilei48. Z Jerozolimy wyszed³
z jego wra¿liwoci¹ na Jezusa, Por. B.B. Blaine, Peter in the Gospel of John, SBL Academia Biblica, vol. XXVII, s. 120.
48
J. Gnilka, zauwa¿a, ¿e do Galilei uczniowie ci przybyli zgodnie z poleceniem Jezusa, a ich
opuszczenie Jerozolimy nie by³o ucieczk¹; J. Gnilka, Piotr i Rzym, s. 82.
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z wiar¹ w Jezusa zmartwychwsta³ego, odk¹d po wejciu do pustego grobu zobaczy³ i uwierzy³ (20,8), a nastêpnie z pewnoci¹ tê wiarê umocni³, bêd¹c wraz
z pozosta³ymi uczniami wiadkiem chrystofanii (20,19-29). Pierwsze dni po
zmartwychwstaniu nada³y wierze umi³owanego ucznia nowy odcieñ. Odt¹d jest
to wiara, która sta³a siê jego odpowiedzi¹ na mi³oæ Jezusa uwielbionego. Nie
jest ju¿ ona zwi¹zana z dowiadczeniem historycznej recepcji Jego obecnoci, ale
staje siê partycypacj¹ w b³ogos³awieñstwie danym tym, którzy nie bêd¹ widzieli,
a bêd¹ wierzyli (por. 20,29).
Pomimo otrzymanej od Zmartwychwsta³ego misji, w³adzy odpuszczania
grzechów oraz otrzymania Ducha wiêtego, uczeñ ten, choæ dotar³ w rodzinne
strony, najprawdopodobniej jak i inni, by³ w jakim stopniu zdezorientowany49.
Nie rozumiej¹c do koñca wczeniejszych poleceñ Jezusa, odda³ siê dawnemu
zajêciu ³owienia ryb, które jednak, jak podpowiada symbolika nocy, nie by³o
podjête na s³owo Jezusa, ale z w³asnej inicjatywy. Umi³owany uczeñ, chocia¿
znajduje siê jakby w chwilowym upieniu wiary, trwa jednoczenie w stanie
wewnêtrznej gotowoci: gdy pojawia siê Jezus, natychmiast odpowiada z moc¹
wiadectwem ¿ywej wiary i mi³oci. To on pierwszy rozpoznaje Go w Nieznajomym: To jest Pan! (o` ku,rio,j evstin). Poprzez sam tytu³ Pan wyra¿a wiarê
w Bóstwo Jezusa i Jego absolutne panowanie50. Zdaniem H. Witczyka51, wiara
ucznia, którego Jezus mi³owa³, jest tu pe³na, gdy¿ nie dotyczy jedynie samego
faktu zmartwychwstania, lecz dostrze¿enia w osobie ukrzy¿owanego, ale ¿yj¹cego Jezusa, postaci, w której obecny jest sam JHWH  Kyrios  Pan. Sam rozpoznawszy Chrystusa, innym toruje duchow¹ drogê do Niego: staje siê porednikiem miêdzy Jezusem a Piotrem i reszt¹ uczniów, doprowadzaj¹cym do wspólnej
uczty, bêd¹cej znakiem jednoci i mi³oci.
Wydaje siê, ¿e w opisie tej sceny ewangelista chcia³ podkreliæ szczególn¹
rolê tego ucznia, jak¹ ma on do odegrania we wspólnocie. Polegaæ ma ona na
wskazywaniu innym bezb³êdnie rozpoznanej obecnoci Pana. Pozostali uczniowie wraz z Szymonem Piotrem ukazani s¹ w czasie pracy, zajêci mylami o jej
skutecznoci i rezultatach. Umi³owany uczeñ jawi siê poród nich jako ten, którego wnêtrze nastawione jest, nawet wród najbardziej intensywnych zajêæ, na
pamiêæ o Jezusie. Pozostaje on ca³y czas czu³y i wra¿liwy na Jego obecnoæ52,
a co najmniej na znaki Jego obecnoci. Jego horyzonty siêgaj¹ poza ³ód, poza
sieci i myl o sukcesie czy niepowodzeniu. Jego spojrzenie dosiêga horyzontu,
dosiêga brzegu. Rozpoznaj¹c Jezusa, nie zachowuje tej prawdy dla siebie, ale
wskazuje innym: To jest Pan! Staje siê on wzorem i typem dla tych we wspólno49
50
51
52

Por. Mateos, J. Barreto, Il Vangelo di Giovanni, s. 844.
W LXX tytu³ ku,rioj odnoszono do Boga.
J. Kudasiewicz, H. Witczyk, Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji, s. 456.
Tam¿e, s. 457.
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tach chrzecijañskich, których rol¹ bêdzie wskazywanie innym obecnoci Jezusa.
Powtórzenie przez pozosta³ych uczniów s³ów To jest Pan!, sugeruje, ¿e swoj¹ wiedzê opierali oni na wiadectwie umi³owanego ucznia, na którym mogli niezawodnie polegaæ. Jego wiadectwo jest znów wskazówk¹ dla wszystkich przysz³ych uczniów Jezusa, by wiarê w Niego oprzeæ na tym, co wczeniej sta³o siê
dowiadczeniem umi³owanego ucznia.
8. J 21,20-25
21 20 Odwróciwszy siê, Piotr widzi id¹cego za sob¹ ucznia, którego Jezus
mi³owa³ (to.n maqhth.n o]n hvga,pa o` VIhsou/j) i który spoczywa³ podczas wieczerzy
na Jego piersi i rzek³: Panie, kim jest ten, który Ciê wyda?” 21 Piotr wiêc, widz¹c go, mówi do Jezusa: Panie, co z nim?” 22 Mówi mu Jezus: „Jeli chcê, by
on pozosta³, a¿ przyjdê, co tobie (do tego)? Ty id za Mn¹”. 23 Posz³o wiêc do
braci s³owo, ¿e uczeñ ten nie umrze. Jednak Jezus nie powiedzia³ mu, ¿e nie
umrze, lecz jeli Ja chcê, by pozosta³, a¿ przyjdê, co tobie do tego?. 24 Ten
uczeñ (ou-toj o` maqhth.j) jest tym wiadcz¹cym o tym i o tym pisz¹cym, a my wiemy, ¿e jego wiadectwo jest prawdziwe. 25 Jest jeszcze wiele innych rzeczy, które
uczyni³ Jezus. Gdyby je jednak pisaæ jedna po drugiej, mylê, ¿e ca³y wiat nie
zdo³a³by pomieciæ pisanych ksi¹g.
We fragmencie Ewangelii po raz ostatni wzmiankuj¹cym ucznia, którego
Jezus mi³owa³ (21,20-25), jego obraz zostaje wzbogacony nowymi treciami.
Uczeñ ten ukazuje siê najpierw jako ten, który idzie za (avkolou,qei) Piotrem pod¹¿aj¹cym za Jezusem. Droga wiary umi³owanego ucznia otrzymuje rys eklezjalny: uczeñ ukazuje siê jako id¹cy za Piotrem, który otrzyma³ polecenie chodzenia
za Jezusem (21,19). Pójcie za Piotrem jest równoczenie pójciem za Jezusem.
W kontekcie wczeniejszego opisu nadania Piotrowi w³adzy pasterskiej przez
Jezusa (21,15-17) taka postawa umi³owanego ucznia wskazuje, ¿e liczy siê on
z hierarchicznym pierwszeñstwem Piotra w Kociele53. Stwierdzenie zatem, ¿e
umi³owany uczeñ szed³ za Piotrem, ale tak¿e za Jezusem, zawiera jeszcze pe³niejszy obraz wiary tego ucznia. Droga wiary za Jezusem jawi siê jako droga wiary
w Koció³, na czele którego ustanowiony zosta³ Szymon Piotr.
Pytanie Piotra o przysz³y los tego ucznia Panie, co z tym bêdzie?, ujawnia
wa¿n¹ kwestiê podjêt¹ przez ewangelistê, a mianowicie w³aciwe rozumienie
pozostania tego ucznia na ziemi. Istot¹ pozostawania (me,nein) umi³owanego
53
Niewielk¹ wagê do znaczenia s³ów o chodzeniu za w tym tekcie przywi¹zuje R. Brown,
który podkrela raczej kontrast miêdzy Piotrem, który ma iæ za Jezusem, a umi³owanym uczniem,
który ma trwaæ. Por. R. Brown, Giovanni, s. 1403.
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ucznia bêdzie dawanie nieustannego wiadectwa o Jezusie poprzez to wszystko,
co spisa³ w formie ksiêgi54. Droga ci¹g³ego wiadectwa wiary ucznia, którego
Jezus mi³owa³, przyjmuje u kresu jego ¿ycia, po raz kolejny, nowe znamiê. Staje
siê on kim, kto pozostawia po sobie dzie³o, które bêdzie mia³o na celu nie tylko
umacnianie wiary tych, którzy ju¿ poznali Jezusa i Go przyjêli, ale bêdzie te¿
budziæ wiarê nowych pokoleñ, a¿ do czasu, kiedy Jezus ponownie przyjdzie55.
Mi³oæ dowiadczona przez niego pozwoli³a mu pozostawiæ niezrównanej g³êbi
ikonê umi³owanego Pana.

*
Rozwa¿ania na temat teologii wiary ucznia, którego Jezus mi³owa³, pozwoli³y odkryæ wyj¹tkow¹ drogê tego, w którym chrzecijañstwo ju¿ od staro¿ytnoci
widzia³o idea³ ucznia Chrystusa. Jest to droga wiary, któr¹ Czwarta Ewangelia
ukazuje w kolejnych ods³onach, umo¿liwiaj¹cych  oczywicie, do pewnego
stopnia  nie tylko poznanie duchowej sylwetki owego ucznia, ale tak¿e zapoznanie siê z jego odpowiedzi¹ wiary. Wynika ona z wewnêtrznej postawy ucznia
dotkniêtego Bo¿¹ mi³oci¹ (³ask¹) i wyra¿a siê przede wszystkim w jego postawach, o wiele rzadziej za w s³owach.
Z ca³ociowego obrazu analizowanych tekstów wy³ania siê obraz ucznia
zjednoczonego ze swym Mistrzem. Jego droga wiary, ukazuj¹ca siê nie tylko
w relacji do Jezusa, ale tak¿e do Maryi, Piotra, Andrzeja i innych uczniów, jest
procesem, w którym coraz pe³niej poznaje on, kim jest Jezus, i w którym jego
odpowied na nowe sytuacje, w jakich zostaje postawiony, budzi podziw ze
wzglêdu na wra¿liwoæ, refleks, odwagê, konsekwencjê, a przede wszystkim nienazwan¹ bezporednio, ale ci¹gle wyczuwaln¹ mi³oæ do Jezusa.
Na plan pierwszy wysuwaj¹ siê na trzy elementy tworz¹ce to¿samoæ umi³owanego ucznia jako modelu ucznia odpowiadaj¹cego Bogu wiar¹. Pierwszy uwidacznia siê ju¿ na pocz¹tku drogi jako decyzja o pozostaniu z Jezusem. Wyra¿a
siê to w trwaniu w bliskoci Pana. Umi³owany uczeñ nie znosi sytuacji roz³¹ki
z Mistrzem. Chce byæ zawsze blisko Niego: na ostatniej wieczerzy spoczywa najbli¿ej Jezusa, idzie za Nim po Jego pojmaniu od ogrodu Getsemani a¿ po Golgotê, stoi u boku Ukrzy¿owanego, a potem biegnie do grobu na wieæ o tym, ¿e
zabrano Pana. Ta duchowa bliskoæ, bycie sercem przy Jezusie, daje mu jako
pierwszemu mo¿liwoæ niezawodnego rozpoznania Zmartwychwsta³ego na Jeziorze Tyberiadzkim, a nad brzegiem jeziora uzdalnia do kontynuowania pod¹¿ania
za Jezusem.
L. Stachowiak podkrela, ¿e Si³a jego wiadectwa p³ynie nie tylko z faktu bycia przy Jezusie, ale przede wszystkim z jego wyj¹tkowej relacji ³¹cz¹cej go z Mistrzem, por. Ewangelia, s. 400.
55
Zdaniem J. Gnilki, jest to najistotniejszy wk³ad Czwartej Ewangelii. Zob. J. Gnilka, Piotr
i Rzym, s. 204.
54
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Drug¹ istotn¹ wzorcow¹ cech¹ modelu wiary umi³owanego ucznia jest jego
maryjnoæ. Widz¹c w umi³owanym uczniu wzór wierz¹cego, nie sposób wyobraziæ sobie, by móg³ byæ on autentycznym uczniem Jezusa bez wziêcia do siebie Matki Jezusa, bez gotowoci do prowadzenia z Ni¹ fascynuj¹cego dialogu,
bez uczenia siê od Niej w³aciwych postaw wobec Jej Syna. Nie ma prawdziwego ucznia Jezusa bez obecnoci w jego ¿yciu Maryi, tak jak nie ma prawdziwego
Kocio³a Chrystusowego bez zaszczytnego miejsca w nim dla Jego Matki.
Trzeci istotny element to¿samoci umi³owanego ucznia, to jego eklezjalnoæ. Uczeñ ten wystêpuj¹cy niemal we wszystkich tekstach wraz z Szymonem
Piotrem, ukazuje siê wzglêdem niego zawsze jako kto, kto okazuje mu pos³uszeñstwo, szacunek, pomoc. Niejednokrotnie na p³aszczynie duchowej wyprzedza on Piotra, lepiej rozumiej¹c Jezusa, g³êbiej wnikaj¹c w Jego tajemnice. I choæ
jest bardziej wra¿liwy na obecnoæ Pana, to w porz¹dku instytucjonalnym okazuje on Piotrowi pierwszeñstwo, a tym samym ostatecznie okazuje je Jezusowi,
z woli którego Piotr ma paæ owce. Przes³anie tych tekstów wydaje siê jasne.
Uczeñ Jezusa, choæby nawet w ¿yciu duchowym osi¹gn¹³ wy¿szy poziom ni¿
nastêpca Piotra, winien jest zachowaæ wzglêdem niego czeæ i pos³uszeñstwo
w sprawach, które okreli³ Jezus, oraz winien s³u¿yæ mu pomoc¹ w wype³nianiu
jego misji w Kociele. I jak nie ma prawdziwej odpowiedzi ucznia Chrystusa bez
przyjêcia do siebie Matki Jezusa, tak nie ma te¿ mowy o to¿samoci wierz¹cego
w Jezusa bez takiej postawy wobec nastêpcy Piotra, której przyk³adem jest postawa umi³owanego ucznia wzglêdem Szymona, syna Jana.
Droga wiary ucznia, którego Jezus mi³owa³, jest jedn¹ z inspiruj¹cych propozycji odpowiedzi wiary dan¹ tak Kocio³owi rozumianemu jako wspólnocie,
jak i ka¿dej poszczególnej osobie. Jest swoist¹ katechez¹, a zarazem przekonuj¹cym dowodem, w jaki sposób odbywanie drogi wiary na wzór umi³owanego
ucznia owocuje niezwyk³¹ g³êbi¹ przenikania tajemnic zbawienia. Jest te¿ nauk¹
o odkrywaniu Bo¿ej obecnoci w wiecie, prowadz¹cej do osobistego wyznania:
To jest Pan!
ZUSAMMENFASSUNG
Die Studie zur Theologie des Glaubens von dem Jünger, den Jesus liebte, ermöglich den einmaligen Weg des Jüngers zu entdecken, in dem das Christentum seit der Antike eine ideale Jüngergestalt sah. Es ist ein Glaubensweg, der im vierten Evangelium in den aufeinander folgenden Szenen dargestellt wird, um  natürlich bis zu einem gewissen Grad  nicht nur mit seinem geistlichen
Profil des Jüngers, sondern auch mit seiner Glaubensantwort vertraut zu machen, die im Johannes-Evangelium als eine Antwort auf die Gottesoffenbarung in der Person Jesu Christi verstanden wird.
Diese Antwort spiegelt die innere Einstellung des Jüngers, den die Liebe Gottes (die Gnade) berührt und sie kommt in erster Linie in seiner Haltung zum Ausdruck, eher als in den Worten.
Das Gesamtbild der analysierten Texte zeichnet das Bild des Jüngers, den sein Herz mit seinem Meister vereint und dessen Antwort unverkennbar mit seinem ganzen Leben gegeben wird: in

UCZEÑ, KTÓREGO JEZUS MI£OWA£, WIADKIEM I NAUCZYCIELEM WIARY

105

der Schweigsamkeit und in sparsamen Sätzen, die jedoch den Kern der Dinge treffen. Die durchgeführte Analyse zu den acht Perikopen, in denen der Jünger die wichtigste Rolle spielt, ermöglicht
darin faszinierende Details zu sehen. Sein Glaubensweg, verstanden nicht nur in Bezug auf Jesus,
sondern auch auf Maria, Petrus, Andreas und die anderen Jünger, ist ein Prozess, in dem er zunehmend erkennt, wer Jesus ist. Es ist seine bewundernswerte Verhaltensweise in immer neuen Situationen: wegen Empfindlichkeit, Reaktion, Mut, Konsequenz und vor allem wegen seiner direkt
ungenannten, aber stets spürbaren Liebe zu Jesus, im bezeichnenden Wunsch, in der Nähe zu ihm
zu sein.

Schlüsselwörter
der Jünger, den Jesus liebte, ein Glaubensweg, Johannes-Evangelium
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzia³ Teologiczny

Asteriusza z Amazji i Nila z Ancyry interpretacja przypowieci
o bogaczu i £azarzu (£k 16,19-31)
Interpretation of the Parable of the Rich Man and Lazarus (Lk 16,19-31)
according to Asterius of Amasea and Nilus of Ancyra

W Instrukcji o studium Ojców Kocio³a w formacji kap³añskiej, wydanej
w 1989 roku przez Kongregacjê ds. Wychowania Katolickiego, zapisano, ¿e Ojcowie s¹ zasadniczo i przede wszystkim komentatorami Pisma wiêtego, divinorum librorum tractatores1. Pismo wiête by³o dla nich podstaw¹ pasterskiego nauczania. Ka¿de ich kazanie zawiera³o liczne odniesienia do tekstów
biblijnych. Ojcowie stosowali ró¿ne metody interpretacji natchnionego tekstu2,
zawsze jednak zale¿a³o im na jak najlepszym odczytaniu zawartego w nim przes³ania. Pragnêli, aby przygotowane komentarze biblijne s³u¿y³y wiernym w ich
duchowym rozwoju, by wskazywa³y im w³aciwe drogi postêpowania w konkretnych sytuacjach ¿yciowych. Dobrymi przyk³adami tak przygotowanych komentarzy s¹ dzie³a Asteriusza z Amazji i Nila z Ancyry. Obaj autorzy odnosz¹ siê
w nich do problemów rodowiska, w którym przysz³o im pos³ugiwaæ. Wród powierzonych im wiernych widoczny by³ podzia³ na nieliczn¹ grupê bogatych,
wród których znajdowali siê tak¿e chrzecijanie, i bardzo liczn¹ rzeszê biedaków3. By wiêc zaradziæ zaistnia³ej sytuacji, siêgnêli do przypowieci o bogaczu
i £azarzu (£k 16,19-31). Asteriusz przygotowa³ oddzielne kazanie, Nil natomiast

Kongregacja, ds. Wychowania Katolickiego, Instrukcja o studium Ojców Kocio³a w formacji kap³añskiej 26.1. z dnia 10 listopada 1989, „Acta Apostolicae Sedis”, R. 82, s. 618, t³um. pol.
[w:] S. Pieszczoch, Patrologia. Dzia³alnoæ Ojców, Gniezno 1994, s. 173. Por. tak¿e: R. Sierra
Bravo, El mensaje social de los Padres de la Iglesia, Madrid 1989, s. 17.
2
Por. M. Simonetti, Miêdzy dos³ownoci¹ a alegori¹, Kraków 2000.
3
Por. F. Dr¹czkowski, Czy sprawiedliwoæ wystarczy?, [w:] Patrystyczne dziedzictwo spo³ecznej nauki Kocio³a, red. T. Makowski, Gniezno 1996, s. 82; J.P. Sodini, Azja Mniejsza, [w:] wiat
Bizancjum, t. I: Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641, Kraków 2007, s. 422-423.
1
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opar³ na przypowieci fragmenty (sekcja IV i IX) swego traktatu Peristeria, napisanego dla mnicha Agatiusza4.
Poniewa¿ tak Asteriusz, jak Nil s¹ autorami ma³o znanymi, st¹d na wstêpie
warto przedstawiæ ich podstawowe dane biograficzne.
Asteriusz z Amazji urodzi³ siê ok. 330-335 roku. Nie mamy ¿adnych informacji o pierwszym okresie jego ¿ycia. Focjusz utrzymuje, ¿e nauki pobiera³
u s³ynnego znawcy retoryki i prawa – niewolnika Scytiana. Zachowane mowy
wskazuj¹, ¿e Asteriusz musia³ byæ pojêtnym uczniem, a jednoczenie dobrym
obserwatorem ¿ycia, cz³owiekiem bardzo wra¿liwym5. Zosta³ biskupem Amazji
w Poncie. I znowu jedynie na podstawie treci zachowanych kazañ mo¿na domniemywaæ, ¿e by³ gorliwym pasterzem, który w sposób jednoznaczny i wymagaj¹cy g³osi³ swoim wiernym Ewangeliê Jezusa Chrystusa. Przyk³adem tego jest
prezentowany komentarz do przypowieci o bogaczu i £azarzu. Asteriusz zmar³
prawdopodobnie pomiêdzy rokiem 420 a 4256, choæ niektóre ród³a podaj¹ rok
410, a mo¿e nawet 4057.
Nil z Ancyry jest rówienikiem Asteriusza z Amazji. ¯y³ na prze³omie IV
i V wieku. O jego ¿yciu zachowa³o siê niewiele informacji. On sam w De vita
monastica pozostawi³ nam kilka ma³o precyzyjnych danych o sobie8. Najprawdopodobniej jako m³ody cz³owiek przebywa³ w Aleksandrii, gdzie zapozna³ siê
z nauk¹ ascetyczn¹ filozofów pogañskich. Poszukiwania doprowadzi³y go jednak do bli¿ej nieznanego pustelnika chrzecijañskiego, dziêki któremu móg³ zapoznaæ siê z ¿yciem monastycznym9. Niektórzy autorzy widz¹ w nim ucznia Jana
Chryzostoma10. Osiad³ w klasztorze po³o¿onym niedaleko Ancyry (dzisiejszej
Ankary), gdzie pe³ni³ funkcjê prze³o¿onego wspólnoty mnichów11. Zmar³ oko³o
430 roku. Nie wydaje siê, ¿e by³ pisarzem oryginalnym. Uprawian¹ przez niego
teologiê cechuje bardzo praktyczne podejcie do pobo¿noci i ascezy12. Cechy te
Informacje na temat autorstwa i treci dzie³a, zob. L. Niecior, Wstêp, [w:] Nil z Ancyry,
Peristeria. Traktat dla mnicha Agatiusza, Poznañ 2003, s. 7-17, Pisma Ojców Kocio³a (dalej
POK), t. XXX; L. Niecior, Asceza chrzecijañska i filozofia w pismach Nila z Ancyry, Poznañ
2001, s. 23-24.
5
Por. Focjusz, In servum centurionis, quem Dominus sanavit, „Patrologia Graeca” (dalej PG),
104, 213-216. Por. V. Vasey, The social ideas of Asterius of Amasea, „Augustinianum”
XXVI (1986), s. 414.
6
Por. V. Vasey, The social ideas, s. 414.
7
Por. M. ¯ywczyñski, Pogl¹dy chrzecijan IV wieku na nierównoæ maj¹tkow¹ w wiecie,
¯ycie i Myl 6 (1956), nr 3, s. 43.
8
Dzie³o De vita monastica nie zachowa³o siê w oryginalnej, greckiej wersji, a jedynie w wersji syryjskiej z VII w. Por. L. Niecior, Asceza, s. 20.
9
Por. P. Bettiolo, Gli scritti siraci de Nilo il Solitario, Louvain 1983, s. 73, 75, 122; L. Niecior, Asceza, s. 8; ten¿e, Wstêp, 10.
10
Por. Georgius Monachus, Chronicon IX, 9.
11
Por. K. Heussi, Untersuchungen zu Nilus dem Asketen, Leipizig 1917, s. 81.
4
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uwidaczniaj¹ siê równie¿ w omawianym komentarzu do przypowieci o bogaczu
i £azarzu.

*

Dla Asteriusza istotne jest ju¿ pierwsze zdanie przypowieci mówi¹ce o ubiorze bogacza (w. 19). Purpura i bisior s¹ wyrazem zbytku. Normalnemu bowiem
cz³owiekowi wystarcza zwyczajny ubiór, sporz¹dzony z we³ny na zimowe dni
oraz z lnu na dni letnie. Autor podkrela, ¿e materia³y te  we³na i len  s¹ darami samego Boga, któremu nale¿y okazywaæ nieustann¹ wdziêcznoæ. Natomiast
ubiory z purpury, bisioru trzeba uznaæ za przejaw zbytku i pychy13. Przy okazji
dowiadujemy siê o pewnych trendach w ówczesnej modzie ludzi bogatych.
Korzystali oni z zaawansowanej sztuki tkania i przyozdabiali swoje ubiory kolorowymi wizerunkami, niby obrazami. Na tkaninie widaæ lwy, pantery, niedwiedzie, byki, psy, lasy, ska³y, poluj¹cych myliwych i wszelkie inne wyobra¿enia
natury, w³aciwe sztuce malarskiej14. Co ciekawe, modzie tej ulegali równie¿
chrzecijanie, którzy polecali tkaczom umieszczenie na swoich ubraniach wizerunków przedstawiaj¹cych sceny ewangeliczne. Mo¿na wiêc by³o zobaczyæ utkane wizerunki Chrystusa wraz z uczniami, a tak¿e wybrane wydarzenia z Jego
ziemskiej wêdrówki: sceny z wesela w Kanie Galilejskiej (por. J 2,1-11); paralityka, który uzdrowiony przez Chrystusa dwiga na swoich ramionach ³o¿e (por.
Mk 2,1-12); lepego, którego Jezus uleczy³, nak³adaj¹c mu na oczy b³oto (por.
J 9,1-7); kobietê, która przez wiele lat cierpia³a na krwotok i zosta³a przez Chrystusa uzdrowiona (por. Mt 9,20-22; Mk 5,25-34); jawnogrzesznicê, której Zbawiciel przebaczy³ grzechy (por. J 8,3-11), i £azarza, który zosta³ przez Jezusa
wskrzeszony do ¿ycia (por. J 11,43-44)15. Choæ moda ta w intencji bogatych
chrzecijan by³a z ca³¹ pewnoci¹ wyrazem wyznawania przez nich przynale¿noci do Chrystusa, to jednak dla Asteriusza taka forma pobo¿noci by³a nie do
przyjêcia. Wed³ug biskupa Amazji nie jest ona niczym innym, jak tylko ewidentnym przyk³adem hipokryzji i wewnêtrznej pustki. Kaznodzieja potêpia jednoznacznie wszystkich ludzi ¿yj¹cych w zbytku i luksusie. Uwa¿a bowiem, ¿e luksus rodzi siê przez pomna¿anie rodków materialnych. Niemo¿liwe za jest
gromadzenie bogactwa bez grzechu16. Wydaje siê ciekawe, ¿e dla Asteriusza nie
ma znaczenia aspekt wiadectwa dawany przez wiernych ubranych w tak ewanPor. tam¿e, 114. Wiêcej informacji twórczoci Nila zob. L. Niecior, Asceza, s. 9-11.
Por. Asteriusz z Amazji, Homilia I. O bogaczu i £azarzu z Ewangelii wed³ug w. £ukasza.
PG 40, 163-166; t³um. pol. A. Strzelecka, wiêty Asteriusz z Amazji, Homilie, „Teologia Patrystyczna” (dalej TP), t. V (2008), s. 215-216.
14
Asteriusz z Amazji, Homilia I. PG 40, 165-166. TP, t. V (2008), s. 217.
15
Por. Asteriusz z Amazji, Homilia I. PG 40, 167-168. Por. P. Wygralak, wiêtego Asteriusza,
biskupa Amazji, pouczenia dla bogatych, „Vox Patrum” LII (2008), z. 2, s. 1260.
16
Asteriusz z Amazji, Homilia I. PG 40, 169-170. TP 5, 218. R. Sierra Bravo, El mensaje
social de los Padres de la Iglesia, s. 18-24.
12

13
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gelicznie przyozdobione ubrania. Jego zdaniem, chrzecijanin zamiast malowaæ
na swoich ubraniach wizerunki Jezusa, powinien przede wszystkim duchowo
trwaæ przy Chrystusie, nieustannie Go uwielbiaæ i nosiæ w swoim sercu. Asteriusz wyranie podkrela tu znaczenie duchowej wiêzi ze Zbawicielem. To ona
jest podstaw¹ wszelkich dzie³ mi³osierdzia17. Zachêca wiêc swoich s³uchaczy do
pog³êbionego prze¿ywania ewangelicznego przes³ania: Nie staraj siê, by mieæ na
szacie wizerunek paralityka, lecz poszukaj le¿¹cego na ³o¿u chorego, który potrzebuje pomocy. Nie spogl¹daj na kobietê ciê¿ko dowiadczon¹ przez krwotok,
lecz ulituj siê nad zasmucon¹ wdow¹18. Wypowied Asteriusza jest wspania³ym
przyk³adem aktualizacji Bo¿ego s³owa. Wierni powinni byæ wiadomi, ¿e przes³anie ewangeliczne jest aktualne w ka¿dych czasach. To, co zosta³o opisane na
kartach Ewangelii, nie mo¿e byæ traktowane jedynie jako wspomnienie przesz³oci. Ewangelia zawiera bowiem przes³anie dla wspó³czesnego cz³owieka. Rozwa¿aj¹c wiêc wydarzenia z ¿ycia Jezusa, jego mi³oæ do cz³owieka, trzeba na
miarê ludzkich mo¿liwoci naladowaæ Zbawiciela w codziennym ¿yciu. Zamiast
wiêc zdobiæ szaty pobo¿nymi obrazami, nale¿y Ewangeliê wprowadzaæ w ¿ycie,
¿yæ mi³oci¹ do Boga i bliniego. Biskup Amazji podkrela, ¿e w postawie mi³oci bliniego chodzi nie tyle o bierne oczekiwanie na potrzebuj¹cego, ile bardziej
aktywne poszukiwanie ludzi potrzebuj¹cych pomocy. St¹d Asteriusz z ca³¹ moc¹
zachêca swoich s³uchaczy: poszukaj, ulituj siê, pociesz, nakarm. Prawdziwa mi³oæ chrzecijañska bowiem ma z natury charakter dynamiczny, wychodzi ku
potrzebuj¹cym, poszukuje ich19.
Tak Asteriusz, jak i Nil zatrzymuj¹ siê w swoich komentarzach nad postaci¹
samego £azarza. Biskup Amazji uwa¿a go za cz³owieka skromnego serca i pe³nego pokory. Znosi on bowiem swoje ubóstwo dobrowolnie i ze spokojem ducha, odwa¿nie i wielkodusznie przyjmuj¹c te¿ przeciwnoci losu20. Nil dodaje, ¿e
£azarz nie uwa¿a³ swojej niedoli za z³o. Przeciwnie w milczeniu umi³owa³ j¹ jako
dobro21. Dziêki temu zas³uguje na uznanie go za b³ogos³awionego, zgodnie ze
s³owami Chrystusa: B³ogos³awieni ubodzy w duchu […] (Mt 5,3). Asteriusz, akcentuj¹c takie nastawienie £azarza, przeciwstawia je postawie wielu innych biedaków, którzy wkroczyli na drogê przestêpstwa. Nie mo¿na zatem uwa¿aæ, ¿e
sama bieda wystarcza do zbawienia22. Istotne jest bowiem, w jaki sposób cz³owiek prze¿ywa swoje ubóstwo. Biskup Amazji w tym kontekcie wspomina dwie
postaci biblijne: Hioba, który mimo posiadanych bogactw zachowa³ do nich w³aciwy dystans, uznaj¹c je za Bo¿e dary, i Judasza, który mimo ¿e ubogi, maj¹cy
17
18
19
20
21
22

Por. Asteriusz z Amazji, Homilia I. PG 40, 167-168.
Asteriusz z Amazji, Homilia I. PG 40, 167-168. TP t. V, s. 217.
Por. P. Wygralak, wiêtego Asteriusza, s. 1266.
Por. Asteriusz z Amazji, Homilia I. PG 40, 175-176.
Por. Nil z Ancyry, Peristeria IV, 16. PG 79, 847-848.
Asteriusz z Amazji, Homilia I. PG 40, 175-176. TP t. V (2008), s. 222.
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wspania³y przyk³ad pozosta³ych aposto³ów i samego Zbawiciela, zdradzi³ swego
Mistrza ogarniêty chciwoci¹ z powodu niegodziwoci serca23. W ten sposób
Asteriusz wpisuje siê w nurt nauczania Ojców Kocio³a, którzy powszechnie
uwa¿ali, ¿e samo ubóstwo nie wystarcza do osi¹gniêcia zbawienia. Wa¿na jest
postawa cz³owieka wolna od po¿¹dliwoci wobec dóbr materialnych niezale¿nie
od tego, czy je posiada, czy te¿ ich w ogóle nie ma24.
Opisuj¹c postaæ £azarza, biskup Amazji dochodzi tak¿e do bardzo zaskakuj¹cego wniosku. Uwa¿a, ¿e le¿¹cy przed domem bogacza £azarz nie mia³ ani
nóg, ani r¹k, by³ wiêc kalek¹. Gdyby tak nie by³o, to nie doznaj¹c od bogacza
¿adnego wsparcia, z pewnoci¹ przeniós³by siê gdzie indziej25.
Ojcowie staraj¹ siê interpretowaæ obecnoæ £azarza pod domem bogacza, nadaj¹c jej ostatecznie znaczenie eschatologiczne. Autor Traktatu dla mnicha Agatiusza podkrela, ¿e obecnoæ biedaka pod domem bogacza by³a wyrazem zamys³u Bo¿ego. Bogacz nie odpêdza³ £azarza od drzwi, zgodnie z zamys³em Bo¿ym,
aby le¿¹c nieustannie przy wejciu, przedstawia³ sob¹ widok godny po¿a³owania, by z czasem bogacz jako zmiêk³ i zwróci³ siê ku mi³osierdziu […]26. Owo
nieustanne przebywanie £azarza pod domem bogacza zatem nie wynika³o z jego
kalectwa, ale by³o zachêt¹ dan¹ przez samego Boga do czynienia dzie³ mi³osierdzia. Tej okazji bogacz niestety nie wykorzysta³ i st¹d po swojej mierci us³ysza³
od Abrahama s³owa pe³ne wyrzutu: Mia³e przed drzwiami lekarza, który uleczy³by ciebie z nieczu³oci, a ty siê nie wyleczy³, chocia¿ choroba bêd¹c jeszcze
w pocz¹tkowym stadium, mog³a ust¹piæ dziêki lekarstwom27. £azarz, w interpretacji Nila, okazuje siê wiêc pos³anym przez Boga lekarzem, którego zadaniem
by³o daæ szansê bogaczowi na uleczenie z choroby chciwoci i nieczu³oci. £azarz móg³ to uczyniæ, poniewa¿ by³ w nim obecny sam Chrystus, który powiedzia³: Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mniecie uczynili (Mt 25,40)28. Podobnie interpretuje ten fragment przypowieci
biskup Amazji. Podkrela, ¿e widok biedaka, kaleki bez r¹k i nóg, który nie potrafi³ wydobyæ z siebie ¿adnego g³osu, nie wzruszy³ bogacza. Przechodzi³ obok
£azarza i mija³ go jak le¿¹cy na drodze kamieñ. W ten sposób obarcza³ siê kolejAsteriusz z Amazji, Homilia I. PG 40, 175-176. TP t. V (2008), s. 222-223.
Por. Klemens Aleksandryjski, Który cz³owiek bogaty mo¿e byæ zbawiony? 20. PG 9, 625-626. Por. tak¿e: F. Dr¹czkowski, Chrzecijanie wobec kultury i cywilizacji grecko-rzymskie. Stanowisko Klemensa Aleksandryjskiego, [w:] Chrzecijanie a ¿ycie publiczne w Cesarstwie Rzymskim
III-IV w., red. J. rutwa, Lublin 1988, s. 33-62; F. Dr¹czkowski, Czy sprawiedliwoæ wystarczy?
[w:] Patrystyczne dziedzictwo, s. 78.
25
Por. Asteriusz z Amazji, Homilia I. PG 40, 171-172.
26
Nil z Ancyry, Peristeria IV, 14. PG 79, 841-842; t³um. pol. L. Niecior, Peristeria. Traktat
dla mnicha Agatiusza, POK 30, Poznañ 2003, s. 58.
27
Nil z Ancyry, Peristeria IV, 15. PG 79, 843-844. POK 30, s. 60.
28
Por. Nil z Ancyry, Peristeria IX, 5. PG 79, 871-872; tam¿e IV, 13. PG 79, 841-842. POK
30, s. 58.
23

24
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nym grzechem, który – zdaniem kaznodziei – jest nie do usprawiedliwienia29.
Obaj autorzy w le¿¹cym przed domem bogacza £azarzu widz¹ znak mi³osiernego Boga, który daje cz³owiekowi wystarczaj¹co wiele sposobnoci do nawrócenia i przemiany ¿ycia. Okazje te, przez cz³owieka niestety niewykorzystane, stan¹
siê potem podstaw¹ aktu oskar¿enia. Bogacz nie mia³ s³usznego wyt³umaczenia
na swoj¹ obronê, i¿ jakoby nie widzia³ £azarza30. On przecie¿ le¿a³ u wejcia,
niejako przed oczyma wchodz¹cego i wychodz¹cego bogacza, co tym bardziej gotowa³o pysznemu nieub³agan¹ karê31. Maj¹c tak wspania³¹ okazjê do czynienia
dzie³ mi³osierdzia, bogacz odwraca³ swoje oczy. Nie chcia³ patrzeæ na nêdzê biedaka, by obraz jego ran nie obrzydzi³ jedzenia32. Sposób, w jaki bogacz patrzy³
na £azarza, wiadczy o jego powierzchownoci. Widzia³ bowiem jedynie ³achmany biedaka i jego rany, a nie zada³ sobie trudu, aby zobaczyæ tego, co najwa¿niejsze  ludzkiego wnêtrza £azarza. Pisze Nil: nie widzia³ purpury ukrytej
wewn¹trz, która wskazuje, ¿e jest on królem, drwi z marnego ubioru, a nie spostrzega godnoci obrazu [Bo¿ego]; bierze pod uwagê brud cielesny, a nie myli
o czystoci duchowej33. Ta purpura ukryta wewn¹trz £azarza, wiadcz¹ca o jego
wielkoci, odnosi siê z pewnoci¹ do purpury, któr¹ przyodziewa³ siê bogacz.
W ten sposób Nil, wskazuj¹c po raz kolejny na duchow¹ pustkê bogacza i g³êbiê
ducha £azarza, wskaza³ swoim czytelnikom, ¿e nie szata zdobi cz³owieka, lecz
co najcenniejsze jest w jego wnêtrzu. Podobne refleksje o godnoci £azarza snuje równie¿ Asteriusz. Wed³ug niego biedak jest przede wszystkim obrazem Bo¿ym, uczynionym rêk¹ najznakomitszego Artysty i Stwórcy wiata34. Pogardzanie £azarzem by³o wiêc pogardzaniem dzie³a Boga Stwórcy.
Obaj autorzy podkrelaj¹, komentuj¹c kolejny werset przypowieci (w. 21),
¿e bogacz okaza³ siê nawet bardziej nieczu³y ani¿eli psy, które liza³y jego wrzody. One, choæ pozbawione ludzkiego umys³u, pielêgnowa³y £azarza. Czyni³y tak,
gdy¿ uzna³y go za spokrewnionego ze sob¹, podobnie jak one, oczekuj¹cego na
okruszyny ze sto³u bogacza35. Asteriusz, wykorzystuj¹c opis zachowania psów
wobec £azarza, dokonuje bardzo surowej oceny postawy bogacza. Nie potrafi³
on zlitowaæ siê nad kim cierpi¹cym z g³odu i choroby, jest niczym pozbawione
rozumu zwierzê, które zgo³a bezpodstawnie przybra³o kszta³t cz³owieka, oszukuj¹c celowo naturê. Chocia¿ bogacz ma ludzk¹ naturê, to jednak ostatecznie nie
jest jej godzien. Zachowuje siê bowiem gorzej ani¿eli bezrozumne zwierzêta,

Por. Asteriusz z Amazji, Homilia I. PG 40, 171-172.
Nil z Ancyry, Peristeria IV, 14. PG 79, 841-842. POK 30, s. 58.
31
Asteriusz z Amazji, Homilia I. PG 40, 171-172. TP t. V (2008), s. 220.
32
Por. Nil z Ancyry, Peristeria IV, 14. PG 79, 841-842.
33
Nil z Ancyry, Peristeria IX, 5. PG 79, 871-872. POK 30, s. 81.
34
Asteriusz z Amazji, Homilia I. PG 40, 171-172. TP t. V (2008), s. 220.
35
Nil z Ancyry, Peristeria IV, 14. PG 79, 841-842. POK 30, s. 59.
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które czêsto okazuj¹ sobie wzajemnie wspó³czucie36. Asteriusz podaje tu przyk³ad wiñ, wo³ów i ¿urawi, które reaguj¹ na cierpienie i mieræ swoich towarzyszy37. Tymczasem cz³owiek, stworzony na obraz i podobieñstwo Boga jako rozumny, dobry i ³agodny, nie potrafi wzbudziæ w sobie postawy mi³osierdzia
i wspó³czucia, postêpuje wiêc wbrew swojej naturze38. Asteriusz, wskazuj¹c na
wyposa¿enie cz³owieka dane mu w akcie stworzenia, chce z ca³¹ pewnoci¹ podkreliæ tym wiêksz¹ winê ewangelicznego bogacza. Ka¿de obojêtne przejcie
obok £azarza by³o pomna¿aniem pope³nionego grzechu braku mi³oci. I nie ma
tu mo¿liwoci ¿adnego usprawiedliwienia.
Interesuj¹c¹ i wart¹ odnotowania obserwacjê dotycz¹c¹ postawy bogacza
wobec £azarza poczyni³ Nil z Ancyry. Zauwa¿y³, ¿e bogacz nie usun¹³ spod
swoich drzwi ani biedaka, ani te¿ psów, choæ ich obecnoæ by³a dla niego uci¹¿liwa. Taka postawa przekonuje, ¿e tak¿e w ludziach z³ych jest jeszcze jaka iskra
szlachetnoci naturalnej39. W ten sposób egzegeta wyzna³ prawdê o naturalnym
dobru cz³owieka, wynikaj¹cym z bycia stworzeniem Bo¿ym. Stwórca wpisa³
w naturê cz³owieka dobro. I choæ on zaprzecza temu swoim ¿yciem, to jednak
iskra naturalnej dobroci w pewnych czynach i tak siê pojawia.
Nil, rozwa¿aj¹c postêpowanie obu bohaterów przypowieci, zauwa¿a, podobnie jak Jan Chryzostom, ¿e za ¿ycia nosili oni maski podobne do tych, które
nosz¹ aktorzy na scenie: £azarz ubóstwa, bogacz bogactwa. Wskutek tego ich
prawdziwe oblicza by³y zakryte. Obaj stan¹ w prawdzie dopiero po mierci, kiedy zdejm¹ maski40.
Osobne miejsce w swoich komentarzach powiêcaj¹ obaj egzegeci kolejnej
czêci przypowieci opisanej przez w. £ukasza w wersetach 22-31. Umiera tak
£azarz, jak i ów bogacz. Nastêpuje wiêc czas s¹du i odp³aty za czyny pope³nione
w czasie ziemskiego ¿ywota. Asteriusz podkrela, ¿e Chrystus w swojej przypowieci wyranie odró¿ni³ to, w jaki sposób do ¿ycia wiecznego przechodz¹ £azarz i bogacz. Ten pierwszy niesiony przez samych anio³ów spoczywa w nagrodê na ³onie Abrahama. Szczegó³ow¹ kwesti¹ podjêt¹ przez Asteriusza, któr¹
w zasadzie pomija Nil, jest znaczenie terminu ³ono Abrahama. Nie nale¿y interpretowaæ go dos³ownie. Przyjêcie na ³ono Abrahama nale¿y rozumieæ w sposób
duchowy. To Abraham przyjmuje do radoci wiecznej wszystkich, którzy za ¿ycia wiedli ¿ycie sprawiedliwe i prawe. W tym miejscu biskup Amazji wchodzi
Por. Nil z Ancyry, Peristeria IV, 16. PG 79, 847-848.
Por. Asteriusz z Amazji, Homilia I. PG 40, 171-172; P. Wygralak, Problematyka duszpasterska w wybranych kazaniach wiêtego Asteriusza z Amazji, [w:] Myl teologiczna Jana Chryzostoma, TP t. V (2008), s. 207.
38
Por. L. Niecior, Wstêp, POK 30, s. 20.
39
Nil z Ancyry, Peristeria IX, 4. PG 79, 869-870. POK 30, s. 80.
40
Por. Nil z Ancyry, Peristeria IV, 14. PG 79, 841-842; Jan Chryzostom, De Lazaro PG 48,
986; L. Niecior, przypis 46, POK 30, s. 59.
36
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w swoisty dialog z ewangelist¹ £ukaszem, zastanawiaj¹c siê, dlaczego umieci³
tu postaæ Abrahama, skoro znamy wiêcej wiêtych postaci, jak np. Noe czy
Enoch. Zdaniem biskupa Amazji, wybór Abrahama jest jak najbardziej uzasadniony. Patriarcha bowiem jako jedyny dost¹pi³ szczególnej ³aski objawienia
Chrystusa w misterium Trójcy wiêtej, gdy podejmowa³ gocin¹ trzech anio³ów
pod postaciami trzech wêdruj¹cych mê¿ów41. Tak wiêc £azarz zosta³ przyjêty na
³ono Abrahama, ale nale¿y w tym dostrzec przyjêcie przez samego Chrystusa,
który zgodnie ze znan¹ genealogi¹  pod³ug cia³a jest potomkiem Abrahama.
Ostatecznie zatem tym, który przyjmuje do bezpiecznego portu zbawienia, jest
Chrystus. On to jest sêdzi¹ i wynagradza cnotê, a przywo³uj¹c sprawiedliwych
swoim delikatnym i spokojnym g³osem, powiada: Pójdcie b³ogos³awieni Ojca
mojego, wecie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was (Mt 25,34)42.
Natomiast bogacz koñczy w taki sam sposób, w jaki ¿y³: zosta³ pogrzebany
w ziemi, gdy¿ cia³em, jak i dusz¹ by³ cz³owiekiem ziemskim43. W ci¹gu ¿ycia by³
bowiem tak bardzo zapatrzony w dobra materialne, ¿e nawet godnoæ swojej
duszy zni¿y³ ku rzeczom materialnym i nie zostawiaj¹c po sobie niczego godnego pamiêci potomnych, koñczy bogacz jak zwierzê. Cia³o jego zostaje pogrzebane w ziemi, za dusza trafia do piek³a44. Biskup Amazji w swoim komentarzu
przejcia bogacza do wiecznego potêpienia nie wspomina ani s³owem o s¹dzie
Bo¿ym. Decyzja o losie cz³owieka po mierci wynika wprost z jego ziemskiego
postêpowania. Bogacz zachowywa³ siê w ziemskim ¿yciu jak g³upiec, który
myla³ jedynie o sobie, pogardzaj¹c innymi. Po mierci wiêc straci³ wszystko, co
drugim zabra³45. Jego rêce okaza³y siê puste. Nil z Ancyry w swoim komentarzu
szerzej ani¿eli biskup Amazji opracowa³ czêæ eschatologiczn¹ przypowieci
dotycz¹c¹ odp³aty w wiecznoci za ¿ycie ziemskie. U¿yta przez niego forma
sprawia wra¿enie swoistego rachunku sumienia, który autor Traktatu czyni bogaczowi. Przywo³uje wiêc wszystkie mo¿liwoci, jakie dane by³y bogaczowi za
ziemskiego ¿ycia, aby móg³ zas³u¿yæ sobie na szczêcie wieczne. Przypomina
przy tym, ¿e to za ziemskiego ¿ycia cz³owiek szykuje sobie los po mierci. Egzegeta zwraca siê do potêpionego ju¿ bogacza: Mi³osierdzie bowiem, którego
spodziewasz siê obecnie, jest owocem tamtego zasiewu. […] teraz usi³ujesz ¿¹æ,
czego nie zasia³, i zebraæ, czego nie rozsypa³, i wzi¹æ, czego nie po³o¿y³46.
I wylicza Nil wszystkie grzechy i zaniedbania bogacza wobec £azarza. Wykazuje jednoznacznie, podobnie jak uczyni³ to Asteriusz, ¿e czas zas³ugiwania i czas
przemiany koñczy siê z chwil¹ mierci. Kto, kto za ¿ycia nie okazywa³ mi³oAsteriusz z Amazji, Homilia I. PG 40, 173-174. TP t. V (2008), s. 221.
Asteriusz z Amazji, Homilia I. PG 40, 175-176. TP t. V (2008), s. 222.
43
Asteriusz z Amazji, Homilia I. PG 40, 177-178. TP t. V (2008), s. 223.
44
Por. Tam¿e.
45
Por. Tam¿e.
46
Nil z Ancyry, Peristeria IV, 15. PG 79, 843-844. POK 30, s. 60.
41
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sierdzia, nie mo¿e liczyæ na nie po swojej mierci. W momencie mierci cz³owiek zostaje poddany s¹dowi, który jest sprawiedliwy i nieub³agany. Teraz
w milczeniu zno karê, bo na nic siê nie przyda b³aganie potêpionego po og³oszeniu Boskiego wyroku. Wtedy by³ czas mi³osierdzia i przebaczenia, a teraz 
nieprzekupnego i sprawiedliwego s¹du; wtedy by³ czas pob³a¿ania, a teraz  odp³aty za dobre czy z³e uczynki: wtedy by³ stadion, walki, æwiczenia, a teraz  wynagrodzenie za trudy. Kto tam zwyciê¿y³, tu otrzymuje wieniec47. Nil w swoim
komentarzu odnosi siê wyranie do wyznania w. Paw³a, który ¿ycie cz³owieka
porównuje do zawodów, a nagrodê wieczn¹ do wieñca zwyciêzcy48. Czas ziemskiego ¿ycia jest czasem pokuty, a wylane ³zy ¿alu nak³aniaj¹ Sêdziego do okazania ³askawoci. Po mierci natomiast zgodnie ze s³owami w. Jakuba 2,13:
bêdzie to s¹d nieub³agany dla tego, kto nie czyni³ mi³osierdzia, czeka cz³owieka
wyrok surowy i bezlitosny49. Dla Bo¿ego s¹du nie maj¹ znaczenia tak¿e ziemskie
godnoci. Mnich z Ancyry napisze, ¿e rzeczywistoæ po mierci nie zna minionego dostojeñstwa, […] ale wszystkich z jednakowym szacunkiem zabiera na s¹d
i rozpoznaje godnoæ nie po tym, co siê o sobie s¹dzi, ale po tym, czego siê naprawdê dokona³o dziêki cnocie50. Tak wiêc dla losów cz³owieka po mierci fundamentalne znaczenie ma czas ziemskiej wêdrówki. Tu jest miejsce, czas i mo¿liwoci zas³ugiwania sobie mi³osierdziem wobec ubogich na Bo¿e mi³osierdzie
po mierci.
Obaj autorzy s¹ przekonani, ¿e czas zas³ugiwania koñczy siê z chwil¹ mierci. Los wieczny cz³owieka jest rozstrzygniêty. Opieraj¹ siê na kolejnym fragmencie przypowieci (w. 24-26), w którym opisany jest dialog pomiêdzy potêpionym
bogaczem a Abrahamem. Bogacz prosi Abrahama, aby ten, lituj¹c siê, zezwoli³
£azarzowi och³odziæ pal¹cy siê w ogniu jêzyk. Nil z Ancyry, komentuj¹c ten
fragment, odnosi siê do ziemskiego ¿ycia bogacza i £azarza i wskazuje na odwrócenie sytuacji bohaterów przypowieci po ich mierci. Ten, który przedtem
brzydzi³ siê okrytym wrzodami cia³em biedaka, teraz b³aga go, aby och³odzi³ jego
pal¹cy siê w ogniu piekielnym jêzyk palcem umaczanym w wodzie. Taka postawa bogacza, który domaga siê pomocy od £azarza, oburza egzegetê51. Asteriusz
bêdzie kpi³ z postawy bogacza, mówi¹c, ¿e lamentuje jak stara baba52. W dalszej
czêci komentarza mnich z Ancyry zastanawia siê, dlaczego Abraham nie wchodzi w d³u¿szy dialog z potêpionym bogaczem, dlaczego nie wypomni mu wszystkich jego z³ych czynów, braku mi³osierdzia wobec £azarza. Ta czêæ komentarza, bêd¹c owocem g³êbokiej refleksji jej autora, jest dobrze przemylanym
Nil z Ancyry, Peristeria IV, 15. PG 79, 845-846. POK 30, s. 61.
Por. 2 Tm 4, 7-8.
49
Nil z Ancyry, Peristeria IV, 15. PG 79, 845-846. POK 30, s. 61.
50
Nil z Ancyry, Peristeria IV, 16. PG 79, 847-848. POK 30, s. 62.
51
Por. Nil z Ancyry, Peristeria IV, 14. PG 79, 841-842.
52
Por. Asteriusz z Amazji, Homilia I. PG 40, 177-178. TP t. V (2008), s. 223.
47
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rachunkiem sumienia dedykowanym wszystkim, którzy za ¿ycia ziemskiego posiadaj¹ dobra doczesne. Musz¹ oni zdawaæ sobie sprawê, ¿e nie mo¿e po mierci
liczyæ na mi³osierdzie ten, kto nie praktykowa³ go za ziemskiego ¿ycia. Dlatego
te¿ bogacz us³ysza³ od Abrahama jedynie te s³owa: Wspomnij synu, ¿e za ¿ycia
otrzyma³e swoje dobra, a £azarz przeciwnie, niedolê (£k 16,25)53.
W ostatniej czêci przypowieci mowa jest o tym, ¿e pomiêdzy miejscem
pobytu Abrahama i £azarza a piek³em, w którym przebywa bogacz, rozci¹ga siê
ogromna przepaæ, tak ¿e nikt, choæby chcia³, st¹d do was przejæ nie mo¿e ani
stamt¹d do nas siê przedostaæ (£k 16,26). Asteriusz wskazuje, ¿e oddziela ona
pokutuj¹cych od raduj¹cych siê niebiesk¹ chwa³¹ sprawiedliwych. Nie mo¿na tej
przepaci rozumieæ dos³ownie jako g³êbokiego rowu wykopanego przez anio³ów,
ale nale¿y j¹ pojmowaæ na sposób duchowy, zgodnie ze s³owami proroka Izajasza 59,1-2: Czy¿by rêka Pañska nie mo¿e ocaliæ? Albo s³uch Jego tak przytêpiony, ¿e nie mo¿e us³yszeæ? Zaiste grzechy wasze oddzielaj¹ was od Boga54. Zatem
przepaæ ta symbolizuje grzechy pope³nione przez cz³owieka, które niczym rów
nie do przebycia oddzielaj¹ grzesznika od Boga. Po mierci nie ma ju¿ ¿adnej
mo¿liwoci przekroczenia tej przepaci.
Na koniec warto zauwa¿yæ, ¿e ani Asteriusz, ani Nil nie odnosz¹ siê do ostatnich fragmentów przypowieci (w. 29-31), w których bogacz prosi³ Abrahama,
by ten pos³a³ £azarza do ci¹gle jeszcze ¿yj¹cych jego braci.

*
1. Interpretacje przypowieci o bogaczu i £azarzu dokonane przez Asteriusza z Amazji i Nila z Ancyry wzajemnie siê uzupe³niaj¹ i nios¹ ze sob¹
podobne przes³anie maj¹ce wyranie duszpasterski charakter.
2. Obu autorom zale¿a³o przede wszystkim na pouczeniu tych bogatych
chrzecijan, którzy pozostawali obojêtni na cierpienia ubogich wspó³braci w wierze. Zachêcali wiêc wiernych do szczerej i dog³êbnej refleksji nad
postaw¹ wobec posiadanych dóbr materialnych. Nale¿y podkreliæ, ¿e nie
starali siê tym samym zmieniæ obowi¹zuj¹cego porz¹dku spo³ecznego
i nie negowali, podobnie jak inni ojcowie tego okresu, prawa do w³asnoci prywatnej.
3. Komentuj¹c przypowieæ o bogaczu i £azarzu, Asteriusz z Amazji i Nil
z Ancyry dochodz¹ do nastêpuj¹cych wniosków:
– Bogactwo nie jest przeszkod¹ na drodze do szczêcia wiecznego.
– Ubóstwo nie jest gwarantem osi¹gniêcia radoci wiecznej.
53
54

Por. Nil z Ancyry, Peristeria IV, 16. PG 79, 845-846.
Por. Asteriusz z Amazji, Homilia I. PG 40, 179-180.
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 Istotna w ¿yciu cz³owieka jest postawa wobec dóbr materialnych. Tak bogaty, jak i biedny mo¿e osi¹gn¹æ szczêcie wieczne, jeli wyzbêdzie siê
ich po¿¹dliwoci.
 Cz³owiek bogaty jest zobowi¹zany do okazywania pomocy materialnej ludziom ubogim.
 Ka¿dy biedny jest dla bogatego darem Bo¿ego mi³osierdzia. W ten sposób
Ojciec Niebieski umo¿liwia bogatym wype³nienie przykazania mi³oci
bliniego.
 Nie mo¿e liczyæ na mi³osierdzie w dniu s¹du ten, kto za ziemskiego ¿ycia
nie by³ mi³osierny wobec swoich wspó³braci.
 Czas zas³ugiwania na ¿ycie wieczne koñczy siê z chwil¹ mierci.
 Jedynie wartociowe i po¿yteczne w ¿yciu ziemskim jest to, co cz³owiek
daje w imiê dobroczynnoci.
 W komentarzach do przypowieci brak jakiejkolwiek wzmianki o czyæcu.
Postawione wnioski w ca³oci mieszcz¹ siê w nurcie spo³ecznego nauczania
Ojców Kocio³a.
SUMMARY
The article presents the interpretation of the parable of Lazarus and the rich man
(Lk 16,19-31), made by Asterius of Amasea and Nilus of Ancyra. Both authors represent the
background of the ancient Church of the east at the turn of the 4th and 5th centuries. The exegesis
presented is of a pastoral nature. The history of Lazarus and the rich man subserved both Church
Fathers to edify the rich Christians of the necessity to share their goods with the poor. Mercy shown
in this way will be repaid in eternal life. A rich man ought to do as much good as he can in this
life, as the time is short. Forms of aid to those in need proposed by Asterius and Nilus were not to
disturb the existing social order but merely to sensitize to the needs of others. The teaching
presented in the commentary in question is within the strand of the social doctrine of the Church
Fathers.

Key words
Asterius of Amasea, Nilus of Ancyra, Lazarus, Abrahams breast, poverty, wealth, mercy
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Wspó³czesne zasady chronobiologii stosowane
we wczesnoredniowiecznych wspólnotach monastycznych
na podstawie regu³ Augustyna z Hippony, Cezarego z Arles
i Benedykta z Nursji
Chronobiology Principles Used in Early Medieval Monastic Communities
under the Rule of Augustine of Hippo, Caesarius of Arles and Benedict of Nursia

Rozwój staro¿ytnego i wczesnoredniowiecznego cenobityzmu polegaj¹cego na wspólnotowym ¿yciu mnichów doprowadzi³ do precyzyjnego opracowania przepisów klasztornych, które regulowa³y codzienny byt cz³onków zgromadzeñ. Warto tutaj zauwa¿yæ, ¿e oprócz zwyczajowych norm prawnych obecnych
w regu³ach zakonnych, znajduj¹ siê tam równie¿ wa¿ne informacje wiadcz¹ce
o wiedzy autorów staro¿ytnych na temat psychologii oraz funkcjonowania ludzkiego organizmu. Zakonodawcy w regu³ach umiejêtnie rozpisali okrelony harmonogram dnia, uwzglêdniali tutaj nie tylko klimat, jaki panowa³ w danym terenie,
czyli czynniki zewnêtrzne, ale równie¿ predyspozycje wewnêtrzne mnichów.
Mo¿na przyj¹æ za³o¿enie, ¿e nieobca im by³a znajomoæ cyklicznych rytmów,
jakim podporz¹dkowuje siê ludzkie cia³o, dostosowuj¹c siê do zmian pór roku
oraz do czasu dobowego. Pos³uguj¹c siê pewnym uproszczeniem, mo¿na powiedzieæ, ¿e zmiany w organizmie ludzkim dokonuj¹ siê pod wp³ywem naprzemiennie nastêpuj¹cych po sobie sekwencji wiat³a i ciemnoci oraz temperatury,
z czego zdawali sobie sprawê organizatorzy ¿ycia monastycznego.
Dzisiaj jedna z nauk psychologicznych zwana chronobiologi¹ dog³êbnie
zajmuje siê czasem i periodycznym powtarzaniem siê pewnych zjawisk fizjologicznych wp³ywaj¹cych na nastrój i ogólne funkcjonowanie organizmu. Nie
mo¿na jednak przyj¹æ, ¿e to w³anie wspó³czenie po raz pierwszy zainteresowano siê takimi zagadnieniami. Wrêcz przeciwnie ju¿ staro¿ytni zastanawiali siê nad
tymi sprawami, które przecie¿ cile dotyczy³y cz³owieka, jego fizjologii oraz
¿ycia wewnêtrznego. Trzeba podkreliæ, ¿e tak¿e pierwsi organizatorzy ¿ycia
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cenobitycznego mieli doæ dobre pojêcie o naturalnych biologicznych rytmach,
zdawali sobie te¿ sprawê, ¿e dostosowanie siê do nich wp³ywa na utrzymanie
równowagi psychofizycznej. Z tego te¿ powodu ró¿ne czynnoci klasztorne przepisywali oni cile ustalonym porom w ci¹gu dnia, co sta³o siê podstaw¹ egzystencji mniszej.
Liczne regu³y monastyczne powstawa³y w ró¿nych klimatach, co uzale¿nione by³o od umiejcowienia wspólnot mniszych. Zakonodawcy musieli siê wiêc
liczyæ ze specyficznymi warunkami charakterystycznymi tylko dla danego obszaru. St¹d te¿ przepisy dotycz¹ce godzin, liczby posi³ków czy te¿ ubioru i rodzaju pracy uzale¿nione by³y od realnych potrzeb.
W artykule omówiony zosta³ harmonogram dnia obowi¹zuj¹cy we wspólnotach monastycznych na podstawie regu³ Augustyna z Hippony, Cezarego z Arles
oraz Benedykta z Nursji. wiêty Augustyn (zm. 430)1 dzia³aj¹cy w Afryce Pó³nocnej przy organizowaniu klasztorów bra³ pod uwagê mo¿liwoci nie tylko fizjologiczne, ale te¿ psychiczne osób decyduj¹cych siê ¿yæ we wspólnocie mniszej. Podobnie postêpowa³ Cezary z Arles (zm. 543 r.)2, dzia³aj¹cy w Galii.
Jednak mistrzem w organizacji ¿ycia klasztornego okaza³ siê Benedykt
z Nursji (zm. 547)3, którego regu³a sta³a siê popularna przede wszystkim w Italii.
Na temat w. Augustyna zob.: G.I. Bonnier, St. Augustine. Life and Controvesies, Norwich
1986; P. Brown, Augustyn z Hippony, t³um. W. Radwañski, Warszawa 1993; H. Chadwick, Augustyn, t³um. T. Szafrañski, Warszawa 2000; H. Cichowski, w. Augustyn jako teoretyk ascezy zakonnej, Przegl¹d Teologiczny” 11 (1930), s. 500-523; G. Corcoran, Saint Augustine on Slavery, Roma
1985; A. Trape, wiêty Augustyn. Cz³owiek  duszpasterz  mistyk, t³um. J. Sulowski, Warszawa
1987; F. von der Meer, Augustine the Bishop. The Life and work of Father of the Church, London
1978; A. Zümkeller, Das Mönchtum des heiligen Augustinus, Würzburg 1968; wydania regu³y w.
Augustyna: Regu³a w. Augustyna, [w:] Staro¿ytne regu³y zakonne, t³um. M. Starowieyski, PSP
(Pisma Starochrzecijañskich Pisarzy) 26, Warszawa 1980, s. 93-102; Ordo monaterii i Praeceptum, t³um. i komentarz M. Starowieyski, [w:] w. Augustyn. Pisma monastyczne, ród³a Monastyczne (rMon) 27, Tyniec-Kraków 2007. Przek³adu dokonano na podstawie wydania: L. Verheijen,
La Règle de saint Augustin, I. Tradition manuscrite, Paris 1967, Ordo monasterii, 148-152 i Praeceptum 417-437. W artykule cytaty za: Patrologiae cursus completus. Series Latina (PL) 32.
2
Na temat w. Cezarego zob.: P. Riché, Césaire d’Arles, Paris 1958; M. Chaillan, Saint Césaire
(470-543), Paris 1912; A. Malnory, Saint Césaire évêque d’Arles 503-543: thèse présentée a la
Faculté des Lettres de Paris, Paris 1894; A. Vogüé, Cesareo de Arles y los origenes de las clausura de las monjas, „Studia Silensia” t. XII (1986), s. 183-195; w. Cezary z Arles, oprac. A. ¯urek,
Kraków 2002; w artykule cytaty za: S. Caesarii Regula ad virgins, PL 67; przek³ad polski, [w:]
Cezary z Arles, Pisma monastyczne, t³um. E. Czerny, M. Borkowska, J. Pi³at, rMon 2, Kraków
1994; Regu³a Cezarego z Arles, [w:] Staro¿ytne regu³y zakonne, t³um. M. Starowieyski, PSP 26,
Warszawa 1980.
3
Zob. Benedykt z Monte Cassino, jego wejcie do historii, do kultu i czci, [w:] Aby we wszystkim Bóg by³ uwielbiony. Rozwa¿ania monastyczne, pr. zbiorowa przygotowali benedyktyni tynieccy, Tyniec 1984, s. 44-54; P. Carosi, Il primo monastero Benedettino, Roma 1956; T.M. D¹bek,
wiêty Benedykt z Nursji, Kraków 2004; W. Derkse, „Regu³a wiêtego Benedykta dla pocz¹tkuj¹cych, Kraków 2008; T. Fry (red.), The Rule of St. Benedict. In Latin and English with Notes,
1
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W swoim klasztorze wszystko ustali³ w ten sposób, by nikt nie czu³ siê zmêczony i nie wykonywa³ obowi¹zków przekraczaj¹cych jego mo¿liwoci oraz by
wszyscy odczuwali wewnêtrzn¹ radoæ z przebywania we wspólnocie. Okaza³ siê
przy tym bystrym obserwatorem ¿ycia codziennego i nie tylko tworzy³ teoretyczne prawa, ale tak¿e jako znakomity praktyk wciela³ je w ¿ycie. Z drugiej jednak
strony wiedzia³, ¿e nie wszystko uda siê zrealizowaæ, gdy¿ nie zawsze pozwalaj¹
na to ludzkie mo¿liwoci. Zreszt¹ natura ludzka w obliczu sztywnych praw niejednokrotnie okazuje siê s³aba i ulega pokusom. Benedykt niczego na si³ê nie
narzuca³, nie próbowa³ nawet zmieniaæ pewnych naturalnych przyzwyczajeñ
ludzkich, które pozwala³y egzystowaæ i podtrzymywaæ siê przy ¿yciu. Ten wielki zakonodawca czasami nawet widzia³ s³aboæ cenobitów, dlatego nagina³ prawa ustalone przez siebie i stosowa³ czêsto dyspensy.
I. NAPRZEMIENNOÆ AKTYWNOCI FIZYCZNEJ I DUCHOWEJ
Cenobici opieraj¹cy siê na regule Augustyna z Hippony od samego rana
wykonywali pracê rêczn¹ a¿ do seksty (szóstej godziny dnia). Potem, od seksty,
czyli od po³udnia, a¿ do pory nony zajmowali siê studiami, a wiêc prac¹ intelektualn¹. Mniej wiêcej o dziewi¹tej godzinie dnia (czyli ok. piêtnastej) zasiadali do
wspólnego posi³ku, a po jego zakoñczeniu znów zabierali siê do swoich obowi¹zków – czy to w ogrodzie, czy te¿ w innych miejscach – i wykonywali je a¿ do
nastania pory nieszporów4. Przypuszczaæ nale¿y, ¿e na godziny ranne przepisane
zosta³y ciê¿sze prace, a po po³udniu wykonywano lekkie czynnoci. Chocia¿ nie
ma o tym bezporedniej wzmianki, jednak porednio mo¿na wysnuæ taki wniosek. Zgodnie z regu³¹ mnisi udawali siê do ogrodu, a przecie¿ tam z pewnoci¹
Collegeville-Minnesota 1981; G. Holzherr, Regu³a benedyktyñska w ¿yciu chrzecijañskim, Tyniec
1988; B. Jaspert, Die Regula Benedicti – Regula Magistri – Kontroverse, Hildesheim 1975;
R. Hanslik, Benedicti Regula, Vindobonae 1977; Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum
(CSEL) 75; A. de Vogüé, La Règle de Saint Benoît, t. I-II, Paris 1971-1972; Sources Chrietiennes
(SCh), s. 181-182; komentarz – t. IV-VI, 1971, (SCh), s. 184-186; przek³ad polski, [w:] Regu³a
Mistrza. Regu³a w. Benedykta, t³um. B. Turowicz, rMon 40, Tyniec  Kraków 2006; M. Starowieyski (red.) Staro¿ytne regu³y zakonne, PSP 26, Warszawa 1980; najwa¿niejsze komentarze do
regu³y w. Benedykta: A. Böckmann, Perspektiven der Regula Benedicti. Ein Kommentar zum Prolog und den Kapiteln, Münsterschwarzach 1968; I. Herwegen, Sinn und Geist der Benediktinerregel, Einsiedeln 1944; G. Hozherr, Die Benediktsregel. Eine Anleitung zu christlichem Leben, Dusseldorf 2000; T.G. Kardong, Benedict’s rule. A Transation and Commentary, Collegeville 1996;
A. de Vogüe, La communauté et l’abaté dans la Reglè de saint Benoît, Paris 1961; A. de Vogüe, La
Reglè de saint Benoît. Commentaire doctrinal et spiritual, Paris 1977.
4
Augustinus, Regula secunda 2, Patrologiae cursus completus. Series Latina [dalej cyt. PL]
32, 1450: Operentur a mane usque ad sextam et a sexta usque ad nonam vacent lectioni et ad nonam reddant codices. Et posquam refecerint, sive in horti, sive ubicumque necesse fuerit, faciant
opus usque ad horam lucernarii; przek³ad pol.: w. Augustyn, Ordo monaterii (Porz¹dek klasztoru) 3, rMon 27, s. 151-152.
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nie pracowali ciê¿ko, a wszelk¹ aktywnoæ, jak¹ wtedy podejmowali, mo¿na by
raczej traktowaæ jako przyjemn¹.
Na podstawie tej krótkiej informacji zawartej w regule mo¿na dowiedzieæ siê,
jak¹ wiedz¹ z zakresu chronobiologii dysponowa³ w. Augustyn. Wiedzia³, ¿e
przy podejmowaniu wszelkiej aktywnoci pierwszorzêdne znaczenie maj¹ najpierw naturalne predyspozycje ludzi oraz ich zdolnoæ do przystosowania siê do
up³ywaj¹cego czasu. Opieraj¹c siê na w³asnym dowiadczeniu i wnikliwej obserwacji ¿ycia codziennego, opracowa³ plan dnia najbardziej korzystny dla funkcjonowania organizmu ludzkiego. Zauwa¿y³, ¿e wiêkszoæ osób jest zdolna do
podjêcia wysi³ku fizycznego w³anie rano. Taki doæ wysoki poziom energii
utrzymuje siê przewa¿nie do po³udnia, kiedy zbli¿a siê godzina seksty. Im bardziej dzieñ chyli siê ku koñcowi, tym wiêcej energii stopniowo uchodzi z organizmu, co sprzyja wyciszeniu i kontemplacji. St¹d te¿ godziny popo³udniowe
sta³y siê najbardziej odpowiednie dla rozmylañ i lektury duchowej.
Bior¹c to wszystko pod uwagê, Augustyn podkreli³ koniecznoæ rozpoczêcia
pracy zaraz od samego rana, a krótk¹ przerwê od zajêæ ustali³ jedynie w czasie
oficjum tercji. Oczywicie poleca³ wracaæ do swych obowi¹zków po zakoñczeniu modlitw5. Zreszt¹ taka naprzemiennoæ czynnoci by³a czym Charakterystycznym dla wiêkszoci regu³ monastycznych.
Na podstawie regu³y Cezarego z Arles przeznaczonej dla mniszek dowiadujemy siê, ¿e podobnie, jak to wystêpowa³o we wspólnocie mêskiej, tak równie¿
w klasztorze ¿eñskim istania³a dobra organizacja zajêæ, a zmieni³ siê jedynie rodzaj wykonywanej czynnoci. Mniszki wiêcej czasu powiêca³y gotowaniu, ale
wykonywa³y swoje obowi¹zki, podobnie jak i mnisi, wed³ug okrelonych dy¿urów6.
W³aciwie ju¿ od samego rana podejmowa³y pracê i podczas wigilii zajmowa³y siê przêdzeniem we³ny, a równoczenie s³ucha³y, jak jedna z mniszek czyta
pozosta³ym fragment Pisma wiêtego. Wbrew pozorom uda³o siê im unikn¹æ
rozproszenia i nic nie odci¹ga³o ich uwagi od treci czytañ, gdy¿ wszelkie czynnoci, jakie podejmowa³y, nie by³y na tyle skomplikowane, by mog³y wzbudzaæ
wewnêtrzne rozproszenie. Ten ranny wysi³ek fizyczny odgrywa³ doæ wa¿n¹ rolê,
bo przede wszystkim mobilizowa³ organizm do dalszego funkcjonowania w ci¹5
Augustinus, Regula secunda 2, PL 32, 1451-1452: Otiosum verbum apud eos non sit.
A mane ad opera sua sedeant: post orationem tertiae eant similiter ad opera sua. Non stantes fabulas contexant nisi forte aliquid sit pro utilitate animae: sed sedentes ad opera laceant, nisi forte
necessitas operis exegerit ut loquatur quis. w. Augustyn, Ordo monasterii (Porz¹dek klasztoru)
9, s. 153.
6
S. Caesarii, Regula ad virgins, PL 67, 1109: Quae coquent singuli illis meri pro labore addentur. In omni ministerio, corporali tamen, in conquina, vel quidquid quotidianus exigit usus, vicibus sibi, excepta matre vel praeposita, succedere debent; przek³ad pol.: Cezary z Arles, Regu³a
dla dziewic XII, PSP 26, s. 125.
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gu nastêpnych godzin. Zmusza³ tak¿e do czuwania podczas czytañ i nie pozwala³ zasn¹æ przy wykonywaniu obowi¹zków7.
Zgodnie z wyznaczonym planem zajêæ od samego rana do drugiej godziny
dnia (mniej wiêcej do ósmej rano) obowi¹zywa³o czytanie, natomiast przez pozosta³¹ czêæ dnia praca fizyczna. W trakcie podejmowania wszelkich czynnoci
panowa³a cisza. Trzeba dodaæ, ¿e wszelka rozmowa anga¿owa³a przecie¿ si³y
i energiê, a tê nale¿a³o zachowaæ, by skutecznie wykonaæ odgórne polecenia.
Oczywicie czasem bezwzglêdna cisza nie by³a wskazana ze wzglêdu na ospa³oæ mniszek, dlatego te¿ przy wspólnej pracy jedna z nich mog³a na g³os czytaæ
innym a¿ do trzeciej godziny dnia (czyli mniej wiêcej do dziewi¹tej rano)8. Mo¿e
to wiadczyæ o tym, ¿e organizm ludzki ranem potrzebuje wiêkszej mobilizacji,
by potem móc prawid³owo funkcjonowaæ, a s³uchanie czyjego g³osu w³anie
pobudza³o do wiêkszej aktywnoci i narzuca³o pewne tempo pracy. Dzia³o siê tak
zw³aszcza wtedy, gdy tekst by³ czytany wyranie i w sposób jednostajny. Z drugiej strony pozwalano tak¿e na samodzielne powiêcanie siê lekturze w ciszy.
Praktycznie by³o to mo¿liwe tylko rano przez pierwsze dwie godziny dnia. By³
to stosunkowo krótki okres, ale widocznie nie odczuwano wiêkszej potrzeby
oddawania siê studiom i pracy umys³owej. Warto zauwa¿yæ, ¿e w mêskiej regule
Cezary z Arles przepisa³ mnichom a¿ trzy godziny na indywidualne czytanie. Byæ
mo¿e zakonodawca s¹dzi³, ¿e mê¿czyni s¹ w stanie d³u¿ej powiêciæ siê aktywnoci intelektualnej i wykazuj¹ wiêksz¹ mobilizacjê, by skupiæ myli. S¹ to jednak hipotezy.
Zgodnie z Regu³¹ przeznaczon¹ dla mê¿czyzn wa¿ne by³o zachowanie pos³uszeñstwa i podporz¹dkowanie siê odgórnym poleceniom9. Wszyscy, bez ¿adnego wyj¹tku, po godzinie trzeciej udawali siê do miejsca pracy10.
Benedykt z Nursji zdawa³ sobie sprawê, ¿e aby zachowaæ równowagê psychofizyczn¹, trzeba naprzemiennie oddawaæ siê ró¿nym aktywnociom. Dlatego
ustali³ okrelone godziny, w których nale¿a³o wykonywaæ pracê fizyczn¹, a w innych oddawaæ siê lekturze duchowej11. Inny harmonogram zajêæ rozpisa³ na poS. Caesarii, Regula ad virgines, PL 67, 1109: In vigilis, ut nemo per otium somno gravetur,
ea opera fiat quae mentem non retrahat a lectionis auditu. Si qua gravatur somno, aliis sedentibus
iubeatur stare, ut possit a se somui mareorem repellere, ne in opere Dei aut tepida inveniatur, aut
negligens. Cezary z Arles, Regu³a dla dziewic XIII, s. 125.
8
S. Caesarii, Regula ad virgines PL 67, 1109-110: […] una de sororibus usque ad tertiam
legat, de reliquo meditatio verbi Dei et oratio de corde non cesset […]. Cezary z Arles, Regu³a dla
dziewic XVIII, s. 126.
9
Cezary z Arles, Regu³a dla mnichów VII, PSP, t. XXVI, s. 117.
10
Tam¿e XIV, s. 118.
11
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 703: Otiositas inimica est animae, et ideo certis temporibus occupari debent fratres in labore manuum, certis iterum horis in lectione divina; przek³ad
pol. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 1, rMon 40, s. 468.
7
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szczególne okresy w roku. Uwzglêdnia³ przy tym ludzkie predyspozycje oraz
koniecznoæ dostosowania siê do zmian czasu dobowego i pór roku.
Na pracê fizyczn¹ przeznaczy³ oko³o szeciu godzin dziennie12, ale wa¿ne
jest, ¿e nie nakazywa³ wykonywaæ jej ci¹gle bez ¿adnej przerwy. Zgodnie z zasad¹ ora et labora przeplata³ j¹ prac¹ duchow¹, co wiadczy³o o jego zdroworozs¹dkowym podejciu. Zakonodawca dba³ przede wszystkim o to, by zachowaæ spokój ducha, nawet jeli mia³o siê to dokonaæ kosztem obowi¹zków
klasztornych i jeli trzeba by³o wczeniej skoñczyæ pracê.
W okresie letnim, trwaj¹cym od Wielkanocy do pierwszego padziernika,
najpilniejsze obowi¹zki nale¿a³o wykonywaæ ju¿ od samego rana, czyli od pierwszej godziny, i powiêcano siê im a¿ do czwartej godziny dnia (czyli do dziesi¹tej rano wed³ug naszej rachuby)13. Benedykt zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e
w porze letniej w³anie godziny ranne s¹ najbardziej korzystne dla wysi³ku fizycznego. Wtedy organizm ludzki ma najwiêcej energii, któr¹ w miarê up³ywu
czasu traci, np. na skutek upa³ów.
Od czwartej godziny prawie a¿ do seksty (czyli do po³udnia), kiedy przypada³a pora seksty, cenobici oddawali siê duchowej lekturze14. Widocznie przed
posi³kiem niewskazany by³ znaczny wysi³ek organizmu, który móg³ os³abiaæ.
Benedyktowi zale¿a³o raczej na tym, by mnisi pozostawali wypoczêci i z chêci¹
zabierali siê do pracy. Pora seksty przeznaczona by³a na posi³ek, a po jego zakoñczeniu nastêpowa³a sjesta. Mnisi k³adli siê na ³ó¿kach i odpoczywali w ciszy,
zachowuj¹c ca³kowite milczenie. Tylko dziêki temu mo¿liwa by³a pe³na regeneracja organizmu i nabranie si³ do dalszej aktywnoci.
Taka przerwa w codziennych zajêciach sta³a siê istotna dla prawid³owego
funkcjonowania, gdy¿ niemo¿liwe by³o ci¹g³e podejmowanie wysi³ku. W tym
czasie niektórzy mnisi, jeli odczuli tak¹ potrzebê i nie byli na tyle znu¿eni, mogli
zaj¹æ siê czytaniem, ale nie robili tego na g³os, gdy¿ nie mogli zak³ócaæ ogólnego spokoju15. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e niektórzy sporód nich w tym czasie oddawali siê drzemce, a tym bardziej by³o to mo¿liwe, kiedy panowa³ upa³.
Nonê mnisi odmawiali nieco wczeniej, bo ju¿ o wpó³ do dziewi¹tej, a nie
tak jak tradycyjnie o dziewi¹tej godzinie dnia. Po tym officjum ponownie zajmowali siê ró¿nymi rêcznymi czynnociami i tak zape³niali sobie czas a¿ do nieM. Starowieyski, Wstêp, [w:] Regu³a w. Benedykta, PSP, t. XXVI, s. 184.
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 703: id est ut a Pascha usque calendas Octobris
a mane exeuntes a prima usque hora paene quarta laborent quod necessarium fuerit. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 3, s. 468.
14
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 703: Ab hora autem quarta usque hora quasi sextam
agent lectioni vacent. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 4, s. 468.
15
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 703: Post sextam autem surgentes a mensa pausent in
lectis suis cum omni silentio, aut forte qui voluerit legere sibi sic legat ut alium non inquietet. w.
Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 5, s. 468.
12

13
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szporów16. Widaæ z powy¿szych przepisów, ¿e w okresie letnim na czynnoci
fizyczne przeznaczone by³y godziny ranne i popo³udniowo-wieczorne. rodek
dnia by³ niekorzystny dla tego typu zajêæ z uwagi na pogodê, m.in ze wzglêdu
na upa³ panuj¹cy w samo po³udnie. Czynnoci podejmowane w poszczególne dni
nie mog³y byæ jednostajne. W niektórych porach cenobici wykazywali najwiêcej
si³ do podjêcia wysi³ku fizycznego, natomiast w innych, kiedy wychodzi³a z nich
ca³a energia, odpoczywali lub zazwyczaj powiêcali siê czytaniu Pisma wiêtego. Dziêki takiej naprzemiennoci w czynnociach oraz odpowiednio d³ugim
przerwom miêdzy nimi z wiêksz¹ skutecznoci¹ wype³niali polecenia prze³o¿onych i za³atwiali najpilniejsze sprawy. Wynika³o to tak¿e z natury cz³owieka,
który zawsze d¹¿y do tego, by podtrzymywaæ siê jak najd³u¿ej w zdrowiu, zachowuj¹c przy tym równowagê wewnêtrzn¹.
Benedykt nigdy nie chcia³ przemêczaæ mnichów, co prawda, poleca³ pracê
fizyczn¹, ale zawsze trzyma³ siê zasady umiaru17. Jako niezwykle bystry obserwator praktycznie i bez idealizmu podchodzi³ do wielu spraw. Widzia³, ¿e w lecie dzieñ by³ doæ d³ugi, wiêc nie trzeba by³o powiêcaæ siê pracy przez d³ugie
godziny, lecz mo¿na mia³o wyznaczyæ d³u¿szy czas na wypoczynek. Zreszt¹
wielokrotnie w po³udnie temperatura by³a doæ wysoka, co prowadzi³o do wycieñczenia organizmu i uniemo¿liwia³o braciom efektywne realizowanie poleceñ
starszych. Dlatego w. Benedykt w samym rodku dnia zwolni³ cenobitów od
pracy fizycznej, co nie znaczy, i¿ chcia³, by pozostali ca³kowicie bezczynni.
O tej porze odpoczywali oni, ale niekoniecznie biernie, bo mogli skupiæ siê te¿
na czytaniu tekstów duchowych lub na rozmylaniu. Ta czynnoæ stanowi³a dla
nich pewnego rodzaju rekreacjê. Umieszczenie takiego przepisu w regule wiadczy o g³êbokiej wiedzy psychologicznej Benedykta. Przecie¿ nie tylko cia³o podlega zasadom chronobiologii, ale tak¿e psychika ludzka, która jest z nim nierozerwalnie zwi¹zana. Wszelkie przemiany fizjologiczne maj¹ tak¿e wp³yw na
nastrój i stan duchowy.
Jeszcze inny harmonogram obowi¹zywa³ w porze zimowej, czyli w okresie
od pierwszego padziernika a¿ do nastania Wielkiego Postu. Wówczas mnisi
z samego rana powiêcali czas na pouczaj¹c¹ lekturê i tak czynili a¿ do drugiej
godziny dnia (czyli do ok. ósmej rano)18. Widocznie ranna pora by³a najbardziej
korzystna, aby w³anie wtedy zaj¹æ siê czytaniem. Zreszt¹ dzieñ stawa³ siê wów16
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 703: Et agatur nona temperius mediante octava hora,
et iterum quod faciendum est operentur usque ad vesperam. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 6,
s. 468.
17
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 703: Omnia tamen mensurate fiant propter pusillanimes. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 9, s. 468.
18
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 703: A calendas autem Octobris usque caput quadragesimae, usque in hora secunda plena lectioni vacant. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 10,
s. 468.
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czas coraz krótszy, nad ranem by³o jeszcze ciemno i niemo¿liwe by³o wykonywanie pilnych prac. Wraz z nadejciem pory jesienno-zimowej organizm ludzki
odczuwa ju¿ os³abienie, st¹d te¿ rankiem bardziej sk³onny jest do kontemplacji.
Niemniej jednak w miarê up³ywu godzin, gdy robi³o siê ju¿ janiej, mnisi zobowi¹zani zostali do pracy. Tym bardziej by³o to istotne, ¿e dzieñ by³ coraz krótszy
i przewa¿nie trzeba by³o skoñczyæ najpilniejsze rzeczy przed zachodem s³oñca.
Po drugiej godzinie dnia wszyscy odprawiali modlitwy tercji, czyli trochê
wczeniej, ni¿ zazwyczaj przypada³a trzecia godzina. Po tym oficjum zabierali
siê natychmiast do przydzielonych im prac, które wykonywali bez ¿adnej przerwy a¿ do nastania nony19. Widaæ wyranie, ¿e porz¹dek czynnoci uleg³ tutaj
odwróceniu w porównaniu z czasem letnim. Autor regu³y zdawa³ sobie sprawê,
¿e w zimie to ranek bardziej sprzyja wysi³kowi umys³owemu ni¿ fizycznemu.
W zimie cenobici byli bardziej ospali i ociê¿ali, nawet po przespanej nocy. Odczuwali potrzebê za¿ywania d³u¿szego snu, szczególnie w czasie przesilenia, kiedy w wiêkszym stopniu ulegali os³abieniu. Zabieranie siê do rêkodzie³a od samego rana w takim wypadku by³oby niewskazane. Do wysi³ku fizycznego
nale¿a³o siê przyzwyczajaæ stopniowo wraz z up³ywem czasu, kiedy robi³o siê
coraz janiej. Jednak kiedy cenobici ju¿ rozpoczêli aktywnoæ fizyczn¹, to nie
koñczyli jej szybko, lecz trwali w niej przez wiêksz¹ czêæ dnia i nie wyznaczali
przerwy w po³udnie na czytanie czy rozmylania. Pogoda i upa³ nie przeszkadza³y ju¿ i nie parali¿owa³y mnichów, jak to mia³o miejsce w lecie.
Gdy mnisi us³yszeli pierwsze dzwonienie informuj¹ce ich, ¿e zbli¿a siê kanoniczna pora nony, to obowi¹zkowo przerywali swoje czynnoci i czekali kolejnego sygna³u20. Wtedy zasiadali do sto³u, by spo¿yæ wspólny posi³ek, a potem
nie wracali ju¿ do ¿adnej pracy, lecz skupiali siê na lekturze duchowych tekstów
i modlitwie21. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e w zimie godziny popo³udniowe i wieczorne przeznaczane by³y na zas³u¿ony odpoczynek po wielogodzinnej pracy
oraz na aktywnoæ intelektualn¹ i duchow¹. Za niewskazane uznano podejmowanie wówczas ciê¿kiego wysi³ku. D³ugie wieczory i szybko zapadaj¹ca ciemnoæ sprzyja³y te¿ wiêkszemu skupieniu i kontemplacji. Z regu³y o tej porze panowa³a cisza, a zmêczeni mnisi nie czynili ju¿ gwaru. W³anie w tych zimnych
miesi¹cach organizm zawsze odczuwa ogólne os³abienie, dlatego te¿ pod wieczór
stopniowo przygotowuje siê ju¿ do nocnego spoczynku. Tym bardziej wiêc osoby przeznaczone do stanu mniszego nie mog³y zajmowaæ siê skomplikowanymi
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 703: Hora secunda agatur tertia, et usque nona omnes
in opus suum laborent quod eis iniungitur. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 11, s. 468.
20
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 703: Facto autem primo signo nonae horae, disjungant se ab opere suo singuli et sint parati dum secundum signum pulsaverit. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 12, s. 468.
21
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 703: Post refectionem autem vacent lectionibus suis
aut psalmis. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 13, s. 468.
19
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sprawami, które mia³y do za³atwienia, co wywo³ywa³o u nich ogólne rozproszenie ducha.
Wyj¹tkowym okresem by³ czas Wielkiego Postu, kiedy wiêcej czasu przeznaczano na lekturê i rozwa¿anie Pisma wiêtego. Benedykt wykazywa³ wówczas doæ du¿¹ elastycznoæ, nie trzyma³ siê cile harmonogramu i raczej gotów
by³ poczyniæ ustêpstwa na korzyæ przed³u¿enia czasu na modlitwê i czytanie.
W tym czasie bracia przygotowywali siê do Wielkanocy, dlatego zobowi¹zani byli do czytania duchowej lektury ju¿ od samego rana a¿ do koñca trzeciej
godziny dnia (czyli mniej wiêcej do dziewi¹tej rano), co znaczy, ¿e robili to nieco d³u¿ej ni¿ dotychczas. Natomiast pracowali do koñca dziesi¹tej godziny dnia22.
W tym wypadku pracê fizyczn¹ zaczynali o godzinê póniej, co zwi¹zane by³o
z koniecznoci¹ powiêcenia siê d³u¿ej pracy intelektualnej. Niemniej jednak
obowi¹zki klasztorne zajmowa³y im mniej wiêcej tyle samo czasu i jeli mnisi
co póniej zaczynali, to te¿ póniej koñczyli.
W okresie poprzedzaj¹cym najwa¿niejsze wiêto w roku liturgicznym mnisi
usilniej oddawali siê sprawom intelektualnym. Gdy rozpoczyna³ siê Wielki Post,
ka¿dy mnich otrzymywa³ po jednej ksi¹¿ce, któr¹ musia³ obowi¹zkowo przeczytaæ w ca³oci w tym czasie23.
W czasie kiedy obowi¹zywa³a mnichów lektura, musia³a panowaæ cisza. Specjalnie wybrani starsi mnisi nadzorowali cenobitów, aby przypadkiem nie marnowali wtedy czasu i nie oddawali siê pró¿nym rozmowom, przez co przeszkadzaliby innym w skupieniu24. Ogólnie cz³onkowie klasztornej wspólnoty nie mogli
rozmawiaæ w nieodpowiednim czasie25. Wynika³o to równie¿ z pewnej wiedzy psychologicznej w. Benedykta. Wiedzia³ on bowiem, ¿e zbytni gwar os³abia organizm
i utrudnia kontemplacjê oraz w³aciwe funkcjonowanie oragnizmu w ci¹gu dnia.
Jak w ka¿dym cenobium, Dzieñ Pañski nale¿a³ do wyj¹tkowych i wówczas
bracia zazwywczaj nie pracowali, a tylko niektórzy sporód nich byli wyznaczani
do wykonania okrelonych pilnych obowi¹zków26. Niedzielê cenobici przeznaczali
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 704: In Quadragesimae vero diebus, a mane usque ad
tertiam plenam vacent lectionibus suis, et usque decimam horam plena operentur quod eis iniungitur. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 14, s. 468.
23
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 704: In quibus diebus Quadragesimae aecipiant omnes
singulos codices de bibliotheca, quos per ordinem ex integro legant. Qui codices in caput Quadragesimae dandi sunt. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 15-16, s. 469.
24
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 704: Ante omnia sane deputentur unus aut duo seniores qui circumeant monasterium horis quibus vacant fratres lectioni, et videant ne forte inveniatur
frater acidiosus, qui vacet otio aut fabulis et non est intentus lectioni, et non solum sibi inutilis est,
sed etiam alios extollit. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 17-18, s. 469.
25
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 704: Neque frater ad fratrem iungatur horis incompetentibus. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 21, s. 469.
26
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 704: Dominico item die lectioni vacent omnes, excepto
his qui variis officiis deputati sunt. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 22, s. 469.
22
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z regu³y na lekturê i rozwa¿anie Pisma wiêtego. Jednak trzeba podkreliæ, ¿e
wród nich zdarzali siê te¿ leniwi, którzy nie chcieli oddawaæ siê czytaniu i aby
uchroniæ ich przed bezczynnoci¹, polecano im inne prace do wykonania27. Nie
mogli bowiem oddawaæ siê gnunoci i zawsze pozostawali czym zajêci. Zakonodawca zdawa³ sobie sprawê z niebezpieczeñstwa bezczynnoci, traktowa³ j¹ jako
szkodliw¹ dla ¿ycia duchowego i – byæ mo¿e dlatego – nie zwa¿a³ na to, czy jest
wiêto, czy te¿ zwyk³y dzieñ, lecz zawsze poleca³ podejmowaæ jak¹kolwiek aktywnoæ, czy to duchow¹, czy te¿ fizyczn¹. Na odpoczynek pozostawa³o tak naprawdê
niewiele czasu, chocia¿ zakonodawca uwzglêdni³ go w regule i traktowa³ jako istotny dla regeneracji organizmu oraz zachowania niezbêdnych si³ i ogólnego zdrowia.
Benedykt, rozpisuj¹c regu³ê, nie zawsze trzyma³ siê cile jej praw, wiele
razy w praktyce stosowa³ dyspensy b¹d to dotycz¹ce zajmowania siê prac¹, b¹d
oficjum, w zale¿noci od sytuacji. Jeli zaistnia³a koniecznoæ wykonania pilnej
pracy, to nawet oficjum zosta³o jej podporz¹dkowane. Zdarza³o siê to wtedy, gdy
pracê nale¿a³o skoñczyæ w miejscu znajduj¹cym siê doæ daleko od kocio³a.
Cenobici, którzy zostali przydzieleni do takich zajêæ, z pewnoci¹ nie zd¹¿yliby
na czas na odprawiane oficjum, chyba ¿e zakoñczyliby je o wiele wczeniej.
Takich mnichów opat zwalnia³ z koniecznoci przybywania do kocio³a na okrelone pory oficjum, lecz odprawiali oni godziny kanoniczne na tym miejscu,
gdzie akurat spe³niali swoje obowi¹zki28. Wówczas chwilowo przerywali zajêcia,
a po zakoñczonej modlitwie mogli bez przeszkód powróciæ do tego, co wczeniej
zaczêli, ale bez tracenia czasu na dochodzenie do okrelonych miejsc.
W tym wypadku przejawia³a siê myl praktyczna, obecna zreszt¹ w ca³ej
regule Benedykta. Widaæ, jak jej autor ekonomicznie podchodzi³ do wszystkich
kwestii, chc¹c zaoszczêdziæ nie tylko drogocenny czas, ale tak¿e si³y mnichów.
By³o to zreszt¹ niezwykle wa¿ne, gdy¿ zbytnia aktywnoæ ruchowa mog³a ich za
bardzo pobudziæ i powodowaæ rozproszenie duchowe. Zbyt du¿a mobilnoæ
mnichów nawet w obrêbie kompleksu klasztornego wielokrotnie przyczynia³a siê
do straty czasu. Zabieganie cenobitów by³o wiêc niewskazane, bo czas, który
musieliby powiêciæ na przemieszczanie siê, mogli przeznaczyæ na modlitwê czy
rêkodzie³o. Przede wszystkim zakonodawca mia³ tu na myli czas przeznaczony
na dotarcie do warsztatów czy te¿ na pola. St¹d te¿ jego racjonalne podejcie do
tej kwestii i inteligentne po³¹czenie modlitwy i pracy wykonywanej na tym samym miejscu bez wewnêtrznego rozdarcia i popiechu.
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 704: Si quis vero ita neglegens et desidiosus fuerit ut
non velit aut non posit meditare aut legere, iniungatur ei opus quod faciat, ut non vacet. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 48, 23, s. 469.
28
S. Benedicti, Regula XLVIII, PL 66, 743-744: Fratres qui omnino longe sunt in labore et
non possunt occurrere hora competenti ad oratorium – et abbas hoc perpendet, quia ita est – agant
ibidem opus Dei, ubi operantur, cum tremore divino flectentes genua. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 50, 1-3, s. 471.
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II. MODLITWA WE WSPÓLNOTACH MONASTYCZNYCH
We wszystkich wspólnotach monastycznych najwa¿niejsza by³a wspólna
modlitwa, która odbywa³a siê w cile okrelonych godzinach.
wiêty Augustyn wyznaczy³ na ni¹ takie godziny kanoniczne, jak matutinum,
tercjê, sekstê, nonê, nieszpory, podczas których odmawiano psalmy29. G³ówne
pory oficjum przypada³y mniej wiêcej co trzy godziny. W ten sposób mnisi mogli ca³y czas trwaæ na modlitwie, a w czasie pracy rozwa¿ali psalmy recytowane
ju¿ przed podjêciem zajêæ.
Po nieszporach oprócz modlitwy wa¿ne by³o tak¿e czytanie lekcji, które stanowi³o pouczenie dla cenobitów, zanim udali siê na nocny spoczynek. Zreszt¹
bezporednio przed snem nale¿a³o jeszcze odczytaæ psalmy30. wiadczy to o tym,
¿e dopóki mnisi byli wiadomi i nie spali, byli zobowi¹zani do aktywnoci duchowej a¿ do nastania nocy.
Zakonodawca zdawa³ sobie sprawê, ¿e w ró¿nych porach roku zmienia³a siê
d³ugoæ nocy, st¹d te¿ i liczba nocnych modlitw musia³a ulec zmianie. W okresie
od listopada do lutego obowi¹zywa³o najwiêcej modlitw do odmówienia, bo a¿
12 antyfon i szeæ psalmów, a jeszcze dodatkowo czytano trzy lekcje. W okresach, które by³y przejciowe miêdzy czasem letnim i zimowym, czyli w: marcu,
kwietniu, wrzeniu i padzierniku odmawiano 10 antyfon, piêæ psalmów oraz trzy
czytania. W porze letniej, czyli od maja do sierpnia, w czasie nocnych oficjów
przypada³o najmniej modlitw, bo tylko osiem antyfon, cztery psalmy oraz dwa
czytania31. Wraz ze skracaniem siê nocy modlitw musia³o byæ mniej, gdy¿ wymusza³ to wczesny wschód s³oñca.
Cezary z Arles w swojej regule wyznaczy³ okrelone pory przeznaczone na
opus Dei. Poniewa¿ s¹dzi³, ¿e godziny te by³y korzystnie ustalone, wobec tego
tym bardziej za niestosowne uzna³ spónianie siê na wspólne oficja. Nawet mnisi, którzy znajdowali siê daleko poza w³aciwym obiektem klasztornym, zobowi¹zani byli do wype³niania swych duchowych obowi¹zków na miejscu swej
pracy zaraz po us³yszeniu dwiêku wzywaj¹cego na modlitwê32. wiadczy to
tym, ¿e nale¿a³o zawsze bez wzglêdu na okolicznoci przestrzegaæ ustalonych
godzin oficjów.
Regu³a w. Cezarego w okresie od padziernika do Wielkanocy zaleca³a
wykonywanie wigilii sk³adaj¹cych siê z dwóch nokturnów oraz trzech czytañ.
Jednak nie zachêca³a do d³ugotrwa³ej lektury Pisma wiêtego. Wszyscy obowi¹zkowo czytali trzy kartki, czyli stosunkowo niedu¿o. Tylko tak¹ iloæ tekstu byli
29
30
31
32

w. Augustyn, Ordo monasterii (Porz¹dek klasztoru) 2, rMon 27, s. 151.
Tam¿e.
Tam¿e.
Cezary z Arles, Regu³a dla mnichów XI, PSP, t. XXVI, s. 117.

WSPÓ£CZESNE ZASADY CHRONOBIOLOGII STOSOWANE

131

w stanie dobrze przyswoiæ i zapamiêtaæ najistotniejsze kwestie. Po czytaniu znów
oddawali siê modlitwom, a potem po raz kolejny rozwa¿ali trzystronicowy fragment tekstu33. wiêty Cezary wiedzia³, ¿e istotne jest, by w³anie rankiem powiêcaæ siê czytaniu, bo wtedy umys³ ch³onie nowe informacje, które utrwalaj¹
siê nastêpnie w ci¹gu dnia.
Po lekturze cenobici znów piewali psalmy. Na jutrzni po ich odmówieniu
ca³oæ oficjum koñczyli recytacj¹ krótkiego fragmentu z Biblii, którego zreszt¹
ju¿ wczeniej uczyli siê na pamiêæ. Natomiast inne d³u¿sze teksty tylko czytali
i rozwa¿ali ich treæ. Takiego porz¹dku modlitw przestrzegali w ka¿dy dzieñ Pañski34. Z powy¿szego widaæ, ¿e w porze rannej mo¿liwy by³ wiêkszy wysi³ek
umys³owy, skoro odmawiano zmemoryzowane teksty. Byæ mo¿e nie sprawia³o
to zbyt wielkiej trudnoci, gdy¿ umys³ by³ wtedy wypoczêty po przespanej nocy.
W niektórych dniach w tygodniu modlitwy odmawiano w sposób bardziej
uroczysty, dotyczy³o to m.in.: sobót, niedziel i dni wi¹tecznych, kiedy cenobici
piewali chóralnie 12 psalmów. Dodatkowo jeszcze wys³uchiwali wtedy trzech
lekcji z ksi¹g Nowego Testamentu35. Widaæ z powy¿szego, ¿e oficjum stanowi³o
istotn¹ czêæ ¿ycia monastycznego, st¹d niezale¿nie od pory musia³o byæ odprawiane z pietyzmem.
W klasztorze Benedykta z Nursji w trakcie okresu zimowego, który przypada³ od pierwszego listopada a¿ do Wielkanocy, mnisi wstawali na oficjum nocne
o ósmej godzinie nocy. Pora ta by³a cile ustalona, tak aby sen trwa³ d³u¿ej ni¿
po³owa nocy. Dziêki temu mnisi po odpowiedniej dawce odpoczynku nie odczuwali zmêczenia w trakcie modlitwy36. Widaæ, ¿e dzieñ cenobitów zaczyna³ siê
bardzo wczenie, bo ju¿ nad ranem, ale wbrew pozorom nie sprawia³o im to wielkiej trudnoci. Organizm nie cierpia³ na brak snu, a wszelki niedosyt odpoczynku móg³ nadrobiæ w ci¹gu dnia, kiedy czasem mo¿na by³o sobie pozwoliæ na
drzemkê.
Po zakoñczeniu wigilii mnisi mieli jeszcze trochê czasu, podczas którego
rozmylali. Jeli niektórzy sporód nich odczuwali tak¹ potrzebê, to czas ten
mogli te¿ przeznaczyæ na czytanie37. Widaæ, ¿e harmonogram dnia zosta³ opracowany tak, aby miêdzy ró¿nymi wa¿nymi czynnociami, które bezwzglêdnie nale¿a³o wykonaæ, istnia³y jeszcze krótkie przerwy na wytchnienie i kontemplacjê.
Tam¿e, t. XX, s. 119.
Tam¿e, t. XXI, s. 119.
35
Tam¿e, t. XXV, s. 120.
36
S. Benedicti, Regula VIII, PL 66, 409: Hiemis tempore, id est a calendas Novembris usque
in Pascha, iuxta considerationem rationis, octava hora noctis surgendum est, ut modice amplius
de media nocte pausetur et iam digesti surgant. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 8, 1-2, s. 418.
37
S. Benedicti, Regula VIII, PL 66, 409-410: Quod vero restat post vigilias a fratribus qui
psalterii vel lectionum aliquid indigent meditationi inserviatur. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 8,
3, s. 418.
33

34
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Takie chwilowe zatrzymanie siê i zastanowienie nad sob¹ przed podjêciem kolejnych obowi¹zków mia³o du¿e znaczenie dla regeneracji organizmu. Zabieganie by³o czym niewskazanym, niczego nie mo¿na by³o przyspieszaæ, a zw³aszcza wykonywania godzin kanonicznych.
Pora wstawania mog³a siê trochê zmieniaæ, w zale¿noci od pory roku i mo¿liwoci samych mnichów. Przyk³adowo w okresie trwaj¹cym od Wielkanocy do
pierwszego listopada mnisi wstawali o innej porze i mo¿na przypuszczaæ, ¿e trochê wczeniej z uwagi na wczeniejsze witanie. Godzina pobudki zosta³a ustalona w ten sposób, aby po wigiliach mnisi mieli jeszcze krótk¹ przerwê, podczas
której mogli za³atwiæ najpilniejsze sprawy fizjologiczne. Po tej przerwie zaraz
o wicie zaczynali oficjum Jutrzni38. Benedykt uwzglêdnia³ tutaj naturalne potrzeby cenobitów, nigdy nie spycha³ cielesnoci na dalszy plan. Wszelkie sprawy
zwi¹zane z prawid³owym funkcjonowaniem organizmu musia³y byæ bezwzglêdnie za³atwione wczeniej, zanim podjêto s³u¿bê Bo¿¹. Tylko dziêki temu mo¿na
by³o póniej rzeczywicie skupiæ siê na modlitwie, kiedy ju¿ ¿adne ludzkie dolegliwoci nie rozprasza³y cz³owieka.
W czasie trwania oficjum nocnego w porze zimowej obowi¹zkowo nale¿a³o
wyrecytowaæ okrelone psalmy, po czym nastêpowa³o czytanie trzech lekcji39.
Podczas trwania wigilii czytano nie tylko teksty ze Starego i Nowego Testamentu, ale tak¿e objanienia do nich40. Widaæ wobec tego, ¿e w d³u¿sze zimowe noce
przeznaczano wiêcej czasu na czytanie. Siêgano przede wszystkim do tekstów
ród³owych, ale tak¿e starano siê je lepiej zrozumieæ dziêki literaturze pomocniczej. Po tych czytaniach znów odmawiano psalmy41. Zakonodawca s¹dzi³, ¿e
poranki najlepiej nadaj¹ siê na zg³êbianie duchowych treci, kiedy umys³ jest
wie¿y i bardziej sk³onny do przyswajania nowych informacji. Poranne nauki
d³u¿ej pozostawa³y w umyle mnichów, którzy potem przez ca³y dzieñ mogli
rozwa¿aæ w duchu to, co przyswoili sobie z samego rana.
W porze letniej trwaj¹cej od okresu wielkanocnego do pierwszego listopada,
w oficjach nocnych nadal obowi¹zywa³y te same psalmy do odpiewania co
i w porze zimowej. Niemniej jednak ze wzglêdu na krótkie noce nie czytano ju¿
38
S. Benedicti, Regula VIII, PL 66, 410: A Pascha autem usque ad supradictas calendas Novembris, sic temperetur hora ut vigiliarum agenda parvissimo intervallo, quo fratres ad necessaria
naturae exeant, mox matutini, qui incipiente luce agendi sunt, subsequantur. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 8, 4, s. 410.
39
S. Benedicti, Regula IX, PL 66, 422-423: Quibus dictis, dicto versu, benedicat abbas et,
sedentibus omnibus in scamnis, legantur vicissim a fratribus in codice super analogium tres lectiones, inter quas et tria responsoria cantentur. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 9, 5, s. 419.
40
S. Benedicti, Regula IX, PL 66, 423-424: Codices autem legantur in vigiliis divinae auctoritatis, tam Veteris Testamenti quam Novi, sed et expositiones earum, quae a nominatis et orthodoxis catholicis Patribus factae sunt. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 9, 8, s. 419.
41
S. Benedicti, Regula IX, PL 66, 424: Post has vero tres lectiones cum responsoria sua, sequantur reliqui sex psalmi, cum alleluia canendi. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 9, 9, s. 420.
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trzech lekcji, lecz z pamiêci odmawiano tylko jedn¹ lekcjê ze Starego Testamentu. Jeli chodzi o liczbê psalmów, to pozostawa³a ona mniej wiêcej taka sama
zarówno w lecie, jak i w zimie, czyli obowi¹zywa³o do odmówienia nie mniej
ni¿ 12 psalmów42. W czasie kiedy wschód s³oñca nastêpowa³ doæ wczenie,
a mnisi chcieli wczeniej udaæ siê do pracy, nie pozwalano sobie na d³ug¹ lekturê, polegano raczej na pamiêci cenobitów, którzy ju¿ wczeniej przyswoili sobie
na pamiêæ pewne teksty. Takie zmemoryzowane fragmenty Pisma wiêtego mog³y byæ szybciej odtwarzane z pamiêci, co by³o dogodne zw³aszcza w trakcie
trwania krótkich nocy.
Jednak mog³o siê zdarzyæ, ¿e zaspani mnisi spóniali siê na wigilie. Z tego
te¿ wzglêdu Psalm 94 odmawiany w tym czasie umylnie by³ sztucznie przed³u¿any, tak aby bracia mogli przychodziæ na modlitwy jeszcze w trakcie jego trwa42
S. Benedicti, Regula X, PL 66, 433-434: A Pascha autem usque ad calendas Novembris,
omnis ut supra dictum est psalmodiae quantitas teneatur, excepto quod lectiones in codice, propter
brevitatem noctium, minime legantur, sed pro ipsis tribus lectionibus una de veteri testamento memoriter dicatur, quam brevis responsorius subsequatur. Et reliqua omnia ut dictum est impleantur,
id est ut numquam minus a duodecim psalmorum quantitate ad vigilias nocturnas dicantur, exceptis tertio et nonagesimo quarto psalmo. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 10, 1-3, s. 421.
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Ikona z wyobra¿eniem Benedykta z Nursji

nia. Za naganne uwa¿ano przychodzenie po Chwa³a Ojcu tego psalmu43. Z tego
fragmentu regu³y wysnuæ mo¿na wniosek, ¿e czas przeznaczony na modlitwê nie
by³ a¿ tak cile ustalony, lecz raczej wykazywano tutaj pewn¹ elastycznoæ.
Wyj¹tkowym dniem by³a niedziela, kiedy na wigilie wstawano wczeniej ni¿
zwykle z uwagi na to, ¿e oficjum trwa³o d³u¿ej, nale¿a³o je wczeniej zacz¹æ. Po
odpiewaniu psalmów czytano cztery lekcje z responsoriami44. Potem znów odmawiano psalmy, a po nich czytano kolejne cztery lekcje45. Uroczycie odprawiane oficjum wymaga³o, by czytaæ wiêcej lekcji ni¿ w dni powszednie. W Dzieñ
Pañski nale¿a³o zag³êbiæ siê w tekstach biblijnych i nie ¿a³owano wówczas na
nie czasu, tym bardziej ¿e nikt nie musia³ siê spieszyæ do pracy.
Pod koniec wigilii równie¿ czytano kolejne cztery lekcje z Nowego Testamentu46, a po hymnie opat jeszcze dodatkowo czyta³ fragment z Ewangelii47.
w. Benedykt z Nursji, Regu³a 43, 4, s. 462.
S. Benedicti, Regula XI, PL 66, 433: Dominico die temperius surgatur ad vigilias. In quibus vigiliis teneatur mensura, id est, modulatis ut supra disposuimus sex psalmis et versu, residentibus cunctis disposite et per ordinem in subselliis, legantur in codice, ut supra diximus, quattuor
lectiones cum responsoriis suis. Ubi tantum in quarto responsorio dicatur a cantante gloria; quam
dum incipit, mox omnes cum reverentia surgant. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 11, 1-3, s. 422.
45
w. Benedykt z Nursji, Regu³a 11, 4-5, s. 422.
46
Tam¿e 11, 7, s. 422.
47
Tam¿e 11, 8-9, s. 422.
43

44
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Poranek niedzielny by³ w ca³oci przeznaczony na aktywnoæ umys³ow¹ i w³aciwie w ka¿dym tygodniu trzymano siê tej zasady. Taki niedzielny porz¹dek
sprawowania wigilii obowi¹zywa³ ca³y rok niezale¿nie od tego, czy to by³a pora
letnia czy zimowa48. Oczywicie czasem mog³o siê zdarzyæ, ¿e mnisi póniej
wstali z ³ó¿ek, dlatego w takim wypadku lekcje czy te¿ responsoria musia³y byæ
skrócone49, aby nie przemêczaæ zbytnio cenobitów. Widocznie zdarza³y siê takie
dni, kiedy ich organizmy odczuwa³y ju¿ przesilenie, w zwi¹zku z czym nie byli
ju¿ w stanie wczenie wstawaæ. Mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e w takich dniach
pozwalano sobie na d³u¿szy sen.
Modlono siê nie tylko na wigiliach nad ranem, ale tak¿e w ci¹gu ca³ego dnia
i zbierano siê na wspólne oficja w okrelonych godzinach kanonicznych, takich
jak jutrznia, pryma, tercja, seksta, nona, nieszpory i kompleta50. Przystêpowano
do wspólnej modlitwy co parê godzin, co nale¿a³o nie tylko do duchowych obowi¹zków mnichów, ale stanowi³o tak¿e dogodn¹ dla nich przerwê w wykonywanej pracy. Takie powtarzaj¹ce siê cykle w naprzemiennej aktywnoci fizycznej
i duchowej pozwala³y zachowaæ równowagê psychofizyczn¹.
III. CZAS WOLNY I ODPOCZYNEK
Mnisi z klasztoru Augustyna z Hippony widocznie mieli wolne chwile wy³¹cznie dla siebie. Przypuszczaæ jednak nale¿y, ¿e by³y one bardzo krótkie, gdy¿
zakonodawca nie powiêci³ im wiêkszej uwagi. Wiadomo jednak, ¿e mogli dobrze spo¿ytkowaæ wolny czas. Wówczas jeli chcieli, to oddawali siê indywidualnej modlitwie w oratorium, gdzie nikt im wtedy nie przeszkadza³, bo nie by³a
to pora odprawiania wspólnego oficjum51.
W regu³ach Cezarego z Arles praktycznie nie ma wzmianek o wolnym czasie, a jeli ju¿ taki siê znalaz³, to zazwyczaj omawiany wiêty poleca³ go przeznaczyæ na modlitwê lub g³êbsz¹ refleksjê nad wiêtymi tekstami.
Odgórnie ustalony plan dnia móg³ byæ niekiedy naruszony, a na pewno nie
musieli siê mu podporz¹dkowywaæ chorzy. W czasie kiedy odczuwali oni pewne
48
S. Benedicti, Regula XI, PL 66, 434: Qui ordo vigiliarum omni tempore tam aestatis quam
hiemis aequaliter in die dominico teneatur. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 11,11, s. 423.
49
S. Benedicti, Regula XI, PL 66, 434: Nisi forte – quod absit – tardius surgant: aliquid de
lectionibus breviandum est, aut responsoriis. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 11, 12, s. 423.
50
S. Benedicti, Regula XVI, PL 66, 455-456: Ut ait propheta: septies in die laudem dixi tibi.
Qui septenarius sacratus numerus a nobis sic implebitur, si matutino, primae, tertiae, sextae, nonae, vesperae completoriique tempore nostrae servitutis officia persolvamus, quia de his diurnis
horis dixit: Septies in die laudem dixi tibi. Nam de nocturnis vigiliis idem ipse propheta ait: Media
nocte surgebam ad confitendum tibi. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 16, 14, s. 429.
51
w. Augustyn, Praeceptum II.2, s. 157.

136

OLGA CYREK

dolegliwoci, poddawali siê swego rodzaju zdrowotnej kuracji, podczas której
gruntownie wypoczywali52. Zakonodawca zdawa³ sobie sprawê z wa¿nej roli
rekreacji i z pewnoci¹ pozwala³ czasem na relaks, w czasie którego mo¿na by³o
siê rozluniæ i rozprostowaæ cia³o po nu¿¹cej, jednostajnej pracy. Chocia¿ nie ma
w regule jakich bezporednich informacji na ten temat, to jednak mo¿na siê tego
domylaæ. Przecie¿ brak odpoczynku negatywnie wp³ywa³by na stan fizyczny
i psychiczny cz³onków zgromadzenia, co powodowa³oby wewnêtrzny niepokój,
rozdra¿nienie i w konsekwencji narzekanie na nadmiar obowi¹zków. Narzucony
rytm pracy móg³ chwilami wydawaæ siê mêcz¹cy i gdyby trwa³ bez ¿adnej przerwy, niekorzystnie odbi³by siê na ¿yciu duchowym cenobitów. Jednak wolny czas
musia³ byæ odpowiednio wykorzystany, aby przypadkiem nie dopuciæ do ca³kowitej bezczynnoci.
Trzeba podkreliæ, ¿e w. Cezary zauwa¿y³ równie¿ pewne niepokoj¹ce zjawiska pojawiaj¹ce siê na skutek nudy. Osoby znudzone monotoni¹ zwyk³ego dnia
niekiedy marnowa³y czas na pró¿ne pogawêdki, które mia³y im urozmaicaæ rutynê codziennych zajêæ. Te praktyki maj¹ce tak¿e z³y wp³yw na innych zdecydowanie potêpia³ galijski zakonodawca53.
Na temat czasu wolnego ma³o wypowiada³ siê nawet sam w. Benedykt, chocia¿ przecie¿ zas³yn¹³ jako doæ tolerancyjny zakonodawca, któremu zale¿a³o na
zdrowiu psychicznym i fizycznym mnichów. Z pewnoci¹ w klasztorze przestrzegaj¹cym jego regu³y w ci¹gu dnia istnia³y pory wolne od wszelkich zajêæ, ale
takie przerwy by³y na tyle krótkie, ¿e nawet o nich nie wspomniano. Przecie¿
obowi¹zkiem mnicha by³o zawsze pozostawanie w ci¹g³ej gotowoci do podjêcia jakiejkolwiek aktywnoci. Prawdziwej regeneracji organizmu s³u¿y³ w³aciwie tylko nocny odpoczynek.
Jednak trzeba zaznaczyæ, ¿e nawet podczas snu mnisi wykazywali wewnêtrzn¹ czujnoæ i zawsze pozostawali gotowi do powstania na oficjum54. Ich sen
musia³ byæ doæ p³ytki, a mimo to nie odczuwali zmêczenia dziêki wewnêtrznemu nastawieniu i mobilizacji. Podwiadomie wiedzieli, o której godzinie maj¹
wstaæ, a to powodowa³o, ¿e nie mogli siê oddawaæ marzeniom sennym, lecz jedynie lekko drzemali. Ci¹g³e powtarzanie pewnych rutynowych czynnoci powodowa³o, ¿e ich organizmy by³y w pewnym sensie zaprogramowane na okrelon¹
godzinê. Oczywicie czasem ich s³aboci nie pozwala³y im dzia³aæ jak maszyny.
Wstawanie z ³ó¿ek mog³o byæ niekiedy uci¹¿liwe, a mnisi wiele razy byli zaspani. Jednak po to w³anie cenobici ¿yli we wspólnocie, aby mogli wspieraæ siê
nawzajem. Jedni drugich lekko budzili lub te¿ mobilizowali do powstania, dziêki
czemu nikt nie móg³ usprawiedliwiaæ siê, ¿e siê spónia na modlitwê55. Widaæ
52
53
54
55

Cezary z Arles, Regu³a dla mnichów XVII, PSP, t. XXVI, s. 118.
Tam¿e, Regu³a dla mniszek XVIII, PSP, t. XXVI, s. 126.
w. Benedykt z Nursji, Regu³a 22, 6, s. 437.
Tam¿e 22, 8, s. 437.
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wobec tego, ¿e przy ustalaniu przepisów Benedykt zawsze liczy³ siê z mo¿liwoci¹ ich wykonania, wyznaczy³ wystarczaj¹c¹ iloæ snu, podczas którego mo¿liwa by³a regeneracja organizmu.
Wa¿ne jest te¿ to, ¿e aby zachowaæ równowagê duchow¹, cenobici w okrelonych godzinach bezwglêdnie zachowywali ciszê, co pozwala³o im zregenerowaæ organizm. Szczególnie w porze nocnej obowi¹zkowo milczeli, i to niezale¿nie od tego, czy wczeniej jedli kolacjê, czy te¿ nie56. Form¹ rekreacji mog³o byæ
tak¿e s³uchanie niebyt ciê¿kiej lektury, która by³a dla nich duchowym pokrzepieniem. Szczególnie dotyczy³o to pory wieczornej, kiedy po kolacji ju¿ nie rozmawiali, lecz s³uchali, jak jeden sporód nich czyta³ im Rozmowy autorstwa Jana
Kasjana albo ¯ywoty Ojców. Te teksty by³y doæ proste do zrozumienia i mo¿na
ich by³o s³uchaæ o tak pónej porze. Nie zajmowano siê wówczas trudnymi
fragmentami z Pisma wiêtego, za jakie uchodzi³y np. Heptateuch czy Ksiêgi
Królewskie. Zakonodawca zdawa³ sobie sprawê, ¿e wieczorem mnisi nie mogli
intensywnie myleæ57. Taki sam zwyczaj obowi¹zywa³ w okresie postu, kiedy nie
jadano wieczerzy. Zaraz po odprawieniu nieszporów i po chwilowej przerwie
mnisi zbierali siê na wspólne czytanie fragmentów z Rozmów. Mniej wiêcej o tej
porze odprawiali kompletê, a po jej zakoñczeniu zachowywali milczenie58. Widaæ wiêc, ¿e w porze wieczornej i nocnej nie panowa³ ju¿ niepotrzebny gwar,
który przeszkadza³by w nale¿ytym wypoczynku. Prawdziwy relaks i regeneracja
organizmu odbywa³y siê tylko w bezwzglêdnej ciszy.
IV. PORY POSI£KÓW
W klasztorach wielk¹ wagê przyk³adano do wspólnego zasiadania przy stole
na posi³ek, który przypada³ o cile ustalonych porach dnia. Godziny te jednak
mog³y siê nieznacznie zmieniaæ w zale¿noci od pory roku, która warunkowa³a
d³ugoæ dnia oraz pogodê.
S. Benedicti, Regula XLII, PL 66, 669: Omni tempore silentium debent studere monachi,
maxime tamen nocturnis horis. Et ideo omni tempore, sive ieiunii sive prandii. w. Benedykt
z Nursji, Regu³a 42, 1-2, s. 461.
57
S. Benedicti, Regula XLII, PL 66, 669-671, 42, 3-4: si tempus fuerit prandii, mox surrexerint a cena, sedeant omnes in unum et legat unus Collationes vel Vitas Patrum aut certe aliud quod
aedificet audientes non autem Heptateuchum aut Regum, quia infirmis intellectibus non erit utile
illa hora hanc scripturam audire, aliis vero horis legantur. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 42, 3-4,
s. 461.
58
S. Benedicti, Regula XLII, PL 66, 671-672: Si autem ieiunii dies fuerit, dicta vespera parvo
intervallo mox accedant ad lectionem Collationum, ut diximus. Et lectis quattuor aut quinque foliis
vel quantum hora permittit, omnibus in unum occurrentibus per hanc moram lectionis, si qui forte
in assignato sibi commisso fuit occupatus, omnes ergo in unum positi compleant et, exeuntes
a completoriis, nulla sit licentia denuo cuiquam loqui aliquid. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 42,
5-8, s. 461.
56
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Zgodnie z Ordo monasterii Augustyna z Hippony posi³ek zazwyczaj przypada³ na porê nony i stanowi³ dobre pokrzepienie dla mnichów przed udaniem siê
do swoich zajêæ59. W Praeceptum w. Augustyn zaznaczy³, ¿e we wspólnocie
klasztornej w niektórych okresach nale¿a³o zachowaæ post. Niemniej jednak zdarzali siê tacy sporód braci, którzy nie byli w stanie narzuciæ sobie takiej wstrzemiêliwoci w jedzeniu ze wzglêdu na s³aboæ cia³a. Wówczas pozwalano im
jeæ, ale tylko w godzinach przeznaczonych na posi³ek. Wyj¹tkowo tylko chorzy
mogli posilaæ siê przed ustalonymi porami60.
W porównaniu do innych regu³ monastycznych widaæ, ¿e ten afrykañski zakonodawca niewiele siê wypowiada³ na temat po¿ywienia, a tylko zaznaczy³ najwa¿niejsze sprawy dotycz¹ce tej kwestii. Mo¿na by za³o¿yæ, ¿e to zagadnienie
nie by³o dla niego na tyle wa¿ne, by je rozbudowaæ, a bardziej powiêci³ siê sprawom duchowym. Z tych krótkich informacji wynika tak¿e jego tolerancyjne podejcie do mnichów maj¹cych s³ab¹ naturê.
Cezary z Arles sprawom wy¿ywienia powiêci³ ju¿ o wiele wiêcej miejsca.
Podczas gdy Augustyn tylko napomina³ o koniecznoci zachowywania wstrzemiêliwoci i umiarkowania w jedzeniu (byæ mo¿e pozostawia³ tu pewn¹ swobodê wyboru), to galijski zakonodawca cile opracowa³ rodzaj i czas postów.
Zgodnie z Rekapitulacj¹ do ¿eñskiej regu³y wszyscy zobowi¹zani byli do
przestrzegania okrelonych terminów postów. Jednak wszystko zosta³o ustalone
w ten sposób, by nie stanowi³o zbytniego obci¹¿enia dla organizmu, a wszelkie
przepisy by³y mo¿liwe do wykonania. W okresie trwaj¹cym od Paschy do Piêædziesi¹tnicy w pi¹tki mo¿liwy by³ tylko jeden posi³ek61. Od dnia Piêædziesi¹tnicy
rozpoczyna³ siê post trwaj¹cy do kalend wrzenia (1 wrzenia). W tym czasie
jad³ospis ustalany by³ raczej zgodnie z indywidualnymi potrzebami. W nastêpnym okresie postu przypadaj¹cym od kalend wrzenia (1 wrzenia) do kalend
listopada (1 listopada) ustalono ju¿ bardziej sprecyzowane przepisy. Poszczono
a¿ trzy dni w tygodniu, czyli w poniedzia³ki, rody i pi¹tki. Najsurowszy rodzaj
ascezy przypada³ na okres od kalend listopada do Bo¿ego Narodzenia. Wtedy
post obowi¹zywa³ ka¿dego dnia, oczywicie z wy³¹czeniem sobót i niedziel oraz
wi¹t. Dodatkowo jeszcze siedmiodniowy post podejmowano przed wiêtem
Epifanii i zaraz po jego zakoñczeniu. Tak¹ ascezê praktykowano a¿ do tygodnia
poprzedzaj¹cego Wielki Post. W tym okresie poszczono w poniedzia³ki, rody
i pi¹tki62.

w. Augustyn, Ordo monasterii 3, s. 151-152: na nonê trzeba zwróciæ ksi¹¿ki, a po posi³ku
nale¿y wykonywaæ swoj¹ pracê.
60
w. Augustyn, Praeceptum III,1.
61
Cezary z Arles, Rekapitulacja, Regu³a dla mniszek 66, rMon 2, s. 77.
62
Tam¿e 67, s. 77-78.
59
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Na podstawie powy¿szych danych trudno ustaliæ, czy terminy postów
uwzglêdnione w regule ca³kowicie odpowiadaj¹ naturze ludzkiej, niemniej jednak na pewno mo¿na by³o ich przestrzegaæ. Wiele razy w ci¹gu tygodnia wyznaczano kilka dni postnych, ale nie sprawia³o to nikomu wielkiego trudu, gdy¿ post
nigdy nie obowi¹zywa³ w Dzieñ Pañski i wiêta. W ten sposób organizm móg³
szybko nadrobiæ wczeniejsze straty; zreszt¹ nigdy nie dopuszczano do sytuacji
jego wycieñczenia w wyniku wyg³odzenia. Jeszcze jedna sprawa jest godna odnotowania. Wydaje siê, ¿e w okresie letnim najbardziej swobodnie podchodzono
do wszelkich przepisów i liczono siê z naturalnymi predyspozycjami cz³onków
wspólnoty. Natomiast w okresie poprzedzaj¹cym wiêto Bo¿ego Narodzenia narzucano sobie najciê¿szy wysi³ek ascetyczny. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e dotkliwiej
go odczuwano, zw³aszcza ¿e pora jesienno-zimowa wp³ywa³a na ogólne os³abienie organizmu. Trudno jest wiêc jednoznacznie okreliæ, czy ustalony okres,
w którym nale¿a³o zachowaæ wstrzemiêliwoæ w jedzeniu, zgadza³ siê z zasadami chronobiologii. Bardziej uzale¿niony by³ on od kalendarza liturgicznego ni¿
naturalnych potrzeb, ale za³o¿yæ nale¿y, ¿e wszyscy go ogólnie akceptowali.
Dzieñ postny zosta³ jednak tak obmylany, by nikt w tym czasie nie zas³ab³
z powodu braku si³. Chocia¿ spo¿ywano wtedy tylko jeden posi³ek, to jednak by³
bardziej obfity ni¿ zazwyczaj, to znaczy sk³ada³ siê a¿ z trzech dañ. W ten sposób dostarczano sobie dawkê energii na dalsz¹ czêæ dnia, a równoczenie nie
trzeba by³o dojadaæ. Natomiast wtedy, kiedy nie obowi¹zywa³ post, obiad sk³ada³ siê tylko z dwóch dañ, dlatego ¿e nie stanowi³ jedynego posi³ku w ci¹gu dnia.
Spo¿ycie wszystkich przydzielonych dañ zosta³o roz³o¿one w czasie, co nie zmusza³o ¿o³¹dków do zbyt intensywnego trawienia. Wtedy kiedy nie obowi¹zywa³a
wstrzemiêliwoæ w jedzeniu, czyli przewa¿nie w wiêta, zasiadano do sto³u dwa
razy w ci¹gu dnia: w porze obiadowej i kolacji.
Pora posi³ku by³a wyj¹tkowa tak¿e ze wzglêdu na to, ¿e musia³a wtedy panowaæ cisza, co Cezary podkreli³ tak¿e w mêskiej regule. Nikt ju¿ wówczas nie
rozmawia³, a wszyscy obowi¹zkowo milczeli63. Mogli jednak s³uchaæ kogo, kto
czyta³ im Pismo wiête.
W klasztorze w. Benedykta równie¿ przyk³adano wagê do tego, by w okrelonych godzinach zasiadaæ do sto³u na wspólny posi³ek. Przypada³ on przewa¿nie o szóstej godzinie dnia, czyli mniej wiêcej w po³udnie, albo o dziewi¹tej,
czyli oko³o piêtnastej64. W okresie od wiêta Paschy do Zielonych wi¹t cenobici jedli dwa g³ówne posi³ki w ci¹gu dnia. Wówczas pora obiadu przypada³a na
szóst¹ godzinê dnia, a kolacja wieczorem65. Pory spo¿ywania posi³ków zosta³y

63
64
65

Tam¿e, Regu³a dla mnichów 9, rMon 2, s. 87.
w. Benedykt z Nursji, Regu³a 39, 1, s. 458.
Tam¿e 41, 1, s. 460.
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ustalone w ten sposób, aby nikt nie zas³ab³ w czasie codziennych zajêæ i nie
wyg³odzi³ organizmu.
Nie wiadomo, czy mnisi jadali miêdzy g³ównymi posi³kami, to znaczy czy
co przegryzali, np. gdy byli utrudzeni obowi¹zkami i nie mogli wytrzymaæ do
ustalonych pór posi³ków. Warto te¿ tutaj zauwa¿yæ, ¿e nigdzie nie ma mowy
o jedzeniu zaraz z samego rana. Widocznie staro¿ytni uwa¿ali tak¹ praktykê za
co niegodnego, co wspó³czesnym ludziom mo¿e siê wydawaæ dziwne, tym bardziej ¿e niadanie uwa¿ane jest za najwa¿niejszy posi³ek dnia. Dostarczenie odpowiedniej iloci kalorii rano umo¿liwia dalsze funkcjonowanie w ci¹gu dnia
i skuteczniejsze wykonanie pracy. Tymczasem w regu³ach monastycznych nie ma
o tym ¿adnej wzmianki, a mimo to cenobici sprawnie wykonywali swoje obowi¹zki. Widocznie prace nie by³y doæ uci¹¿liwe i skomplikowane, a mnisi byli
w stanie wytrzymaæ do po³udnia bez posi³ku. Z drugiej jednak strony mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e mogli niekiedy co przegryæ. Nie jest to jednak uwzglêdnione
w regule, gdy¿ nie by³y to g³ówne posi³ki dnia, których zazwyczaj by³y dwa.
W niektórych dniach cenobici wykazywali wiêksz¹ wstrzemiêliwoæ w jedzeniu. Przyk³adowo w okresie od Zielonych wi¹t przez ca³y okres letni w rody i pi¹tki pocili a¿ do dziewi¹tej godziny dnia. Jednak taki przepis obowi¹zywa³ tylko wtedy, kiedy nie panowa³y upa³y ani nie trzeba by³o wykonywaæ
pilnych prac w polu. W pozosta³ych za dniach do posi³ku zasiadano o godzinie
szóstej. Przypada³a ona mniej wiêcej w po³udnie i by³a zwyczajn¹ por¹ obiadu,
a szczególnie wtedy kiedy obowi¹zywa³y zajêcia rolnicze66. Zakonodawca znów
ujawni³ praktyczne podejcie i ustali³ takie godziny posi³ku, aby nikt nie narzeka³.
W okresie zimowym trwaj¹cym od czternastego wrzenia do pocz¹tku Wielkiego Postu pora posi³ku przypada³a na dziewi¹t¹ godzinê dnia67. Niemniej jednak pora ta nie by³a taka póna, jak mo¿na siê tego spodziewaæ. Godziny, jakimi pos³ugiwali siê cenobici, by³y doæ elastyczne. W lecie w ci¹gu dnia by³y
one znacznie d³u¿sze, a w zimie krótsze. Nona w zimie przypada³a tylko trochê
póniej ni¿ seksta w ci¹gu lata. Nikt wiêc nie by³ wyg³odzony i nie musia³ d³ugo
czekaæ.
Wiêkszy wysi³ek mnisi podejmowali w czasie Wielkiego Postu a¿ do Wielkanocy, kiedy zasiadali do sto³u dopiero w porze nieszporów. Ogólnie trzeba
zaznaczyæ, ¿e zarówno odprawianie oficjum w tym czasie, jak i ostatni posi³ek
musieli oni skoñczyæ jeszcze przed zachodem s³oñca, chcieli bowiem zrobiæ
wszystko przy wietle dziennym, tak by nie zapalaæ lamp68. Zakonodawca podkrela³ wiêc rolê naturalnego wiat³a dziennego, które przyczynia siê tak¿e do
66
67
68

Tam¿e 41, 2, s. 460.
Tam¿e 41, 6, s. 460.
Tam¿e 41, 7-9, s. 460.
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zachowania wiêkszej energii w organizmie. Wraz z nastaniem mroku zazwyczaj
cenobici mieli mniej si³y, niczego pilnego ju¿ nie za³atwiali, bo le wp³ywa³o to
na ogólny stan ich zdrowia psychicznego i fizycznego.
Ustalenie okrelonych godzin posi³ków mia³o s³u¿yæ temu, by mnisi zachowywali umiar w jedzeniu i nauczyli siê dyscypliny, ale wcale nie znaczy to, ¿e
zawsze trzymano siê ich cile. Raczej wszystko uzale¿nione by³o od naturalnych
potrzeb, a osoby starsze oraz dzieci maj¹ce s³ab¹ naturê mog³y jeæ wczeniej od
pozosta³ych mnichów, czyli przed ustalonymi porami posi³ku69.

*
W podsumowaniu nale¿y powiedzieæ, ¿e autorzy regu³ monastycznych tworzyli przepisy klasztorne, opieraj¹c siê na pewnych zasadach. Gdy ustalali codzienny harmonogram zajêæ, uwzglêdniali nie tylko warunki zewnêtrzne wynikaj¹ce z lokalizacji danego kompleksu klasztornego. Zwracali przede wszystkim
uwagê na naturalne predyspozycje cz³owieka, które umo¿liwia³y mu dostosowanie siê do zmian zachodz¹cych w ci¹gu roku, szczególnie jeli chodzi o d³ugoæ
trwania dnia i nocy, oraz przystosowanie siê do up³ywaj¹cego czasu w ci¹gu ca³ej doby. Oczywicie regu³y pod pewnymi wzglêdami ró¿ni³y siê miêdzy sob¹,
co przewa¿nie wynika³o z po³o¿enia geograficznego klasztorów i tym samym
warunków klimatycznych. Organizatorzy ¿ycia cenobitycznego wiedzieli, ¿e inne
godziny s¹ odpowiednie do pracy fizycznej, a inne do podejmowania aktywnoci duchowej i intelektualnej. Szczególnie w strefie klimatu umiarkowanego, np.
w Galii i w Italii, plan dnia, aby móg³ odpowiadaæ ogólnym potrzebom, musia³
byæ uzale¿niony od pogody i cykli wiat³a i ciemnoci. Równie¿ temperatura
i wilgotnoæ powietrza mog³y wymuszaæ na mnichach wykonanie pracy tylko
w okrelonych godzinach. Wszystkie te czynniki zewnêtrzne wp³ywa³y na zachowanie si³ i ogólny stan zdrowia. Dotyczy³o to te¿ aktywnoci intelektualnej
i modlitwy. Ich pora, intensywnoæ i d³ugoæ trwania wielokrotnie uzale¿nione
by³y od up³ywaj¹cego czasu i nastêpuj¹cych po sobie sekwencji dnia i nocy.
Charakterystyczne dla omawianych regu³ monastycznych jest te¿ to, ¿e ich
przepisy nie sta³y w sprzecznoci z ludzk¹ natur¹. Mo¿liwe by³y nawet dyspensy, polegaj¹ce na zwalnianiu z obowi¹zku podejmowania jakiej czynnoci, jeli
zaistnia³a taka koniecznoæ.

69
S. Benedicti, Regula XXXVII, PL 66, 599-600: Licet ipsa natura humana trahatur ad misericordiam in his aetatibus, senum videlicet et infantum, tamen et regulae auctoritas eis prospiciat.
Consideretur semper in eis imbecillitas et ullatenus eis districtio regulae teneatur in alimentis, sed
sit in eis pia consideratio et praeveniant horas canonicas. w. Benedykt z Nursji, Regu³a 37, 1-3,
s. 455.
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OLGA CYREK

SUMMARY
The article describes the daily schedule of monks who live according to the rules of Augustine
of Hippo, Caesarius of Arles and Benedict of Nursia based on the principles of chronobiology.
The authors of the monastic rules took into account not only the external conditions, the
prevailing climate, but also the natural predisposition of the human body. Monks have to adapt to
changes during the year, because they know that the length of night and day changes in each season
of the year. Monks carry out their work and adapt well to time-related circadian succession of the
cycles of light and darkness. They devote the remaining hours to physical work and other activities
of a spiritual or intellectual character. Usually, they arraged their daily schedule in such a way that
they could easily perform all their duties.
The founders of the rules took into account the body’s natural needs and showed considerable
psychological knowledge because they wanted the monks to do nothing contrary to nature and to
the maintenance of their health. Although they set the appropriate hours of performing physical
labor, engaging in intellectual pursuits, or prayer, they did not always stick to these rules and if
necessary, used dispensation.

Key words
chronobiology, Church history, spirituality, monasticism, prayer, physical labor, Middle Ages
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Wyzwania dla myli teologicznej w dobie posoborowego
pó³wiecza i dekonstrukcji totalitaryzmów ideologicznych
Challenges to Theological Thought in the Post-Conciliar Half-Century
Marked by Deconstruction of Ideological Totalitarianism

Nie up³ynê³o jeszcze stulecie od czasu, kiedy katolicka teologia skoncentrowa³a siê wy³¹cznie na zagadnieniach metafizyki boskiego Przedmiotu (Absolutu
jako Bytu). Doprowadzi³o to do swoistej teologicznej izolacji1, wskutek czego
wydawa³o siê, ¿e nie istniej¹ problemy wiary chrzecijañskiej i kwestie spo³eczne wspólnot eklezjalnych. Nie up³ynê³o jeszcze pó³wiecze od wydarzeñ prze³omowych dla wspó³czesnoci, kiedy zdawa³o siê, ¿e aggiornamento soborowe
Vaticanum Secundum wystarczaj¹co otwiera eklezjaln¹ wspólnotê uczniów Chrystusa  Zmartwychwsta³ego Pana – na wspó³czesnoæ ludzkich spo³ecznoci w³asnego krêgu kulturowego i pozosta³ych kontynentalnych wspólnot, innych ni¿
europejski mateczników cywilizacyjno-religijnych, uwra¿liwiaj¹c j¹ jednoczenie
na dostrzeganie znaków czasu w rzeczywistoci ludzkiej, spo³ecznej.
Niew¹tpliwie zatem nie jest mo¿liwe rzetelne uprawianie teologii jako wiary
in statu scientiae bez uwzglêdnienia sytuacji ludzkiej i bez podejmowania z per1
Koniecznoæ zarzucenia uprawiania teologii w modelu dziewiêtnastowiecznej neoscholastyki by³a ówczenie powodowana nie tyle niewydolnoci¹ refleksji  nad dzi i teraz aktu i treci
wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿ego i Zbawiciela  w koncepcji teologii jako metafizyki boskiego bytu, ile skrywaniem b³êdu teologicznego pod pozornie niezauwa¿alnym b³êdem metodologicznym. By³o nim uzasadnianie cytatami z Pisma wiêtego prawdziwoci konkluzji wyp³ywaj¹cych z metafizycznych tez o boskim Absolucie. Dodajmy jednoczenie  ów b³¹d polega³ na
nieuwzglêdnianiu w strukturze teologii fundamentalnego faktu objawienia chrzecijañskiego, czyli
wydarzenia Jezus-Chrystus, Boga objawiaj¹cego siê i objawiaj¹cego siebie w Jezusie Chrystusie
jako fakcie i wydarzeniu historycznym, a zarazem jednostkowym (por. D. Kubicki, Teologia, oparta na realizmie wcielenia, wpisuj¹ca siê perspektywê fides quaerens intellectum oraz teologii jako
nauki Akwinaty, „Seminare. Poszukiwania Naukowo-Pastoralne” 19 [2003], s. 95-107; zob. tak¿e:
ten¿e, Le Saulchoir czyli „wypadek” teologiczny lat czterdziestych XX wieku, Poznañskie Studia
Teologiczne, t. XVII [2004], s. 125-169; ten¿e, Za³o¿enia teologii jako wiary in statu scientiae,
„Analecta Cracoviensia”, t. XXXVI [2004], s. 213-227).
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spektywy w³asnej sytuacji egzystencjalnej i historycznej refleksji nad S³owem
objawiaj¹cym siê w dziejach. Nie wystarcza wiêc postulowana, a zarazem wypracowana jedynie w za³o¿eniach, koncepcja teologii realizmu wcielenia, powracaj¹ca w perspektywê wyznaczon¹ myli teologicznej przez redniowiecznych
twórców teologii jako wiary in statu scientiae2, która przybiera postaæ nieustannie nowej i nieustannie ponawianej interpretacji wydarzenia Jezus-Chrystus,
dziêki krytycznej wspó³zale¿noci miêdzy dowiadczeniem chrzecijañskim fundamentalnym (Tradycja) a dowiadczeniem historycznym, „teraz” wspó³czesnoci3. Wskutek tego konieczne jest konsekwentne uwzglêdnianie zarówno historycznej sytuacji spo³ecznej egzystencji cz³owieczego podmiotu i ca³ych ludzkich
zbiorowoci lokalnych, regionalnych, jak i kontynentalnych strukturalnych z³o¿onoci kulturowego funkcjonowania, w których zanurzone s¹ eklezjalne wspólnoty wiary Kocio³a Chrystusowego.
Niezbêdne wydaje siê zatem prze³amanie [metodologicznego] uprzedzenia
wobec tych kwestii teologicznych, które wyrastaj¹ z sytuacji spo³eczno-historycznej, jak¹ dostrzega i w jakiej na sposób osobowy tkwi uprawiaj¹cy wspó³czenie
teologiê. Powy¿sze okazuje siê tym bardziej niezbêdne, ¿e obecnie podnosi siê
z pewnym zdumieniem, i¿ proces specjalizacji nauki nie omin¹³ tak¿e samej filozofii. Dyscyplina ta w dziejach europejskiej myli intelektualnej uchodzi³a przecie¿ za naukê fundamentaln¹ i uniwersaln¹, a zw³aszcza za swoiste inspiracyjne
badawcze ród³o dla wszelkich dyscyplin, kszta³towanych przez ni¹ i w jej inteligibilnej strukturze. Nie sposób nie dopowiedzieæ, ¿e przecie¿ powy¿sze sta³o
siê w miêdzyczasie tak¿e udzia³em teologii we wspó³czesnej postmodernoci. Nie
chodzi zatem jedynie o mo¿liwoæ metodologicznie uzasadnionej refleksji teologicznej, ale i najpewniej przede wszystkim o jej skutecznoæ i pastoraln¹ przydatnoæ. Niew¹tpliwie jest to ograniczenie, w pewnym sensie nawet bariera, której istnienie sugerowano jedynie wyra¿eniem znaki czasu w wypowiedziach
pontyfikalnych papie¿a Jana XXIII i dokumentach Soboru opracowanych pod
wp³ywem dwudziestowiecznych twórców teologicznej odnowy, przeszkoda ta nie
zosta³a jeszcze dostatecznie prze³amana w posoborowych inicjatywach europejskich rodowisk teologicznych.
W pewnej mierze konsekwencj¹ powy¿szego marginalizowania teologii do
hermetycznie zamkniêtych dyscyplin specjalistycznych jest pog³êbiaj¹ca siê przepaæ pomiêdzy rodowiskiem teologicznym a eklezjaln¹ hierarchi¹. Ta ostatnia
bowiem autorytarnie wypowiada siê w kwestiach teologicznych, dogmatycznych
2
Czyli zwi¹zana z podlegaj¹cym zmianie konceptem racjonalnoci (a wiêc podejmuj¹ca
ukszta³towany przez dziewiêtnastowieczne nauki spo³eczno-historyczne, a wypracowywany ze strony filozofii koncept rozumienia jako Verstehen – por. A. Bronk, Rozumienie, dzieje, jêzyk, Lublin
1988, s. 77-97) oraz bior¹ca za punkt wyjcia rzeczywistoæ wiata i cz³owieka.
3
Por. C. Geffré, Le réalisme de l’incarnation dans la théologie du Père M.-D. Chenu, „Revue
des Sciences Philosophiques et Théologiques”, t. LXIX (1985), s. 388-399.
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i moralnych (rozumianych jako specjalistyczne dyscypliny teologiczne) i polega,
jak siê wydaje, w wiêkszym stopniu na inwencji pastoralnej hierarchów ni¿ na
rzetelnej pracy teologów, których refleksja jest uwa¿ana za ma³o przydatn¹ b¹d
nawet za niepotrzebn¹ ze wzglêdu na zamkniêcie w ramach specjalistycznej dyscypliny lub wysoki stopieñ specjalistycznej treci4.
Tymczasem zglobalizowany wiat ludzkich spo³ecznoci wymyka siê spod
wp³ywu powierzchownie reaguj¹cych na niego osób pe³ni¹cych funkcje eklezjalne, jeli  oczywicie  same nie podejmuj¹ pog³êbionej refleksji nad obecnoci¹
S³owa w ludzkich spo³ecznociach. Niew¹tpliwie, ka¿dy przypadek niekompetencji teologicznej, wynikaj¹cej z braku systematycznej lektury teologicznej, na
tym poziomie eklezjalnym skutkuje doæ powa¿nymi b³êdami pastoralnymi
w dzia³aniach i zaanga¿owaniu Kocio³ów lokalnych  zw³aszcza w spo³ecznociach krajów postkomunistycznych. Mo¿e to mieæ wp³yw nie tylko na najbli¿sz¹ przysz³oæ wiary tych¿e spo³ecznoci, ale tak¿e na ¿ywotnoæ wiary chrzecijañskiej w spo³eczeñstwach integruj¹cej siê Europy. Jakie s¹ zatem wyzwania
dla wspó³czesnej myli teologicznej, a zw³aszcza dogmatycznej, w realiach pocz¹tków XXI stulecia  doby globalizacji i dekadencji totalitaryzmów ideologicznych? Na ile kluczowym wyzwaniem jest skrywaj¹cy siê w przytoczonym powy¿ej wyra¿eniu biblijno-soborowym znaków czasu postulat, przybieraj¹cy
imperatywny charakter wznowienia teologicznych badañ nad sposobem przyjmowania istnienia Boga przez ludzi wierz¹cych i kontemplatywnoci¹ aktu wiary
chrzecijanina?
I. PROBLEM WSPÓ£CZESNYCH ZNAKÓW CZASU
DLA UPRAWIANEJ TEOLOGII JAKO REFLEKSJI
NAD S£OWEM PRZEMAWIAJ¥CYM W CZ£OWIECZYM DZI
Odnowa teologii katolickiej w pierwszej po³owie XX stulecia5, skutkuj¹ca
odnow¹ soborow¹ Vaticanum Secundum, przyczyni³a siê nie tylko do wydobycia
teologii ze swoistego, religijnego getta i jej zamkniêcia w doktrynalnej twierdzy
przed nieortodoksyjnym (w odniesieniu do niej jako kryterium rozstrzygaj¹cego) rozumowaniem i pojmowaniem Boga6, ale tak¿e do przezwyciê¿enia jej za4
Kolokwialnie okrela siê powy¿sze teologiczn¹ uczonoci¹, nie dostrzegaj¹c ze strony rodowisk hierarchii kocielnej (w tym pe³ni¹cych funkcje proboszczowskie  zainteresowanych bardziej administracj¹ parafii i jej finansow¹ dochodowoci¹) i duszpasterzy (zasadniczo wikariuszy)
wagi myli teologicznej dla przepowiadania S³owa i sprawowania sakramentów Kocio³a Chrystusa.
5
Chodzi g³ównie o przezwyciê¿enie neoscholastycznej koncepcji teologii.
6
Na paradoksaln¹ anomaliê w strukturze tak zwanego modelu metafizycznego teologii, czyli
dziewiêtnastowiecznej neoscholastyki, wskaza³ jako jeden z pierwszych M.-D. Chenu (por. M.-D.
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pónienia w stosunku do stanu nauk nieteologicznych. Jest poniek¹d zrozumia³e,
¿e myl i refleksja teologiczna, uprawiana wspó³czenie w katolickiej wspólnocie Kocio³a Chrystusowego, nie mo¿e pozostaæ na etapie czy w stanie, do którego zdo³ali j¹ doprowadziæ twórcy  g³ównie francuskojêzycznego rodowiska
teologicznego  teologicznej i soborowej odnowy. Oczywicie mo¿e i powinna
obficie korzystaæ z niezwykle cennego ich dokonania i teologiczno-soborowego
dzie³a, dziêki któremu Koció³ katolicki rozpoznaje siebie bardziej na wzór ewangelicznego zaczynu ni¿ spo³ecznoci znaj¹cej odpowied na ka¿de ludzkie egzystencjalne pytanie oraz odró¿nia sw¹ misjê rozpoznawania realizuj¹cego siê
królestwa niebieskiego od ideologicznego narzucania religijnego wiatopogl¹du
ludzkim spo³ecznociom. Wydawa³oby siê, ¿e dziêki zapomnianej ju¿ posoborowej odnowie pastoralnej Kocio³a katolickiego z lat szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX stulecia i dziêki ukazaniu wiatu prawdziwego oblicza katolicyzmu podczas pontyfikatu papie¿a Jana Paw³a II (1978-2005) mo¿na by³oby
w teologii katolickiej ograniczyæ siê do niezbêdnego dwojakiego zaanga¿owania. Z jednej strony by³oby to podjêcie lub podejmowanie wysi³ku twórczego,
zmierzaj¹cego do pozytywnego wypracowania koncepcji teologii, ukszta³towanej na bazie aktualnie obowi¹zuj¹cej koncepcji inteligibilnoci jako Verstehen7.
Z drugiej za by³oby to podjêcie i przeprowadzenie na nowo wysi³ku badawczego nad opracowaniem „danych” (teologiczno-dogmatycznych) objawienia chrzecijañskiego w tak ukszta³towanej wspó³czenie koncepcji teologii  opieranej
b¹d na realizmie S³owa objawionego w dziejach8, b¹d te¿ na nieustannie nowej i nieustannie ponawianej interpretacji wydarzenia Jezus-Chrystus, dziêki
krytycznej wspó³zale¿noci miêdzy dowiadczeniem chrzecijañskim fundamentalnym (Tradycj¹) i dowiadczeniem historycznym, wobec którego staje katolik
(chrzecijanin) w swej lokalnej spo³ecznoci nale¿¹cy do wspólnoty wiary,
w której spe³nia siê i realizuje jako wierz¹cy podmiot.
Jeli teologia stanowi w³aciwe cz³owiekowi, a wiêc racjonalne narzêdzie
badania objawienia chrzecijañskiego i jednoczenie wyra¿ania doktryny orêdzia
ewangelicznego na podstawie podlegaj¹cego zmianie paradygmatu inteligibilnoci9, to rezultaty dwudziestowiecznej odnowy teologicznej i soborowej nie mog¹
pozostawaæ zbyt d³ugo aktualne. Po upadku bowiem Zwi¹zku Sowieckiego jako
spo³ecznoci postkomunistyczne krajów Europy rodkowej i Wschodniej wraz
ze spo³eczeñstwami Europy Zachodniej, dojrza³ymi w aspekcie obywatelskoci
Chenu, Une école de théologie: le Saulchoir, w: G. Alberigo, M.-D. Chenu, E. Fouilloux, J.-P. Jossua, J. Lardière, Une école de théologie: le Saulchoir, Paris 1985, s. 91-176).
7
Por. tam¿e, s. 126-139.
8
Por. D. Kubicki, Poszukiwania projektu teologii katolickiej opartej na realizmie S³owa objawionego w dziejach, Poznañ 2004.
9
Zauwa¿my nadto  paradygmat intelegibilnoci podlega swoistej ewolucji intelektualnej
cz³owieczego podmiotu w nastêpstwie pokoleñ, wykszta³caj¹cej zmianê bazy spo³ecznej.
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(w uproszczeniu) i funkcjonowania w gospodarkach wolnorynkowych, ¿yjemy
ju¿ w dobie integracji europejskiej, a postêpuj¹ce zjawisko globalizacji nadto
przynagla procesy integracyjne oraz polityczno-spo³eczne i ekonomiczno-gospodarcze zmagania transformacyjne, zagra¿aj¹c nie tyle jakoci, ile pierwotnemu
zamys³owi zjednoczeniowemu10, a nawet koncepcji wspólnotowej integracji11.
Jednoczenie s³aboæ ekonomiczno-gospodarcza i niemoc polityczna krajów Europy rodkowej i Wschodniej w stosunku do pañstw zachodniej czêci Europy
nie pozwala im wprowadziæ w sferê zainteresowañ polityczno-spo³ecznych unijnego establishmentu12 tych wszystkich walorów aksjologicznych i wartoci moralnych, jakie w dziejach sta³y siê udzia³em ich wieloetnicznych spo³ecznoci.
Nie jest tak¿e przes¹dzone, czy najbardziej powa¿ny kryzys XX stulecia, jaki
przecie¿ stanowi upadek masowej wiary religijnej wraz z jego konsekwencj¹,
czyli upadkiem wiary w niemiertelnoæ duszy w spo³ecznociach cywilizacyjnego Zachodu, nie stanie siê tak¿e udzia³em spo³ecznoci krajów próbuj¹cych
prze³amaæ swój status cywilizacyjnego obrze¿a13  krajów, które w warunkach
10
Por. G. Labuda, Przysz³oæ pañstw narodowych i nacjonalizmów w jednocz¹cej siê Europie,
w: ten¿e, Rozwa¿ania nad teori¹ i histori¹ kultury i cywilizacji, Poznañ 2008, s. 435-465.
11
Od wykszta³cenia siê frankijskiego Zachodu w terytorialnych granicach Galii jako uleg³ej
dezintegracji w wyniku tzw. wêdrówki ludów dawnej prowincji Imperium Romanum dzieje europejskich spo³ecznoci naznaczone by³y nieustannym napiêciem (spo³eczno-politycznym i gospodarczo-ekonomicznym) pomiêdzy cywilizacyjnym centrum i jego obrze¿em. Powy¿sze nie uleg³o
zmianie a¿ po wspó³czesnoæ pocz¹tków XXI stulecia. Kraje tzw. m³odszoci cywilizacyjnej (por.
J. K³oczowski, M³odsza Europa. Europa rodkowo-Wschodnia w krêgu cywilizacji chrzecijañskiej
redniowiecza, Warszawa 1998) po ustaniu ekspansji radzieckiego hegemona, usi³uj¹cego odwzorowaæ w rzeczywistoci spo³eczno-politycznej ideologiê marksistowsko-leninowsk¹ spo³eczeñstw
Europy Wschodniej, i pewnym, ograniczonym przezwyciê¿eniu spo³eczno-politycznych konsekwencji w mentalnoci swych spo³eczeñstw, nadal pozostaj¹ w sferze cywilizacyjnych obrze¿y b¹d
europejskich pó³peryferii, licz¹c na ostateczne prze³amanie tego stanu i uzyskanie dojrza³ego poziomu rozwoju cywilizacyjnego, a jednoczenie obywatelskiego. Wobec zjawiska globalizacji chodzi najpewniej o stabilne funkcjonowanie dawnych krajów komunistycznych w strukturach unijnych  funkcjonowanie jednoczenie wspieraj¹ce wspólnotowy organizm d¹¿¹cy do uzyskania
znaczenia globalnego. Wiadome jest jednak, ¿e, o ile w globalnej perspektywie dokonuj¹ce siê
aktualnie przejcie do epoki informacyjnej pozostaje niew¹tpliwie niema³ym wyzwaniem dla
wszystkich spo³ecznoci wiata, o tyle trudnoci spo³eczeñstw krajów Europy Zachodniej wskazuj¹ w sposób oczywisty na zwiêkszon¹ trudnoæ powy¿szego zadania w przypadku spo³eczeñstw
postkomunistycznych, którym w wiêkszym stopniu ni¿ krajom Europy Zachodniej zagra¿a sprowadzenie do roli pó³peryferii globalnego wiata. Jest to konsekwencja zagubienia intelektualnego,
duchowego i politycznego. Trudno przes¹dzaæ, czy w pewnych rodowiskach europejskiego polityczno-biznesowego establishmentu nie jest brana pod uwagê alternatywna koncepcja integracji
europejskiej, uwzglêdniaj¹ca wspó³czesn¹ Rosjê mocarstwow¹ jako zaplecze surowcowo-produkcyjne dla dotychczasowego centrum cywilizacyjnego Europy, na ewentualnoæ niepowodzenia procesów transformacji ekonomiczno-gospodarczych krajów postkomunistycznych, b¹d w ogóle zak³adana a priori jako plan do zrealizowania kosztem spo³ecznoci tych¿e pañstw unijnych.
12
Mamy na myli wykszta³cone i nadal kszta³tuj¹ce siê rodowiska polityczne oraz establishment intelektualno-polityczny Parlamentu Europejskiego, Rady Europy itd.
13
Por. D. Kubicki, Wokó³ niewiary w zmartwychwstanie w spo³ecznociach europejskiego
Zachodu, Ateneum Kap³añskie, t. CLV (2010), z. 2 (609), s. 350-361.
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swobody przemieszczania siê i zarobkowania we wspólnocie pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej nadal trac¹ najbardziej wartociowe pod wzglêdem moralnym i twórczym jednostki. Sytuacjê niektórych pañstw Europy rodkowej
i Wschodniej komplikuje ponadto po³owiczny zaledwie sukces transformacji
spo³eczno-politycznych i ekonomiczno-gospodarczych, w innych z kolei przekszta³ceñ takich nie przeprowadzono lub przeprowadzono je b³êdnie, co skutkuje niepowodzeniem ca³oci procesu i utrzymaniem statusu spo³ecznoci upoledzonych w stosunku do spo³eczeñstw zachodnioeuropejskich14.
W zwi¹zku z tym katolicka eklezjalna Wspólnota uczniów Zmartwychwsta³ego nie mo¿e zbyt d³ugo biernie cieszyæ siê dobrodziejstwem teologicznej i soborowej odnowy, przeprowadzonej w XX stuleciu. Nie mo¿e ona bowiem
porzuciæ dalszej pracy teologicznej nad próbami wyjanienia objawienia chrzecijañskiego i jego pog³êbionego rozumienia w odniesieniu do wyzwañ wspó³czesnoci. Jednak nale¿y zadaæ pytanie, czy obecne nieprzezwyciê¿alne trudnoci w tym¿e dziele nie s¹ spowodowane brakiem ca³ego pokolenia teologów
odnowy soborowej Vaticanum Secundum z zachodniej czêci Europy oraz wyganiêciem b¹d wyczerpywaniem siê twórczych si³ w pokoleniu ich nastêpców15,
dla których bez w¹tpienia wiêkszym problemem pozostaje przekaz dziedzictwa
wiary chrzecijañskiej m³odym pokoleniom ni¿ koncentrowanie siê na podejmowaniu wnikliwej refleksji teologicznej w spo³eczeñstwach pozbawionych ¿ywych
eklezjalnych wspólnot wiary. Inn¹ przyczyn¹ wspomnianych trudnoci mog¹ byæ
ograniczone mo¿liwoci twórcze intelektualistów spo³ecznoci krajów postkomunistycznych, a zw³aszcza ich rodowisk teologicznych, które s¹ niedostatecznie
doceniane we wspólnotach Kocio³ów lokalnych. Kocio³y tych pañstw zosta³y
os³abione po 1944 roku, w okresie zale¿noci hegemonialnej od Zwi¹zku SoPor. D. Kubicki, Polonia i emigracja Trzeciej Rzeczypospolitej jako nowy wymiar patriotyzmu [w druku].
15
Pojawia siê oczywicie pytanie o przyczynê tego rodzaju stanu rzeczy. Czy¿by odnowa teologiczna skutkuj¹ca odnow¹ soborow¹ Vaticanum Secundum, podjêta by³a zbyt póno w stosunku
do negatywnych spo³eczno-moralnych konsekwencji tendencji intelektualnych pónej nowo¿ytnoci, a zasadniczo Owiecenia, i zw³aszcza negatywnych konsekwencji rewolucji francuskiej (dopowiedzmy od razu – które z opónieniem ponad dwóch stuleci zaczyna sobie dopiero badawczo
uwiadamiaæ spora czêæ uniwersyteckiego wiata historyków oraz badaczy i mylicieli-humanistów  zob. np.: L. Mezzadri, Rewolucja francuska a Koció³, t³um. E. £ukaszyk, Kraków 2007),
m.in. przeznaczaj¹cej religii (chrzecijañskiej i ka¿dej innej) jedynie funkcjê spo³ecznego nadzoru,
realizuj¹c w ten sposób jedn¹ z aspiracji Owiecenia, a wiêc wizjê religii u¿ytecznej? Czy¿by
wiêc odnowa ta nie zd¹¿y³a odwróciæ tych¿e konsekwencji mentalnych w spo³ecznociach, które
zbyt g³êboko ju¿ uleg³y presji nowoczesnoci i niewiadomie pozwoli³y wykszta³ciæ w sobie
postawy niewiary lub braku wiary i relatywizmu moralnego? A mo¿e nale¿a³oby zbadaæ, na ile
odnowa teologiczna wraz z odnow¹ soborow¹ zdo³a³a prze³amaæ dziedzictwo poowieceniowe,
utrwalone w spo³ecznociach zachodniej czêci Europy wydarzeniami rewolucji francuskiej i g³êbokim naznaczeniem duchem zaprowadzonych przez ni¹ zmian spo³eczno-politycznych, religijno-moralnych i mentalno-kulturowych  w pewnym sensie nieodwracalnych.
14
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wieckiego, kiedy funkcjonowa³y mocno sfeudalizowane uk³ady nomenklaturowe,
których niestety nie zdo³ano prze³amaæ na pocz¹tku transformacji ustrojowo-politycznych16.
Tymczasem ¿ycie ludzkich wspólnot i anonimowoæ cechuj¹ca rozrastaj¹ce
siê miejskie aglomeracje wraz z niespotykanymi dot¹d mo¿liwociami techniczno-technologicznymi stawiaj¹ nowe problemy teologiczne, a nawet dogmatyczne  dopowiedzmy od razu – wynikaj¹ce po czêci z nowej sytuacji spo³ecznej,
wp³ywaj¹cej na odmiennoæ powstaj¹cego na bazie spo³ecznej paradygmatu inteligibilnoci. Pojawiaj¹ siê zatem nowe wyzwania dla refleksji teologicznej17,
lecz pozostaje kwesti¹ nadal otwart¹, czy wobec nowych wyzwañ ery informacyjno-komunikacyjnej rodowiska teologiczne zdo³aj¹ wykazaæ tyle twórczej
energii, aby je uchwyciæ i poddaæ kompleksowej refleksji badawczej, a eklezjalNie sposób nie dodaæ, ¿e skutkuj¹ one przyznawaniem wiêkszego znaczenia stosunkom
i uk³adom personalno-lojalnociowym ni¿ kompetencyjnoci i wykazywanym faktycznym zdolnociom kandydatów, tak¿e w strukturach eklezjalnych. Powy¿sze konsekwentnie powoduje, ¿e znajduj¹cy siê bli¿ej realnej w³adzy (administracyjnej, pañstwowej itd., a tak¿e kocielnej) anga¿uj¹
nawet jej instrumenty, aby czasowo b¹d skutecznie raz na zawsze eliminowaæ wszystkich wykazuj¹cych wiêksze zdolnoci lub mog¹cych siê wykazaæ bardziej znacz¹cymi i rzetelniejszymi
osi¹gniêciami osobowo-naukowymi. Por. D. Kubicki, Samotnoæ teologa – samotnoci¹ mistyka
i twórcy, Studia Gdañskie t. XXVI (2010), s. 132-142.
17
Nale¿y przekornie zauwa¿yæ, ¿e udzia³em sporej czêci wspó³czesnych jest patrzenie z nieukrywan¹ dum¹ na cywilizacjê, która jest ich udzia³em. Oto bowiem od czasu, kiedy cz³owiek
wieku dwudziestego zdo³a³ stan¹æ na Ksiê¿ycu, wzros³o tempo przemian technologiczno-technicznych, zwiêksza siê ono jednoczenie przy ka¿dym nowym wynalazku oraz zastosowaniu nastêpuj¹cych po sobie i wzajemnie warunkuj¹cych siê nowych odkryæ naukowych. Tak wiêc nie robi ju¿
na wspó³czesnych wra¿enia myl, ¿e podró¿ujemy szybciej ni¿ wiat³o, ¿e w razie ¿yciowego nieszczêcia mo¿emy liczyæ na udany przeszczep potrzebnych organów, ¿e znamy swój w³asny kod
DNA, a wiêc w pewnym sensie mo¿emy przewidzieæ zagra¿aj¹ce nam choroby. Przywyklimy do
tego, ¿e jestemy rozpieszczani przez mo¿liwoci, jakie roztacza przed nami nastêpuj¹cy postêp
techniczny i technologiczny. Czêsto wprost niewiadomie korzystamy z niego. Delektujemy siê
wiêc jedzeniem bez przybrania na wadze, na d³ugie godziny rozsiadamy siê wygodnie w fotelach
przed audiowizualnym sprzêtem bez potrzeby fizycznego wysi³ku tworzenia czegokolwiek, a pozbawieni lêku o cokolwiek w wyniku zabezpieczenia siê przed przypadkowym sp³odzeniem potomstwa bawimy siê w³asn¹ seksualnoci¹. Jednoczenie trochê lêkamy siê cywilizacyjnego postêpu. Wystarczy najzwyczajniejszy brak pr¹du, wynik³y z pozrywannia linii przesy³owych energii
elektrycznej na skutek dzia³ania si³ natury, a tkwimy w ciemnym i zimnym mieszkaniu, pozbawieni wszystkich dobrodziejstw cywilizacji, a jednoczenie bez ¿adnych rodków do ¿ycia. Wystarczy
najzwyczajniejszy gest z³ej woli psychicznie niezrównowa¿onego cz³owieka, a skazani jestemy
na masow¹ zag³adê w wyniku dzia³ania miertelnego, zmutowanego wirusa, wskutek spowodowanej wiadomie katastrofy lotniczej czy innej lub chocia¿by u¿ycia broni palnej, rodków wybuchowych itd. Wystarczy równie¿ nieub³agana chciwoæ kilku wp³ywowych i hiperbogatych, decyduj¹cych o nieprzyst¹pieniu do porozumienia z Kyoto (Japonia), aby podnosi³a siê rednia roczna
temperatura (?) na ca³ej planecie pod wp³ywem rosn¹cej iloci gazów cieplarnianych, emitowanych
do atmosfery, a wraz z nim, aby topnia³y lodowce Himalajów i Alp, a tak¿e dotychczas bezkresne
przestrzenie Antarktyki i Antarktydy, oraz aby zmienia³ siê klimat, wywo³uj¹c lokalne coraz czêstsze kataklizmy i anomalie pogodowe.
16
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na hierarchia, daj¹c przyk³ad duchowieñstwu swych diecezji, oka¿e siê ¿ywotnie
zainteresowana skorzystaniem z podjêtego wysi³ku refleksji nad S³owem, które
przemawia w cz³owieczym dzi globalnego wiata.
II. CZY WSPÓ£CZESNA NIEWIARA NIE STANOWI KONSEKWENCJI
OKRELENIA ROLI RELIGII CHRZECIJAÑSKIEJ
JAKO SPO£ECZNIE U¯YTECZNEJ
I ODWZOROWYWANIA TAKIEJ JEJ POSTACI W FUNKCJONOWANIU
SPO£ECZEÑSTW POOWIECENIOWEGO ZACHODU?
Chocia¿ wy³onione z mieszaniny postaw spo³ecznych i pr¹dów umys³owych
dwie wielkie XIX-wieczne ideologie: nacjonalizm i socjalizm (w póniejszej
postaci: komunizm), zdewaluowa³y siê w wydarzeniach XX stulecia18: II wojnie
wiatowej oraz ekonomiczno-gospodarczym bankructwie krajów bloku wschodniego wraz z og³oszon¹ w 1991 roku decyzj¹ o likwidacji komunizmu przez partyjne
kierownictwo Zwi¹zku Sowieckiego, to jednak obie zdo³a³y zadaæ spo³ecznociom
Europy olbrzymie straty demograficzne i ekonomiczne oraz niepoliczalne krzywdy moralno-etyczne, intelektualno-mentalne, a tak¿e kulturowe. Unicestwi³y bowiem miliony cz³owieczych istnieñ w wiadomie realizowanych planach eksterminacji, ale tak¿e rozdzieli³y od siebie na linii £aby po 1945 roku wspólnoty
narodowo-pañstwowe Europy na prawie pó³ wieku ¿elazn¹ kurtyn¹19 i wykszta³ci³y odmienne systemy socjoekonomiczne i polityczne  po jednej stronie pluralistyczne i demokratyczne, za po drugiej totalitarne. Zrujnowa³y ponadto ¿yciowe losy wielu pokoleñ ludzkich ca³ej Europy Wschodniej i powa¿nej po³aci Europy rodkowej znajduj¹cej siê w zasiêgu hegemonialnego wp³ywu Zwi¹zku
Sowieckiego i oddzia³ywañ doktryny marksistowsko-leninowskiej.
Wobec powy¿szego jest zrozumia³e, ¿e trwaj¹ce nadal napiêcie pomiêdzy
cywilizacyjnym centrum europejskiego Zachodu a jego obrze¿em nie jest korzystne dla ¿adnej ze wspólnot narodowo-pañstwowych Europy, czyli zarówno
Europy Zachodniej, jak i Europy rodkowej i Wschodniej. Niweczy bowiem ideê
wspólnotowego cywilizacyjno-kulturowego dope³niania siê, a umacnia ideologiczny prymat i dyktat mocarstw ekonomiczno-gospodarczych nad pañstwami
18
Por. G. Labuda, Przysz³oæ pañstw narodowych i nacjonalizmów w jednocz¹cej siê Europie,
s. 444-447.
19
Wspó³pracownicy J. Stalina obwiecili przekonanie, ¿e wiat powojenny podzieli³ siê na dwa
obozy: socjalistyczny pod egid¹ Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich i kapitalistyczny
pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej. Nie nale¿y pomijaæ tak¿e podzia³u Europy na czêæ zachodni¹ i wschodni¹  wraz z decyzjami o charakterze instytucjonalnym
i ustrojowym obu stron, a tak¿e o podziale Niemiec (od 1949) na Republikê Federaln¹ Niemiec
i Niemieck¹ Republikê Demokratyczn¹.
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pozostaj¹cymi w trakcie transformacji ekonomiczno-gospodarczych i kulturowo-spo³ecznych, które nadto w pewnym sensie nadaremnie usi³owa³y  i najpewniej coraz s³abszym g³osem usi³uj¹  podnieæ kwestiê swej odmiennoci kulturowej i konceptów pañstwowo- i narodowotwórczych20.
Nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e recepcja soborowa przebiega³a w odmienny
sposób w spo³ecznociach kulturowo chrzecijañskiej Europy po obu stronach
¿elaznej kurtyny”21. W dobie europejskiej integracji jako spo³ecznoci  z jednej strony bardziej poowieceniowe, za z drugiej strony bardziej postkomunistyczne  niewiadomie stajemy przed niezwykle zasadnicz¹ kwesti¹ dla w³asnej,
a w pewnym sensie europejskiej22, religijnej przysz³oci. Ze wzglêdu na skoncentrowanie uwagi intelektualnych rodowisk chrzecijañskich na odnowie teologicznej, co by³o reakcj¹ na kryzys modernistyczny z pocz¹tków XX stulecia,
a nastêpnie na przygotowanie i przeprowadzenie odnowy soborowej, nie zauwa¿ono najbardziej istotnego problemu, jaki widaæ obecnie w konfrontacji
rozdzielonych na prawie dwa stulecia czêci Europy (zachodniej i wschodniej),
czyli roli, jak¹ wyznaczy³o chrzecijañstwu, i w ogóle religii, poowieceniowe
funkcjonowanie spo³ecznoci europejskiego Zachodu  dominuj¹cych we wszystkich dziedzinach ¿ycia spo³eczno-politycznego i gospodarczo-ekonomicznego
XIX-wiecznej Europy. Tymczasem narody Europy Wschodniej pozostawa³y pod
wp³ywem tworz¹cych siê tam i funkcjonuj¹cych mocarstw23. Nale¿y wiêc zadaæ
pytanie, czy obecnie nie nale¿y nie tylko przezwyciê¿yæ dominuj¹ce ideologiczOkres równolegle realizowanych transformacji ostatniej dekady XX stulecia  zarówno ze
strony pañstw Dwunastki i samej Communauté Européenne, jak i ze strony poszczególnych pañstw
kandydackich z nieistniej¹cego bloku wschodniego – zintensyfikowa³ doæ liczne refleksje dotycz¹ce Europy i jej spo³ecznoci. Mo¿na je sumarycznie uprociæ do dwóch przeciwstawnych stanowisk. Otó¿, z jednej strony zachodnioeuropejskie rodowiska intelektualne wyra¿a³y pogl¹d, ¿e
to, co zazwyczaj okrela siê mianem Europy, stanowi w istocie ideê kszta³towan¹ wci¹¿ na nowo
przez kolejne epoki i pokolenia mieszkañców wspólnego kontynentu, za z drugiej strony poszczególni przedstawiciele rodowisk intelektualnych z Europy rodkowej i Wschodniej podnosili koniecznoæ uwzglêdnienia istnienia archetypów cywilizacyjnych  stanowi³yby one pod³o¿e samego
procesu poszukiwania europejskiej to¿samoci. Inaczej, postulowano uwzglêdnienie twórczego
dualizmu w spojrzeniu na dziedzictwo kulturowe Europy, czyli zauwa¿enie s³owiañskiej Latinitas
(Slaviae Latinae) jako stanowi¹cej rodzaj duchowej wspólnoty, która zdo³a³a siê wyró¿niæ i w dziejach wyró¿nia³a siê na tle Latinitatis zachodnioeuropejskiej
21
Por. D. Kubicki, Poszukiwania projektu teologii katolickiej opartej na realizmie S³owa objawionego w dziejach, s. 9-11.
22
Por. ten¿e, Wspó³czesnoæ globalizuj¹cych siê ludzkich spo³ecznoci wyzwaniem dla teologii katolickiej, a zw³aszcza teologii uprawianej w Polsce, Roczniki Teologii Dogmatycznej,
1 (56):2009, s. 173-196.
23
Dopowiedzmy, brak zainteresowania dla stosunków we wschodniej i rodkowej Europie
(Ostmitteleuropa), wynikaj¹cy z akceptacji mocarstwowego stanowiska Rosji w tym rejonie, okaza³y w koñcu XIX stulecia: Anglia, Francja i Hiszpania, nasilaj¹c ca³¹ sw¹ ekspansjê kolonialn¹
w kierunku Azji Po³udniowej (Indii), Afryki i Ameryki Po³udniowej i Pó³nocnej (Kanady). Por.
G. Labuda, Przysz³oæ pañstw narodowych i nacjonalizmów w jednocz¹cej siê Europie, s. 445.
20
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ne przekonania, m.in.: o doskona³oci ustroju liberalnego, który jednak nie mo¿e
stanowiæ ostatniego s³owa ani w rozwoju myli politycznej, ani w praktyce ustrojowej, ale tak¿e o przeznaczeniu i w³aciwie rozpoznanej funkcji religii w spo³ecznoci europejskiego Zachodu. Wydaje siê to potrzebne z uwagi na udawanie
przez polityczny establishment pañstw zachodnioeuropejskich, jakoby rzekomo
pozostawa³ neutralny wiatopogl¹dowo i wyznaniowo, gdy faktycznie takowy nie
jest, oraz ze wzglêdu na ograniczanie funkcji chrzecijañstwa i religii w ogóle do
sfery prywatnej, a tak¿e niew³aciwe postrzeganie chrzecijañstwa w kategoriach
sacrum-profanum?
Niew¹tpliwie zatem osadzenie uprawianej refleksji teologicznej w realiach
czasu i codziennoci ¿ycia poszczególnych pokoleñ ludzkich pozwala uchwyciæ
kwestie teologiczne w ich odniesieniu do cz³owieczej egzystencji spo³ecznej.
Zanim podejmiemy zasadniczy w¹tek najbardziej pilnych dla katolickiej dogmatyki wyzwañ zwi¹zanych ze zjawiskiem globalizacji pocz¹tków XXI stulecia,
spróbujmy uj¹æ powy¿sze raz jeszcze z odmiennej perspektywy.
W pó³wieczu od dzie³a soborowego, jakby wprost przeciwnie w stosunku do
oczekiwañ zwi¹zanych z mo¿noci¹ czerpania z obfitych owoców soborowej
odnowy24, stajemy wobec podwójnie zwiêkszonego zadania. Nie chodzi³oby bowiem jedynie o zwyczajne wypracowywanie koncepcji teologii na miarê potrzeb
wspó³czesnego czasu, a wiêc naukowe badania objawienia chrzecijañskiego
i uprzystêpnianie danych wierz¹cym lokalnym wspólnotom Kocio³a Chrystusowego, z równoczesn¹ refleksj¹ nad dowiadczeniem wiary, której przedmiotem
staje siê zarówno poszczególna wspólnota Kocio³a integralnie z innymi stopiona i stanowi¹ca ca³oæ eklezjalnej wspólnoty Cia³a mistycznego Chrystusa, jak
i poszczególny chrzecijanin wewn¹trz w³asnej, lokalnej wspólnoty wierz¹cych.
Chodzi³oby przede wszystkim o przezwyciê¿enie w aktualnej postmodernistycznej sytuacji konsekwencji pewnego rodzaju braku udzia³u ze strony myli teologicznej  nadto rozdzielonej na protestanck¹ i katolick¹ i zogniskowanej na wzajemnej kontrowersji25  w nowo¿ytnym wypracowywaniu inteligibilnoci, które
ostatecznie skoncentrowa³o siê na praxis ¿ycia ludzkich spo³ecznoci oraz na
empirycznoci dowiadczanego fizykalnego wiata. Nie chodzi³oby zatem o przezwyciê¿anie przez myl teologiczn¹ jedynie swoistego zapónienia w stosunku
do czasu europejskiej nowo¿ytnoci, w którym dokona³ siê zwrot ku praxis,
Paradoksalnie, ojcowie soborowi nie przewidzieli upadku systemów totalitarnych i dekonstrukcji wspó³czesnych ideologii, gdy¿ nie mogli i poniewa¿ powy¿sze wykracza³oby poza ich
kompetencje. Jest to jednak nasze zadanie do podjêcia i wype³nienia pod sankcj¹ ¿yciowego, osobowego niespe³nienia.
25
Teologowie soborowej odnowy dowiedli bowiem, ¿e katolicka myl teologiczna rozwija³a siê w europejskiej nowo¿ytnoci na podstawie kontrowersji w stosunku do protestanckiego sola
Scriptura, sola gratia i sola fides, wykszta³caj¹c model swoistej teologii barokowej.
24
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a pominiêty zosta³ rozum teoretyczny26. Chodzi³oby tak¿e o podjêcie zmagania
z niekorzystnymi dla wyartyku³owywanego orêdzia ewangelicznego w (Akwinatowej) koncepcji teologii jako wiary in statu scientiae, mylnymi (intelektualnymi) czy mentalnymi tworami modernoci, które ewentualnie wykorzystane
w konstruowaniu wspó³czesnych teologiczno-dogmatycznych sformu³owañ lub
koncepcji pastoralnych mog³yby przed³u¿aæ stan kryzysu myli teologicznej27.
Byæ mo¿e jest to przyczyna trwaj¹cego kryzysu wiary w spo³ecznociach
europejskiego i zaatlantyckiego Zachodu. Byæ mo¿e owocem tego s¹ niew³aciwe postulaty i b³êdne sposoby wprowadzania w ¿ycie soborowej odnowy. Wydaje siê, ¿e powinno nas, chrzecijan europejskiego krêgu cywilizacyjnego, po
prostu zdziwiæ niezwyk³e o¿ywienie religijne na wszystkich pozosta³ych kontynentach globalizuj¹cego siê wiata przy jednoczesnym dowiadczaniu jakby religijnej obojêtnoci spo³ecznoci krajów wysoko uprzemys³owionych. Czy zatem
nie nale¿a³oby na serio i na nowo przemyleæ wszystkie konsekwencje nowo¿ytnych stanowisk intelektualnych, bêd¹cych skutkiem refleksji poprzednich pokoleñ i konstytuuj¹cych odpowiedzi na wspó³czesne zapytania, a przynajmniej
wyznaczaj¹cych na nie odpowiedzi? Mam tu na myli chocia¿by doæ kontrowersyjny spór o laickoæ, która jest lepa na religijn¹ tolerancjê, rozpoznan¹ przecie¿ jako niezwykle cenny wytwór nie tylko myli soborowej Vaticanum II, ale
tak¿e wypracowany model praktycznego wspó³istnienia religijnych spo³ecznoci
w danym pañstwie28.
W zwi¹zku z tym poród zagadnieñ, które nale¿a³oby na nowo badawczo
podj¹æ i nad którymi nale¿a³oby poczyniæ dog³êbne, a nawet wrêcz podstawowe
studia, znajduje siê Bóg i mo¿liwoæ Jego poznania. Czy¿by w³anie powy¿sze
by³o przyczyn¹ niemo¿noci zrealizowania w ¿yciowym praxis (w sensie dzia³ania moralnego i postêpowania zewnêtrznego) poszczególnych cz³onków Kocio³a katolickiego odnowy soborowej, która stanowi pewn¹ granicê wszystkiego,
czyli kres religijnoci, poza którym zaczyna siê jedynie zanurzanie siê w pseudoreligijnoæ czy powierzchown¹ pobo¿noæ, jaka wystêpuje w ¿yciu ludzi Zachodu  europejskiego b¹d zaatlantyckiego?
Problem jest bowiem o tyle niepokoj¹cy, ¿e wobec niezwyk³ej ¿ywotnoci
religii innych krêgów kulturowych i cywilizacyjnych stan chrzecijañstwa na
Zachodzie mo¿e s³usznie budziæ niepokój i liczne znaki zapytania. Czy¿by g³ówn¹ przyczyn¹ takiego stanu chrzecijañskich realizacji ewangelicznego orêdzia
by³a niezrozumia³oæ eklezjalnego jêzyka i zwyczajnego kocielnego nauczania
Por. T. Buksiñski, Dwa rozumy filozofii, w: ten¿e (red.), Rozumnoæ i racjonalnoæ, Poznañ
1997, s. 131-202.
27
Niew¹tpliwie z powy¿szego mo¿e nie zdawaæ sobie sprawy ka¿dy niespecjalista, nieteolog
przejmuj¹cy dziedzictwo dwudziestowiecznych teologów odnowy.
28
W tym miejscu chêtnie przywo³alibymy przyk³ad Polski ze stuleci XVI-XVIII.
26
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 co jednoczenie wiadczy³oby o niemo¿noci trafienia nadawcy do adresata
z tworzon¹ przez niego wiadomoci¹, czyli doktryn¹ chrzecijañsk¹  dla ludzi Kocio³a, usi³uj¹cych nadaæ religijny kszta³t ich w³asnemu, osobistemu ¿yciu
codziennemu, lecz pozostawionych samym sobie w wyniku braku po¿¹danej
i koniecznej komunikacji z magisterium Ecclesiae? Czy¿by wiêc nie znajdowali
oni odpowiedniej pomocy ze strony zarówno Kocio³a, jak i teologii jako myli
i refleksji nad egzystencjalno-mistycznym spe³nieniem siê (osobowym dowiadczeniem) wiary w Jezusa Chrystusa  Syna Bo¿ego i Zbawiciela, Zmartwychwsta³ego Pana, z czego pragn¹ uczyniæ prawdziwy fundament swego ¿ycia?
III. KATOLICKA DOGMATYKA
WOBEC WYZWANIA WSPÓ£CZESNEGO STANU
FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNYCH ROZWA¯AÑ O BOGU
Czy nie ma wystarczaj¹cej racji J.M. (Innocenty) Bocheñski OP (1902-1995),
postuluj¹cy koniecznoæ podjêcia na nowo powa¿nych studiów nad zagadnieniem dotycz¹cym Boga i mo¿liwoci poznania Go29? Jednak nie chcemy koncentrowaæ siê na tej kwestii, jedynie j¹ zaznaczaj¹c, a ca³¹ uwagê niniejszej refleksji
pragniemy skoncentrowaæ na sferze wiary jako realnym, osobowym ukierunkowaniu ku Bogu ¿ywemu  wiary w swej logice wzrastaj¹cej i d¹¿¹cej a¿ ku mistycznemu spe³nieniu cz³owieczego podmiotu twarz¹ w twarz z Nim30, Objawiaj¹cym siê i Objawiaj¹cym siebie w S³owie, która zosta³a ujêta w dokumentach
Vaticanum Secundum w wyra¿eniach biblijnych lub biblijno-soborowych (pastoralnych). Sformu³owania te pomimo intencji twórców tych tekstów pozostaj¹ niemal, a niekiedy wrêcz zupe³nie niezrozumia³e dla wspó³czesnych pokoleñ posoborowej odnowy31. Nale¿y bowiem pamiêtaæ o nast¹pieniu zmiany pokoleniowej
pod koniec lat siedemdziesi¹tych XX stulecia, wyra¿onej w swoistym buncie
ówczesnego m³odego pokolenia studenckiego wobec formy autorytarnego  jak
wówczas podnoszono w powszechnej ocenie zainteresowanych – modelu i spo29
Oczywicie, nie chodzi³oby przy tym o studia ograniczaj¹ce siê do objawienia chrzecijañskiego, ale objawienia religijnego w ogóle. Zdaniem Bocheñskiego, chodzi³oby o doæ piln¹ potrzebê przezwyciê¿enia, obci¹¿onego licznymi nieporozumieniami wspó³czesnego mylenia
o Bogu, odziedziczonego i jakby bezkrytycznie przejêtego po nowo¿ytnoci (por. J.M. Bocheñski,
W sprawie Bo¿ycy, w: ten¿e, Sens ¿ycia, Kraków 1993, s. 153-162).
30
Por. M.-D. Chenu, wiêty Tomasz z Akwinu i teologia, t³um. A. Ziernicki, W. Szymona,
Kraków 1997, s. 46, 63, 70.
31
Mamy bowiem na myli niektóre kluczowe wyra¿enia soborowe, m.in. znaki czasu, do
których za chwilê powrócimy. W tym wzglêdzie, je¿eli opracowanie naukowe (zob. P. Rabczyñski,
Znaki czasów wed³ug Marie-Dominique Chenu, Olsztyn 2007) nie wychwytuje problemu, trudno
o nadzieje i oczekiwania, aby wspó³czeni umieli uj¹æ istotn¹ treæ soborowego nauczania pomimo
duszpasterskiego upraszczania wyartyku³owanych treci doktrynalnych orêdzia ewangelicznego.
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sobu nauczania na poziomie uniwersyteckim32. Czy¿bymy zatem w nieca³e pó³wiecze od zamkniêcia obrad soborowych jako ludzie nale¿¹cy do nowych (nasta³ych w miêdzyczasie) pokoleñ nie potrzebowali ju¿ (chocia¿by interpretacyjnego) wprowadzenia do treci dokumentów soborowych? Samo bowiem dzie³o
Vaticanum Secundum, chocia¿ stanowi³o owoc namys³u nad wiar¹ czy kolegialnego rozstrzygniêcia soborowego w obecnoci nastêpcy w. Piotra, to jednak tak¿e widaæ w nim naukowy wk³ad twórców odnowy teologicznej, którzy finalizowali swe ¿yciowe dokonania i ca³y wysi³ek twórczy. Od ich myli oddziela nas
wiêc jedno stulecie, nabrzmia³e w wydarzenia o niespotykanej w europejskich
dziejach gêstoci i skali?
Niemniej jednak wydaje siê nam, ¿e dzie³o soborowe zosta³o zakoñczone
z uwagi na zrealizowanie zawartych w nim wyzwañ, impulsów, inspiracji i postulatów doktrynalno-moralnych itd. i ¿e bieg wydarzeñ zmusza nas do kierowania uwagi na inne, bardziej aktualne i pilne, ¿yciowo niezbêdniejsze wyzwania.
Jednoczenie, nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e pastoralne dzie³o Vaticanum Secundum spo³ecznoci polskiej w pewnym sensie przes³ania dobrodziejstwo pontyfikatu papie¿a Jana Paw³a II, które równie¿ domaga siê rzetelniejszego opracowania teologiczno-pastoralnego, chocia¿by ze wzglêdu na potrzeby wspó³czesnoci.
Niestety, schy³ek imperium Zwi¹zku Sowieckiego i rozpad bloku wschodniego,
co spowodowa³o zwrócenie siê krajów Europy rodkowej i Wschodniej w stronê spo³eczno-politycznie i gospodarczo-ekonomicznie stabilnych pañstw zachodnioeuropejskich oraz podjêcie transformacji, odwróci³ uwagê od wielu wa¿nych
spraw doktrynalnych, skutkuj¹cych przyjmowaniem, a nawet wypracowywaniem
b³êdnych postaw moralnych w sferze publicznej. I tak, w spo³ecznociach m³odszych pod wzglêdem cywilizacyjnym33 wracamy do postaw przedsoborowych,
czego doæ wyranym przyk³adem jest coraz czêciej pojawiaj¹ce siê w sferze
publicznej sprowadzanie wiary do wiatopogl¹du, na co nie reaguj¹ pozostaj¹cy
w dobrych relacjach z nowo wykszta³con¹ (i dawn¹, postkomunistyczn¹ nomenklaturow¹) elit¹ polityczn¹ w Polsce poszczególni przedstawiciele eklezjalnej
hierarchii. Zjawisko to przybiera takie rozmiary, jakby w ogóle (nie podnosz¹c
ju¿ intelektualnego wk³adu i dzie³a refleksji ze strony wielu innych teologów) nie
by³o wysi³ku twórczego i teologicznego dzie³a M.-D. Chenu OP  jednego
z aktywnych twórców odnowy teologicznej i soborowej, który przecie¿ dokona³
prze³omowego dla wspó³czesnej refleksji nad S³owem objawiaj¹cym siê w cz³owieczych dziejach zwrotu i przezwyciê¿y³ zakorzeniony w nowo¿ytnej i postmodernistycznej mentalnoci nawyk sprowadzania wiary do wiatopogl¹du.
J.-M. Lustiger, Wybór Boga [Le Choix de Dieu], t³um. A. Turowiczowa, Kraków 1992,
s. 205-215.
33
Zob. przypis 10. Por. D. Kubicki, Teologia katolicka a m³odsza Europa globalizacyjnej
wspó³czesnoci (cz.1), „Teologia w Polsce”, 4 (2010), nr 2, s. 233-245.
32
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Czy warto wspominaæ wszystkie inne niedomagania lub wypaczenia intelektualno-mentalne wspó³czesnoci, kiedy nie zauwa¿amy nawet tych podstawowych wynaturzeñ wiary chrzecijañskiej i samego orêdzia ewangelicznego, a tak¿e nie rozumiemy doktryny chrzecijañskiej? Dopowiedzmy od razu  doæ
symbolicznym przyk³adem powy¿szej kwestii jest niereagowanie na prowadzenie (najpewniej niewiadome, dziedziczone z nowo¿ytnoci) przez wspó³czesnych (zasadniczo przez gremia polityków) dysputy o obecnoci Kocio³a w spo³eczeñstwie obywatelskim w perspektywie dualizmu sacrum i profanum34.
Wypacza to przecie¿ zarówno postrzeganie, jak i rozumienie chrzecijañstwa
i jego ewangelicznego orêdzia wprost niemieszcz¹cego siê w tych¿e kategoriach.
Objawiaj¹ce siê bowiem w dziejach S³owo (Chrystus jako S³owo i s³owo ewangeliczne) i obecnoæ mistyczna (sakramentalna) Chrystusa w Jego Kociele (Jego
Ciele mistycznym) odwzorowuje siê w spo³ecznej rzeczywistoci jako królestwo
nadchodz¹ce, a jednoczenie realizuj¹ce siê w ludzkiej wspó³czesnoci, czyli jako
ju¿ obecne. Nadto, dualizm sacrum i profanum pozostaje obcy chrzecijañstwu,
skoro nie sposób nie przyznaæ, ¿e grecki dualizm pomiêdzy „teoria” i „praxis”
ca³kowicie znika jedynie w ewangelicznej pasji Ewangelii, kiedy to aktywna mi³oæ do ludzi jest w sensie dos³ownym mi³oci¹ do Chrystusa w naszych braciach35. Có¿ powiedzieæ o bardziej skrytych i teologicznie skomplikowanych
zagadnieniach  jak np. odkrywczej tezie M.-D. Chenu o deontologicznej deformacji, jakiej w czasach nowo¿ytnych uleg³a katolicka myl moralna, przejmuj¹c
w znacznym stopniu Kantowsk¹ redukcjê etyki do nauki o powinnociach moralnych, marginalizuj¹c jednoczenie refleksjê nad moralnymi dynamizmami
w cz³owieku, nad cz³owieczym powo³aniem ostatecznym czy wreszcie nad dostêpnymi ka¿demu wierz¹cemu ju¿ obecnie (w ¿yciowej codziennoci i spe³nianiu siê jako cz³owieczy podmiot) antycypacjami ¿ycia wiecznego36?
Podobne problemy dostrzegamy w sferze pragmatyki spo³ecznej, publicznej,
wspó³czenie transformuj¹cej siê Trzeciej Rzeczypospolitej  pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej. Powy¿ej nakrelilimy w zarysie dziedziny  niemal
i dos³ownie wszystkie z ¿ycia spo³ecznego, które wiadcz¹ o koniecznoci podejmowania refleksji teologicznej, a dogmatycznej w szczególnoci. Nowego
przemylenia domaga siê nie tylko rola religii i samego chrzecijañstwa (instytucjonalnego jako Kocio³a w Polsce oraz spo³ecznego jako obecnoci poszczególnych chrzecijan w ¿yciu publicznym i dzia³aniach o charakterze u¿ytecznoci
spo³eczno-kulturowej) w spo³ecznoci Polski, ale tak¿e stosunek do forsowanych
przez (bli¿ej nieokrelaj¹ce siê) przemo¿ne rodowiska zachodnioeuropejskie
Por. P. Napiwodzki, Na tym siê Koció³ nie koñczy, W Drodze 2008, 10 (422), s. 60-69.
M.-D. Chenu, wiêty Tomasz z Akwinu i teologia, s. 66.
36
Por. J. Salij, Wstêp, w: M.-D. Chenu, wiêty Tomasz z Akwinu i teologia, s. 10-11. Pos³ugujemy siê, oczywicie, niedoskona³ym pojêciem, lecz nie sposób pos³u¿yæ siê lepszym lub doskonalszym  z powodu jego braku.
34

35
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prób podporz¹dkowania (a przynajmniej cywilizacyjnego i polityczno-kulturowego
hegemonialnego uzale¿nienia) sobie tradycji kulturowo-religijnej Polski, a tak¿e
innych nowych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej m³odszych pod wzglêdem cywilizacyjnym37. S¹ to oczywicie zagadnienia trudne dla osób, którym
obca jest wymagaj¹ca codziennej wielogodzinnej praktyki praca naukowa i refleksja, dlatego jednym z postulatów musi byæ wydatniejsze wsparcie i docenienie pracy teologicznej kadr naukowych Kocio³a w Polsce przez jej hierarchiê.
Wobec rozmiaru poruszonych wczeniej zagadnieñ oko³oteologicznych, osadzonych jednak w egzystencji i spo³eczeñstwie, w którym realizuje siê cz³owiecza
odpowied na wydarzaj¹ce siê i objawiaj¹ce S³owo przemawiaj¹ce w ludzkich
dziejach, chcielibymy podnieæ wywo³an¹ ju¿ kwestiê jednego z rozpoznawalnych wyra¿eñ biblijno-soborowych. Stanowi ono pewien graniczny miernik, który
niew¹tpliwie wskazuje na cechê nieukoñczonego dzie³a twórców teologicznosoborowej odnowy, pozostawionego jako dziedzictwo. Oczekuje ono teologicznego naukowego rozwiniêcia zawartych w nim inspiracji, postulatów, kwestii,
perspektyw refleksji, a zarazem rozpoznawania objawiaj¹cego siê S³owa w realiach spo³eczno-kulturowych i cywilizacyjnych, jakie staj¹ siê udzia³em poszczególnych ludzi. W wietle wspomnianego wyra¿enia konieczne jest jednoczenie twórcze wypracowywanie sposobów rozumienia S³owa objawiaj¹cego siê
w cz³owieczych dziejach.
Wyra¿eniem takim, które zrobi³o niew¹tpliwie spor¹ karierê pastoraln¹, duszpastersk¹ i, w pewnym sensie, tak¿e teologiczn¹, jest okrelenie znaki czasu,
które przez ostatnie pó³ stulecia by³o „pastoralnym obrazem o niezwyk³ej sile
inspiracji w nauczaniu kocielnym. Jednak w upowszechnionym znaczeniu, byæ
mo¿e z winy niedostatecznego interpretacyjnego opracowania, kojarzy siê z Heglow¹ koncepcj¹ podmiotowoci dziejów i historii i jest tak rozumiane. Tymcza37
Nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e reprezentuj¹ce je przedstawicielstwa parlamentarno-rz¹dowe
nadal pozostaj¹ doæ s³abe (kompetencyjno-moralnie) wobec przedstawicielstw pañstw europejskiego Zachodu  silnych i stabilnych, maj¹cych dobrze uformowan¹ pod wzglêdem kompetencji s³u¿bê dyplomatyczn¹ i wypracowane przez pokolenia konkretnie zdefiniowane cele polityczne i ekonomiczno-gospodarcze. Jednoczenie nie mo¿na nie przypomnieæ silnego laicyzowania (bez wiêkszego rozg³osu) obecnoci kadry naukowej (duchowieñstwa) w strukturach (zw³aszcza) wy¿szych
szkó³ i uczelni prywatnych na wzór zachodnioeuropejski (zw³aszcza francuski), a tak¿e publicznych (chodzi o formê zwracania siê do nich per pan  czy¿by na skutek bli¿ej nieokrelonych,
niepisanych dyrektyw), czego  oczywicie  jeszcze nie wychwytuj¹ hierarchowie, maj¹c jedynie
do czynienia z politycznym establishmentem, potrzebuj¹cym ich moralnego poparcia w polskiej
spo³ecznoci o katolickiej dominancie, wiêc zachowuj¹cym formy tytulatury. Jednak konieczne jest
podniesienie powy¿szego drobiazgu (ze sfery publicznej), gdy¿ w nieodleg³ej przysz³oci mo¿emy obudziæ siê w rzeczywistoci ca³kowicie zlaicyzowanej, a hierarchowie (zapatrzeni we w³asne
cele) pozostan¹ ostatnimi, których dotknie powy¿sze. Zob. tak¿e. C.S. Bartnik, Dobry cz³owiek
³ask¹ Bo¿¹. Podziêkowanie za medal za zas³ugi dla KUL JP II, Lublin, 2.IV. 2009 r., Teologia
w Polsce 3 (2009), nr 1, s. 168.
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sem zawiera w sobie niezwykle twórcz¹, nie do koñca wyeksploatowan¹ myl,
wynikaj¹c¹ z ducha intelektualnego czasów odnowy teologicznej, a nastêpnie
soborowej. Czy¿ pewna podpowied nie jest zawarta w zasadniczej tematyce
podejmowanej przez mylicieli odnowy teologicznej? Czy¿ francuskojêzycznemu rodowisku dominikañskiemu nie chodzi³o o uchwycenie wartoci ¿ycia mistycznego w wymiarze spo³ecznym dla wszystkich przynale¿¹cych do chrzecijañskiego congregatio fidelium i stanowi¹cych je? Czy¿ pierwszymi pracami
naukowymi M.-D. Chenu  podobnie, jak innych, pozosta³ych teologów odnowy
Vaticanum Secundum  nie by³y teologiczne rozwa¿ania dotycz¹ce aktu kontemplatywnego i ¿ycia duchowego w ogóle, wykazuj¹ce osadzone na teandryzmie38
przekonanie o koniecznym (zwi¹zanym nawet z ryzykiem doszczêtnego wypaczania doktryny) powrocie refleksji teologicznej b¹d nawet jej zwrocie w twórcz¹ perspektywê rzeczywistoci wcielenia S³owa, Syna Bo¿ego w Jezusie Chrystusie, Synu Maryi-Dziewicy? Ksi¹¿ki Chenu podejmowa³y jednoczenie próbê
przezwyciê¿enia narastaj¹cego w ka¿dej generacji b³êdnego postrzegania chrzecijañskiej duchowoci i mistyki i wprowadzenia egzystencjalnie trudnej do zachowania równowagi pomiêdzy roz³¹cznymi wzglêdem siebie tendencjami
ucieczki ze wiata b¹d utopienia siê w nim, stopienia w jego wymiarze39.
Wydaje siê, ¿e dzie³o twórców odnowy teologicznej i soborowej pozostaje
nadal nieznane, a mo¿e nawet zapomniane w pokoleniach prze³omu stuleci XX
i XXI, skoro wiêkszoæ sporód obecnej spo³ecznoci katolickiej jest dumna
z rozpoznawania wspólnych treci chrzecijañskiej tradycji mistyki i tradycji pogañskich, m.in. Dalekiego Wschodu, charakteryzuj¹cych siê zasadniczo mentalnoci¹ i duchowoci¹ ucieczki od realiów spo³eczno-fizycznych.
Tymczasem znaki czasu nale¿y rozumieæ jako odwrotnoæ znaczenia, jakie w powierzchownym rozumieniu wyznaczamy jego treci. Otó¿, ka¿dy cz³owieczy podmiot, wierz¹cy w Syna Bo¿ego i Zbawiciela oraz Zmartwychwsta³ego Pana, ma mo¿liwoæ siêgniêcia w g³êbiê swego jestestwa i w wymiarze
mistycznym stawania b¹d kontemplatywnego staniêcia twarz¹ w twarz wobec
Objawiaj¹cego siê jako Podstawy Sensu (w wyra¿eniu teologów odnowy40) i Objawiaj¹cego siebie w S³owie oraz jako S³owo, a tak¿e wobec udzielaj¹cego ³askê
w Sakramencie Kocio³a jako mistycznego cia³a Chrystusa. Owo duchowe (mistyczne) zjednoczenie nie pozwala wierz¹cemu pozostaæ ju¿ tym samym cz³o38
Przypomnijmy, czyli dostrzeganiem Bosko-ludzkiej struktury Kocio³a jako Cia³a Chrystusa, Kocio³a jako kontynuacji tajemnicy wcielenia (por. M.-D. Chenu, Une école de théologie: le
Saulchoir, w: G. Alberigo, M.-D. Chenu, E. Fouilloux, J.-P. Jossua, J. Lardiere, Une école de théologie: le Saulchoir, s. 91-176; tak¿e ten¿e, La théologie au Saulchoir, w: M.-D. Chenu, La foi dans
lintelligence. Paris 1964, s. 243-267).
39
Oczywicie w przenoni jako formy aktywizmu b¹d hedonizmu lub przes³oniêcia nim,
a nawet zaduszenia promyków transcendentalnoci w g³êbi jestestwa.
40
Np. K. Rahner.
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wiekiem. Zmusza do innego postrzegania w³asnej codziennoci zanurzonej
w wymiarze spo³ecznym, sk³ania do przemiany w dzia³aniu moralnym i postêpowaniu, jakie jest jego udzia³em w wymiarze spo³ecznym czy w sferze prywatnej
i publicznej. Zintensyfikowanie w miarê mo¿liwoci aktualnego w³asnego wzrostu duchowego pozwala rozszerzaæ siê tajemnicy zrozumienia Boga, Jego
postêpowania wobec wiata, wobec ludzkich pokoleñ i wobec ka¿dego cz³owieczego podmiotu. Nastêpuje nieustanna interakcja pomiêdzy dzia³aniem
moralnym cz³owieczego podmiotu a g³êbszym rozumieniem dzia³ania Objawiaj¹cego siê i Objawiaj¹cego siebie  pog³êbiaj¹ca ow¹ interakcjê i jej czêstotliwoæ. Wówczas wystarczy jedynie s³owo ewangeliczne b¹d jakikolwiek
bodziec intelektualno-moralny w wymiarze relacji lub dzia³ania w sferze miêdzyludzkiej, aby w cz³owieczym podmiocie powodowane by³o przypomnienie
o tajemnicy nasycenia zrozumieniem Boga i Jego postêpowania wobec stworzenia b¹d aby by³ on powodowany pragnieniem lub wol¹ powrotu w g³êbiê
mistyczn¹ swego jestestwa41. Nadto przecie¿ chrzecijanin (laik, a tak¿e duchowny lub zakonnik) nie ¿yje w spo³ecznej izolacji. Prze¿ywa osobow¹ sytuacjê wiary w odniesieniu do wiata ludzkich spo³ecznoci. ¯yje tak¿e postrzeganiem owego wiata, czyli w³asnym ustosunkowywaniem siê do spo³ecznych
zachowañ  zarówno postaw zbiorowych, z jakimi siê zderza b¹d o jakich jest
na sposób poredni informowany, jak równie¿ indywidualnych, pojedynczych,
nie doæ licznych, które nie mog¹ byæ postrzegane jako zachowania masowe.
Jednoczenie w wymiarze spo³ecznym prze¿ywa tajemnicê Kocio³a Chrystusa
i Jego sakramentów w sakramencie Kocio³a wraz z tym, który pozostaje najbardziej znamiennym  Eucharysti¹. Jest ona ponawiana w uobecnianiu w ludzkim dzi i teraz, ze wzglêdu na cz³owiecze stawanie siê w g³êbi jestestwa
i osobowe spe³nianie siê w ³asce i z pomoc¹ ³aski Tego, który udziela misterium siebie42. Na tym¿e spo³ecznym poziomie lud Bo¿y w jego poszczególnych
wierz¹cych cz³onkach  pozostaj¹cych na ró¿nym stopniu wiary i moralnego
zaanga¿owania w zale¿noci od etapu ¿yciowego spe³nienia siê i kondycji osobowociowo-moralnej, intelektualnej, mentalnej, aksjologicznej itd.  jako congregatio fidelium, uorganizowane w hierarchiczn¹ spo³ecznoæ, wspólnotê wiary, stanowi przedmiot dzia³ania S³owa Bo¿ego43, S³owa objawiaj¹cego siê
w dziejach ludzkich pokoleñ.
Por. D. Kubicki, Poszukiwania projektu teologii katolickiej opartej na realizmie S³owa objawionego w dziejach, s. 215-225.
42
Nale¿y jednoczenie pamiêtaæ, ¿e chocia¿ Koció³ (eklezjalna hierarchia, Magisterium) os¹dza proroctwa, to istnieje jaka inicjatywa oddolna  ze strony wierz¹cych podmiotów eklezjalnych wspólnot wiary, i ¿e Duch wiêty o¿ywia ca³e (mistyczne) cia³o Kocio³a, a wiêc nie tylko
eklezjaln¹ hierarchiê.
43
Por. Jacques Duquesne interroge le Père Chenu, Un théologien en liberté, Paris 1975,
s. 195. Tak¿e: Jean Puyo interroge le Pere Congar. Une vie pour la vérité, Paris 1975, s. 228nn.
41
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„Znaki czasu” pozostaj¹ zatem zarówno w postawie wierz¹cej jednostki, jak
równie¿ w postêpowaniu (¿yciowym  moralnym, zewnêtrznym, w dzia³aniach,
zaanga¿owaniu i jego motywacjach) cz³onków wspólnot wiary dzia³aniem S³owa w ludzkiej  w wymiarze spo³ecznym  rzeczywistoci, odwzorowuj¹cym
owo zrozumienie Boga i Jego postêpowanie wobec wiata. Owe cz³owiecze postawy  zarówno jednostkowe, jak zbiorowe lokalnych spo³ecznoci44 – mog¹
przejawiaæ tak¿e niezrozumienie Objawiaj¹cego siê w S³owie i Objawiaj¹cego
siebie, je¿eli wiêkszoæ cz³onków spo³ecznoci ludzkich nie siêga w mistyczn¹
g³êbiê swego cz³owieczego jestestwa, aby syciæ siê S³owem – zrozumieniem
tajemnicy Transcenduj¹cego i Transcendentalnego – Ponadprzedmiotowego i Ponadsubiektywnego. Wówczas ów znak niew¹tpliwie pobudza do intensywniejszych dzia³añ tych, którzy duchowo ¿yj¹ wewnêtrznym wzrostem, rozszerzaniem siê w nich tajemnicy zrozumienia Boga i Jego postêpowania wobec
stworzenia. Z kolei poniewa¿ cz³owiecze bycie-w-wiecie (w wymiarze nastêpstwa pokoleñ i spo³ecznym uorganizowywaniu siê ludzkich dzia³añ) jest byciem
z innymi ludmi poprzez wstêpowanie w interakcjê, czyli tworzenie spo³eczeñstwa i jego zró¿nicowanych struktur politycznych, ekonomicznych, gospodarczych, pañstwowych, administracyjnych itd., piêtno ludzkiego dzia³ania moralnego (w zró¿nicowaniu aksjologicznym) mo¿e odzwierciedlaæ siê w tych¿e
strukturach spo³ecznych. Zachodzi wiêc mo¿liwoæ postrzegania owych struktur
w kategorii znaku czasu jako zbyt ma³o odwzorowuj¹cych ludzkie zrozumienie Boga i Jego postêpowania wobec stworzenia, czyli jako struktur moralnie wyzwalaj¹cych w poszczególnym podmiocie (b¹d wspólnocie podmiotów) wolê
dzia³ania, aby prze³amaæ ich negatywne oddzia³ywanie na teraniejszoæ wspó³czesnych  czyli prze³amaæ niweczenie spo³ecznej sprawiedliwoci, ludzkiej aktywnoci, poszanowania cz³owieczej godnoci itd.
Dostrzegamy zatem, ¿e znaki czasu nie maj¹ nic wspólnego z bli¿ej nieokrelonym zawieszeniem w pró¿ni (rzeczywistoci stworzonej, spo³ecznej) S³owa objawiaj¹cego siê w ludzkich dziejach  jak wyobra¿aj¹ to sobie czytaj¹cy
soborowe dokumenty b¹d przepowiadaj¹cy s³owo. Wskazuj¹ jednak na problem
pog³êbiaj¹cego siê niezrozumienia przez pokolenia posoborowe dziedzictwa doktrynalno-pastoralnego Vaticanum Secundum i bli¿ej nieokrelonego reagowania
na wspó³czesnoæ  niczym w Europie nowo¿ytnej teologia barokowa, koncentruj¹c siê wy³¹cznie na stanowisku antyprotestanckim, pozbawi³a siê, a przynajmniej ograniczy³a na sposób niewiadomy swe mo¿liwoci rozumienia S³owa
objawiaj¹cego siê w cz³owieczych dziejach. Czy zatem nie nale¿a³oby podj¹æ nie
tyle studiów nad recepcj¹ ostatniego soboru w spo³eczeñstwach wiata katolickiego, ile tak¿e i przede wszystkim studiów integralnych nad rozumieniem wiary
(in statu scientiae) przez ostatnie sobory od pocz¹tków europejskiej nowo¿ytno44

Odwzorowuj¹ce wykszta³con¹ w nich mentalnoæ, wartoci moralne itd.
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ci45? Czy¿ bowiem nie wskazuj¹ one na niezwyk³¹ perspektywê pod¹¿ania
chrzecijañskich spo³ecznoci w ich lokalnych wspólnotach wiary w wymiarze
historycznej ekonomii chrzecijañstwa? Dzia³o siê tak od reakcji Soboru Trydenckiego na subiektywizm i indywidualizm ³aski luterañskiej lub kalwiñskiej46
 pomimo wszystko jednak na niemal trzy stulecia barykaduj¹cy katolicki Koció³, uniemo¿liwiaj¹c mu powrót do orêdzia ewangelicznego, co by³o doæ wygórowan¹ ofiar¹ za zachowanie depozytu tradycji wiary i uniezale¿nianie od
zmieniaj¹cych siê ówczenie paradygmatów inteligibilnoci. Nastêpnie w latach
Soboru Watykañskiego I zdogmatyzowano doktrynê chrzecijañsk¹ wobec ideologizmów (b³êdów) XIX stulecia (liberalizmu i racjonalizmu) kosztem mo¿noci rozpoznania i rozró¿nienia nowych wartoci wolnoci i autonomii cywilizacji
naukowej w wiecie staj¹cym siê coraz bardziej postmodernistycznym. Czy¿
owego postêpu w ekonomii chrzecijañstwa nie widaæ wreszcie w latach Soboru
Watykañskiego II, pozornie pozostaj¹cego poza perspektyw¹ dwóch powy¿szych,
historycznie uprzednich dzie³ soborów, a tak¿e z³udnie niespójnego w jego licznych dokumentach i dokonaniach? Czy¿ wobec rodowiska swych nastêpców
twórcy odnowy teologicznej i soborowej XX stulecia nie zdo³ali komplementarnie nakreliæ  chocia¿by w wa¿nych dwóch dokumentach: Lumen gentium
i Gaudium et spes – wypowiedzianego ustami ojców soborowych wyzwania
systematycznego opracowywania i wypracowania wizji wspólnotowego wymiaru eschatologii? Czy ich dokonania nie stanowi¹ inspiracji przynajmniej do
niezwykle uwa¿nego spojrzenia na spo³eczn¹ rzeczywistoæ wspó³czesnoci i do
nieustannego podejmowania twórczego badania i uwa¿nego obserwowania stawania siê przysz³oci cz³owieka w nastêpuj¹cych po sobie pokoleniach i jednoczenie przysz³oci wiata  z racji uchwycenia i rozpoznawania wspó³czesnoci
w perspektywie ekonomii historycznej chrzecijañstwa?
Czy¿ zatem obecna teologia nie powinna tak¿e braæ pod uwagê  zasadniczych dla wspó³czesnego zjawiska globalizacyjnego  pytañ dotycz¹cych kierunku,
w którym zmierza wiat, czyli jego wydarzania siê spo³ecznego i poietycznego,
jakie jest udzia³em wspó³czesnoci w zwi¹zku z jej osi¹gniêciami techniczno-technologicznymi? Czy¿ nadal nie pozostaje zasadniczym wyzwaniem dla teologii
refleksja nad rozumieniem postêpu (cywilizacyjnego, technologiczno-technicznego itd.) i jego znaczeniem w wymiarze historii zbawienia? Czy w perspektywie
orêdzia ewangelicznego  a wiêc królestwa nadchodz¹cego i przybli¿aj¹cego siê
oraz nastaj¹cego i ju¿ wydarzaj¹cego siê  wspó³czenie uprawiana teologia nie
powinna podj¹æ ze zdwojon¹ rozwag¹ refleksji nad motywami sk³aniaj¹cymi
45
Czy zatem nie nale¿a³oby podj¹æ w teologicznej perspektywie dog³êbniejszej teologicznej
refleksji jako hermeneutyki jednoci nauczania soborowego ostatnich zgromadzeñ hierarchii eklezjalnej wokó³ urzêdu nastêpcy w. Piotra?
46
Oczywicie, chodzi o luterañsk¹ b¹d kalwiñsk¹ koncepcjê ³aski.
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chrzecijanina do zaanga¿owania siê w transformacje spo³ecznej, politycznej,
moralnej i innej sfery ludzkiego bytowania i ich funkcjonowanie, aby wiat by³
bardziej ludzki, moralnie sprawiedliwszy47? A wobec zjawiska postêpuj¹cej niewiary w niemiertelnoæ duszy w chrzecijañskich spo³ecznociach Zachodu czy¿
nie zachodzi³aby koniecznoæ podjêcia w refleksji teologicznej kwestii dialogu
z ludmi, którzy mniemaj¹, ¿e nie maj¹ mo¿liwoci wiary ani nie wykazuj¹ postawy wiary48?
Niew¹tpliwie docenienie Gaudium et spes stanowi³oby odwa¿ny intelektualny
gest umo¿liwiaj¹cy dowartociowanie wspó³czesnych intelektualnych poszukiwañ,
których brakuje w perspektywie teologicznej. Tymczasem postawa wspó³czesnych
teologów jest jednoznacznie naznaczona eklezjologicznym monofizytyzmem49. Ich
refleksja bowiem pozostaje w wymiarze pozaczasowych i pozahistorycznych
prawd, a jej twórcy wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e taka postawa stanowi w³aciwsze dla
autentycznej wiary i pobo¿noci intelektualne stanowisko ni¿ pe³na odpowiedzialnoci i intelektualnego otwarcia refleksja nad wspó³czesnoci¹ królestwa maj¹cego niebawem nadejæ i jednoczenie ju¿ wydarzaj¹cego siê.
Jest niew¹tpliwie zrozumia³e, a w pewnym sensie logicznie zasadne, ¿e nie
mo¿na pozostawiæ soborowej odnowy na wpó³ zrealizowanej i na wpó³ oczekuj¹cej na zrealizowanie w dziejach Kocio³a katolickiego, je¿eli tylko pojawia siê
taka ocena Vaticanum Secundum w pocz¹tkach XXI stulecia. O ile refleksja teologiczna z pierwszej po³owy XX stulecia skutkowa³a odnow¹ soborow¹, o tyle
wspó³czesnoæ posoborowa koniecznie potrzebuje odnowy teologicznej. Po przezwyciê¿eniu bowiem koncepcji teologii rozumianej jako metafizyka Absolutu
boskiego Przedmiotu i metodologiczno-epistemologicznym „uzdolnieniu” teologii jako wiary in statu scientiae do uchwycenia jej przedmiotu – równie¿ treæ
refleksji teologicznej musi przestaæ koncentrowaæ siê wy³¹cznie na ró¿nych postaciach apologetyki pontyfikalnej, a tak¿e na studiach teologicznych opus twórców odnowy teologicznej i soborowej XX stulecia, które jakkolwiek by³y wa¿ne, to jednak pozostaj¹ jedynie refleksj¹ nad dziejami myli teologicznej50. Po
Wraz z zasadniczym pytaniem  w imiê czego nale¿y podj¹æ ów wysi³ek czynienia go bardziej ludzkim oraz w jakim sensie czyniæ ludzkim?
48
Por. Jacques Duquesne interroge le Père Chenu, Un théologien en liberté, s. 193-195.
49
Por. P. Napiwodzki, Na tym siê Koció³ nie koñczy, s. 64.
50
Nie sposób nie zastanowiæ siê nad losem duchownych, powracaj¹cych z Zachodu do Polski
po uzyskaniu stopni naukowych i studiach myli mistrzów teologicznej odnowy  doktoryzuj¹cych
siê jakby u samego kulturowego ród³a. Najpewniej powinien ów fakt zaniepokoiæ odpowiedzialnych za poszczególne Kocio³y lokalne w Polsce, a przynajmniej postawiæ problem przyczyny ich
nieaktywnoci naukowej wraz z rzeteln¹ prób¹ uzyskania zadowalaj¹cej odpowiedzi  czy¿by nie
podo³ali kompetencji naukowej w konkurencji z innymi? Jednak wówczas pojawia siê pytanie
o naukow¹ aktywnoæ tych wszystkich, którzy zwyciê¿yli w rywalizacji naukowej. Na wiele osobistych pytañ ze strony rzetelnie uprawiaj¹cych refleksjê teologiczn¹, pytañ o funkcjonowanie ekle47
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przezwyciê¿eniu wiêc wielu barier w dziejach teologii i jej refleksji – wraz
z ostatnim zawê¿eniem, metodologicznym niedostrzeganiem wymiaru historycznego przez neoscholastyczn¹ koncepcjê teologii – pozostaje prze³amanie bariery
przedmiotu teologii jako wiary in statu scientiae, czyli odwa¿niejsze uchwycenie S³owa objawiaj¹cego siê w cz³owieczych dziejach, w wymiarze spo³ecznym,
socjalnym w odniesieniu do spe³niaj¹cego siê w osobowej wierze ludzkiego podmiotu  wiadka Zmartwychwsta³ego Pana i aktywnego uczestnika spe³niania siê
Jego królestwa.
RÉSUMÉ
Sans doute l’événement majeur qui s’est produit dans la théologie catholique de XX siècle passé
est-il l’oeuvre du Vatican II. Auteur essaye de démontrer qu’il faut le faire continuer dans le
changement survenu d’un démi-siècle après le concil du Vaticanum Secundum au sein des sociétés
modernes de l’Europe, engagées en voie de l‘integration européenne au sein de l’Union Européenne
– d’une part de la transformation globale du monde d’aujourd’hui, et d’autre part des transformations
de l’Europe aux niveaux sociales, économiques et politiques après le chut de l’idéologie communiste.
Auteur démontre que la réflexion théologique ne peut se faire sans réflexion sur l’aujourd’hui de
l’homme dans la société qui se fait d’aujourd’hui dans les traits très concrèts.

Mots clés

l’aggiornamento de l’Église à l’époque du mondialisation, le christianisme après le Concile
de Vatican II, l’Église de Pologne, l’Église dans le monde moderne en plein transformation,
les signes du temps, la théologie du monde moderne en plein transformation et l’ère de
communication globale, la théologie élaborée en Pologne,
la théologie élaborée après le Concile de Vatican II

zjalnoci hierarchicznej, udziela inspiruj¹cych podpowiedzi publikacja dzienników Y. Congara OP
(zob. Y. Congar, Journal dun théologien (1946-1956), Paris 2005  t³um. polskie: Y. Congar, Teolog na wygnaniu. Dziennik 1952-1956, t³um. M. Romanek, Poznañ 2008).
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Might we become God? Some methodological remarks
on theosis
Czy mo¿emy staæ siê Bogiem? Kilka uwag metodologicznych na temat theosis

Yearning for God has been an inherent part of the human heart since the beginning of its existence, both on an individual and communitarian level of the
whole mankind. The man wants God, His gifts, necessary to live, and God Himself to build strong bonds. Only God seems to provide the permanence of such
bonds where there is no place for disappointment or exploitation. To yearn for
God is to yearn for the good and happiness in the face of the evil and misery that
are revealed despite tireless efforts and actions taken to avoid them; this is yearning for something which is stable despite changeability and the bulk of events
taking place every day. Yearning for God provides the feeling of safety, peace,
stability and sense in senseless actions or against all set conventions and expectations. This yearning is not influenced by finding God. It anticipates this finding
very strongly. At first the man wants God, he craves for knowing God and living
with God, and later on he finds God. The more he finds, the more he satisfies
this incredible desire. God is not the objective of the human actions: it is not the
man who seeks God, it is God who allows the man to perceive.
God gives Himself to the man as far as possible. Hence, searching for God
requires time and it emerges in the human life as a ceaseless process in which
God speaks to the man in a way to be understood so that he accepts divine revelation. The priority of God should be emphasized out of necessity: this is God
who goes to the man and attracts him. Being with God means not only natural
fulfillment but supernatural as well. Eternal communion with God is the gift of
grace where nothing that the man achieves results from what he/she is entitled to
on account of his/her being. God gives Himself as the first one, gradually. This
way He might want the man to get used to Him. If the sin described in Genesis
means breaking off relations with the good and separation from the good, the
return requires time not to kill the man with this lost and regained goodness.
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The process of returning to God has to be based on humility out of necessity.
If humbleness is commonly defined as remaining in the truth, it means that only
in view of God it reveals its power. Remaining in the truth takes place in the face
of the Truth itself. None of my personal and genuine truths matters any more.
The only one that does, is the Truth that comes surprising, explaining, opening
and enriching all my truths. Additionally, understanding seems essential here. The
truth is built by means of the intellect based on logical principles. To prove on
the grounds of premises and to predict consequences on the grounds of reasons
is the easiest and the most reliable way to deem something true. Everything that
disturbs this order causes anxiety and leads to uncertainty. If something is illogical, it cannot be true. God, revealing Himself as the truth, does not disturb this
order not only because He explicite adopts Himself to the man. It is also due to
the fact that in the moments when the revealed truth is not understood in all its
depth, He allows to accept it on account of His authority. As the highest truth,
God reveals the truth and watches it to be accepted by the man in a proper way.
Even if the truth goes beyond this time, the ability to study it guarantees its ultimate proper interpretation.
In this context one should put the statement written down in the New Testament and referring to the mystery of the Word that became flesh, that was born,
grew up, suffered, died and was buried, resurrected and was elevated to the Father’s right. These are not human truths although expressed in a human way. One
should find reality in what is logical and coherent. This is the reality of God Himself which is defined and expressed by individual words in a true although incomplete way. Therefore, these words are valuable: they all belong to God and
they all depend on Him. Another reality reveals in them, the reality which in the
human reality is similar to the grain thrown into the soil. It must ripen until it
bears fruit and although the harvest time seems close, it cannot be accelerated in
any way. Every rush might destroy anything that has already been grown. Thus,
what one needs is patience to give the strength hidden in the grain the right power
and let it “naturally” reveal what is covered inside. The way to God is placed in
the perspective of already and not yet, which is such a perspective when He is
already experienced by the man, all these experiences, however, are just a deposit
and foretaste of the height. It should be strongly emphasized: it is not about the
quantity but the quality itself. Even this deposit in its essence remains the height.
I am going to the Father (John 14:12), says Jesus in the fourth Gospel. These
words seem to direct all His actions and reveal the sense of existence. It is not
about coming anywhere after all. It is about returning to the Father from whom
one has gone. The beginning answers the ending, although the similarity does
not necessarily mean identity. Jesus goes to the Father and comes to the world to
redeem. He returns to the Father, not the same though. He does not have the virtual act of creation in Himself but the real one. He comes back to the Father car-
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rying this creation and recapitulating it in Himself as the Head. The statement:
No one can come to the Father except through me (John 14:6) seems to reflect
the way of returning. Coming to the Father is possible only with and through
Christ.
The present article does not aim at showing the possibilities of deification.
There is wide and rich literature on the subject both in the Latin and Orthodox
traditions. The study aims at highlighting some essential points without which
all the theology of deification may seem just a mythologization of Christianity or
such a generalization which not only simplifies but even distorts it.1 The fundamental difficulty lies in understanding what even the Catechism of the Catholic
Church quotes as an absolute end of the human life, For the Son of God became
man so that we might become God.2 How is such a transformation possible? How
far can it concern and bind God and the man?
The answer to the first question refers to the will of God Himself and we
will come back to it later on. At present the answer to the next question should
be considered and criteria of speaking about deification should be defined. Three
elements: Christological, anthropological and ecclesial need special attention and
they should be looked into as key elements for the whole issue.

I. CHRIST AS AN EXAMPLE
If we can say anything about God, we do not know about Him more than we
do. This sentence of the Lateran council is a statement which may be referred to
the apophatic theology, so close to the eastern Christianity. The western Church
did not, however, avoid the question about God at all: despite all human limitations it was trying to treat theology as a field of science that gives positive re1
As an example the statement from one of the websites. The author, asked what deification is,
answers, It is simply the transformation of sinners into Gods own perfect and glorified likeness
and image. What does it mean? Is it just regaining what was originally in the man? Therefore, what
was the death of God Himself for? Wasnt there any other way to correct the future? The simple
transformation of sinners  i.e. who? The sinners who rejected the bonds with God consciously
should be put in one row with children who died without the possibility to receive the sacrament of
Christian initiation. If only sinners  what should be said about the One who had neither original
sin nor any other? Quoted after:
http://holyname.cc/wpcontent/uploads/2011 /09/Divinizatin-of-Man.pdf [31 October 2012].
2
Catechism of the Catholic Church, Poznañ 1994, No 460. This number can be found in the
part devoted to the motives of incarnation. The Catechism asking why God became man shows
four motives: soteriological (No 457), cognitive (we recognize Gods love; No 458), model (the
example of holiness; No 459) and eschatological (No 460). The last motive concerns the participation in the divine nature, the article itself, however, except for the first sentence is a compilation of
quotations from the works by Irenaeus of Lyon, Athanasius and St. Thomas Aquinas.
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sults. Theo-logy says something about God, for example that the word itself expresses reality which is impossible to describe. The word which is the man’s
word, represents the reality totally different from him and incomparable with
anything, i.e. divine. This word written down even negatively, presents a positive reality. If the council mentioned above says that it is somehow impossible to
get to know God, it does not emphasize this impossibility itself but reminds of
the limitations of human recognition. Human words refer to the truth but because
this truth is different than human, one must be cautious and aware of the fact that
it cannot be closed in one definition or another. God is always greater and He
exceeds all human statements. It is not only the result of the human limitation
but also the proof of God’s excellence.
What can we say about God in a human way? The sentence that saint John
treated as a statement in the fight with heterodox trends: Logos was made flesh.
Not some word and not some flesh are taken into consideration but the second
person of the Holy Trinity and the true human body. God became the man. He
wanted and let express himself in a human way. The ocean of being in this one
moment of incarnation limited itself and accepted the nature of creation as its
own. Since then we can talk about God in a human way and represent Him in
a human way as well. We neither take anything from God nor add anything to Him.
This great mystery of incarnation does not change God’s nature. He is perfect in
all His existence, not since a definite moment of His life but forever. God is everything for Himself and He does not need anything. If the incarnation causes any
change, it must refer to the humanity as it is connected with divinity. God does
not need the man; this is the man who needs God and not because he is imperfect himself but because thanks to God the man achieves something that he is
capable of and he would not be able to achieve on his own.
Deification should not be considered on the plane of nature. It does not belong to the nature. If it is an ultimate gift of God, it is because He elevates human skills and abilities above what is given to Him as the Creation. Thus, it is
necessary to consider this gift on the supernatural level in the category of grace.3
This is the ultimate, constant and incomparable with anything way of giving
the Creator Himself to the creation. God gives himself to the man keeping this
3
A strong tension between two Christian traditions appears in the problem of deification as
well. If the eastern tradition develops the motive of theosis till the 14th century (the example of
Gregory Palamas), the western tradition will be directed to the theology of grace. The definition
of sanctifying grace, given to the man by God, is closer to the people from the West than talking
about divine energies falling down on the man and emphasized by the people from the East. It
should be recalled here that the following thesis by M. Baius is considered incorrect, The sublimation and exaltation of human nature in participation with the divine nature has been due to the
integrity of the first condition, and hence must be called natural, and not supernatural, Pius V,
Bulla Ex omnibus afflicionibus, after: http://denzinger.patristica.net/#n1000 [5 November 2012].
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way all promises. If the man imagines this gift this way or another, it should be
remembered that He collects all the imaginations himself and simultaneously,
exceeds all of them. God gives Himself differently, more and better.4
Two principles show the perspective of searching: Christ as the embodied
Word and grace as an absolute and eschatological gift from God. Now one should
ask about the action of this grace in Christ Himself, as the result of this action is
recognized as deification.
The Word became flesh (John 1:14). This statement from the prologue of the
fourth Gospel, already mentioned above, shows the Word which has its nature
and which in some specific moment of the human history takes on another
nature – human nature. If this eternal, divine Word is eternally constituted by divinity, It exists perfectly and in the infinite way due to Its divinity. The Word
exists as God and becoming the man It takes on human nature in Its individual
divine existence as one of the Persons in the Holy Trinity. The Word that became
flesh is still God and simultaneously, It takes on something that It has not possessed before – humanity. The mystery of incarnation is a mystery of a new way
of the Word form existence.
Uniting two natures in one form of the Word is not a natural fact. If nature is
identified with the substance, i.e. the existence of a definite thing in a strictly
implemented way, this nature becomes a significant indicator of the existence itself. If the man has a human nature, he may exist as an individual, specific man
only, different from other people. And similarly God, possessing the divine nature exists in it in the implemented way. The pure divine nature does not exist
and it does not become the person. It exists when it is the nature of a specific
divine person. If in the embodied Word, in Christ, the unification in natura appeared, the subject of existence and activity would be one nature combining divine and human elements. Something new would appear, some resultant of two
components in which the existence of Christ would be implemented. It – as mentioned above – is not possible and is not in accordance with the faith of the
Church that in Christ recognizes unquestionably both God and man.
How can one explain the combination of two natures in Christ? Is it possible? Yes, it is. The answer is included in the term of the personal unification.
After incarnation the Logos does not lose what (who) It was before. And It was
a divine person. The person is an individual being in which a rational nature is
implemented.5 The being that really exists is first of all a definite object that gains
4
Hence this Pauls calling, What no eye has seen and no ear has heard, what the mind of man
cannot visualise; all that God has prepared for those who love him (1 Corinthians 2:9).
5
A classical definition of Boetius which was introduced to the theology gradually. It is used
to define divine persons in the Holy Trinity, the man in the Christian anthropology as well as the
Church and its personality. The last issue may become the subject of wide ecclesiological research.
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dignity naturally in intellectual and volitional functions. The man existing as
a man is not only someone individual, distinguished from the people by his implemented humanity but he also deserves dignity. He does not gain it in his lifetime – he is born with it. In the following stages of his life the man shows who
he is by the way he acts. Similarly, the divine person: existing individually he
differs from other Persons of the Holy Trinity as a result of the implemented divine nature. Existing without the time sequence but in eternal now he has dignity
incomparable with dignity of a created being. The other (and any other) Person
of the Holy Trinity loves Himself with the perfect love and possesses constant
and nonvested knowledge. Both love and cognition are eternal in Him.
When we talk about Christ and His two natures combined in one, we state that
in Him – and in Him only – divinity and humanity are combined not only in una
persona but in una persona tantum. Two natures are combined in one person in
such a way that they remain unconfused between each other, although they are
permanently united.6 The eternal person of the divine Logos recognizes the human
nature as his own one and it may be said that the same eternal person of the divine
Logos dies on the cross because He was earlier born from the Virgin Mary. In his
human existence this person becomes individual and complete and He allows to be
distinguished from other people and to be identified in a human way.
The hypostatic union understood this way shatters the attempt to consider
Christ as “the effect” of unifying divinity and humanity in either substance (there
is no substance) or disease (the unity is severed) sense. It is necessary to acknowledge that this connection is something indirect: the separation of factors at one
subject – the carrier – is kept. There are two natures completely different but just
one person – the divine one. Therefore, the indirect unification is the unification
according to the substance: divinity and humanity exist in the same subject as
belonging to him and revealing him according to their own properties. Divinity
and humanity belong to the Word and the Word exists as one in the divine and
human natures.
Christ, genuine God and a genuine man sets the borderline of reaching God.
It is a non-extendable, constant and eternal borderline. All theosis must refer to
the mystery of the embodied Word out of necessity.
The most important sentence of Tomus ad Flavianum is: So the proper character of both
natures was maintained and came together in a single person. Lowliness was taken up by majesty,
weakness by strength, mortality by eternity. It means that each nature maintains its properties both
before and after the Logos incarnation. These both natures  which is emphasized by the statement
of the council in Chalcedon  coexisting in one person do not lose anything: they both are perfect
and complete. However, the way of this coexistence was defined negatively by the council: unconfusedly, unchangeably, indivisibly, inseparably (everywhere there is Greek a as a negation:
a-sygchytos, a-treptos, a-diairetos, a-choristos), after http://patristica.net/451_tomus&e&e&en [31
October 2012].
6
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II. THE MAN AS THE SUBJECT
The man was created in the image and the likeness of God (compare Genesis
1:16a). It was the man who was given such a great gift that puts him higher than
anything that exists. In this gift all human dignity is revealed as well as the openness of God to what exists beyond Him. If everything that exists is different from
God out of necessity, the man created in the image and likeness of God is called
to search God and find his fulfillment in Him only. The man searches God, God,
however, lets him find Himself. Searching and finding God is possible in and
through Christ only.
What does it mean? First, that no one can reach God except for man. Even
an angel cannot achieve what is done as a result of deification. Pure spirits get to
know and love God with all their existence as the result of a single decision of
their will. Getting to know who God is, they love Him and cannot change that.7
Thus, salvation does not concern them, just like they are not subject to the effects of death of the Just for the unjust. Christ dies for sinners and this way he
rectifies the sin renewing for the man the lost justice before God. God, however,
dies, God who not only changes what the man destroyed but gives something
more as well. Through Christ’s death on the cross the sin is expiated. Along with
this gift of mercy, however, the gift of God’s infancy appears. Since then the man
may address God Abba, Father (compare Mark 14:36), which is the same as
neither Adam nor Eve would be able to call even if they did not sin. This gift of
being sons in the Son is undeserved and it concerns man only. Pure spirits do not
take advantage of it as they do not need a redemptive sacrifice.8 Those who did
not sin, have no obstacles to stand in front of God; those who failed, however,
are not and will never be entitled to come back invoking services of the Son of
God’s death.9
The state of pure spirits’ innocence has the nature of deification. It is about
God Himself. Angels meet Him and love Him, and through this activity they
grow in the divine life according to the level of salvation history. The man reaches
7
The fall of angels results from the fact of meeting God. Their choice is ultimate and constant. There is no possibility of salvation for them. Compare: Synod in Constantinople (543), Anatemy przeciwko orygenistom No 7 and 9, in: Breviarium fidei, drawn up by I. Bokwa,T. Gacia, Poznañ
2007.
8
It does not mean that Christs death is completely indifferent for them. It brings them growth
in glory and growth in the grace of eternal life.
9
The problem of apokatastase and a potential possibility of devils salvation should be omitted here out of necessity. The Church saw in this opinion some theological view only and not
za dogma. A discussion can and probably will proceed. In principle it, however, concerns the question about the freedom of return: in His omnipotence God can force to come back even the devil.
But is He then served in freedom or out of compulsion? In the other case more important becomes
the following question: how much is slaves love worth?
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this growth according to the order of holiness. The more he chooses the way that
leads to God in his earthly existence, the more he grows in his services in God
which means that he multiplies the gift of his holiness. The end of this growth
will be meeting God face to face (compare 1 Corinthians 13:12) and the participation in His own life (compare 2 Paul 1:3-4).
Deification is not and cannot be the change of the human nature. For whom
would eternity be at that time and for whom the payment? The man deserves and
the man receives the reward. Nobody else and in no other way than the human
one. The gift of theosis is strange for the human nature, although it concerns this
nature itself. It does not disturb anything that is constitutive in this nature for
being the human, in his individuality and rationality, and simultaneously it makes
the same subject receive something new – a new way of existence. If the existence results from the essence of being, deification is not any human disease,
something that at some stage of his life he may receive through his personal
effort or as a gift. It is more a free gift which keeping the former state, brings one
more essential element modifying nothing at all. The mystery of Christ is summarized in the sentence aliud et aliud, one but another: one person in two various natures. The man redeemed should take over something from this mystery:
remain one person in the human nature with new ontological properties.10
The ontological change is the gift of grace.11 God, letting the man share the
eternity with Him, allows the man to become immortal and constant. The man
cannot achieve eternity since it is typical of the Creator’s existence only. Everything that exists beyond Him, becomes temporary. The participation in God’s life
does not change this fact and does not make eternal what cannot be eternal. The
new life in God is the participation in eternity through infinite existence.12
The subtleness of this problem depicts condemning sentences that can seem incorrect a bit
or just incorrect at all to many theologists: We are transformed entirely in God, and we are changed
into Him; in a similar manner as in the sacrament the bread is changed into the body of Christ; so
I am changed into Him because He Himself makes me to be one with Him, not like (to Him);
through the living God it is true that there is no distinction there. Whatever God the Father gave to
His only begotten Son in human nature, all this He has given to me; here I except nothing, neither
union, nor sanctity, but He has given all to me as to Himself. Whatever Sacred Scripture says about
Christ, all this also is verified with respect to every good and divine man.Whatever is proper to
divine nature, all this is proper to the just and divine man; because of this that man operates whatever God operates, and together with God he created heaven and earth, and he is the generator of
the eternal Word, and God without such a man does not know how to do anything. John XXIII, In
agro dominico, after: http://denzinger.patristica.net/#n500 [5 November 2012].
11
This statement is the foundation of all sacramental theology, especially understanding the sacrament of baptism. Its grace does not make the man capable of doing good but transforms him indeed implanting in Christ and making permanently new, not strange, however, towards himself.
12
It is about a difference between aeternitas of God and perpetuitas or sempiternitas of the
man. Classical theology also distinguished these two ways of existence and was not wrong refer10
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The end of all deifying activity of God reveals the most in Mary’s life. Mary,
saved from the original and personal sin, filled with grace in the moment of conception, and then reinforced with the Holy Spirit, reflects all the process of reaching God and cooperating with His grace. Faithful to Her God all the life She receives resurrection after death. The One that She gave birth to, did not let her
rest in the grave. The One that created Her, gave Her life and gifts meant for the
man. Mary is God’s child and the first human in whom this infancy is revealed
with all its power. The worship of Mary is Her deification. It does not disturb
Her humanity but makes it perfect, showing the complete beauty of God’s calling. It is Mary who shows what theosis is: beauty of the man finding the image
and likeness of God in himself, and simultaneously, the enormousness of God’s
love who reflects Himself – in a limited but real way – in the man.
III. EQUALITY IN DIGNITY
If theosis is based on what is significant for the man and may disturb the
integrity of his existence, how should it be expressed? If everything that constitutes humanity is to be kept and not lost, what reference allows to understand
who the man is and lets him Get closer to God leaving him alive?
It should be remembered once again what has already been said before. Deification as the end of human aspiration is eternal life. This life is not, however,
some marvelous description of divine reality that makes the man happy. This
happiness exists but only because eternal life is someone: God is eternal life. It
means that deification out of necessity includes the reference to God, i.e. three
Persons of one Holy Trinity. Eschatological fulfillment is entering the community with these Persons, and theosis determines a relation between the man and
God. It is about establishing a relation among persons, a personal relation in
which I become someone new keeping my former identity.
The relation expresses and explains the difference between two subjects, even
very diverse ones.13 They can differ in many traits but finally they have at least
one common feature – existence. If they exist, they are similar to each other, although in their properties they are more or less perfectly and eternally different.
If the relation meant unification, everywhere where one subject refers to another
one, the outcome, i.e. the third person or thing would appear. This third one
would not already be what its substrates were and yet it would not be totally new
ring: tempus  to the man living earthly life and aevum  to the life of angels and human souls
separated from the body as aeternus  reserved for expressing the existence of God.
13
Read more on this subject in the paper by B. Lonergan included in: La Trinité, Perpignan
2009, p. 689-720.
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as it carried inside what it came from. At the same time the relation assumes some
difference and some similarity. Relations between people are based on what each
of them have in common and individual, typical only of themselves. All exist in
a human way but this existence is fulfilled in a unique and individual way
in every person. It means that the relation is just between beings belonging to the
same order and it expresses the difference inside the same order. Two relation
subjects differ from each other in substances as each of them fulfils their essence
in a different way. If they are to remain in this relation between each other, their
mutual attitude must be their disease existence. The relation does not influence
the substance formation; at first this substance exists with all the attributes and
as existing in a complete way, it establishes relations with others. Other existing
beings are another complete substance and at the same time, they are the end of
some definite attitude towards them. The difference in the subject existence
results from the substance difference of these subjects which establish separate
relations as others.
The difference necessary in the relation does not determine the substance
difference that results from the contradiction through which one being excludes
the other one. If something refers to one thing, it excludes the use of the same
definition towards the other one. The use of one term that defines what is significant and domineering in respect to two beings is out of the question, although it
may show some similarity. When in this individual existence one being is shown,
the other one is excluded.
Two beings are in the relation not only because they differ in substances but
also due to the contradiction (exclusion) between them. Moreover, it may happen that the beings will be similar to each other and despite that they will also
differ and interact. The basis for this difference will be a person then.14
Deification, not changing the subject, i.e. the person, does not destroy anything and does not lose anything. The person is long-lasting and existing once
cannot stop existing. This explains the mystery of the Logos incarnation to a larger
extent. He takes on the human nature and makes it his own. This appropriation
means that the humanity belongs to the Word. In the world of people this relation does never lead to the personal existence as the existence of the person is
identified with the human nature. No man, no human person can say that he
exists beyond or irrespective of the human nature. In the case of the Logos this
14
The best example is here the relation between the father and the son. They both differ from
each other and this difference is a contradiction here. One cannot be the son and the father of ones
own father. Simultaneously however, they do not differ in the substance as both the father and the
son are human beings and they have a human nature. Thus, the difference concerns the person and
only the person lets them establish the relation and say: paternity is characterized by this fathers
attitude to the son and filiation is the relation of this son to this father.
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statement is not true any more: the person (divine) was, is and will be different
from the nature (human) that he takes on; the nature is maintained in this person
and through this person. It is undoubtedly a real relation since the subject really
exists and can be distinguished from the other ones with the human nature. However, this is not the relation which is the reason for existing the human nature: it
exists depending on the divine activity. For this is how God loved the world: he
gave His only son (John 3:16). The Son became the man extolling the human
nature to His personal dignity.15 This extolling is the right of the human nature
reality which exists as long as it belongs to the Word. Without this affiliation it
would stop existing.
Eternity is a relation between the man and God which is the new approach of
various persons towards each other. This approach is based on love as it is love
which constitutes the essence of God Himself. God is love (compare 1 John 4:8):
He creates the man out of love, redeems him and invites to the communion with
Him. Love is the key to the history of salvation, its beginnings and ending. It
lasts eternally, neither changing God’s intention nor shattering the man’s freedom.
The relation resulting from love, is built in love and equality. God letting the man
participate in His life, elevates him to His own way of being not only through the
change in nature but through equality in dignity as well. Thanks to love God elevates the man to Himself, but he does not want the man to become God!16 He
allows some difference as in this difference God can truly truth, good, happiness,
all kinds of reference and ultimate fulfillment. Not for the chosen ones but for
everyone. Every man with no exception is called to participate in God’s life and
everyone may receive the gift of deification as well.
In this context the question asked in the introduction may be finally answered. How is the transformation which is called theosis possible? Its reality
results from the will of God Himself. It is He who gives gifts freely to whom He
wants to and how He wants to. Sometimes He just does it for a while, and sometimes forever. Sometimes these gifts are transitive and sometimes given forever.
15
I shall no longer call you servants, because a servant does not know the masters business;
I call you friends, because I have made known to you everything I have learnt from my Father
(John 15: 14-15). Isnt calling the man Gods friend fascinating itself? Due to this friendship the
man can get to know God, expect some help from Him, be convinced about His constant care, shortly speaking, live well and safely.
16
Pius XII writes: But let all agree uncompromisingly on this, if they would not err from truth
and from the orthodox teaching of the Church: to reject every kind of mystic union by which the
faithful of Christ should in any way pass beyond the sphere of creatures and wrongly enter the
divine, were it only to the extent of appropriating to themselves as their own but one single attribute of the eternal Godhead. And, moreover, let all hold this as certain truth, that all these activities are common to the most Blessed Trinity, insofar as they have God as supreme efficient cause,
Mystici Corporis Christi No 78 after: http://www.vatican.va/holy_father/ pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_29061943_mystici-corporis-christi_en.html [5 November 2012].
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Deification is such a gift which is disposed by God in any way He wants to. And
it is not given to the chosen ones but to all the people. Every man may have it for
himself if he just wants to receive it now, cooperate with it and develop effectively.
Finally, deification can be defined as such a personal relation between God
and the man which unites maintaining differences, similarly to both natures in
Christ that are united in one person. The key to and ending of all theosis remains
Christ, the Word embodied, true God and the true man.
STRESZCZENIE
Chrzecijañska wizja cz³owieka ukazuje go jako nieustannego wêdrowca do Boga. To bycie
z Bogiem ukazuje siê cz³owiekowi jako przedmiot najg³êbszych nadziei i pragnieñ, które stopniowo realizuj¹ siê a¿ do pe³ni w ¿yciu wiecznym. Eschatologiczne wejcie cz³owieka we wspólnotê
z Osobami Trójcy wiêtej okrela siê tradycyjnie s³owem przebóstwienie. Co jednak oznacza? Jak¹
rzeczywistoæ okrela dos³ownie, a nie przenonie? Niniejszy artyku³ wskazuje na kilka istotnych
elementów koniecznych do rozpatrywania theosis cz³owieka. Nie chodzi tylko o wskazanie mo¿liwoci przebóstwienia jako takiego, tylko o pewn¹ metodologiê mówienia o nim. Kluczowe jest
bowiem pytanie, jak daleko theosis niweluje dystans miêdzy cz³owiekiem a Bogiem.

S³owa klucze
przebóstwienie, Chrystus, Trójca wiêta, cz³owiek, ³aska, theosis
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Pojêcia muzyczne w narracji teologicznej
Hansa Ursa von Balthasara
Musical Concepts in the Theological Narration of Hans Urs von Balthasar

Zbawiciel jest polifoniczny (ðïëýöùíüò)1. To lapidarne stwierdzenie, zapisane przez Klemensa Aleksandryjskiego u pocz¹tków chrzecijañskiej teologii, jest
bodaj pierwsz¹ prób¹ po³¹czenia treci teologicznych z terminologi¹ muzyczn¹.
Poszukiwanie nowych sformu³owañ teologii przez wysublimowane wykorzystywanie pojêæ i dzie³ muzycznych nie nale¿y do czêstych dróg w systematyce teologicznej. W historii Kocio³a nie brak jednak i takich teologów, którzy pod¹¿aj¹c za inspiracj¹ Klemensa z Aleksandrii, tak w stosowanej metodzie, jak
w prowadzonej narracji, traktowali o muzyce w sposób bliski systematyce.
Wród najs³ynniejszych znajduj¹ siê Hildegarda z Bingen (1098-1179), Marcin
Luter (1483-1546), Karl Barth (1886-1968) oraz Hans Urs von Balthasar (1905-1988), s³ynny ze stwierdzenia Prawda jest symfoniczna (symphonisch)2. Twórczoci ostatniego z przywo³anych teologów  Hansa Ursa von Balthasara  dotyka
niniejszy artyku³, obieraj¹c sobie za cel przedstawienie metodycznej roli pojêæ
i dzie³ muzycznych w prowadzonej przez niego narracji teologicznej.
I. MUZYKA JAKO LOCUS THEOLOGICUS
Muzyka rozpatrywana jest u Balthasara wraz z literatur¹ i sztukami plastycznymi w ramach jego teologicznej estetyki. Dominuj¹c¹ perspektyw¹ badañ tego obszaru s¹ jednak analizy z pogranicza teologii i teorii literatury.
W¹tki muzyczne nie nale¿¹ do szeroko komentowanych wród badaczy jego
Klemens Aleksandryjski, Protreptikos I, 8, 3. Sources Chrétiennes 2 s. 62.
H. Urs von Balthasar, Die Warheit ist symphonisch. Aspekte des christlischen Pluralismus,
Einsiedeln 1972.
1

2
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spucizny. Tym samym muzyka pojawia siê w pracach na temat Balthasara
w sposób akcydentalny.
Czytanie bazylejczyka poparte znajomoci¹ przytaczanych przez niego utworów muzycznych otwiera tymczasem nowy horyzont jego teologicznego geniuszu. Okazuje siê, ¿e sam Balthasar, choæ pozostawia³ w swoich pracach muzykê
w cieniu literatury, posi³kowa³ siê ni¹ w miejscach podstawowych dla swojej teologii. Spogl¹daj¹c na obecnoæ muzyki w twórczoci teologa, nale¿y zatem przyznaæ jej status locus theologicus.
W usystematyzowanym sposobie dochodzenia bazylejczyka do wiedzy teologicznej  metodzie ca³oci przed czêciami  dostrzegalne jest bowiem typowo
techniczne wykorzystanie rodków szeroko ujmowanej spucizny muzycznej. Balthasar wykorzystuje szeroko rozumian¹ spuciznê muzyczn¹ jako jedno z miejsc
ród³owych dla swojej teologii, przy czym traktuje pojêcia i dzie³a muzyczne
w sposób funkcyjny  wyra¿aj¹ to, czego nie sposób wypowiedzieæ inaczej.
II. KLUCZOWE KATEGORIE MUZYCZNE W NARRACJI VON BALTHASARA
Ju¿ pierwszy artyku³ naukowy Die Entwicklug der musikalischen Idee z 1925
roku przesi¹kniêty jest s³ownictwem typowym dla refleksji muzykologicznej.
W nie mniejszym stopniu odnajdujemy warsztat teorii muzyki w Die Kunst der
Fuge z 1928 roku. Wraz ze wzrostem dorobku Balthasara kanoniczne rozumienie terminów muzycznych przyjmuje u niego postaæ akcydentaln¹. W zamian
wzrasta obecnoæ zreinterpretowanych teologicznie pojêæ muzycznych.
Wykorzystanie terminów muzycznych w sposób teologiczno-techniczny
przybiera u teologa wymiar przemylanego i powtarzalnego dzia³ania, które zorientowane jest na osi¹gniêcie jednego z trzech celów:
 wzbogacenia technicznego jêzyka teologii terminologi¹ muzyczn¹, która
na zasadzie metafory o¿ywia prowadzon¹ narracjê;
 wyjanienia treci teologicznych za pomoc¹ alegorii muzycznych;
 naprowadzenia na intuicjê autora  niektóre z niejednoznacznych terminów
teologicznych zostaj¹ zast¹pione jednoznacznymi terminami muzycznymi.
Wyjanienie poszczególnych dróg dodatkowo komplikuje to, ¿e Balthasar
powraca z upodobaniem do pojêæ maj¹cych liczne znaczenia. Pisma bazylejczyka niczym partytury odwo³uj¹ siê do wielu terminów muzycznych: symfonii,
harmonii, libretta itp.
Znane stwierdzenie Prawda jest symfoniczna Balthasar wpisuje w pierwotne
rozumienie symfonii jako wspó³brzmienia3 oraz pojawiaj¹ce siê na prze³omie
3

A. Jacobson, S³ownik muzyczny, t³um. H. Martenka, C. Nelkowski, Bydgoszcz 1993, s. 339.
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XVII i XVIII wieku okrelanie mianem symfonii wszelkich kompozycji instrumentalnych, a zw³aszcza orkiestralnych4. Symfonicznoæ prawdy jest zatem
wspó³brzmieniem kilku sk³adowych czy kompozycj¹ na wiele instrumentów,
przy czym ró¿ne rzeczy brzmi¹. To co ró¿ne, brzmi jedno w drugim5.
Symfonicznoæ stanowi dla teologa metaforê terminu pluralizm. Pluralizm
prawdy w humanistyce niejednokrotnie uto¿samiany jest z wieloci¹ prawd. Hans
Urs von Balthasar kontestuje takie stanowisko, ucilaj¹c, ¿e w ortodoksyjnej
teologii „pluralizm” to w istocie symfonia/symfonicznoæ. Jest to zgrabny
zabieg, który pozwala Balthasarowi podejmowaæ wywód eklezjologiczny, umiejscawiaj¹c kategoriê pluralizmu wewn¹trz kocielnej powszechnoci (wszak katolicki, czyli „powszechny”, pochodzi od greckiego êáè’üëon  obejmuj¹cy
ca³oæ6).
Perspektywa zast¹pienia pluralizmu symfonicznoci¹ nie nale¿y do jedynych rodków stylistycznych stosowanych przez autora. Symfonicznoci¹
okrela Balthasar wiekuist¹ Prawdê  Trójjedynego7. Tajemnica, która umyka
mo¿liwociom opisu przez ludzki jêzyk, w istocie potraktowana jest przez Szwajcara jako wymagaj¹ca przyjêcia jakiego pewnika. Balthasar wyznaje zatem, nie
mniej, nie wiêcej ni¿: Nawet wiekuista Prawda jest symfoniczna8. Oddaje tym
samym rozumienie perychorezy u ojców kapadockich z IV wieku, dla których
wewnêtrzne ¿ycie Bo¿e jest jakby „pulsowaniem”, w którym „z jednoci powstaje Trójca, a z Trójcy jednoæ”9.
Konsekwencje przyjêcia symfonicznoci prawdy otwieraj¹ równie¿ przestrzeñ do nowej jakociowo wyk³adni rozumienia Kocio³a. Pod pojêciem symfonii odkrywamy u teologa, ¿e problematyczna dla pluralizmu wieloæ zostaje
usytuowana w przestrzeni jednoci w jeszcze jednym aspekcie. Balthasar stwierdza bowiem, ¿e jednoæ kompozycji pochodzi od Boga10, a tak¿e, ¿e we w³aciwej symfonii wszystkie instrumenty integruj¹ siê jednak w ogólne brzmienie11.

J.W. Reiss, Ma³a encyklopedia muzyki, Warszawa 1960, s. 727.
H.U. von Balthasar, Prawda jest symfoniczna. Aspekty chrzecijañskiego pluralizmu, t³um.
I. Bokwa. Poznañ 1998, s. 5.
6
Por. J. Morawa, Znaki prawdziwoci Kocio³a, [w:] Teologia fundamentalna, t. IV, red.
T. Dzidek i in. Kraków 2003, s. 154; Pawe³ VI: Rozwa¿anie w czasie audiencji generalnej Jednoæ
i pluralizm w wierze. Watykan 14.06.1969, [w:] Pawe³ VI: Trwajcie mocni w wierze. t. II. Kraków
1974, s. 193.
7
Por. H.U. von Balthasar, Prawda, s. 9.
8
Tam¿e.
9
G. Greshake, Wierzê w Boga Trójjedynego. Klucz do zrozumienia Trójcy wiêtej, t³um.
W. Szymona. Kraków 2001, s. 29.
10
H.U. von Balthasar, Prawda, s. 6.
11
Tam¿e, s. 5.
4
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Po tym dochodzimy do przekonania, ¿e Balthasar posi³kuje siê symfoni¹
w sposób alegoryczny, aby zobrazowaæ dynamikê ¿ycia Kocio³a. Stwierdza, ¿e
chc¹c zrozumieæ symfoniê, nale¿y wys³uchaæ j¹ od pocz¹tku do koñca  niezbêdne jest poddanie siê jej oddzia³ywaniu. Sama nie zaistnieje, jeli zabraknie libretta lub partytury, które wska¿¹ sposób gry utworu12. Warto przy tym nadmieniæ,
¿e poddanie siê oddzia³ywaniu symfonii jest u teologa obrazowym opisem ¿ycia
nowego cz³owieka, który zosta³ zapocz¹tkowany na chrzcie (por. Ga 5,16-23).
Nie inaczej podchodzi Balthasar do Tradycji i Pisma wiêtego. Posi³kuj¹c siê
pojêciem libretta13 oraz partytury14, teolog przedstawia niezbêdnoæ dwóch róde³ wiary Kocio³a  Pisma wiêtego (libretta) oraz Tradycji kocielnej (partytury)15. Tylko taka praktyka zapewnia, jego zdaniem, zachowanie intencji tworzonego utworu  zachowanie ortodoksji oraz to¿samoci Kocio³a dzi
z Kocio³em pocz¹tków. Ten obrazowy opis koresponduje z zapisan¹ na Soborze Watykañskim II zasad¹, ¿e Koció³ Chrystusowy trwa (soborowe subsistit
in) w pe³ni w Kociele katolickim16.
Ostatni z aspektów symfonicznoci Kocio³a wyra¿a krytyczny stosunek teologa do istniej¹cych podzia³ów chrzecijan. Jak zaznacza:
Dzisiejsza sytuacja, od której musimy wyjæ, jest niew¹tpliwym szarpaniem
struktury jednoci, odrzucanej jako wiêzienie. Czy nie jest hañb¹ to, ¿e melodia
zosta³a uwiêziona w ramach potrójnej fugi, ¿e prawo fugi wspó³okrela jej przebieg, a nawet jej pocz¹tkow¹ formê? Melodia chcia³aby siê uwolniæ z tego uzale¿nienia, móc siê zaprezentowaæ i wypiewaæ „w czystej formie”17.
Co tu siê dzieje? Nie znosi siê nadrzêdnej jednoci, której ze swoim zdaniem
i swoim darem ³aski jest siê zaledwie czêci¹, a jednoæ z ca³oci przenosi siê na
czêci. Nie chce siê symfonii, lecz ¿¹da siê unisono18.
Finezyjne zast¹pienie dwóch wielkich roz³amów w Kociele pojêciem fugi 
w³aciwie trzema fugami: katolick¹, prawos³awn¹ i reformowan¹  dostarcza kilku trafnych spostrze¿eñ, które umykaj¹ w opisach pozbawionych takiej metafory. Po pierwsze, ka¿da z fug realizuje odrêbn¹ melodiê. Najprawdopodobniej pod
odrêbnociami linii melodycznych Balthasar rozumie ró¿ne tradycje chrzecijañskie, a dok³adniej ró¿ne cechy konstytuuj¹ce to¿samoæ danej konfesji.
Por. tam¿e s. 8.
Libretto jest tekstem opery, oratorium lub innego utworu.
14
Partytura jest kompletem materia³ów nutowych dla dyrygenta i poszczególnych cz³onków
orkiestry.
15
Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo¿ym Dei Verbum,
nr 8.
16
Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen Gentium, nr 8.
17
H.U. von Balthasar, Prawda, s. 7.
18
Tam¿e s. 10.
12
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Po drugie, ¿adna z fug nie mo¿e byæ uto¿samiana z symfoni¹ jako tak¹  nie
ma miejsca na jedynie s³uszn¹ drogê prze¿ywania dowiadczenia wiary chrzecijañskiej. Z drugiej strony w ka¿dej z czêci objawia siê co z ca³oci.
Po trzecie, Balthasar dostrzega, ¿e w samym Kociele, traktowanym jako
symfonia wielu wspólnot, nie sposób uznaæ tylko jednej przewodniej melodii,
rozumianej tym razem jako okrelona linia duchowoci. Wieloæ duchowych
dróg, sk³adaj¹cych siê szeroko na katolickoæ Kocio³a, wyjania przyk³adem:
¯aden wiêty nie twierdzi³ nigdy, ¿e czyni co jedynie s³usznego. Matka Teresa
z Kalkuty czyni co, w tym samym kraju Abbé Monchanin uczyni³ co zupe³nie
innego19.
Czwart¹ z zauwa¿alnych przestrzeni symfonicznoci jest zabudowany
w dzia³anie trzech fug brak dobrej woli  prawo fugi powstrzymuj¹ce melodiê. Fuga opiera siê na wspó³graniu elementów, które nie chc¹ jednak na powrót
wspólnego wykonawstwa. Co wiêcej, nawet jeli pojawia siê perspektywa wspólnej harmonijnej gry, symfonia ustêpuje miejsca grze unisono  wspólnemu wykonywaniu tego samego dwiêku przez muzyków ca³ej orkiestry20. Balthasar
wprowadza przy tym korektê, ¿e symfoniczna gra nie polega przecie¿ na odgrywaniu jednej melodii  chodzi w niej o jednoæ w ró¿norodnoci21. Zdaje siê, ¿e
odnajdujemy w tym opozycjê do przedsoborowej formu³y, ¿e Koció³ Chrystusowy to Koció³ katolicki22.
Symfonia jako metafora Kocio³a pozostaje rodkiem jêzykowym o du¿ej
dozie ¿yciowego realizmu. Obejmuj¹c wszystkie czêci, nie jest bowiem wolna
od napiêæ: Wielka muzyka jest zawsze dramatyczna, to co bezustannie k³êbi¹cego siê i nios¹cego ze sob¹ zanikanie napiêæ na wy¿szym poziomie. Dysonans nie
jest jednak kakofoni¹23.
W nielicznych wypadkach bazylejczyk najpierw wyjania pierwotne znaczenie terminu muzycznego. Nastêpnie nadaje mu sens teologiczny. Dzieje siê tak
w zastosowaniu czasownika stroiæ, którym Balthasar wyra¿a jednoæ pos³annictwa Jezusa Chrystusa z Jego egzystencj¹. Teolog pisze:
„Stroiæ” (Stimmen) jest czasownikiem przechodnim u¿ywanym w muzykologii dla okrelenia nadania strunie w³aciwej wysokoci tonu (co z kolei jest spraPor. tam¿e.
A. Jacobson, S³ownik muzyczny, s. 365.
21
Podobn¹ myl wyra¿a Jan Pawe³ II: Wszystko to uczyniono w przekonaniu, ¿e uprawniona
ró¿norodnoæ nie sprzeciwia siê bynajmniej jednoci Kocio³a [ ]. Cyt. za: Jan Pawe³ II, Encyklika Ut unum sint, nr 50.
22
Por. Sobór Trydencki, Sesja IV, Dekret I. O przyjêciu wiêtych ksi¹g i Tradycji, [w:] Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kocio³a, oprac. S. G³owa, I. Bieda, Poznañ 1988,
s. 115-116.
23
H.U. von Balthasar, Prawda, s. 11.
19
20
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w¹ odpowiednioci), a w sensie nieprzechodnim oznacza wynik zestrojenia […]
Mo¿na byæ w nastroju, mo¿na byæ we w³aciwym nastroju wzglêdem jakiego wydarzenia. Jeli to ostatnie pojêcie u¿ywane jest w sensie chrystologicznym,
to w pierwszym rzêdzie odnosi siê do zgodnoci miêdzy Jego pos³annictwem
a egzystencj¹24.
Strojenie z natury rzeczy wymaga czasu. Balthasar, pochwyciwszy tê intuicjê, dostrzega w niej alegoriê procesu przybli¿ania siê Boga do cz³owieka  rozwoju historii zbawienia. Teolog wskazuje tu na aktywnoæ ludzi: ka¿dy rzêpoli
po swojemu25; oraz têsknotê za uniwersalnym odniesieniem, które prezentuje pod
terminem dwiêku A26. Nastêpnie stwierdza, ¿e podanie dwiêku A  inkarnacja Jezusa Chrystusa  jest pe³ni¹ czasów (por. Ga 4,4), rozpoczynaj¹c¹ te¿
w³aciw¹ symfoniê  Koció³.
Wspomniano wczeniej, ¿e Balthasar s³owem symfonia zastêpuje m.in.
Koció³. Teraz dochodzi do tego fakt, ¿e teologia ukryta pod czasownikiem stroiæ odnosi siê przede wszystkim w³anie do Kocio³a. Balthasar wprowadza
w tym zakresie kolejn¹ metaforê  rozumianym w sensie muzycznym motywem okrela: organizacjê rodz¹cego siê Kocio³a, szczególn¹ rolê, jak¹ odgrywa w nim Maryja, udzielanie chrztu, ³amanie chleba, namaszczanie chorych, nak³adanie r¹k, napominanie, ustanawianie prezbiterów, ustalanie tradycji27.
Na gruncie muzycznym motyw to¿samy jest z krótk¹, rozpoznawaln¹ figur¹ melodyczn¹ lub rytmiczn¹. Natomiast w analizie utworu muzycznego oznacza najmniejsz¹ jego czêæ, która stanowi niejako zarodek utworu, ponadto tworzy z innymi podobnymi czêciami jego temat28. U Hansa Ursa von Balthasara
motyw, rozumiany jako cz¹stka istotna dla kszta³tu utworu, doskonale nadaje siê
do potraktowania w kategoriach teologicznych. Alegoryczny jêzyk teologa odnajduje wówczas wyraz dla oddania pierwszorzêdnej prawdy eklezjologicznej
o to¿samoci Kocio³a: jego ¿yciu sakramentami29, figurze Matki Bo¿ej30 jako zapowiedzi czasów eschatologicznych Kocio³a czy wreszcie woli Chrystusa, aby
Koció³ mia³ okrelone fundamenty31. Teolog pokazuje, ¿e kiedy motywy zosta³y
ju¿ splecione, dostrojone do siebie, fuga nabiera rozpêdu32.
H.U. von Balthasar, Chwa³a. Estetyka teologiczna. 1. Kontemplacja postaci, t³um. E. Marsza³, J. Zakrzewski, Kraków 2008, s. 409.
25
Ten¿e, Prawda, s. 11.
26
Por. tam¿e.
27
Por. tam¿e, s. 8.
28
Por. A. Jacobson, S³ownik muzyczny, s. 227.
29
Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja o liturgii wiêtej Sacrosanctum Concilium, nr 10.
30
Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen Gentium, nr 53.
31
Por. tam¿e, nr 18-19.
32
H.U. von Balthasar, Prawda…, s. 8.
33
Por. J.W. Reiss, Ma³a encyklopedia, s. 185.
24

POJÊCIA MUZYCZNE W NARRACJI TEOLOGICZNEJ HANSA URSA VON BALTHASARA

183

Licznym i sugestywnym rodkiem wyrazu w pismach Hansa Ursa von Balthasara jest harmonia. Teolog rozumie j¹ w sposób wieloznaczny, niejednokrotnie zamienny ze s³owem symfonia. Analiza dzie³ bazylejczyka pozwala na wyprowadzenie pewnych ogólnych wniosków na temat obecnoci tego terminu
w jego teologicznej narracji.
Na gruncie teorii muzyki przez harmoniê zwyk³o siê okrelaæ element muzyki obejmuj¹cy wspó³brzmienia, ich budowê, funkcjonowanie i zasady nastêpowania po sobie33. Balthasar stosuje takie rozumienie, nadaj¹c mu teologiczny
wymiar. Posi³kuj¹c siê myl¹ Orygenesa, Bazylejczyk okrela relacjê obu Testamentów jako harmoniê tworz¹c¹ koncert piêkna34. Z samego pojêcia harmonii
wydobywa zatem dwa istotne elementy: wspó³brzmienie oraz zasady nastêpstwa
po sobie. Wprawne oko dostrzega wówczas, ¿e relacja Starego Testamentu do
Nowego stanowi przyk³ad koncertu  zapowiedzi i realizacji35.
Ciekawe okazuje siê pojêcie ludzkich harmonii. Hans Urs von Balthasar
nadaje im równie¿ nazwê klasycznych harmonii. Polegaj¹ na jasnym wyodrêbnieniu kontrastu boskoci z ludzkoci¹, ³aski z grzechem itp. Ich sednem jest
poszukiwanie rodka w ferworze trudów. Okazuje siê zatem, ¿e wspó³brzmienie
wnêtrza cz³owieka realizowane jest na drodze wewnêtrznych kompromisów.
Jêzyk muzyki obecny jest równie¿ w mniej eksponowanych obszarach Balthasariañskiej spucizny. Bazylejczyk stosuje z mniejsz¹ czêstotliwoci¹, lecz
równie¿ w kontekcie teologicznym, m.in. pojêcia: akord, brzmienie, canzona,
cisza, claves, dysonans, dwiêk A, fagot, fa³sz, gama, g³os, homofonia, kakofonia, koncert, libretto, melodia, miara, motyw muzyczny, partia, pieñ, polifonia,
recytatyw, rytm, szarpanie, partytura, strojenie, ton, unisono, wysokoæ tonu.
III. CHARAKTER DZIE£ MUZYCZNYCH W NARRACJI TEOLOGICZNEJ
VON BALTHASARA
Pojêcie utworu nale¿y do niezwykle ch³onnych. £aciñskie opus  dzie³o 
zawiera w sobie ju¿ skomponowania i jeszcze nie zinterpretowania. Mo¿emy z tej perspektywy spogl¹daæ na muzykê w szerokim aspekcie nurtów i klasyfikacji oraz sposobów aktualizacji, czyli sztuki wykonawczej. Podstawowym
podzia³em bêdzie granica sacrum/profanum. Do pierwszej zaliczymy formy bêd¹ce na us³ugach liturgii, czynnoci kultycznych. Pozosta³a stanie siê domen¹
wiata wieckiego. Dostrze¿emy wówczas, ¿e ka¿dy teolog, który pragnie pos³ugiwaæ siê twórczoci¹ muzyczn¹, stoi przed wyborem jednego z dwóch zbiorów.
H.U. von Balthasar, Chwa³a. Estetyka teologiczna. 1, s. 577.
Na temat relacji obu Testamentów zob. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna
o Objawieniu Bo¿ym Dei Verbum, nr 14-20.
34

35
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Muzyki o silnych zwi¹zkach z religi¹  w jej zakres wejdzie m.in. muzyka sakralna  oraz muzyki typowo wieckiej.
Problemem kluczowym okazuje siê wybór Hansa Ursa von Balthasara. Dok³adniej jego orientacja po jednej ze stron linii celowoci muzyki. Paradoksalnie,
takie potraktowanie problemu obce jest von Balthasarowi, dla którego muzyka
stanowi fenomen przenikania siê tego, co ludzkie, z tym, co Boskie  nie nadaje
siê do atomizacji w obszarze bycia na us³ugach wiêtego/wieckiego. Niezale¿nie od tematu i celu linia podzia³u nie istnieje, muzyka bowiem dostarcza zawsze
ladów transcendencji: b¹d w postaci odwo³añ do Boga, b¹d w koncentracji na
dobru, prawdzie, piêknie36. Balthasar traktuje dzie³a muzyczne w sposób integralny, raz odwo³uj¹c siê do Mszy koronacyjnej Mozarta, innym razem rozpatruj¹c
ariê z Cosi fan tutte.
Na pocz¹tku nale¿y odwo³aæ siê do rozumienia dzie³a muzycznego u Balthasara. W apologii przeciw deistom teolog przedstawia wiat jako dzie³o Stwórcy37.
Kontrastuje przy tym obraz Boga jako wielkiego zegarmistrza z dzie³ami sztuki, w tym muzyk¹ Johanna Sebastiana Bacha. Balthasar wskazuje wówczas, ¿e
dzie³o muzyczne jest przede wszystkim prac¹ skoñczon¹. Ma w sobie wszystko
to, co w nim konieczne  nadaje siê do interpretowania.
Wskazane rozumienie dzie³a muzycznego w ramach metody teologicznej
Hansa Ursa von Balthasara nale¿y potraktowaæ odrêbnie od przywo³ywanych
wczeniej terminów muzycznych. Utwory, w przeciwieñstwie do pojêæ muzycznych, nie s¹ wy³¹cznie rodkami porednictwa myli. Pomagaj¹ dostrzec Bo¿e
objawienie, nastêpnie zachwyciæ siê nim i podj¹æ próbê naprowadzenia na jego
istotê.
Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e dla teologa ziemskie standardy piêkna nie stanowi¹ wystarczaj¹cego kryterium dla piêkna Bo¿ego objawienia. Jak dostrzega
John ODonnell, na zasadzie kontrastu Balthasar argumentuje, i¿ jedynie s³uszn¹ drog¹ prowadz¹c¹ do stworzenia estetyki teologicznej jest pozwoliæ, by objawienie boskie wyznacza³o w³asne standardy piêkna38.
Balthasar musi jednak odnaleæ rodek opisu tego, w czym wyra¿a siê to, co
Boskie. Znajduje go miêdzy innymi w muzyce  najbardziej nieuchwytnej ze
36
Obecny w sztuce zwi¹zek boskiego z ludzkim inaczej obrazuje Joseph Ratzinger. K³adzie
nacisk na fakt, ¿e Logos jest podstaw¹ wszystkich dzie³ cz³owieka. Balthasariañskie przemieszanie
wieckiego z sakralnym u Ratzingera wyra¿a siê w kategorii naladownictwa Stwórcy. Innymi s³owy, cz³owiek komponuj¹cy muzykê nie pisze ot tak, lecz posi³kuje siê wzorami, które pochodz¹ od
Boga. Wszystko jest zatem jedn¹ wyznaczon¹ przez Stwórcê przestrzeni¹. Wiêcej na temat tego
typu naladownictwa zob. J. Szymik, Theologia Benedicta, t. I, Katowice 2010, s. 106.
37
H.U. von Balthasar, Chwa³a. Estetyka teologiczna. 1, s. 387.
38
C. O’Donnell, Klucz do teologii Hansa Ursa von Balthasara, t³um. A. Wa³êcki, Kraków
2005, s. 43.
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sztuk, przy tym sztuce najbardziej bezporedniej. Dzie³a muzyczne obecne s¹
u Balthasara jako wyraz przeniesionej na grunt estetyki katolickiej doktryny
o analogii bytu39, która pozwala mu na dostrzeganie harmonii pomiêdzy piêknem
ziemskim i boskim.
Hans Urs von Balthasar przyznaje, ¿e w kluczowych kwestiach dla chrzecijañstwa próbowa³ w swoich dzie³ach, wychodz¹c od alegorii teatru (chrzecijañskiego), wypracowaæ sposób podejcia do misteriów Objawienia  przy czym
precyzuje [D.G.]  alegoria ta wiele by da³a i stworzy³aby korzystn¹ sposobnoæ
 nie inaczej ni¿ w przypadku katolickiej muzyki Haydna i Mozarta  poruszanie
siê ju¿ na samym wstêpie nie w obszarze „egzystencjalistycznym” i skierowanym
z góry przeciwko myli o istocie, lecz w obszarze niepolemicznym, pierwotnie
katolickim40.
Z przytoczonej wypowiedzi wynikaj¹ trzy warte odnotowania w¹tki. Po
pierwsze, dzie³a muzyczne Mozarta i Haydna, umiejscowione przez teologa na
równi z teatrem, nie daj¹ mo¿liwoci polemiki. S¹ utworami o specyficznym
katolickim rysie  ów rys jest afirmowany albo przemilczany  Mozart i Haydn
tworz¹, poszukuj¹c idealnej harmonii. Doskonale koresponduje to z ideami estetycznej harmonii w teologii. Kiedy w jêzyku teologicznym von Balthasara wypatrujemy zestrojenia, mo¿emy zatem w naturalny sposób odwo³aæ siê do katolickiego Mozarta i Haydna.
W opozycji do tego obecny jest luterañski rys Bacha, wyra¿ony poprzez
skrajnoci  nie tyle w napiêciu, ile w kontrastach. Przenosz¹c Bacha na jêzyk
teologiczny, zbli¿ymy siê natychmiast do Marcina Lutra, który z za³o¿enia rezygnowa³ z jakichkolwiek estetycznych idei w teologii. Co prawda, u Lutra znajdziemy metodologiczn¹ zasadê, ¿e muzyka jest druga po teologii41, jednak obowi¹zuje ona przy za³o¿eniu odrêbnoci teorii muzyki oraz teologii. Ponadto
muzyka jako taka przynale¿y u Lutra do Boskiego, a nie ludzkiego porz¹dku42.
Tymczasem sama teologia jest dla Lutra wyrazem skrajnoci  fakt, ¿e Bóg identyfikuje siê z grzesznikiem, a niemiertelny Pan zostaje przybity do krzy¿a, wyra¿a szczyt sprzecznoci43.
Obecnoæ Mozarta i Haydna w praktyce sprowadza siê do teologicznej  przy
tym katolickiej  alegorii, któr¹ Balthasar wyra¿a poprzez okrelony utwór muzyczny. W ksi¹¿kach teologa najczêciej pojawiaj¹ siê trzy dzie³a operowe WolfNa temat rozwoju konceptu analogii bytu u Hansa Ursa von Balthasara zob. J. Palakeer,
The Use of Analogy in the Theological Discourse. An Investigation in Ecumenical Perspective.
Roma 1995, s. 99-103.
40
H.U. von Balthasar, Krótki przewodnik po moich ksi¹¿kach, [w:] ten¿e, O moim, s. 23.
41
Por. P. Stoltzfus, Theology as a Performance. Music, Aesthetics, and God in Western Thought,
New York – London 2006, s. 30.
42
Por. M.L. Hendrickson, Musica Christi. A Lutheran Aesthetic, New York 2005, s. 213.
43
C. O’Donnell, Klucz do teologii, s. 42.
39
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ganga Amadeusza Mozarta: Le Nozze di Figaro KV 492; Così fan tutte KV 588;
Die Zauberflöte KV 620. Wszystkie powsta³y miêdzy 1781 a 1791 rokiem, tj.
w okresie rosn¹cej samotnoci i ¿yciowych niepowodzeñ kompozytora44.
Balthasar odkrywa je dla teologicznego ucha jako rodki nie mniej, nie wiêcej ni¿ teologicznej alegorii. Najpóniej skomponowana, dwuaktowa opera
Czarodziejski flet – Die Zauberflöte, KV 62045, stanowi materia³ opisu co najmniej
trzech przestrzeni. Po pierwsze, w wiadectwie o Mozarcie Balthasar uto¿samia
kompozytora z Czarodziejskim fletem  utwór jak ca³oæ, stanowi dla teologa
swoisty przewodnik przeczucia mi³oci, wiat³a i chwa³y46 – Czarodziejski flet/
/Mozart prowadzi przez dysonanse bytu, pokazuj¹c w sposób najbardziej przejrzysty dzieciêctwo Bo¿e oraz powo³anie do wiêtoci.
Natchnienie w sensie artystycznym obecne w Czarodziejskim flecie przek³adalne jest równie¿ na jêzyk teologiczny. Balthasar posi³kuje siê analogi¹ Pisma
wiêtego i Czarodziejskiego fletu47. Chce tym samym pokazaæ, ¿e autentyczne
natchnienie  zarówno w sensie teologicznym, jak równie¿ artystycznym  po
stronie ludzkiego autora jest zawsze na wskro naznaczone jego osobowoci¹.
Kontynuuj¹c tê analogiê, Balthasar dodaje, ¿e nieziemskie natchnienie
w cz³owieku nim ogarniêtym rodzi wolnoæ g³êbsz¹ od tej, która jest we wszystkich niezdecydowanych w wyborze; i z tej w³anie racji odciska ona na tym dziele piêtno osobowej niepowtarzalnoci i koniecznoci48.
W Czarodziejskim flecie przywo³ywany jest problem winy i pokuty. Wychodz¹c od nieadekwatnoci antycznej tragiki do tragedii Chrystusa, niewinnie cierpi¹cego w mierci z³oczyñcy, pojawia siê dylemat odpowiedzialnoci moralnej
osoby. Zawi³¹ narracjê rozjania przyk³ad z Czarodziejskiego fletu: s¹d nad
Tamino jest zupe³nie inny ni¿ s¹d nad Papageno49.
44
Por. N. Elias, Mozart. Portret geniusza, t³um. B. Baran, Warszawa 2006, s. 189-190;
H. Küng, Mozart. Traces of Transcendence, t³um. B. William. Michigan 1993, s. 26-27.
45
Hans Urs von Baltasar przytacza równie¿ fragmenty libretta utworu, autorstwa Emanuela
Schikanedera. Zob. H.U. von Balthasar, Teodramatyka. 1. Prolegomena, t³um. M. Mijalska, M. Rodkiewicz, W. Szymona. Kraków 2005, s. 369.
46
H.U. von Balthasar, wiadectwo o Mozarcie, [w:] ten¿e, Pisma wybrane. Pisma z zakresu
sztuki i religii, t³um. M. Urban, D. Jankowska, Kraków 2007, s. 54-55.
47
Por. ten¿e, Teologika, 2. Prawda Boga, t³um. J. Zychowicz, Kraków 2004, s. 187-188.
48
Tam¿e, s. 189.
49
H.U. von Balthasar, Teodramatyka. 1, s. 431. Ksi¹¿ê Tamino i ptasznik Papageno, bohaterowie Czarodziejskiego fletu, s¹ postaciami o skrajnie ró¿nych osobowociach i postawach. Tamino
symbolizuje cz³owieka poszukuj¹cego, który znalaz³ siê na rozdro¿u. Musi wybraæ wolnoæ od
obowi¹zku lub powiêcenie na rzecz wy¿szej wartoci  w jego przypadku jest ni¹ Wtajemniczenie, wi¹tynia. Decyduj¹c siê na drugie, poddany zostaje próbom wtajemniczenia, by w ostatecznym rozrachunku otrzymaæ nagrodê  rêkê piêknej Paminy. Tymczasem prosty Papageno, powo³any
do podobnych wyborów jak Tamino, nie jest w stanie sprostaæ próbom. Jego ma³oæ i bezrefleksyjnoæ, wp³ywaj¹ równie¿ na ³agodniejsz¹ ocenê jego upadków. Ostatecznie otrzymuje jednak przebaczenie i nagrodê w postaci spotkania piêknej Papageny. Tematyka opery stanowi dla Balthasara
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Zbieraj¹c odwo³ania do Czarodziejskiego fletu, odkrywamy u Balthasara, ¿e
ich istot¹ jest odniesienie do szeroko pojêtej wolnoci. Analogia utworu z Pismem wiêtym wskazuje na twórcz¹ wolnoæ cz³owieka równoczenie pogodzonego ze swoistym poddaniem siê Bogu. Dla teologa jawi siê tak¿e jako realizacja powo³ania cz³owieka. Zarówno Izajasz, jak i Mozart, pojêli bowiem swoj¹
misjê i j¹ wype³nili50. Po drugie, ten typ poddania podparty zostaje wiadectwem
kompozycji. Balthasar powie o Czarodziejskim flecie, ¿e jawi siê nam jako realizacja nieograniczonej twórczej wolnoci51.
Wspominaj¹c Johanna Sebastiana Bacha, nie sposób dostrzec owego luterañskiego charakteru jego twórczoci, który doskonale obrazuje u Balthasara kwestie wymagaj¹ce kontrastów. Teolog uwidacznia je zw³aszcza w monumentalnym
Matthaus-Passion BWV 244. Warto odnotowaæ jednak, ¿e dzie³o obecne jest
w narracji Balthasara jako ca³oæ. Balthasar nie wyró¿nia ¿adnej z czêci czy te¿
osobnych arii, recytatywów, partii chóralnych.
Kompozycja Bacha z tekstem Pasji wed³ug w. Mateusza prezentuje dwie
mo¿liwe cie¿ki zachwytu nad piêknem. Alegoria s³uchania Pasji prowadzi do
zachwytu nad wartociami estetycznymi utworu lub aktem adoracji52. Te same
obrazy mog¹ zatem zostaæ zrozumiane w sposób ró¿nie g³êboki i trafny  prowadziæ do teologii lub poprzestaæ wy³¹cznie na przyjemnoci estetycznej.
Na koñcu dostrze¿emy, ¿e Pasja w kompozycjach Bacha jest przede wszystkim jednym z wielu obecnych w kulturze noników S³owa Bo¿ego:
¯ycie jest tak d³ugie, a sta³e powtarzanie tego samego tak usypiaj¹ce. Kto
mieszka przy wodospadzie, ten po up³ywie tygodnia nie s³yszy ju¿ tego szumu
stracilimy umiejêtnoæ ws³uchiwania siê. Sfery niebieskie piewaj¹, lecz my s³yszymy tylko siebie i ha³as naszych spraw […] Mogê ewentualnie zgodziæ siê na
to, by czasami  nie przesadnie czêsto  przyj¹æ jak¹ m¹droæ p³yn¹c¹ z Bo¿ego
S³owa. Mog³oby to byæ kazanie, buduj¹ca godzina z Bibli¹. Pasja wed³ug w.
Mateusza J.S. Bacha […]53.
Ostatni¹ z poruszanych kwestii jest fakt, ¿e poznanie wartoci utworu powi¹zane jest z dysponowaniem odpowiednimi kompetencjami, ostatecznie wyp³ywa
jednak z samego dzie³a. Balthasar ujmuje to w sposób nastêpuj¹cy:
Dla g³uchych na doznania estetyczne uwierzytelnienie (uwiarygodnionego)
przewodnika operowego mo¿e dopomóc w uznaniu „Così fan tutte” za wspaniaprost¹, przy tym finezyjn¹, ilustracjê zwi¹zku ciê¿aru grzechu ze stopniem wiadomoci osoby go
pope³niaj¹cej.
50
Por. H.U. von Balthasar, Teologika, 2. Prawda, s. 188.
51
Ten¿e, Teodramatyka. 2. Osoby dramatu. Czêæ 1. Cz³owiek w Bogu, t³um. W. Szymona,
Kraków 2006, s. 256.
52
Por. ten¿e, Teologika, 2. Prawda, s. 245.
53
Ten¿e, Serce wiata, t³um. W. Poprawski, Kraków 2003, s. 66-67.
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³¹ operê. Ale kto jest kompetentny do „autentycznego” uwiarygodnienia dzie³a
Mantegni czy Mozarta? Bynajmniej nie jest to ¿aden inny wielki artysta, który
bêd¹c artyst¹, mia³by przecie¿ w najlepszym razie tê sam¹ rangê. O swym roszczeniu do prawomocnoci mo¿e daæ wiadectwo tylko samo dzie³o54.
W opisie dostrzegamy przyczynek do krytyki teologii sprzê¿onej z muzyk¹.
Okazuje siê bowiem, ¿e w³aciwe odczytanie muzyczno-teologicznej narracji nie
jest spraw¹ ³atw¹  liczba g³uchych na doznania estetyczne przewy¿sza s³ysz¹cych muzykê. Problemem jest uprawianie w takiej przestrzeni teologii, która bêdzie nie tylko dobrze powiedziana  teologia bene dicta55  lecz równie¿ w³aciwie zrozumiana.
Potrzeba kompetencji, które pozwol¹ na dostrze¿enie wielkoci danego dzie³a. Balthasar nie rozs¹dza, na czym takie uwierzytelnianie mia³oby polegaæ.
Wskazuje równie¿ na bark kryterium, na podstawie którego mo¿na rozpoznaæ
adekwatny opis dzie³a muzycznego. Co istotne, teolog jest zdania, ¿e porednictwo dla g³uchych stanowi koniecznoæ. Kryje siê pod tym jego ogromny szacunek do muzycznej spucizny wieków jako miejsca ród³owego równie¿ dla
teologii. Ostatecznie jednak to samo dzie³o przekonuje odbiorcê o swojej treci
i walorach.
SUMMARY
The article focuses on the role that musical terminology and musical masterpieces perform in
the theological narration of Hans Urs von Balthasar. The author analyses the major musical terms
present in Balthasar’s works and the various interpretations of those terms in the theologian’s
thought. Next, he shows how Hans Urs von Balthasar uses the musical masterpieces to focus on
the unspoken content of faith. The analysis confirms that Hans Urs von Balthasar treats music as
an important theological source: a „locus theologicus”.

Key words
Hans Urs von Balthasar; musical concepts, musical work, aesthetics, theology of music
Ten¿e, Chwa³a. Estetyka teologiczna. 1, s. 537-538.
Trafnie ujmuje tê kwestiê Jerzy Szymik, który podaje, ¿e jest to zarazem [ ] teologia bene
dicta: dobrze wyra¿ona, trafnie nazywaj¹ca. Poszukiwanie w³aciwego jêzyka, danie rzeczom ich w³asnego imienia to jedno z najwa¿niejszych zadañ nauk humanistycznych, cyt. za:
J. Szymik, Teologia, s. 15.
54
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St. Thérèse of the Child Jesus and of the Holy Face is the youngest doctor of
the Church both in terms of age (died at the age of 24), and being a quite recently proclaimed one (1997). For these as well as other reasons (a woman,
a contemplative) it is worthwhile to examine, if only as a preliminary approximation, her spiritual experience and its accompanying insights on the Church as
a community of faith in the redeeming God, a community embraced by the believer as the quintessence of his or her inmost self. The task might be especially
rewarding for a theologian, since when the Magisterium proclaims someone
a doctor of the Church, it intends to point out to all the faithful, particularly to
those who perform in the Church the fundamental service of preaching or who
undertake the delicate task of theological teaching and research, that the doctrine professed and proclaimed by a certain person can be a reference point, not
only because it conforms to revealed truth, but also because it sheds new light
on the mysteries of the faith, a deeper understanding of Christ’s mystery.1 In compliance with the above, the question that I seek to answer is: What light does the
doctrine of St. Thérèse expressed in The Story of a Soul shed on our understanding of the Church as Christ’s mystery?
St. Thérèse developed a principle of living one’s relationship with God based
on complete and unconditioned trust in His love which she called the Little Way.
Its pivotal point is to allow God, by the consent of one’s will, to work in one’s
life the full measure of goodness that one is capable of. In His omniscience God
knows what shape of one’s life is most beneficial in the all-comprising ProviPope John Paul II, Proclamation of St. Thérèse of the Child Jesus and the Holy Face as
a “Doctor of the Church”, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1997/docu
ments/hf_jp-ii_hom_19101997_en.html; [retrieved on 15.09.2012].
1
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dence. Therefore, we can be certain that by allowing our lives to be governed by
divine will we shall lead a life that we can truly identify with and recognize as
our own throughout, because it comes from Him, who knows us more intimately
than we can know ourselves. Formulating it as a negative principle, the Little
Way means not putting any obstacle to the graces God communicates to one.
Thus, when followed consistently, it breaks down the dividing wall between selfreliance and reliance on God in the pursuit of fulfillment, because one’s personal
capacities are discovered and cultivated in an unreserved submission of one’s will
to the will of God as the Father, on trust that every event can become an occasion to bring one closer to God which simultaneously means closer to oneself
and the circumstances of one’s life. The Little Way is a path of self-development
through exercising freedom that takes off from affirmation of oneself as a child
of God and proceeds to the affirmation of God as the Father of all people. God
Himself is the wellspring of integrity that one finds at the very core of one’s selfhood to draw upon in taking on obligations and responsibility for others as well
as to grapple with inner and outer adversities. Discovering God in the depth of
one’s conscience as a personal ground of being is experienced in a twofold way:
as self-acceptance and as freedom from oneself, in the sense of not being bound
in self-assessment by one’s expectations or the notions other people might have
concerning what counts as a successful or unsuccessful life. Practicing unimpeded, childlike reliance on God is then the unifying principle that enables a structured life concordant with what one professes to believe. It is the straightforwardness with which Thérèse gives testimony to God’s active presence in her life that
makes her spiritual autobiography such an accessible and persuading reading.
I. THE CHURCH AS GODS FAMILY
In The Story of a Soul we can distinguish three major aspects of divine filiation: (1) spontaneous childlike relationship to God the Father; (2) maturity in
uniting one’s will with the will of the Father through love of Christ; (3) persistent trust in God’s love against personal experience of insurmountable trials of
faith, the dark night of the soul. Those three aspects can also be regarded as subsequent stages of Thérèse’s growing awareness of the dignity involved in being
grafted onto Christ in baptism and can be said to correspond to the stages of her
life, which can with some approximation be labeled as being a child, learning to
be a child and being like a child.
Her spontaneous childlike relationship to God the Father is a natural continuation of the attitude cultivated in the Martin family, which as a “home Church”
was a life promoting milieu where receptiveness in discovering God’s will for
one’s life and then aspiring towards its fulfillment were matters of primary im-
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portance. Perceiving oneself as a child of God was in line with being a child in
the family, encouraged and supported by its elder and more experienced members and oriented towards seeking that place in the world where one could make
a gift of one’s life to others and thereby discover one’s true self. By accepting
a state of self-insufficiency one opens onto assistance and instruction from others, weaving a web of reliable interactions that create a community with a potential for infinite expansion. Inherent in this attitude is such an upbringing that instills in the child the desire to experience the generosity and creative power of
love as a parent. In her monastic life Thérèse saw herself as a mother responsible
for the eternal life of those souls that according to her inner discernment God
had entrusted to her charge.2 This from her early age included grave sinners, i.e.
people who on account of transgression against the dictates of their conscience
found themselves hindered or even unable to love God. By performing everyday
chores with the intention of making it up to Jesus for the deficiency of love in
such persons, and by offering prayers for them Thérèse helped them overcome
their captivation by sin. Later on, another category of persons was especially included in her practice of mission by doing all things with the right intention, viz.
priests. The juxtaposition of great sinners and priests might seem astonishing at
first sight, but both groups are representative of the community of the Church,
and do not exclude each other. In fact, everyone in the Church is a sinner redeemed by Christ, and priests are those who by celebrating sacraments, especially the Eucharist, build the visible Church of those who have been set free by receiving salvation in Christ. Thérèse learned by experience that even a minor act
done for the love of God brings more good to the Church than any great works
performed without this personal relationship with Christ. She could also see that
God’s grace was operative in inspiring confidence in Him in the souls to which
she had dedicated her life of monastic discipline.
Maturity in uniting one’s will with the will of God the Father is achieved by
imitation of Christ in his submission to the Father in the prayer at Gethsemane.
This is an attitude that requires genuine courage, because the future that opens
before one is not unknown and thus cannot be made to look encouraging. The
state of mind that is meant here consists in being fully aware of the suffering and
peril that lie ahead, but consenting to accept them against all natural inclinations.
As Thérèse puts it, you practice true courage when in the agony of the heart you
want to take on the perils and at the same time push them away. The decision to
accept the oncoming affliction is possible when one knows this is the price that
Karol Wojty³a, the later pope John Paul II in his book Mi³oæ i odpowiedzialnoæ (Fruitful
and Responsible Love), Lublin 1960, says that on the spirituals level fatherhood and motherhood
do not differ in a significant way. Thus, spiritual parenthood is a gift that enables us to be co-workers of God the Father. And since human beings have spiritual souls, parenthood always involves
giving spiritual life to other persons, enlivening them with what one lives by.
2

192

MA£GORZATA WIERTLEWSKA

must be paid for the salvation of souls. It is a decision made before God out of
love for Christ, and not in order to win self-esteem or to be admired by others.
Self-denial expands the boundaries of personal freedom and teaches self-responsibility. The suffering or varying degrees of pain connected with deprival that is
inherent in sacrifice is like a crevice through which God can enter and begin to
work in our lives, thus becoming visible to others. Therefore, self-sacrifice always means participating to some extent in Christ’s kenosis on the Cross.
In this connection Thérèse reflects on two passages from the Gospel: Jesus
on the Cross uttering the words I thirst, and Jesus at the well asking the Samaritan woman Give me to drink, and in both cases she is deeply touched by the fact
that God implores His creatures to ease his craving, surrendering Himself to their
mercy. The physical thirst is a sign and metaphor of Christ’s thirst for souls, his
yearning for their love. Thérèse responds with what she calls an exchange of love,
in return for God’s love extended to her in Christ, she wants to bring others to
Christ, just like the Samaritan woman, that they too might find the truth about
their lives and the joy of being loved by God. God did not disdain to beg a little
water from the Samaritan woman. He was athirst, but when He said: “Give me
to drink”, He, the Creator of the Universe, asked for the love of His creature. He
thirsted for love. And this thirst of Our Divine Lord was ever on the increase.
Amongst the disciples of the world, He meets with nothing but indifference and
ingratitude, and alas! Among His own, how few hearts surrender themselves
without reserve to the infinite tenderness of His Love.3 Let us note a continuation
of this discernment in the work of Mother Theresa of Calcutta with her undiscriminating universality of Christ-centred ministry in the midst of the Hindu community and elsewhere. Mother Theresa brought out the intuitions embedded in
the spiritual experience of Thérèse of Lisieux and lived them by brining love to
the destitute and asking other destitute, e.g. prisoners, to pray for her congregation and those in its care. In the chapels of the Missionaries of Charity there is
always a cross with an inscription I thirst underneath. The complementary vocations of those two women have given the Church a new likeness to Christ.
Another image that Thérèse uses in order to expound the universality of
Christ’s salvation in the Church’s mission is that of a lamp that is lit and set on
Saint Thérèse de Lisieux, The Story of a Soul (L’Histoire d’une Ame): The Autobiography of
St. Thérèse of Lisieux; trans. T.N. Taylor; Chapter V: Vocation of Thérèse;
http://www.ccel.org/ccel/therese/autobio.html; [retrieved on 15 Sept. 2012].
Manuscrit B Folio 1 Verso: Dieu qui déclare n’avoir pas besoin de nous dire s’il a faim, n’a
pas craint de “mendier” un peu d’eau à la Samaritaine. Il avait soif… Mais en disant: “donne moi
à boire”. C’était “l’amour” de sa pauvre créature que le Créateur de l’univers réclamait. Il avait
soif d’amour… Ah! je le sens plus que jamais Jésus est “altéré”, Il ne rencontre que des ingrats et
des indifférents parmi les disciples du monde et parmi ses “disciples à lui”, il trouve, hélas! peu de
coeurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de son Amour infini.
3
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a stand so as to enlighten everyone in the house. She places emphasis on the word
“everyone” because it is God’s desire to draw all people to Himself, and there
are always more people in the house of God than we can know of or even suppose. To cooperate in the work of salvation one need not be sinless. Jesus does
not require moral perfection from us, but trust in him as the one who knows and
reveals the truth. The nature of love is submission.
Being like a child in one’s relationship with God also means relentless trust
in His love against any personal experience of the “dark night of the soul”.
Thérèse teaches that in such circumstances one ought to be guided by two principles: you should never let yourself be discouraged in renewing efforts to carry
out the undertaken responsibility in the face of repeated failures, and if you find
it impossible to believe in the spiritual reality, even in the existence of God, cling
to your yearning for God and all the things He stands for in human life, and induce yourself to love Him if only by the power of your will. As we can see, the
second principle is an extreme case of the first. The idea underpinning both is
a commonplace observation of a small child who tries to climb a step, and keeps
putting up its foot even though the step is too high. Eventually, one of the parents will stoop, pick up the child and carry it upstairs in their arms. All the child
must do is just never give up trying.
II. THE CHURCH AS A COMMUNITY OF SINNERS JUSTIFIED
AND ENTRUSTED TO ONE ANOTHER IN CHRIST
Thérèse considers the problem of sin in the context of God’s forgiving love
which wipes away sin and awakens love and gratitude in the one who is forgiven.
However, she draws attention to Christ’s words which reveal a peculiar proportionality that the more there is to forgive, the greater the love given in return.
Does this mean that those who do not commit grave offences have less reason to
love God? On the contrary, as they are the ones whose path God had cleared of
rocks against which they might have stumbled. No person should therefore think
of themselves as sinless by virtue of their own efforts, but realize that God in His
providence has spared them so that they might all the more generously extend
His love to their fellow human beings. If the Father did not send the Son to call
the just, but the sinners, and the Church is a community of those who have answered Christ’s call, all of them are sinners. In this light the call to sainthood
is universal, because human sinfulness is universal. Justification of the sinner is
God’s answer to human sin. So, saints are persons who are fully aware of their
sinfulness and therefore have been forgiven much more than other sinners, who
did not seek forgiveness. As a result of this, those whom we call saints, love God
all the more. St. Thérèse expresses this as follows, He wishes me to love Him,
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because He has forgiven me, not much, but everything. Without waiting for me to
love Him much, as St. Mary Magdalene did, He has made me understand how
He has loved me with an ineffable love and forethought, so that now my love may
know no bounds.4 For Thérèse, Mary Magdalene at the tomb is a paragon of
a saint – she stooped so low and persisted in looking at the dark void until she
saw two angels who told her of the resurrection.
The driving force of all vocations within the Church is love of Christ, so if
one loves Christ, one has a share or in other words has the possibility to contribute to any vocations by engaging in fulfilling one’s own vocation with commitment. Whatever one member of the living organism of the Church does affects
the whole. And one act of pure love does more for the Church than all external
works taken together.
Thérèse insists on one’s learning to distinguish between seeking oneself and
seeking the will of God, which is always directed towards the good of the other,
where following one’s natural desires comes into play. Service to others sometimes means being severe where truth is concerned, but we must then not seek
for ourselves the good opinion of the one whom we reprove. That is self-love,
but love of the other is something different. It is ready for self-denial. However,
there is one exception: love of the other cannot lead to the denial of one’s bond
with Christ and the Church, for that would be deceiving oneself. On the contrary,
being steadfast in the obedience of faith to the authority of the Church where we
have grown in the love of Christ is a test and measure of our love of others.
III. THE CHURCH AS A SCHOOL OF LOVE
This aspect of the Church proceeds from the Eucharist, by nature a thanksgiving and an oblation of self-effacing love. The unity of the Last Supper and the Cross
which is enacted during every Mass is explained by Jesus himself in the image of
the grain of wheat which must fall on the ground and die in order to bear fruit – an
image he uses to explain the meaning of his ministry. It is from this Paschal mystery of kenosis that the Church brings forth the power of stirring up the love of
God in human hearts, leading them to a response of opening the door of their hearts
to Christ, thus allowing him to instruct them through the events of their lives to
imitate his humility in doing the will of the Father. There is a picture painted by St.
Saint Thérèse de Lisieux, The Story, Chapter IV: First Communion and Confirmation.
Manuscrit A Folio 39 Recto: Il veut que je l’aime parce qu’il m’a remis, non pas beaucoup,
mais tout. Il n’a pas attendu que je l’aime beaucoup comme Ste Madeleine, mais il a voulu que JE
SACHE comment il m’avait aimée d’un amour d’ineffable prévoyance, afin que maintenant je
l’aime à la folie!…
4
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Thérèse which illustrates a scene from the Revelation5 of Jesus knocking on the
door of a house that represents the human soul. Jesus is in an attitude of someone
humbly imploring to be let in, and characteristically there is no handle on the outside of the door, showing that it can only be opened from within. This simple representation makes a stark point, making us realize that each one is free in choosing
how to respond to Jesus’ plea to establish an intimate living bond with him, symbolized by the inner decision of taking him home, and that Jesus cannot operate in
our lives without the consent of our will, but if invited to enter, he himself will
work in us, bringing our potential for love to fulfillment.
This points us to the Eucharistic mystery of transubstantiation which culminates in receiving the Holy Communion, whereby all those who open the doors
of their individual lives to Jesus are united in his name as one Church, an assembly of those who have answered his call addressed to each one specifically under
his or her own name. Each of the faithful can now be said to reveal Christ to
others according to the measure of their readiness to participate in the destiny of
the grain of wheat. In fact, there is no other manifestation of the risen Christ acting in the world then the testimony provided by the lives of those who profess
faith in him. The Church is therefore a sacrament of Christ’s presence in the
world, transforming the reality of human lives from within through a love that
encompasses all those whose lives are linked together in a natural milieu or by
an act of the will of the acting subject followed by intercession for others, an
attitude that can expand the capacity of the soul infinitely. Thérèse mentions that
she often experienced such an expansion of the heart at prayer. So the Eucharistic nature of the Church is made manifest in the life of those in communion with
Jesus, who shares with them all that he has and all those whom he has. That is
why, when reflecting upon the correspondence between the growth of love of
Christ in her and her growing yearning that he might be loved by each human
soul so that each person might experience the tenderness and goodness of his
love, to her own surprise she uses the words of Christ’s priestly prayer, discovering that with those who love him and receive his sacraments, Jesus authentically
shares the fullness of his ministry of salvation.
She writes, Just as a torrent carries into the depths of the sea all that it meets
on its way, so, my Jesus, does the soul who plunges into the shoreless ocean of
Thy Love bring with it all its treasures. My treasures are the souls it has pleased
Thee to unite with mine; Thou hast confided them to me, and therefore I do not
fear to use Thy own words, uttered by Thee on the last night that saw Thee still
5
Rev 3: 29: Look, I am standing at the door, knocking. If one of you hears me calling and
opens the door, I will come to share his meal, side by side with him. A similar idea linking love,
opening the door of one’s life to Jesus and the Eucharist is also to be found in Jesus’ farewell discourses, Jn 14:32, If anyone loves me he will keep my word, and my Father will love him, and we
shall come to him and make our home with him.
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a traveller on this earth. Here follows Christ’s priestly prayer quoted by Thérèse
from memory, which shows her freedom and ease in dealing with what belongs
to the One she spiritually espoused as a Carmelite nun. The whole passage ends
with the statement, Perhaps it is daring, but, for a long time, hast Thou not allowed me to be daring with Thee? Thou hast said to me, as the Prodigal’s father
to his elder son: “All I have is thine”. And therefore I may use Thy very own
words to draw down favours from Our Heavenly Father on all who are dear to
me.6 The Eucharist becomes an event of communion, a personal union with Christ
that can be described in the words of the Chalcedon definition of the two natures,
human and divine, which coexist in the one person of the Son of God, without
confusion, change, division, or separation.7
The same intuition of the Church being constituted in the person of Christ by
those who are united to him in love and in turn in their own persons bring him
the souls of those who remain in a variety of relations to them, is developed by
Thérèse in reflection on a verse from the Song of Songs (1:3) Draw me in your
footsteps, we will run. This is how in terms of day-to-day practice she explains
her spiritual experience of living the commandment of the love of God and neighbour in whatever circumstances of life: By asking to be drawn, we desire an intimate union with the object of our love. If iron and fire were endowed with reason, and the iron could say: “Draw me!” would not that prove its desire to be
identified with the fire to the point of sharing its substance? Well, this is precisely my prayer. I asked Jesus to draw me into the fire of his love, and to unite me
so closely to himself that he may live and act in me. I feel that the more the fire
of love consumes my heart, so much the more shall I say: “Draw me!” and the
more also will souls who draw near me run swiftly in the sweet odour of
the Beloved. Yes, they will run – we shall all run together, for souls that are on
fire can never be at rest.8
Saint Thérèse de Lisieux, The Story, Chapter XI: A Canticle of Love.
Manuscrit C Folio 34 Verso: C’est peut-être de la témérité? Mais non depuis longtemps vous
m’avez permis d’être audacieuse avec vous, comme le père de l’enfant prodigue parlant à son fils
aîné, vous m’avez dit: “Tout ce qui est à moi est à toi”. Vos paroles, ô Jésus, sont donc à moi et je
puis m’en servir pour attirer sur les âmes qui me sont unies les faveurs du Père Céleste.
7
Council of Chalcedon: Denzinger-Schönmetzer, Enchirydion Symbolorum, 302.
8
Saint Thérèse de Lisieux, The Story, Chapter XI: A Canticle of Love, Manuscrit C Folio 35
Verso: Qu’est-ce donc de demander d’être Attiré, sinon de s’unir d’une manière intime à l’objet
qui captive le coeur? Si le feu et le fer avaient la raison et que ce dernier disait à l’autre: Attiremoi, ne prouverait-il pas qu’il désire s’identifier au feu de manière qu’il le pénètre [Manuscrit
C Folio 36 Recto] et l’imbibe de sa brûlante substance et semble ne faire qu’un avec lui. Mère
bien-aimée, voici ma prière, je demande à Jésus de m’attirer dans les flammes de son amour, de
m’unir si étroitement Lui, qu’Il vive et agisse en moi. Je sens que plus le feu de l’amour embrasera
mon coeur, plus je dirai: Attirez-moi, plus aussi les âmes qui s’approcheront de moi (pauvre petit
débris de fer inutile, si je m’éloignais du brasier divin), plus ces âmes courront avec vitesse
à l’odeur des parfums de leur Bien-Aimé, car une âme embrasée d’amour ne peut rester inactive…
6
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The image of iron and fire as a symbol of unitive love between God and the
soul – her freely chosen, persistent submission to the divine power within her, to
enhance her createdness in the image and likeness of God – has a long standing
in Christian mystical literature. It is therefore worthwhile to bring together at this
point some of the writings on the soul’s progress towards spiritual fruition that
use the simile of iron and fire. Let us note the intuitions contained therein on the
ecclesiastic dimension of an individual soul that grows in her love of divine love.
The relevant sources will be presented here through quotations ordered according to their main themes, so that in effect we can have both an overview of the
expressiveness of the simile over time, and a cross-section of the soul experiencing the transformative workings of grace, as a result of which she perceives her
own progress as service to the entire community of God’s children.
Thus, to start chronologically, St. Macarius the Great (4th century) employs
the analogy of metal changing its consistency in fire to describe the conversion
accomplished by God’s love in the soul, whereby she becomes capable of regaining her original, natural disposition of attentiveness to divine will. The soul then
wishes to embody the Word of God and in this way receive from the beloved her
uncorrupted self. In the third of his Spiritual Homilies Macarius writes about this
inner transmutation:
As iron, or lead, or gold, or silver, when cast into the fire is freed from that
hard consistency which is natural to it, being changed into softness, and so long
as it continues in the fire, is still dissolved from its native hardness – after the
same manner the soul that has renounced the world, and fixed its desires only
upon the Lord, and has received that heavenly fire of the Godhead, and of the
love of the Spirit, is disentangled from all love of the world, and set free from all
the corruption of the affections; it turns all things out of itself, and is changed
from the hardness of sin, and melted down in a fervent and unspeakable love for
that heavenly Bridegroom alone, whom it has received.9
Throwing a bridge across time to span the earliest with the latest author
whom I would like to refer to, let us now listen to Bl. Elizabeth of the Trinity,
a French Carmelite nun who lived on the turn of the 19th and 20th century (1880-1906). In a group of short texts known as her Last Retreat (1906), in The Seventh Day she takes up the idea of the soul turning all things out of herself to make
room for the Word of God, who came to bring fire to the earth (Lk 12:49), for
indeed our God is a consuming fire (Heb 12:29). Elizabeth shows that the soul’s
own efforts to conform to the nature of God, whom she recognizes as akin to her

Macarius the Egyptian, Spiritual Homilies, ed. D.R. Jennings, Patristics in English
Homepage: http://www.seanmultimedia.com/Pie_Macarius_Egyptian_Homilies_1-5.html [retrieved
15.08.2012].
9
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own nature, are a prerequisite of the effectiveness of God’s grace, and she likens
the ensuing encounter to spiritual espousal:
[Christ] finds my soul empty of all that is not included in the two words, His
love, His glory. He chooses it for his ‘wedding canopy’. He rushes in with joy,
‘like a strong man running its course’ and I cannot ‘escape His heat’. This is the
consuming fire (Heb 12:29) which will work that blessed transformation spoken
of by St. John of the Cross. ‘Each of them seems to be the other, and they are
both but one’: a ‘Praise of Glory’ of the Father.10
This unitive movement is an endless dialogue of love in our hearts. The selfdisclosure of the Beloved awakens in the soul the desire to be like the Beloved
up to the point of identity, so that eventually she can say in the words of St. Paul
it is no longer I who live, but it is Christ who lives in me (Gal 2:20). Hence the
soul’s longing to purge the sins she had committed, which become visible in the
light of the presence of the Beloved. In Letter 172 Elizabeth explains purgatory
not in terms of a just punishment, but as an expression of love on the part of the
soul. What she says about the afterlife can certainly also apply to the path of
perfection on which the soul embarks already in her earthly life. This is how she
puts it: Perhaps we will see our faults and infidelities, let us abandon them to
love which is a consuming fire and thus accomplish our purgatory of love.11
This intuition echoes in the instructions of St. John of Karpathos (7th century) written with the aim of encouraging those tempted to abandon the monastic
life, so that they may persevere in their ascetic struggles for their own good and
for the good of the whole community. The author advocates confidence in divine
power, meekness of spirit and submission of the will, using the contrast between
the effects of cold and heat on objects subjected to their action, in order to bring
into relief the difference in the state of the soul, depending on the decision of her
will regarding her sinful condition:
If a demon has such strength as to force a man, even against his will, to
change from his natural state of goodness into a state of sin, how great must be
the strength of the angel who at the appointed time is commanded by God to restore that man’s whole condition. If the icy blast of the north wind is strong
enough to give to water the hardness of rock, what cannot the warmth of the south
wind achieve? If extreme cold forces everything to submit to it – for ‘who can
withstand His cold?’ (Ps 147:17) – cannot heat in the same way alter everything?
‘Who can abide the burning heat?’ (Ecclus. 43:3). So let us confidently believe
that the cold, dark coals of our mind will sooner or later blaze with heat and
light under the influence of the divine fire.12
E.M.T. Murphy (ed.), Elizabeth of the Trinity: Always Believe in Love, New York 2009, p. 144.
Tam¿e, p. 88.
12
St. John of Karpathos, For the Encouragement of the Monks in India who had Written to
10
11
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The contention that the soul needs to settle within herself is whether adherence to the divine Beloved jeopardizes her own identity, altering it to the point of
annihilation. Richard of St. Victor applies the symbolism of marriage to the process of the soul’s perfection of her love, and divides what he calls the steep stairway of love into four stages: the bethrothal, the marriage, the wedlock, and the
fruitfulness of the soul.13 In his treatise De Quatuor Gradibus Violentae Charitatis (Migne, Patrologia Latina cxcvi), he uses the simile of iron and fire to visualize the contrast between the state of a soul that withholds itself from entering the
transaction of love for fear of losing her hitherto apparent distinct identity, and
that which is not afraid to make the radical decision of submerging herself in
divine love, in quest of her fulfillment: When the soul is plunged in the fire of
divine love like iron, it first loses its blackness, and then, growing to white heat,
it becomes like unto the fire itself. And lastly, it grows liquid, and losing its nature is transmuted into an utterly different quality of being. As the difference between iron that is cold and iron that is hot, so is the difference between soul and
soul: between the tepid soul and the soul made incandescent by divine love.14
For St. Bernard of Clairvaux, the soul’s voluntary forgetfulness of her previous state makes her capable of overcoming the limits of her self-contained existence: And real happiness will come, not in gratifying our desires or in gaining
transient pleasures, but in accomplishing God’s will for us: even as we pray every day: “Thy will be done in earth as it is in heaven” (Matthew 6:10). […] As
a drop of water poured into wine loses itself, and takes the color and savor of
wine; or as a bar of iron, heated red-hot, becomes like fire itself, forgetting its
own nature; or as the air, radiant with sun-beams, seems not so much to be illuminated as to be light itself; so in the saints all human affections melt away by
some unspeakable transmutation into the will of God.15
Similar insights are to be found in Jakob Boehme, a 17th century Lutheran
mystic: I give you an earthly similitude of this. Behold a bright flaming piece of
iron, which of itself is dark and black, and the fire so penetrateth and shineth
through the iron, that it giveth light. Now, the iron doth not cease to be; it is iron
still: and the source (or property) of the fire retaineth its own propriety: it doth
not take the iron into it, but it penetrateth (and shineth) through the iron; and it
Him: One Hundred Texts, Text 66; in: The Philokalia. The Complete Text Complied by St. Nikodimos of the Holy Mountain and St. Makarios of Corinth, vol. I, translated from the Greek and edited
G.E.H. Palmer, Ph. Sherrard, K. Ware, London 1979, p. 297.
13
Cf. E. Underhill, Mysticism. A Study in the Nature and Development of Man’s Spiritual
Consciousness, London 2003, p. 165.
14
Tam¿e, p. 504.
15
St. Bernard of Clairvaux, On Loving God, Chapter 10: Of the fourth degree of love: wherein
man does not even love self save for God’s sake; http://www.pathsoflove.com/bernard/on-loving-g
od_la.html; [retrieved on 15.09.2012].

200

MA£GORZATA WIERTLEWSKA

is iron then as well as before, free in itself: and also is the source or property of
the fire. In such a manner is the soul set in the Deity; the Deity penetrateth
through the soul, and dwelleth in the soul, yet the soul doth not comprehend the
Deity, but the Deity comprehendeth the soul, but doth not alter it (from being
a soul) but only giveth it the divine source (or property) of the Majesty.16
The issue of the soul’s identity is also interestingly taken up by Thomas
Aquinas. In his Summa Theologica, Question 28 “The effects of love”, Article 5
‘Whether love is a passion that wounds the lover?’. In response to the objection
that melting is a kind of dissolution he explains: «But love melts that in which it
is: for it is written: “My soul melted when my beloved spoke” (Song 5:6). Therefore love is a dissolvent: therefore it is a corruptive and a wounding passion,
Aquinas asserts: Dionysius says (Div. Nom. iv) that “everything loves itself with
a love that holds it together,” i.e. that preserves it. Therefore love is not a wounding passion, but rather one that preserves and perfects. And further on in the
same section: Now nothing is hurt by being adapted to that which is suitable to
it; rather, if possible, it is perfected and bettered. But if a thing be adapted to
that which is not suitable to it, it is hurt and made worse thereby. Consequently
love of a suitable good perfects and betters the lover; but love of a good which is
unsuitable to the lover, wounds and worsens him. Wherefore man is perfected and
bettered chiefly by the love of God: but is wounded and worsened by the love of
sin, according to Hosea 9:10: “They became abominable, as those things which
they loved”.17
We can therefore conclude that unitive love heightens the soul’s self-awareness and endows her with the capacity to recognize her true self. St. Catherine of
Siena states it clearly in one of her prayers: In your nature, eternal Godhead,
I shall come to know my nature. And what is my nature, boundless love? It is
fire, because you are nothing but a fire of love. And you have given humankind
a share in this nature, for by the fire of love you have created us.18 Furthermore,
and perhaps paradoxically, by abiding in the fire, partaking of it, the soul preserves itself from corruption and dissolution, because God Himself safeguards
her from any external dangers. This is how St. Catherine expresses the idea in
her dialogues with divine Providence: These souls, thrown into the furnace of My
charity, no part of their will remaining outside but the whole of them being inflamed in Me, are like a brand, wholly consumed in the furnace, so that no one
16

Jakob Boehme, The Threefold Life of Man (cap. vi. 88); quoted in: E. Underhill, Mysticism,

p. 504.
17
Thomas Aquinas, Summa Theologica, Question 28: The effects of love, Article 5: Whether
love is a passion that wounds the lover?; http://www.newadvent.org/summa/2028.htm; [retrieved
on 15.09.2012].
18
St. Catherine of Siena, Prayer 12 My Nature is Fire, in: S. Noffke (trans. and ed.), The
Prayers of Catherine of Siena, 2nd edition, San Jose 2001.
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can take hold of it to extinguish it, because it has become fire. In the same way
no one can seize these souls, or draw them outside of Me, because they are made
one thing with Me through grace.19
Now the unitive love becomes fruitive. John Ruysbroeck expounds the fruitive aspect of the soul’s union with her divine Beloved in his treatise The Adornment of the Spiritual Marriage. God acts in and through the soul in accordance
with her individual capacities and the needs of others to which she can respond
in the current circumstances of her life. The active outpouring of the soul’s powers is at the same time experienced as her homecoming, her return to the source
of her being. The crucial transaction of living energies between God and the soul
occurs within the inward man, so it proceeds in an immediate and intimate mode.
Ruysbroeck’s description parallels St. Thérèse’s statement that souls that are on
fire can never be at rest, meaning that they can never be barren, futile and inactive, as they are animated by no less than divine love, the essence of God’s life:
such a quickened man rises up, with his whole being and all his powers, and joins
himself to God with life-giving and active love, then he feels that his love is, in
its ground, where it begins and ends, fruitive and without ground. If he then wishes
to penetrate further, with his active love into that fruitive love: then, all the powers of his soul must give way, and they must suffer and patiently endure that
piercing Truth and Goodness which is God’s self. For, as the air is penetrated by
the brightness and heat of the sun, and iron is penetrated by fire, so that it works
through fire the works of fire, since it burns and shines like the fire, and so likewise it can be said of the air – for, if the air had understanding, it could say:
I enlighten and brighten the whole world” – yet each of these keeps its own nature. […] And therefore we must perpetually turn inwards and be renewed in love,
if we would seek out love through love. And this is taught us by St John, where
he says: He that dwelleth in love dwelleth in God and God in him.20
Let us complete our review of the compelling image of the iron and fire with
insights formulated by Bl. Elizabeth of the Trinity, who spells out the soul’s participation in the bond of love of the three Divine Persons in terms of her partaking in the salvific ministry of Christ: O Consuming Fire, Spirit of Love, descend
into my soul and make all in me as an incarnation of the Word, that I may be to
him a super-added humanity wherein he renews his mystery; and you, O Father,
bestow yourself and bend down to your little creature, seeing in her only your

St. Catherine of Siena, Dialogo, cap. lxxviii, quoted in: E. Underhill, Mysticism, p. 504-505.
John of Ruysbroeck, The Adornment of Spiritual Marriage, Chapter VIII: Showing how the
inward man should exercise himself, that he may be united with God without means; in: idem: The
Adornment of the Spiritual Marriage, The Sparkling Stone, The Book of Supreme Truth, trans. from
the Flemish G.A. Wynschenk DOM, ed. E. Underhill, Grand Rapids 1916; at: http://www.ccel.org/
ccel/ruysbroeck/adornment.html; [retrieved 15.09.2012].
19
20
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beloved Son in whom you are well pleased.21 She does not reserve this privilege
to herself alone, but sees it as the vocation of the Carmelite, who is called to be
a sacrament of Christ to literally the whole world,22 and this likens her mission to
that of the priest: I like the thought that the life of the priest and the Carmelite is
an advent that prepares souls for the Incarnation. David says in one of his
psalms: “Fire goes before him” (Ps 97:3). Is not love that fire? And is it not also
our mission to prepare the way of the Saviour by our union with Him whom the
Apostle calls a consuming fire? By contact with Him, our souls, spread throughout all the members of the Body of Christ, which is the Church. Then we shall
console our Master’s Heart, and He will be able to show us to His Father, saying: “I am already glorified in them”(Jn 17:10).23
This line of reasoning, to which also St. Thérèse wholly subscribed and by
which she lived,24 corresponds with the interpretation of the famous formula extra Ecclesiam nullus omnino salvatur laid down in the Declaration Dominus
Iesus in a section explaining the nature of the Church as the “universal sacrament
of salvation”, on the basis of its being always united to Jesus Christ, and in this
way establishing an indispensable relationship with the salvation of every human
being. Those who are not formally and visibly members of the Church, obtain
salvation in Christ by virtue of a grace that has a mysterious relationship to the
Church, but does not make them formally part of the Church. The declaration
then admits that With respect to the “way” in which the salvific grace of God –
which is always given by means of Christ in the Spirit and has a mysterious relationship to the Church – comes to individual non-Christians, the Second Vatican Council limited itself to the statement that God bestows it “in ways known to
himself”. Theologians are seeking to understand this question more fully.25 We

21
Bl. Elizabeth of the Trinity, Prayer to the Trinity (21st Nov. 1904), Cf. E.M.T. Murphy, Elizabeth of the Trinity, p. 130.
22
In her poem The Carmelite (1909), she writes: A Carmelite, a soul adoring! One/Surrendered to God’s action, all, entire;/Whatever comes – in Large Communion,/Her heart uplifted, burning with God’s fire!/‘The one thing necessary’ she has found: /God’s Being, Light and Love. She’ll
intercede –/Her prayer a cloak that wraps the world around:/in that way – an apostle then indeed!
Ibidem, p. 119.
23
Bl. Elizabeth of the Trinity, Letter 25 (29th Nov. 1905, to Abbé Chevignard), Ibidem, p. 107.
24
The spiritual affinity of the two Carmelites, particularly their understanding of contemplation as a means of accessing holiness to all, and their corresponding insights of the way of perfection of the soul: the little way of love (Thérèse) and the indwelling of God in the soul (Elizabeth)
are presented and discussed in: H.U. von Balthasar, Two Sisters in the Spirit: Thérèse of Lisieux
and Elizabeth of the Trinity, D. Nichols, A.E. Nash, D. Martin (trans.), San Francisco 1992.
25
Declaration “Dominus Iesus” on the Unicity and Salvific Universality of Jesus Christ and
the Church; Part IV: The Church and the other religions in relation to salvation; http://www.vatican.
va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000806_dominus-iesus_en.
html; [retrieved on 15.09.2012].
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can say that St. Thérèse resolved this question in practical terms, reaching profound theological insights by consistently adhering to her Little Way of spiritual
childhood.
IV. THE CHURCH AS A COMMUNITY OF CONTEMPLATIVE LIFE
I know and I have experienced that “the Kingdom of God is within us”. Our
Lord has no need of books or teachers to instruct our souls. He, the Teacher of
Teachers, instructs us without any noise of words. I have never heard Him speak,
yet I know He is within me. He is there, always guiding and inspiring me; and
just when I need them, lights, hitherto unseen, break in. This is not as a rule during my prayers, but in the midst of my daily duties. Sometimes, however, as this
evening, at the close of a meditation spent in utter dryness, a word of comfort is
given to me: Here is the Master I give thee, He will teach thee all that thou
shouldst do. I wish thee to read in the Book of Life in which is contained the science of love”.26 Thérèse also uses the metaphor of a name to indicate one’s most
personal and intimate relationship with God which is not transferable, cannot be
shared by anyone else and is knowable only to the addressee. The metaphor is
taken from Rev 2:17 that those who prove victorious will be given by God
a white stone with a new name written on it, known only to the man who receives it. We can say that it is the genuine truth about one’s life and one’s specific calling that unfolds along with the course of one’s life and is discovered in
inner dialogue with God which is enabled by the spiritual assistance of the community of the faithful.
V. BELIEVING IN THE CHURCH AS A VIRTUE
On the pages of her spiritual autobiography Thérèse often speaks of eternity
as the authentic dimension of human life. Therefore, thinking about one’s life in
terms of unity involves looking at oneself and other persons as empowered with
an infinite future. This in turn calls for patience and perseverance in waiting for
the desired results of one’s efforts both in dealing with oneself and all the more
Saint Thérèse de Lisieux, The Story, Chapter VIII: Profession of Soeur Thérèse.
Manuscrit C Folio 34 Verso: Je comprends et je sais par expérience “Que le royaume de Dieu
est au-dedans de nous.” Jésus n’a point besoin de livres ni de docteurs pour instruire les âmes, Lui
le Docteur des docteurs, il enseigne sans bruit de paroles … Jamais je ne l’ai entendu parler, mais
je sens qu’Il est en moi, à chaque instant, Il me guide, m’inspire ce que je dois dire ou faire. Je
découvre juste au moment où j’en ai besoin des lumières que je n’avais pas encore vues, ce n’est
pas le plus souvent pendant mes oraisons qu’elles sont le plus abondantes, c’est plutôt au milieu
des occupations de ma journée…
26
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so in dealing with others. We must not be discouraged by an apparent futility or
even failure of endeavors undertaken in good faith in the service of the Church
and its universal mission of being a sacrament of salvation in Christ. Human
beings are persons endowed with freedom, so their response to the gift of grace
is never a predictable automaton but a mystery of someone relating in a new way
to his or her life, which the biblical language calls conversion, i.e. turning back
to God and this might occur over long periods of time. In this connection Alasdair MacIntyre27 interestingly points out that there are situations when one recognizes the obligation not to abandon a certain person or a specific cause in spite
of hardships, but to abide by them with a patience and forbearance similar to that
of God towards His creatures. Such constancy and integrity is only possible when
one believes in an overriding purpose of every human life – the joy of being with
God. MacIntyre quotes Kierkegaard that purity of heart is to will one thing. Setting this phrase in the context of St. Thérèse’s doctrine, this one thing, the salvation of all souls is a concern in which all the baptized are invited to partake by
allowing themselves to be animated by the spirit of Christ, thereby working towards the salvation of others in ways known to God.
CONCLUSION
In the Introduction to the Polish translation of The Story of a Soul we can
read the following words: Today even in the Church, and all the more so outside
the Church, God seems to many people to be a hidden God, and hence often even
an absent God. They are deprived of the joy of which it is said: It is the greatest
of joys to know that God exists.28 And in the very first pages of St. Thérèse’s
autobiography we come across a statement that underlies her entire outlook:
God’s Love is made manifest as well in a simple soul which does not resist His
grace as in one more highly endowed.29 If today for so many people God is invisible to the point of nonexistence, is it perhaps not so, because by resisting His
grace we Christians prevent Him from making His love manifest in our lives?
Since each Christian has the privilege of saying I have been grafted onto Christ
in the sacrament of baptism, the privilege of imitating Christ is accessible to every Christian. It begins by opening the door of one’s heart and life to Christ, and
it is a door that can only be opened from within. And now my final conclusion
about the nature of the Church derived from the book of life of St. Thérèse of the
27
A. MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, University of Notre Dame Press, 1984,
2nd edn., Chapter 14: The Nature of the Virtues.
28
w. Teresa od Dzieci¹tka Jezus, Dzieje duszy, Kraków 1984, p. 28.
29
Saint Thérèse de Lisieux, The Story of A Soul, Prologue Manuscrit A Folio 2 Verso: J’ai
compris encore que l’amour de Notre Seigneur se révèle aussi bien dans l’âme la plus simple qui
ne résiste en rien à sa grâce que dans l’âme la plus sublime…
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Child Jesus. The Church is first and foremost an inner act that creates an objective reality – the communion of saints – that is those who have found themselves
in God.
SUMMARY
The article presents insights on the nature of the Church which are to be gained from reading
the autobiographical book of St. Thérèse of the Child Jesus, The Story of a Soul. As indicated by
the title of the book, the soul is the central personal reality and agency of spiritual transaction. It is
within the sphere of the soul that the person first lives the sacramentality of the Church as a source
of encounter with God that opens onto the possibility of a relationship of love. Divine love in turn
expands the natural capacities of the soul to encompass others, even strangers, in the life of one’s
soul as a living member of the community of the Church, thus also giving them a share in the
spiritual gifts of Christ mediated by the Church. Special attention is paid to the conformity of
Thérèse’s experience of soul transforming divine love with that of other saints and mystics
throughout history, as expressed by the metaphor of iron and fire.

Key words
St. Thérèse of the Child Jesus, The Story of a Soul, soul, Church, divine love

STRESZCZENIE
Artyku³ przedstawia intuicje odnosz¹ce siê do natury Kocio³a, jakie mo¿na wyczytaæ z autobiografii w. Teresy od Dzieci¹tka Jezus Dzieje duszy. Jak wskazuje ju¿ tytu³ ksi¹¿ki, dusza jest
centraln¹ osobow¹ rzeczywistoci¹ i podmiotem duchowej wymiany. To w³anie w sferze duszy
osoba najpierw dowiadcza sakramentalnoci Kocio³a jako ród³a spotkania z Bogiem, które
otwiera mo¿liwoæ relacji mi³oci. Bo¿a mi³oæ z kolei rozwija naturalne zdolnoci duszy do ogarniêcia sob¹ innych, tak¿e tych osobicie nieznanych, i w³¹czenia ich w wewnêtrzne ¿ycie duszy
jako ¿ywych cz³onków wspólnoty Kocio³a, daj¹c im w ten sposób udzia³ w duchowych darach
Chrystusa przekazywanych przez Koció³. Autorka skupia szczególn¹ uwagê na wykazaniu zgodnoci dowiadczania Bo¿ej mi³oci przez w. Teresê z podobnym dowiadczeniem innych wiêtych
i mistyków na przestrzeni dziejów, dowiadczenia opisywanego metafor¹ ¿elaza i ognia.

S³owa kluczowe
w. Teresa od Dzieci¹tka Jezus, Dzieje duszy, dusza, Koció³, Bo¿a mi³oæ
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Sakramenty chrzecijañskiego wtajemniczenia i uzdrowienia
w dowiadczeniach mistycznych w. Gertrudy Wielkiej
The Sacraments of Christian Initiation and Healing in the Mystical Experiences of St. Gertrude the Great

wiêta Gertruda Wielka, wystêpuj¹ca w literaturze równie¿ z przydomkiem
„z Helfty”, przysz³a na wiat w Turyngii 6 stycznia 1256 roku. Jako niespe³na
piêcioletnie dziecko zosta³a oddana na wychowanie do klasztoru w Helfcie, gdzie
opieka nad ni¹ zosta³a powierzona innej wielkiej mistyczce okresu redniowiecza, a mianowicie Mechtyldzie von Hackeborn, która sprawowa³a funkcjê mistrzyni nowicjatu oraz dyrektorki przyklasztornej szko³y1. Pod jej czujnym okiem
1
wiêta Mechtylda von Hackeborn, która skoligacona by³a z cesarskim rodem Hohenstaufów, przysz³a na wiat w 1241 roku. W roku 1248 jako ma³a dziewczynka odwiedzi³a wraz ze swoj¹
matk¹ klasztor w Rodersdorf, w diecezji Halberstadt, gdzie jej siostra Gertruda by³a ju¿ mniszk¹.
Siedmioletni¹ dziewczynkê tak zafascynowa³o klasztorne otoczenie, ¿e nie chcia³a wyjechaæ i prosi³a, by dopuszczono j¹ do pos³ugi w zgromadzeniu. Na przyjêcie kilkuletniej dziewczynki do
wspólnoty zgodê wyrazi³a ówczesna ksieni klasztoru Kunegunda von Halberstadt. Póniej, w latach 1251-1292 funkcjê ksieni w klasztorze w Helfcie sprawowa³a siostra Mechtyldy, Gertruda von
Hackeborn, która powierzy³a swojej m³odszej siostrze w 1261 roku prowadzenie szko³y klasztornej i funkcjê mistrzyni nowicjatu. Ze wzglêdu na piêkny g³os i zdolnoci muzyczne zosta³a przez
wspólnotê mianowana równie¿ kantork¹. W 1291 roku w. Mechtylda zaniemog³a i do koñca ¿ycia
zosta³a przykuta do ³ó¿ka. Ju¿ za jej ¿ycia widoczna by³a skutecznoæ jej wstawiennictwa u Boga
za ludmi. Czêsto przybywali do niej po poradê, modlitwê lub pociechê duchow¹ strapieni ludzie
wieccy i duchowni z odleg³ych zak¹tków Rzeszy. Wielokrotnie w jej dziele zatytu³owanym Liber
specialis gratiae, przet³umaczonym na jêzyk polski pt. Zwierciad³o duchownej ³aski, pojawiaj¹ siê
opisy boleci, które ofiarowa³a z po¿ytkiem dla innych, oraz modlitwy, poprzez które zwraca³a siê
do Pana, prosz¹c o ³aski dla potrzebuj¹cych. Otrzymawszy ostatnie namaszczenie 18 padziernika
1299 roku, zmar³a w opinii wiêtoci ofiaruj¹c swe serce Zbawicielowi i zanurzaj¹c siê w Nim
19 listopada 1299 roku. Por. Bibliotheca Sanctorum, Universita Lateranense, t. IX, Roma 1967,
kol. 97; M. Kowalczyk, Podobieñstwa w myli religijnej w. Mechtyldy von Hackeborn i w. Gertrudy Wielkiej, „Communio. Miêdzynarodowy Przegl¹d Teologiczny”, XXIX (2009), nr 4, s. 107-109; W. Zaleski, wiêci na ka¿dy dzieñ, Warszawa 1997, s. 739; Gertruda z Helfty, Zwiastun Bo¿ej
mi³oci, t. I, t³um. B. Ch¹dzyñska, E. Kêdziorek, Kraków 2001; tej¿e, Zwiastun Bo¿ej mi³oci, t. II,
t³um. B. Ch¹dzyñska, E. Kêdziorek, Kraków 2007, IV, 25, 7. (Dalej: Zwiastun), I, 16, 1-5; II, 5, 4;

208

MARTA KOWALCZYK

Gertruda rozpoczê³a swoj¹ edukacjê od gramatyki poprzez sztuki wyzwolone,
aby skoñczyæ j¹ na teologii2. Dorastaj¹c fizycznie, rozwija³a siê te¿ intelektualnie i duchowo. Z czasem zaczê³a czytaæ i rozwa¿aæ wszystkie boskie pisma, jakie
tylko mia³a albo jakie uda³o siê jej zdobyæ, z Pismem wiêtym na czele3. S³owo
Bo¿e by³o jej pokarmem duchowym. Prze³omowy w ¿yciu w. Gertrudy moment
³aski nadszed³ 27 stycznia 1281 roku. Wówczas to charakterystyczna dla jej mistrzyni – w. Mechtyldy g³êboko posuniêta kontemplacja, polegaj¹ca przede
wszystkim na jakby mi³osnym, pe³nym zachwytu i otwartym na absorbcjê, obcowaniu z Bo¿ym S³owem Biblii, z tym, co ludzkie i co Bo¿e4, sta³a siê równie¿ jej
udzia³em, a osi¹gane stany mistyczne oraz objawienia, jednym spojrzeniem objê³y fizyczne serce Jezusa5. Punktem kulminacyjnym jej prze¿yæ mistycznych sta³y
siê zalubiny, podczas których sta³a siê w pe³ni „oblubienic¹ Pana”. I choæ od 17
listopada 1301 roku, czyli od dnia mierci tej wielkiej inspiratorki kultu Serca
Jezusa, minê³y ju¿ wieki, pamiêæ o niej pozostaje wci¹¿ ¿ywa, o czym wiadcz¹
wznowienia wydawnicze jej pism, wybieranie jej jako patronki dla licznych
klasztorów, szkó³, a nawet Peru6. Ca³¹ katechezê wyg³oszon¹ podczas audiencji
generalnej 6 padziernika 2010 roku powiêci³ tej wielkiej mistyczce papie¿ Benedykt XVI7, tote¿ warto przyjrzeæ siê dowiadczeniom duchowym w. Gertrudy
w ujêciu teologicznym na podstawie jej w³asnych pism.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje ówczesna interpretacja funkcji sakramentów
wiêtych, wzbogacona o wiedzê „wlan¹” podczas dowiadczeñ mistycznych,
podczas których wiêta prowadzi³a „o¿ywion¹ dyskusjê” z Chrystusem.
IV, 25, 7. W celu ujednolicenia oznaczenia cytatów, bez wzglêdu na rodzaj wydania, w pracy przyjêto nastêpuj¹cy kod: cyfra rzymska – numer ksiêgi; pierwsza cyfra arabska – numer rozdzia³u;
druga cyfra arabska (jeli wystêpuje) – punkt w rozdziale.
2
Gertruda z Helfty, Zwiastun, I, 1, 1.
3
Jak napisa³a redaktorka jej pism, w. Gertruda zwyk³a zachwycaæ siê Pismem wiêtym,
a tym samym zachwycaæ siê Bogiem. Zob. Gertruda z Helfty, Zwiastun, I, 1, 2; I, 9, 1.
4
M. Kowalczyk, Podobieñstwa w myli religijnej w. Mechtyldy von Hackeborn i w. Gertrudy Wielkiej, s. 109.
5
Zob. tam¿e. Por. P. Dinzelbacher (red.), Leksykon Mistyki. ¯ywoty – pisma – prze¿ycia, t³um.
B. Wid³a, Warszawa 2002, s. 293.
6
Jako jedn¹ z najwa¿niejszych krzewicielek kultu Serca Jezusa wymienia Gertrudê w encyklice Haurietis Aquas papie¿ Pius XII. Jest to spowodowane m.in. faktem, ¿e wszystkie wezwania
litanii do Najwiêtszego Serca Jezusa w jej obecnej formie znaleæ mo¿na ju¿ w pismach tej¿e
mistyczki z Helfty. Obecnie wspomnienie liturgiczne przypada wed³ug Martyrologium Rzymskiego 16 listopada. Zob. Martyrologium Rzymskie oraz elogia wiêtych i b³ogos³awionych z niektórych martyrologiów zakonnych, Kraków 1967, s. 328; Pius XII, Haurietis Aquas, [w:] Serce Jezusa
w dokumentach Kocio³a. Dokumenty Magisterium Kocio³a o Najwiêtszym Sercu Pana Jezusa od
Klemensa XIII do Benedykta XVI, red. L. Poleszak, Kraków 2006, s. 156-157.
7
Benedykt XVI, w. Gertruda Wielka, Audiencja generalna 6 padziernika 2010,
<http://www.opoka.org.p1/biblioteka/W/WP/benedyktxvi/audiencje/ag06102010.html>, [online], [dostêp: 23.04.2011].
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Niestety, choæ sakramentów jest siedem, to trzeba szczerze przyznaæ, ¿e Gertruda Wielka w swoich pismach szczególn¹ uwagê powiêci³a czterem, które –
jak chrzest i eucharystia – stanowi¹ podstawê i warunek wtajemniczenia chrzecijañskiego czy te¿ – jak pokuta i namaszczenie chorych – oczyszczaj¹ i uzdrawiaj¹, przynosz¹c ulgê cierpi¹cym na ciele i duszy. Bierzmowanie jest wspomniane szcz¹tkowo, a sakramentom kap³añstwa i ma³¿eñstwa funkcjonuj¹cym
w powszechnym rozumieniu, mistyczka w swoich dzie³ach w³aciwie miejsca nie
powiêci³a, gdy¿ w obrêbie jej zainteresowañ duchowych znajdowa³a siê przede
wszystkim konsekracja dziewic oraz mistyczne zalubiny, które sta³y siê jej
udzia³em. A wszystko to w zgodzie ze s³owami: Kto bowiem przyjmuje Boski
sakrament z umi³owania mej chwa³y, otrzymuje zbawienny pokarm mego Boskiego Cia³a wraz z najwyborniejszym balsamicznym nektarem bóstwa, a ponadto
ozdobê Bo¿ych cnót o niezrównanym blasku8.
I. CHRZEST
Chrzest jest bram¹, przez któr¹ cz³owiek wchodzi do spo³ecznoci Kocio³a
i zostaje wszczepiony w mistyczne Cia³o Chrystusa. Podczas tego sakramentu
Duch wiêty udziela swoich darów, aby nowe dziecko Bo¿e zosta³o uzdolnione
do dawania wiadectwa o Bogu swoim dobrym postêpowaniem9. Wed³ug w.
Gertrudy przez chrzest cz³owiek znajduje siê w Bo¿ym posiadaniu, czego szczególn¹ pieczêci¹ jest nadawane podczas obrzêdu imiê. Dlatego podczas obchodzenia pami¹tki chrztu w., która mia³a jej pomóc odrodziæ siê w Bogu poprzez wiêtoæ nowego ¿ycia i powróciæ do nowego dzieciñstwa pojmowanego jako wiête
dzieciêctwo Bo¿e (Por. J 3,3-5)10, w momencie nadawania imienia prosi³a: Najmilszy Jezu, wpisz moje imiê do ksiêgi ¿ycia pod swoim pe³nym s³odyczy imieniem. Powiedz mojej duszy: „Ty jeste moja, Ja – twoje Zbawienie rozpozna³em
ciê; ju¿ nie bêdziesz zwaæ siê «Opuszczon¹», lecz nazywana bêdziesz: «Rozkosz
moja w niej»”, aby moja cz¹stka na zawsze by³a z Tob¹ na ziemi ¿yj¹cych11.
Gertruda z Helfty, Zwiastun, IV, 13,5.
Przez chrzest cz³owiek otrzymuje ³askê uwiêcaj¹c¹ i ³askê usprawiedliwienia, które uzdalniaj¹ go do wiary w Boga, do pok³adania w Nim nadziei i mi³owania. Sakrament ten daje mu te¿
zdolnoæ ¿ycia i dzia³ania pod natchnieniem Ducha wiêtego za porednictwem Jego darów oraz
pozwala mu wzrastaæ w dobru przez cnoty moralne. Por. Katechizm Kocio³a katolickiego, Poznañ
1995, n. 1213, 1265, 1266, 1272, 1274, 1277.
10
Gertruda z Helfty, Æwiczenia, t³um. B. Ch¹dzyñska, s. M.I. Rosiñska, s. M.B. Michniewicz,
Kraków 1999, s. 85.
11
Tam¿e, s. 94. Gertruda pos³uszna wezwaniu Pana: staraj siê o okrelonej porze, zw³aszcza
podczas wiêta Paschy i Piêædziesi¹tnicy, obchodziæ pami¹tkê chrztu, uroczycie celebrowa³a wspomnienie przyjêcia tego sakramentu. W swoich Æwiczeniach praktykê tê, jako po¿yteczn¹ dla duszy, zaleca³a tak¿e innym. Tam¿e, s. 85.
8

9
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Samo wspomnienie, czy te¿ pami¹tka obrzêdu chrztu, odbywa siê wed³ug
pism Gertrudy bardziej wewn¹trz, na sposób duchowy, i ma s³u¿yæ odnowieniu
obrazu dziecka Bo¿ego w cz³owieku. Dlatego podczas wezwania Trójcy wiêtej
pojawia siê w¹tek mi³osierdzia – tak potrzebnego duszy, która zdaje ju¿ sobie
sprawê z w³asnych niedoskona³oci. Zamiast zanurzenia w ródle mistyczka
wo³a³a: W imiê Ojca i Syna i Ducha wiêtego. Jezu, ród³o ¿ycia, pozwól mi
wypiæ puchar wody ¿ywej zaczerpniêtej w Tobie, abym po skosztowaniu Ciebie
nigdy ju¿ nie pragnê³a niczego innego oprócz Ciebie. Zanurz mnie ca³¹ w g³êbinach swojego mi³osierdzia. Ochrzcij mnie i uczyñ nieskalan¹ w swojej bezcennej
mierci. Odnów mnie w swojej krwi, któr¹ mnie odkupi³e. W wodzie swojego
najwiêtszego boku obmyj mnie z wszelkiej skazy, jak¹ kiedykolwiek pokala³am
chrzcieln¹ niewinnoæ. Nape³nij mnie swoim Duchem i posi¹d mnie ca³¹ w czystoci cia³a i duszy. Amen12. Natomiast zamiast namaszczenia olejem krzy¿ma w.
Gertruda, nawi¹zuj¹c do s³ów rytua³u chrztu wiêtego, zaleca³a w swoich æwiczeniach, aby prosiæ Pana o namaszczenie Duchem, które naucza wszystkiego
koniecznego do osi¹gniêcia ¿ycia wiecznego. Wyra¿aj¹ to s³owa modlitwy: Ojcze wiêty, który przez Syna swojego Pana naszego Jezusa Chrystusa odrodzi³e
mnie z wody i z Ducha wiêtego, daj mi dzisiaj pe³ne odpuszczenie wszystkich
moich grzechów i zechciej mnie namaciæ krzy¿mem Ducha swojego na ¿ycie
wieczne. Amen. Niech pokój Twój wiecznie ze mn¹ bêdzie. Amen13. Z kolei zamiast obrzêdu zak³adania bia³ej szaty, w. Gertruda zaleca³a, aby wypowiedzieæ
s³owa: O! Jezu, S³oñce sprawiedliwoci, spraw, abym siê w Ciebie przyoblek³a,
bym mog³a ¿yæ wed³ug Ciebie. Pozwól mi zachowaæ pod Twoim przewodnictwem
bia³¹, wiêt¹ i nieskalan¹ szatê chrzcielnej niewinnoci i przed³o¿yæ j¹ nietkniêt¹
przed Twoim trybuna³em, bym j¹ mia³a na ¿ycie wieczne. Amen14. A gdy, mistyczka zapragnê³a ul¿yæ Mêce Pañskiej, us³ysza³a: Jeli chcesz Mi ul¿yæ w moich cierpieniach, trzeba, aby i ty cierpia³a i by sta³a po mej lewej stronie po to, ¿ebym
móg³ spocz¹æ na twojej piersi. Jeli bowiem sk³aniam siê na lew¹ stronê, spoczywam na moim Sercu, co dla utrudzonych jest rzecz¹ najmilsz¹. Patrzê wówczas
prosto w twoje serce i cieszê siê dwiêkiem twoich s³odkobrzmi¹cych pragnieñ,
którymi nieustannie Mnie piecisz; umiecha siê do Mnie wdziêczne piêkno ró¿nych twoich uczuæ, którymi pa³asz wobec Mnie; wzdycha ku Mnie niez³omna ufnoæ, z któr¹ zwracasz siê do Mnie ka¿dym poruszeniem twego serca; i nape³nia
Mnie s³odycz¹ p³yn¹cy z twego serca strumieñ mi³oci, przez któr¹ pragniesz dla
wszystkich ³aski wiecznego zbawienia15. W ten sposób w Zwiastunie zosta³y ukawiêta parafrazuje w tym miejscu przekaz Ewangelii Janowej dotycz¹cy zastosowania wody
jako symbolu. Odnosi siê tu do spotkania z Samarytank¹ (por. J 4,10), strumieni wody ¿ywej
(J 7,37n) oraz wody i krwi wyp³ywaj¹cej z boku (1 J 5,6; J 19, 34). Zob. Gertruda z Helfty, Æwiczenia, s. 94-95.
13
Tam¿e, s. 95.
14
Tam¿e, s. 96.
15
Gertruda z Helfty, Zwiastun, IV, 15, 1.
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zane duchowe pocieszenia, które tworz¹ niejako uzdrawiaj¹cy balsam. S³u¿¹ one,
podobnie jak Komunia w., budowie i umacnianiu w³asnego ¿ycia i relacji
z Bogiem. Stanowi¹ zadatek ¿ycia wiecznego16. Tym, którzy pragn¹ budowaæ
swoje ¿ycie na nauczaniu i w zgodzie z Chrystusem, w. Gertruda zaleca, by powierzaæ w³asn¹ wiarê i niewinnoæ chrzcieln¹ Sercu Jezusa, s³owami: Mój najs³odszy Jezu, zachowaj w wi¹tyni naj³askawszego Serca swojego czystoæ mojej
chrzcielnej niewinnoci i przyrzeczenie mojej wiary, abym dziêki Twojej wiernej
opiece mog³a przed³o¿yæ je Tobie nietkniête w godzinie mierci. Przy³ó¿ pieczêæ
swojego Serca do mojego serca, abym mog³a ¿yæ wed³ug Ciebie, a po zakoñczeniu tego wygnania, bez przeszkód, z radoci¹ do Ciebie przyby³a. Amen17. Jak
z tego wynika, dla mistyczki z Helfty Serce Jezusa by³o najdoskonalszym gwarantem realizacji wszelkich dobrych przedsiêwziêæ.
II. BIERZMOWANIE
Tak kiedy, jak i wspó³czenie, przez niezatarte znamiê, które pozostawia
sakrament bierzmowania, ochrzczeni, pog³êbiaj¹c ³askê chrzcieln¹, cilej wi¹¿¹
siê z Kocio³em i otrzymuj¹ dary Ducha wiêtego, które udoskonalaj¹ ich do
szerzenia i obrony wiary s³owem i czynem18. Jako swoist¹ formê bierzmowania,
a raczej jego odnowienia, w. Gertruda w swoich rozwa¿aniach proponuje duchow¹ podró¿ po wewnêtrznych prze¿yciach, które powinny towarzyszyæ osobie
przyjmuj¹cej ten sakrament. W odniesieniu do osób, które by³y bierzmowane, jest
to niejako egzamin z dojrza³oci duchowej po³¹czony z prob¹ o umocnienie
w wierze. Dlatego wiêta zaleca, aby w swoich modlitwach wo³aæ: O zawsze zwyciêski Królu, Jezu, najwy¿szy Kap³anie, wzmocnij mnie swoj¹ wszechw³adn¹
moc¹, uzbrajaj¹c mnie w miecz ducha, o Mocarzu, abym zawsze triumfuj¹c nad
tysi¹cem podstêpów szatana, zwyciê¿a³a w Tobie19. Na zakoñczenie za zachêca,
by prosiæ: Panie Bo¿e, który tak jeste moim Stwórc¹, ¿e jeste jednoczenie moim
Odnowicielem, odnów dzisiaj swojego Ducha wiêtego w moim sercu i przyjmij
mnie do grona swojego usynowionego ludu jako latorol nowego rodu, abym
razem z dzieæmi obietnicy radowa³a siê, ¿e przez ³askê otrzyma³am to, czego nie
mam z natury. Uczyñ mnie wielk¹ przez wiarê, radosn¹ dziêki nadziei, cierpliw¹
w zmartwieniach, rozkoszuj¹c¹ siê Twoj¹ chwa³¹, ¿arliw¹ duchem, wiern¹ s³u¿ebnic¹ Twoj¹, Panie Bo¿e, mój prawdziwy Królu, i a¿ do koñca dni moich z Tob¹
wytrwale czuwaj¹c¹; abym to, w co teraz wierzê i na co mam nadziejê, wówczas
z radoci¹ ujrza³a w rzeczywistoci na w³asne oczy; abym zobaczy³a Ciê takim,
16
17
18
19

KKK, 1212.
Gertruda z Helfty, Æwiczenia, s. 101-102.
Por. KKK, 1285-1303.
Gertruda z Helfty, Æwiczenia, s. 99-100.
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jakim jeste, twarz¹ w twarz. Tam, drogi Jezu, nasyæ mnie Sob¹; tam b¹d mi
nieustaj¹cym odpoczynkiem w obcowaniu z Twoim pe³nym s³odyczy obliczem.
Amen. Amen. Amen20. Tym samym troiste „Amen” odnosi probê do ca³ej Trójcy
wiêtej, której mistyczka z Helfty powierzy³a ca³e swoje ¿ycie, i potwierdza j¹
wobec Niej.
III. EUCHARYSTIA
Od wieków za porednictwem Eucharystii wszyscy ochrzczeni uczestnicz¹
razem ze wspólnot¹ Kocio³a w ofierze Jezusa Chrystusa21. Poprzez ucztê paschaln¹, która stanowi ród³o i szczyt ¿ycia chrzecijañskiego, dusza nape³nia siê
³ask¹ i otrzymuje zadatek przysz³ej chwa³y22. Dla w. Gertrudy, podobnie jak dla
wspó³czesnych, Eucharystia urzeczywistnia³a komuniê ¿ycia z Bogiem, bo ilekroæ kto z pobo¿noci¹ uczestniczy we Mszy – kieruj¹c sw¹ duszê ku Bogu, który w tym sakramencie samego siebie sk³ada w ofierze dla zbawienia ca³ego wiata – wtedy Bóg Ojciec patrzy na niego z takim upodobaniem, jak na ofiarowan¹
sobie przenajwiêtsz¹ hostiê23. W sposób szczególny uwydatniaj¹ ten pogl¹d
objawienia, których najczêciej dowiadcza³a mniszka z Helfty w³anie w kaplicy podczas celebracji liturgicznej.
Prosi³a wówczas, aby Zbawiciel zechcia³ sprawiæ moc¹ swojego mi³osierdzia,
by we wszechmocnej mi³oci i w wichurze swojego Ducha rzuci³ j¹ w siebie tak,
aby prawdziwie zaczê³a opuszczaæ sam¹ siebie i w zachwycie pogr¹¿y³a siê
w Nim, czyli s³odkiej Mi³oci24.
W samym „sakramencie mi³oci” bowiem widzia³a ona szczególny dar Serca Jezusowego, który sam Zbawiciel czêsto pokazywa³ jej jako rêkojmiê wiecznego przymierza Boga z ludmi. A gdy przyjê³a Komuniê w., ukaza³ siê jej Pan
pod postaci¹ pelikana, czyli ptaka, którego pisklêta od¿ywiaj¹ siê jego w³asn¹
krwi¹25.
wiêta Gertruda Wielka podkrela³a te¿ wielk¹ wartoæ adoracji eucharystycznej, gdy¿ ilekroæ cz³owiek z pragnieniem i pobo¿noci¹ wpatruje siê w hostiê, w której sakramentalnie ukryte jest Cia³o Chrystusa, tylekroæ pomna¿a swoje zas³ugi w niebie, poniewa¿ w przysz³ym ogl¹daniu Boga uzyska tyle
szczególnych radoci, ile razy na ziemi spogl¹da³ z pobo¿noci¹ i pragnieniem
20
21
22
23
24
25

Gertruda z Helfty, Æwiczenia, s. 100.
Por. KKK, 1322.
Por. KKK, 1323-1324.
Gertruda z Helfty, Zwiastun, III, 18, 8.
Ta¿, Æwiczenia, s. 150.
Ta¿, Zwiastun, III, 18, 12.
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na Cia³o Chrystusa, albo nawet tylko pragn¹³ na nie spogl¹daæ, gdyby tylko
móg³, lecz jakie przeszkody mu nie pozwoli³y26.
Ponadto wed³ug w. Gertrudy przyjêcie Cia³a i Krwi Pañskiej podczas Komunii w. pod dwiema postaciami urzeczywistnia i przygotowuje na doskona³¹
jednoæ cz³owieka z Bogiem. Myl tê odzwierciedlaj¹ s³owa modlitwy: Niech
Twoje czcigodne Cia³o i Twoja droga Krew, Panie mój Jezu Chryste, zachowaj¹
moje cia³o i moj¹ duszê na ¿ycie wieczne. Amen. Niech pokój Twój bêdzie ze mn¹.
W Tobie, Jezu, prawdziwy Pokoju, niech mam na zawsze pokój ponad pokój, aby
przez Ciebie dojæ do tego pokoju, który przewy¿sza wszelki umys³. Tam, radosna, bêdê wiecznie ogl¹daæ Ciê w Tobie. Amen27. Dlatego, prosz¹c, aby Chrystus
by³ w centrum ¿ycia, a godzina przysz³ej mierci zosta³a ca³kowicie udoskonalona, nale¿y – podobnie jak niegdy Gertruda – wo³aæ: O najmilszy Gociu mojej
duszy, mój najukochañszy Jezu, niech Twoje s³odkie Wcielenie bêdzie dzi dla
mnie odpuszczeniem wszystkich moich grzechów, zadoæuczynieniem za moje
zaniedbania i odzyskaniem ca³ego mojego straconego ¿ycia. Niech bêdzie moim
wiecznym zbawieniem, uleczeniem duszy i cia³a, po¿arem mi³oci, odrodzeniem
cnoty i zamkniêciem mojego ¿ycia w Tobie na wieki. Niech bêdzie dla mnie wolnoci¹ ducha, wiêtoci¹ ¿ycia, szlachetnoci¹ obyczajów; niech bêdzie dla mnie
tarcz¹ cierpliwoci, oznak¹ pokory, opok¹ zaufania, pocieszeniem w smutku, podpor¹ w wytrwa³oci. Niech bêdzie dla mnie pancerzem wiary, si³¹ nadziei, doskona³oci¹ mi³osierdzia, wype³nieniem Twoich przykazañ, odrodzeniem ducha,
uwiêceniem w prawdzie i spe³nieniem ca³ego ¿ycia zakonnego. Niech bêdzie dla
mnie ród³em cnót, kresem wad, wzrostem wszelkiego dobra i trwa³ym wiadectwem Twojej mi³oci, abym do tej obcej ziemi przywi¹zana tylko cia³em, ale
o nienasyconym umyle, zawsze wraca³a mylami tam, gdzie jeste Ty, moja najlepsza cz¹stka. Obym przy koñcu mojego ¿ycia, odrzuciwszy przykr¹ pow³okê
doczesnego cia³a, dotar³a do tego najs³odszego drzewa migda³owego, gdzie
w nowym blasku Twojego okrytego chwa³¹ Cz³owieczeñstwa bêdê ogl¹daæ najjaniejsze wiat³o Twojej najdoskonalszej Boskoci. Niech tam Twoje pe³ne s³odyczy oblicze jak najpiêkniejsza ró¿a orzewi mnie swoim nieodpartym piêknem;
tam uwolniona od trosk doczesnego ¿ycia, radosna, bêdê wiecznie ucztowaæ
i radowaæ siê w bogactwach Twojej mi³oci, tak jak ma³¿onka cieszy siê rozkoszami swojego króla. Amen28.
Przy tym zupe³nie oryginalna jest u Gertrudy swoista idea dope³nienia przez
Komuniê w., w stosunku do której wiêta wiadomie u¿ywa s³owa incorporatio,
oznaczaj¹cego u niej nie tyle wcielenie Syna Bo¿ego, ile raczej przyjcie Zbawiciela do cia³a przez komuniê. Bierze On wówczas na siebie wszelkie braki i s³abo26
27
28

Tam¿e, IV, 25, 8.
Gertruda z Helfty, Æwiczenia, s. 97.
Tam¿e, s. 98-99.
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ci, dope³niaj¹c w duszy to, czego jej brakowa³o29. Sama te¿ mniszka, przyjmuj¹c
Komuniê w., zrozumia³a, ¿e ka¿de jej zaniedbanie jest naprawiane w sposób doskona³y w³anie moc¹ tego sakramentu30. Tote¿ przystêpuj¹c do komunii, Gertruda
„rzuca³a siê” ca³kowicie w Boga, aby przez ten sakrament ¿yæ tylko dla Niego31.
Zagadnieniem interesuj¹cym, które pod¹¿aj¹c za myl¹ Mechtyldy von Hackeborn, rozwinê³a w swoich dzie³ach Gertruda, by³a „komunia duchowa”. Temat
ten sta³ siê dla obu mniszek bardzo absorbuj¹cy w sytuacji, gdy na krótko przed
rokiem 1296 na ich klasztor podczas wakansu na stolicy biskupiej w Halberstadt,
z powodu sporu dotycz¹cego d³ugu konwentu, zosta³ na³o¿ony przez kapitu³ê katedraln¹ interdykt zakazuj¹cy siostrom przystêpowania do komunii w., co spowodowa³o u mniszek pog³êbiony stan pustki i braku pociechy, przypominaj¹cy stan
nocy opisywany przez w. Jana od Krzy¿a32. W Zwiastunie czytamy, jak Ostatniego dnia przed zawieszeniem nabo¿eñstw, gdy zgromadzenie piewa³o Mszê „Safoe
Sancta Parens” ku czci Matki Bo¿ej, Gertruda martwi³a siê na³o¿on¹ na klasztor
kar¹, która pozbawia³a mniszki mo¿liwoci udzia³u we Mszy w. oraz przyjmowania komunii33. Skar¿y³a siê te¿ Panu, ¿e z powodu ziemskich dóbr, których mniszki potrzebowa³y do utrzymania, zosta³y pozbawione Cia³a i Krwi Pañskiej34. Na
tak¹ swoj¹ troskê uzyska³a zapewnienie, ¿e Pan w tej sytuacji przychodzi do niej
i wszystkich sióstr, które tego pragn¹ i które chcia³yby pragn¹æ35. Pan te¿ powiedzia³ jej, ¿e kl¹twa na³o¿ona z takiego powodu nie zaszkodzi im bardziej ni¿ próba
przeciêcia czego drewnianym no¿ykiem: nie mo¿e on w ogóle ci¹æ, a jedynie odcisn¹æ nieznaczny lad no¿a36. Autorów edyktu poleci³ za Pan Gertrudzie pozostawiæ w spokoju, gdy¿ sam z nimi o wyrz¹dzonej edyktem szkodzie pomówi, co
wskazuje, ¿e takimi swoimi decyzjami zaci¹gnêli oni winê37. Nikt bowiem nie
mo¿e zabroniæ przychodziæ do Chrystusa i braæ udzia³u w Eucharystii, która jest
szczytem dzia³ania, przez które Bóg w Chrystusie uwiêca wiat, a równoczenie
szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu wiêtym oddaj¹ Chrystusowi, a przez Niego
Ojcu38. Jest bowiem Eucharystia streszczeniem i podsumowaniem wyznawanej
wiary39. Jest wiadectwem chrzecijañskiego ¿ycia i jego pokarmem.
Tam¿e, s. 98.
Gertruda z Helfty, Zwiastun, IV, 39, 1.
31
Ta¿, Æwiczenia, s. 150.
32
Ta¿, Zwiastun, III, 16, 1.3-4.
33
O ob³o¿eniu klasztoru interdyktem przez kapitu³ê katedraln¹, pod koniec 1295 roku, wspomina tak¿e w. Mechtylda von Hackeborn, [w:] Liber specialis gratiae, III, 16. Zob. Gertruda
z Helfty, Zwiastun, III, 16, 1.
34
Tam¿e, III, 16, 3.
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Tam¿e, III, 16, 4.
36
Tam¿e, III, 16, 5.
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Gertruda z Helfty, Zwiastun, III, 16, 3.
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IV. POKUTA
Poprzez sakrament pokuty wierz¹cy otrzymuj¹ przebaczenie zniewagi wyrz¹dzonej Bogu i dostêpuj¹ pojednania z Kocio³em, któremu przez swoje z³e uczynki zadali ranê40. Pokutê czêsto nazywa siê sakramentem nawrócenia i pojednania, poniewa¿ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do
poprawy i powrotu na drogi mi³uj¹cego Ojca, z których cz³owiek zboczy³ przez
swoje z³e postêpowanie wzglêdem bliniego41. A wszystko to zgodnie z wezwaniem id i pojednaj siê z bratem swoim (Mt 5,24), choæ nie zawsze i dla samej
w. Gertrudy by³o ³atwe, o czym najlepiej wiadcz¹ wzmianki, w których mistyczka obwinia siê, ¿e sprawi³a przykroæ wspó³siostrze lub nie by³a pos³uszna
prze³o¿onej42.
Przydarzy³o siê te¿, ¿e i dla Gertrudy odprawienie spowiedzi sta³o siê ciê¿arem i wydawa³o jej siê, ¿e w³asnym wysi³kiem nie zdo³a do niej przyst¹piæ43. Dlatego powierza³a ten swój problem na modlitwie, pogr¹¿aj¹c siê ca³a w rozwa¿aniu swych win, a¿ zda³o jej siê, ¿e ca³a jej skóra pokry³a siê drobnymi
skaleczeniami, jakby j¹ otarto ostrymi db³ami s³omy44. Wówczas to Chrystus,
jako pe³en mi³osierdzia lekarz, rzek³ do niej: Zagrzejê ci k¹piel leczniczej spowiedzi moim Boskim tchnieniem. A gdy siê w niej obmyjesz, jak trzeba, uka¿esz
Mi siê bez zmazy45. Oprócz k¹pieli, po przeciwnej, prawej stronie ujrza³a te¿ piêkny ogród z ró¿ami bez kolców, które przyci¹ga³y piêknym zapachem, co  jak zrozumia³a  mia³o symbolizowaæ przyci¹gaj¹c¹ j¹ wewnêtrzn¹ s³odycz Bo¿ej ³aski
i uszlachetniaj¹c¹ cz³owieka funkcjê sakramentu pokuty46. Aby jednak cz³owiek,
móg³ skorzystaæ z tego daru Bo¿ego mi³osierdzia i oczyciæ swoje wnêtrze, potrzebny jest wed³ug mistyczki prawdziwy i g³êboki ¿al, który przygotowuje na
przyjêcie ³aski poprzez rozwa¿anie ze smutkiem swoich win i nieprawoci47.
Poród nich najgorsze s¹ trzy wady: uleganie niew³aciwym przyjemnociom,
pozwolenie na z³o i po¿¹dliwoæ48. S¹ te¿ grzechy, przez które, jak zapisa³a Gertruda cz³owiek – rozpoznaj¹c je w sobie – upokarza siê i doznaje skruchy: p³ynie
z nich korzyæ dla zbawienia cz³owieka. Pan dopuszcza je niekiedy nawet u najbli¿szych przyjació³, aby dziêki nim æwiczyli siê w cnotach. S¹ te¿ i inne grzechy, które cz³owiek lekcewa¿y, rozpoznaj¹c je w sobie, a co gorsza, czasem nawet broni ich niby czynów sprawiedliwych i nie chce siê z nich poprawiæ. Z ich
Tam¿e, 1422.
Tam¿e, 1423.
42
Gertruda z Helfty, Zwiastun, I, 11, 9; I, 12, 1.
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Tam¿e, III, 14, 1.
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Tam¿e, III, 14, 1.
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Tam¿e, III, 14, 1.
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powodu cz³owiek ci¹ga na siebie najwiêksze niebezpieczeñstwo i wieczn¹ zgubê, choæ podczas sakramentu pokuty dusza mo¿e byæ z nich ca³kiem oczyszczona49. ¯al za grzechy otwiera bowiem Bo¿e Serce, które ma upodobanie w wiernoci, przejawiaj¹cej siê w nawróceniu50. Dlatego mistyczka, kiedy tylko mog³a,
pozdrawia³a i ca³owa³a piêæ ró¿anych ran Pana, aby wyprosiæ przebaczenie
wszystkich grzechów pope³nionych przez piêæ ludzkich zmys³ów51. A kiedy pyta³a, czy natychmiast, gdy kto popada w grzech, traci tak¿e b³ogos³awieñstwo, Pan
odrzek³ jej, ¿e nie, bo chocia¿ grzech k³adzie siê nieco cieniem na blasku Bo¿ego
przebaczenia, jednak mi³oæ moja zawsze zachowuje w cz³owieku lad tego b³ogos³awieñstwa na ¿ycie wieczne. On za pomna¿a je w sobie i zwielokrotnia tyle
razy, ile stara siê z pobo¿noci¹ przystêpowaæ do sakramentów52. Kto za z pokor¹ uznaje siê za grzesznika, wynagradza Mu s¹d, podczas którego zosta³ skazany na mieræ. Podobnie jak ten, kto siê podporz¹dkowuje zgryliwym prze³o¿onym, sprawia, ¿e Jego korona cierniowa staje siê l¿ejsza. Kto za obra¿ony
pierwszy z pokor¹ wyci¹ga rêkê w gecie pojednania, pomaga Panu w dwiganiu krzy¿a, co wed³ug objawieñ mistyczki z Helfty tylko podkrela wielk¹ wartoæ i bogactwo autentycznej pokuty i pojednania53.
Zagadnieniem oryginalnym, które rozwinê³a w Zwiastunie w. Gertruda, by³a
spowied duchowa. Zdarzy³o siê bowiem, ¿e kiedy rozwa¿a³a swe grzechy, prosz¹c o ich wybaczenie, otrzyma³a b³ogos³awieñstwo od Zbawiciela, który rzek³:
Udzielam ci odpuszczenia i przebaczenia wszystkich grzechów z g³êbi Mej bezinteresownej mi³oci. Aby siê prawdziwie poprawi³a z wszystkich twych grzechów,
przyjmij jako na³o¿on¹ przeze Mnie pokutê takie oto zadoæuczynienie: codziennie przez ca³y ten rok spe³nisz jaki dobry uczynek w zjednoczeniu z t¹ mi³oci¹,
przez któr¹ Ja odpuci³em ci wszystkie twoje grzechy54. Dlatego w swoich pismach wskazuje te¿ Gertruda na wielk¹ wartoæ dobrych uczynków. W Zwiastunie pisze, jak zobaczy³a Pana Jezusa jako Króla, który trzyma³ obur¹cz jakie
drzewo jakby wyciête tu¿ przy ziemi, ale obsypane przepiêknym owocem i liæmi,
49
Tam¿e, IV, 2, 2. Mówi³ te¿ jej Pan, ¿e dozwala, aby ludzie pope³nili jaki lekki grzech, aby
pokutuj¹c za niego, stali Mu siê bli¿si przez pokorê. Gertruda z Helfty, Zwiastun, III, 18, 22.
50
Gertruda z Helfty, Zwiastun, IV, 3, 9; IV, 16, 1.
51
Tam¿e, IV, 25, 1.
52
Tam¿e, III, 18, 8.
53
Tam¿e, IV, 26, 8. W opisie innej wizji, w której pobrzmiewa zbie¿noæ z póniejszymi objawieniami w. Faustyny Kowalskiej, czytamy, jak powiedzia³ jej Pan: codziennie pragnê byæ sk³adany w ofierze Bogu Ojcu za ka¿dego grzesznika z t¹ sam¹ mi³oci¹, z któr¹ siê ofiarowa³em na
krzy¿u dla zbawienia ca³ego wiata. Dlatego ka¿dy, kto czuje siê przyt³oczony ciê¿arem swoich
grzechów, choæby nie wiem jak wielkim, niech westchnie do Mnie z nadziej¹ przebaczenia, ofiaruj¹c Bogu Ojcu moj¹ najniewinniejsz¹ mêkê i mieræ, i niech wierzy, ¿e przez to otrzyma zbawienne
owoce przebaczenia, gdy¿ nie ma na ziemi ¿adnego równie skutecznego lekarstwa na grzechy, jak
pobo¿na pamiêæ mojej mêki po³¹czona z prawdziw¹ skruch¹ i szczer¹ wiar¹. Zob. Gertruda z Helfty, Zwiastun, IV, 25, 2.
54
Tam¿e, IV, 7, 1.
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z których ka¿dy promieniowa³ cudownym blaskiem niby gwiazda55. I zrozumia³a,
¿e drzewo, które zobaczy³a, oznacza³o mi³oæ, która nie tylko obfituje w owoce
dobrych uczynków, ale i w kwiaty dobrych chêci i promienne licie ich korzystnych nastêpstw56. Dlatego, jak zauwa¿a mistyczka, zastêpy niebieskie podziwiaj¹
i ciesz¹ siê, gdy cz³owiek pochyla siê nad cz³owiekiem, staraj¹c siê wedle mo¿noci pomóc bliniemu w jego niedostatkach57. „Nies³uszne [zatem] jest usprawiedliwianie siê, jak to czyni¹ niektórzy: Jeli Bóg chcia³by, abym zrobi³ to i to,
sam u¿yczy³by mi ³ask potrzebnych do tego. Jest bowiem rzecz¹ sprawiedliw¹,
aby cz³owiek w tym ¿yciu we wszystkim jakby pochyla³ kornie swój rozum przed
Bogiem i nie zgadza³ siê z podszeptami w³asnej woli, szukaj¹c swojej korzyci –
w przysz³oci otrzyma za to hojn¹ odp³atê. […] I nie wystarczy, by cz³owiek nak³oni³ swój rozum do dobrych uczynków wobec nieprzyjaciela, jeli nie szuka przy
tym okazji, aby swe zamiary wprowadziæ w czyn58. Do tego, aby zamiary te realizowaæ w zgodzie z w³asnym sumieniem i przykazaniami, potrzebna jest pokora,
na któr¹, podobnie jak u w. Bernarda, wskazuje mistyczka59.
Co interesuj¹ce, po jednej z wizji Gertruda dostrzega³a mo¿liwoæ szczególnej formy odpuszczania grzechów. Nast¹pi³o to podczas kontemplacji, kiedy rozwa¿a³a s³owa: Którym odpucicie grzechy, s¹ im odpuszczone (J 20,23). Wówczas, zadziwiona s³owami, które us³ysza³a, pyta³a: Panie, jak to byæ mo¿e?
Przecie¿ ta w³adza zwi¹zywania i rozwi¹zywania zosta³a dana jedynie kap³anom!, a Pan odpowiedzia³: W czyjejkolwiek sprawie os¹dzisz, rozeznaj¹c w moim
Duchu, ¿e nie ma winy, ten z pewnoci¹ zostanie przeze Mnie uznany za niewinnego, a w czyjej sprawie dostrze¿esz winê, ten stanie przede Mn¹ jako winowajca, gdy¿ Ja sam mówiê przez twoje usta60. Dla wielu osób podejcie takie mo¿e
byæ zadziwiaj¹ce. W rzeczywistoci jednak trzeba je wi¹zaæ z obowi¹zuj¹c¹
w wielu klasztorach okresu redniowiecza tradycj¹ tzw. kapitu³y win, podczas
której mnisi i mniszki wyznawali swoje niepos³uszeñstwa i wystêpki przed opatk¹
lub opatem, realizuj¹c w ten sposób swoj¹ podleg³oæ wobec regu³y i zwierzchników.
Wracaj¹c do pism Gertrudy Wielkiej, warto zauwa¿yæ jej pe³en nadziei stosunek do odpustów. Kiedy bowiem us³ysza³a, ¿e zosta³ og³oszony odpust na wiele lat61, bardzo pragnê³a skorzystaæ z tej ³aski. A kiedy na skutek choroby nast¹pi³y trudnoci i powiedzia³a o tym pragnieniu Panu, udzieli³ jej na mocy swojej
Boskiej w³adzy pe³nego odpuszczenia wszystkich grzechów i niedoskona³oci,
Gertruda z Helfty, Zwiastun, III, 15, 1.
Tam¿e, III, 15, 1.
57
Tam¿e, III, 15, 1.
58
Tam¿e, III, 15, 2.
59
Tam¿e, III, 28.
60
Tam¿e, IV, 32; tam¿e, IV, 27, 3.
61
Tam¿e, III, 11, 1.
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które pope³ni³a62. Podobnie, gdy nie mog³a udaæ siê, by ujrzeæ relikwie Krzy¿a
wiêtego, Pan pouczy³ j¹, ¿e najwiêtsze [Jego] relikwie, które mo¿na posiadaæ
na ziemi, to s³owa najs³odszej mi³oci mego naj³askawszego Serca63. S³owa te
pobudzi³y j¹ do oddawania g³êbszej czci Sercu Jezusa i uk³adania modlitw, które
stanowi³y swego rodzaju wianki uwielbienia, zdobi¹ce jej Oblubieñca.
V. NAMASZCZENIE CHORYCH
O ile przez sakramenty wtajemniczenia chrzecijañskiego – chrzest, bierzmowanie i eucharystiê – cz³owiek otrzymuje nowe ¿ycie w Chrystusie, o tyle przez
sakramenty uzdrowienia, czyli pokutê i namaszczenie chorych, lekarz naszych
dusz i cia³, który odpuci³ grzechy paralitykowi i przywróci³ mu zdrowie cia³a
(por. Mk 2,1-12), chcia³, aby Koció³ moc¹ Ducha wiêtego kontynuowa³ Jego
dzie³o uzdrawiania tych, którzy tego potrzebuj¹64. Dlatego od wieków przez wiête chorych namaszczenie i modlitwê kap³anów ca³y Koció³ poleca chorych cierpi¹cemu i uwielbionemu Panu, aby ich podwign¹³ i zbawi³65.
Przez sakrament namaszczenia chorych cierpi¹cy otrzymuje ³askê umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciê¿yæ trudnoci zwi¹zane ze stanem ciê¿kiej
choroby lub niedo³êstwem staroci oraz dar g³êbszego zjednoczenia z mêk¹ Chrystusa66. Sam obrzêd liturgiczny obejmuje przede wszystkim w³o¿enie przez kap³ana r¹k na g³owê chorego i modlitwê nad nim, a nastêpnie namaszczenie chorego wiêtym olejem67.
Tote¿ pod¹¿aj¹c za s³owami w. Jakuba: Choruje kto wród was? Niech
sprowadzi kap³anów Kocio³a, by siê modlili nad nim i namacili go olejem
w imiê Pana. A modlitwa pe³na wiary bêdzie dla chorego ratunkiem i Pan go
podwignie, a jeliby pope³ni³ grzechy, bêd¹ mu odpuszczone (Jk 5,14-15), tak¿e
Gertruda Wielka korzysta³a podczas swoich licznych niedomagañ i chorób z tego
Bo¿ego lekarstwa. Relacjonuj¹c swoje wizje, opowiada, jak podczas namaszczenia Pan wzi¹³ j¹ w swe ramiona i w mocnych, a w s³odkich swych objêciach piewa³ jej czule: „Na obraz Bo¿y zosta³ uczyniony cz³owiek”. Po czym uca³owa³ jej
oczy, i uszy, usta i serce, d³onie i stopy, i powtarza³ s³odki ten piew przy ka¿dym
z cz³onków, odnawiaj¹c przez to najwspanialej w jej duszy swój Boski obraz
i podobieñstwo68.
62
63
64
65
66
67
68

Tam¿e, III, 11, 1.
Tam¿e, IV, 52, 1-5.
KKK, 1420-1421, 1503-1509.
Tam¿e, 1499.
Tam¿e, 1520-1522.
Tam¿e, 1519.
Gertruda z Helfty, Zwiastun, IV, 14, 7.
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Od przyjmowanego podczas Eucharystii sakramentu namaszczenia chorych
nale¿y odró¿niæ szczególn¹ jego formê, tzn. przygotowanie do ostatniego przejcia (sacramentum exeuntium, czyli sakrament odchodz¹cych), zwane powszechnie wiatykiem. Jest to ostatnie namaszczenie olejami osób, które koñcz¹ swoje
ziemskie ¿ycie. Wiatyk otacza koniec tego ziemskiego ¿ycia jakby ochron¹, zabezpieczaj¹c¹ nas na ostatni¹ drogê – przejcia ze mierci do ¿ycia, przejcia
z tego wiata do Ojca, w zgodzie ze s³owami w. Jana Ewangelisty: Kto spo¿ywa
moje Cia³o i pije moj¹ Krew, ma ¿ycie wieczne, a Ja go wskrzeszê w dniu ostatecznym (J 6,54)69. Z sakramentu tego skorzysta³a te¿ Gertruda Wielka. Choæ
bowiem mieræ jest wed³ug mistyczki niejako chwil¹ prawdy, podczas której, po
pierwsze, dusza odczuwa bezporednio chwa³ê, z jak¹ wzywa j¹ do siebie Bóg
Ojciec, po drugie, radoæ, z jak¹ j¹ przyjmuje, a po trzecie, mi³oæ, jednocz¹c¹ j¹
poprzez Ducha wiêtego, to pomimo wszystkich swoich zas³ug nie nale¿y rezygnowaæ z zaopatrzenia, które na ostatni¹ drogê pozostawi³ niebieski Oblubieniec70.
VI. MODLITWY W. GERTRUDY WIELKIEJ
Wród wielu tekstów mistycznych, pozostawionych przez mniszkê z Helfty,
na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ te, które dotycz¹ budowania mistycznego Cia³a
Jezusa Chrystusa poprzez sakramenty wiête. Co warte zaznaczenia, modlitwy
swoje, niemal jak ma³e dzie³ka literackie, Gertruda uk³ada³a i spisywa³a przez
ca³e swoje ¿ycie, co sprawia, ¿e odnaleæ je mo¿na w ró¿nych publikacjach, pocz¹wszy od Æwiczeñ poprzez dzie³ko Legatus divinae pietatis, w którym umieci³a zapisywane przez siebie w³asne prze¿ycia duchowe, po wydane w 1668
roku w Kaliszu przez Marcina z Cochem modlitwy71. Te ostatnie, opublikowane
KKK, 1523-1524.
Gertruda z Helfty, Zwiastun, I, 3, 4.
71
Po raz pierwszy w przek³adzie niemieckim dzie³o to wydane zosta³o drukiem w Lipsku
w 1595 roku wraz z pismami jej duchowej mentorki i przyjació³ki  w. Mechtyldy von Hackeborn. Na jêzyk polski w 1648 roku przet³umaczy³ je Jakub Gawath, nadaj¹c polski tytu³ Herold
Bo¿ej ³askawoci. Drugie polskie wydanie dzie³a w. Gertrudy ukaza³o siê w 1763 roku w Wilnie,
dziêki staraniom tamtejszych benedyktynek. Wspó³czenie, w roku 2001, nak³adem wydawnictwa
Herder ukaza³a siê swego rodzaju trylogia zawieraj¹ca dzie³a trzech wielkich mistyczek z Helfty,
czyli w. Mechtyldy von Hackeborn, w. Mechtyldy von Magdeburg oraz w. Gertrudy Wielkiej.
Publikacja ta by³a niejako odpowiedzi¹ na rosn¹ce zainteresowanie tymi redniowiecznymi wiêtymi
oraz sukcesywne przywracanie odzyskanych przez wspólnotê katolick¹ klasztornych obiektów do
u¿ytecznoci publicznej. Krytycznego opracowania i wydania w Pary¿u w latach 1875-1877 dzie³ w.
Gertrudy z Helfty wraz z objawieniami jej mistrzyni, w. Mechtyldy, dokonali równie¿ benedyktyni
z Solesmes, nadaj¹c swojej dwutomowej pracy tytu³ Revelationes Gertrudianae et Mechtildianae. Ponadto w. Gertruda by³a te¿ redaktork¹ dzie³a w. Mechtyldy von Hackeborn zatytu³owanego Liber
specialis gratiae, t³umaczonego na jêzyk polski jako Ksiêga szczególnej ³aski. To sk³adaj¹ce siê
69
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w postaci Modlitewnika w. Gertrudy i w. Mechtyldy z dodanym pouczeniem
o modlitwie ustnej, z czasem zosta³y zebrane przez nieznanego jezuitê wraz
z modlitwami Mechtyldy von Hackeborn i wydane m.in. w 1670 roku w Kolonii
jako Preces Gertrudianae, które w Polsce funkcjonowa³y pod doæ d³ugim tytu³em – Bóg Moj¹ Mi³oci¹. Modlitwy w. Gertrudy, czyli prawdziwy duch modlitw
objawionych po najwiêkszej czêci przez samego Zbawiciela naszego Pana Jezusa w. Gertrudzie i w. Mechtyldzie72. Sk³adaj¹ siê na nie ró¿nego rodzaju pozdrowienia, uwielbienia, westchnienia i ofiarowania, poprzez które mistyczki z klasztoru w Helfcie powierza³y swemu Oblubieñcowi wszystkie trapi¹ce je sprawy73.
W Polsce prze¿ycia mistyczne w. Gertrudy oraz modlitwy jej autorstwa s¹
rozpoznawalne dziêki benedyktynom tynieckim, którzy w ramach serii ród³a
monastyczne w 1999 roku wydali Æwiczenia oraz w roku 2001 i 2007 opublikowali podzielonego na dwa tomy Herolda pod przystosowanym do wspó³czesnego jêzyka polskiego tytu³em Zwiastun Bo¿ej mi³oci74. W³asn¹ duchowoæ wzbogacaæ równie¿ mo¿na, korzystaj¹c z wydanego w 2012 roku przez wydawnictwo
Flos Carmeli, w ramach serii Matki Kocio³a modlitewnika, który zawiera zarówno teksty w. Gertrudy, jak i modlitwy inspirowane jej objawieniami, zebrane
przez Marcina z Cochem75.
1. Modlitwy pomocne w nawróceniu i poprawie

Wszystkie te ma³e dzie³ka, bêd¹ce kwintesencj¹ redniowiecznej duchowoci, nawi¹zuj¹ przede wszystkim do czci wobec poszczególnych Osób Trójcy
wiêtej, która udziela swoich ³ask poprzez sakramenty wiête, a zw³aszcza przez
eucharystiê i umo¿liwiaj¹c¹ oczyszczenie duszy pokutê. Co wa¿ne, poprzez swoje modlitwy w. Gertruda naucza³a prostych ludzi prawd wiary. Tym, którzy
chcieli nawrócenia i poprawy, mistyczka poleca³a modlitwê: Mój s³odki Przyjacielu, a¿ do urodzajnych i wspania³ych g³êbi Trójcy wiêtej. To tam wszystkie
moje grzechy zosta³y odpuszczone przez mi³osierdzie, wszystkie wystêpki okryte
z piêciu ksi¹g dzie³ko powsta³o za przyczyn¹ ksieni Zofii z Querfurtu (1292-1303), która wiedz¹c
o podupadaj¹cym zdrowiu Mechtyldy, poleci³a opiekuj¹cym siê chor¹ siostrom z Gertrud¹ Wielk¹
na czele spisywanie wizji i zwierzeñ mistyczki bez jej wiedzy. J. Misiurek, Wielkie mistyczki Kocio³a, s. 39; Bibliotheca Sanctorum, kol. 97; Dinzelbacher (red.), Leksykon mistyki, s. 182.
72
W wersji francuskiej modlitwy wydano pt. Les belles prieres de sainte Mechtilde et sainte
Gertrude, ostatni raz w Pary¿u w roku 1925.
73
Zob. Bóg Moj¹ Mi³oci¹. Modlitwy w. Gertrudy, czyli prawdziwy duch modlitw objawionych po najwiêkszej czêci przez samego Zbawiciela naszego Pana Jezusa w. Gertrudzie i w.
Mechtyldzie, Judex Surrogatus, Canonicus Metropolitanus L. £yszkowski, Varsaviae 1900, Chicago 1918, (dane z wydania trzeciego, poprawionego). J. Misiurek, Wielkie mistyczki Kocio³a, Lublin 1999, s. 47.
74
M. Kowalczyk, Podobieñstwa w myli religijnej w. Mechtyldy von Hackeborn i w. Gertrudy Wielkiej, s. 112.
75
M. Kowalczyk (red.), Modlitewnik – Matki Kocio³a, Poznañ 2012, s. 30-36.
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Twoj¹ nieocenion¹ mi³oci¹, a moje zmarnowane ¿ycie wraz z ca³¹ swoj¹ ruin¹,
przez Ciebie, o wspania³a Mi³oci, zosta³o odbudowane dziêki najdoskonalszemu obcowaniu z moim Jezusem. Tam w³anie moja dusza os³abiona i chora ze
znu¿enia tym ¿yciem, w Tobie, o ¿yciodajna Mi³oci, odnajdzie m³odoæ, odnowiona jak orze³, i w uniesieniu radoci, uszczêliwiona widokiem Twego pe³nego
s³odyczy oblicza jak kto, kto znalaz³ i ju¿ ma, pochwyci nieskoñczone radoci
¿ycia wiecznego, które posi¹dzie w Tobie na wieki, o Bo¿e – Mi³oci. Amen76.
W innej modlitwie prosi³a te¿ Gertruda: W cieniu Twej rêki, najdro¿szy Jezu,
chroñ mnie, niech Twoja prawica mnie przyjmie. Otwórz przede mn¹ drzwi swojego mi³osierdzia, abym naznaczona znakiem m¹droci, by³a prawdziwie wolna
od wszelkich ziemskich po¿¹dañ i wdziêczn¹ woni¹ Twoich przykazañ rozradowana s³u¿y³a Ci w Twoim Kociele, i z dnia na dzieñ wzrasta³a z mocy w moc.
Amen77. ¯a³uj¹c za grzechy, w. Gertruda sk³ada³a Sercu Jezusa liczne Ofiarowania78. Wród nich za jedno z piêkniejszych i przepe³nionych charakterystycznym
dla mistyczki jêzykiem symbolicznych porównañ uznaæ mo¿na nastêpuj¹ce:
O najukochañszy Ojcze! Dla odpokutowania za wszystkie grzechy moje, ofiarujê
Ci ca³¹ mêkê Syna Twego najmilszego. Tê mêkê, jak¹ od tamtej godziny ponosi³,
gdy w ¿³obie na sianie po³o¿ony, pierwszy p³aczliwy g³os wyda³, nastêpnie ulega³
niemowlêctwa potrzebom, s³abociom dziecinnym, przykrociom m³odoci i ró¿nym przeciwnociom i bólom a¿ do tej godziny, w której z g³ow¹ sk³onion¹, wielkim g³osem, na krzy¿u Ducha Przenajwiêtszego swego odda³. Dla wynagrodzenia za tego wszystkiego, co przez niedbalstwa opuci³em, ofiarujê Ci Ojcze
najukochañszy, ca³e ¿ycie przenajwiêtszego Syna Twego, ¿ycie, którego wszystkie myli, s³owa i uczynki sam¹ by³y doskona³oci¹. Ofiarujê Ci je od owej godziny, w której z Tronu Twego zes³any, wszed³ przez dziewicze ³ono Maryi na
wiat, a¿ do tej godziny, w której siê przed Twymi Ojcowskimi oczami stawi³ ze
zwyciêsk¹ chwa³¹ i koron¹ cz³owieczeñstwa swojego. Amen79.
Jak widaæ, w modlitwach powy¿szych znaleæ mo¿na odniesienia do bezmiaru mi³oci Odkupiciela i Mi³osierdzia Bo¿ego, które nieodzownie ³¹cz¹ siê z sakramentami uzdrowienia duchowego.
2. Chwa³a Panu w Najwiêtszym Sakramencie

W modlitwach w. Gertrudy nie brak równie¿ odniesieñ do sakramentu Eucharystii oraz nale¿nej Najwiêtszemu Sakramentowi czci. Modlitwy te stanowi¹
wiadectwo istniej¹cej w redniowieczu czci wobec ukrytego w monstrancji CiaGertruda z Helfty, Æwiczenia, s. 227.
Tam¿e, s. 90.
78
Bóg moj¹ mi³oci¹, s. 111-140. Niektóre modlitwy, choæ s¹ doæ obszerne, ze wzglêdu na
charakter i unikatow¹ wartoæ historyczn¹, zostan¹ przytoczone w ca³oci.
79
Bóg moj¹ mi³oci¹, s. 122-123.
76
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³a Chrystusa, co znalaz³o ukoronowanie w ustanowionej w 1264 roku przez papie¿a Urbana VI bull¹ Transiturus de hoc mundo uroczystoci ku czci Najwiêtszego Sakramentu80.
Powsta³¹ po og³oszeniu Bo¿ego Cia³a atmosferê duchow¹ piêknie oddaje
napisana przez w. Gertrudê modlitwa-pozdrowienie, gdzie znajdujemy pe³ne
symboliki s³owa: Witam Ciê, najszlachetniejsze Cia³o i Krwi najdro¿sza Pana
mego Jezusa Chrystusa, istot¹ pod postaci¹ chleba prawdziwie obecny! Oddajê
Ci pok³on z tak¹ czci¹ i nabo¿eñstwem, z jakimi Ciê czci i pok³on oddaje dziewiêæ Chórów Anielskich. Upadam przed Tob¹ na twarz w najwiêkszym upokorzeniu ducha, wierz¹c i mocno wyznaj¹c, ¿e Ty, Pan mój i Bóg mój, tu prawdziwie obecny jeste. Witam Ciê, o najszlachetniejsze Cia³o Zbawiciela mego,
prawdziwa Ofiaro zawieszona za nas na krzy¿u! £¹cz¹c siê z uwielbieniem, jakie
cz³owieczeñstwo Twoje oddawa³o naturze Boskiej, oddajê Ci pok³on w imieniu
wszystkich stworzeñ i dziêkujê Ci, ¿e dla zbawienia naszego raczy³ tu zostawaæ.
Witaj dobry Jezu, przedwiecznego Ojca S³owo, jasnoci chwa³y, ród³o pobo¿noci, zbawienie wiata, Ofiaro wiêta! Witaj, o Jezu, ozdobo Ojca, Ksi¹¿ê pokoju,
furto niebieska, Chlebie ¿ywy, Synu Dziewicy, przybytku Bóstwa. Wierzê mocno,
¿e Ty, Bo¿e mój, tu jeste obecny; na mnie z tego Sakramentu spogl¹dasz i wszystkie skrytoci serca mojego przenikasz. Wierzê, i¿ pod t¹ osob¹ chleba, nie tylko
Cia³o i Krew, ale te¿ Bóstwo i cz³owieczeñstwo Twoje s¹ ukryte. I chocia¿ tego
dobrze poj¹æ nie mogê, tak jednak¿e mocno w to wierzê, ¿e jestem gotów za tê
prawdê krew swoj¹ przelaæ. Przed Tob¹ o Sakramencie Przenajwiêtszy, upadam
z czci¹ najwiêksz¹! A wypiewuj¹c pienie chwa³y Twojej ze wszystkimi Anio³ami
i Archanio³ami, z Tronami i Pañstwami, z Cherubinami i Serafinami, i ze wszystkimi pu³kami Niebieskimi, serdecznie po stokroæ tysiêcy powtarzam: Niechaj bêdzie pochwalony Przenajwiêtszy Sakrament O³tarza!81 Uwielbiaj¹c Najwiêtszy
80
Jako argumenty przemawiaj¹ce za wprowadzeniem wiêta Bo¿ego Cia³a, papie¿ Urban IV
w swojej bulli wymieni³: rozwój pobo¿noci eucharystycznej zwi¹zany z objawieniami b³. Julianny z Liège, które dotyczy³y koniecznoci ustanowienia specjalnego dnia ku czci Najwiêtszego
Sakramentu, zadoæuczynienie za zniewa¿enia oraz uczczenie pami¹tki ustanowienia przez Jezusa
Chrystusa sakramentu Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy. Na wiêto Bo¿ego Cia³a papie¿
wyznaczy³ czwartek po oktawie Trójcy wiêtej, dlatego jest to podobnie jak data Wielkanocy tzw.
wiêto ruchome. W Polsce Bo¿e Cia³o uczczono po raz pierwszy w 1320 roku w diecezji krakowskiej. W 1420 roku na synodzie gnienieñskim uznano uroczystoæ ju¿ za powszechn¹ i obchodzon¹ we wszystkich kocio³ach w pañstwie. Od koñca XV wieku w wielu diecezjach Europy wprowadzono uroczyste b³ogos³awieñstwo Najwiêtszego Sakramentu w trakcie sprawowanej Mszy w.
W naszym kraju procesjê Bo¿ego Cia³a ³¹czono z procesj¹ b³agaln¹ o odwrócenie nieszczêæ,
a zwyczaj ten przyj¹³ siê powszechnie w XV wieku i wszed³ do liturgicznej ksiêgi Rytua³u piotrkowskiego z 1631 roku. Po Soborze Watykañskim II Konferencja Episkopatu Polski zmodyfikowa³a 17 lutego 1967 roku obrzêdy procesji Bo¿ego Cia³a, wprowadzaj¹c w ca³ej Polsce nowe modlitwy przy ka¿dym z czterech o³tarzy oraz czytania Ewangelii, które tematycznie zwi¹zane s¹
z Eucharysti¹. Zob. Urban IV, Transiturus de hoc mundo, [w:] G. Ott, Eucharisticum, Regensburg,
1869, s. 207-209. Por. Encyklopedia katolicka, t. II, Lublin 1985, kol. 861-864.
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Sakrament, wo³a³a te¿ Gertruda: O najbli¿sza Serca Ojcowskiego Istoto, przez
wzajemn¹ wdziêcznoæ, jak¹ uwielbienia Twoje i ho³dy ³¹cz¹ Ciebie z Trójc¹
Przenajwiêtsz¹, dziêkujê Ci, ¿e ustanowi³ ten nieoszacowany Sakrament, przez
który ziemia z niebem jest pojednana i nieprzeliczonymi skarbami ³ask nape³niona. S³awiê, wychwalam i wielbiê m¹dr¹ i ³askaw¹ wszechmocnoæ Twoj¹. Chwalê i pok³on oddajê wszechmocnej i ³askawej m¹droci Twojej. B³ogos³awiê i dziêkujê wszechmocnej i m¹drej ³askawoci Twojej, Chryste Jezu, za to, ¿e potrafi³e,
¿e umia³e, ¿e raczy³e dla naszego zbawienia ustanowiæ ten najwspanialszy Sakrament. O jedyna i prawdziwa nadziejo duszy mojej, Chryste Jezu! Chwalê Ciebie z ca³ego serca, Ciebie kocham, Ciebie czczê, Tobie pok³on oddajê i pokornie
proszê, racz siê teraz Bogu Ojcu za moje wielkie przewinienia ofiarowaæ, jak siê
ofiarowa³e na krzy¿u za winy i zbrodnie wiata ca³ego. O Chryste Jezu, s³odka
i jedyna mi³oci moja! Spojrzyj naj³askawszymi oczami mi³osierdzia Twojego na
mnie najniegodniejszego, który pokornie przed Tob¹ upadam na kolana, ¿ebrz¹c
odpuszczenia niezliczonych grzechów swoich. O kwiecie najszlachetniejszy,
ró¿d¿ko i latorolo Jessego! Przez niewypowiedzian¹ mi³oæ najs³odszego Serca
Twojego zmi³uj siê nade mn¹, i dla chwa³y Imienia Twojego przyjmij mnie do
³aski Swojej wiêtej! Ojcze najukochañszy! Ofiarujê Ci najmilszego Syna Twojego na wiecznej chwa³y Twojej ofiarê i na zg³adzenie grzechów naszych. Spojrzyj
proszê, na twarz Chrystusa i wspomnij na to zbyt obfite zadoæuczynienie za grzechy nasze, gdy Syn Twój najmilszy za nie na krzy¿u zawis³, a zmi³uj siê nad nami!
Amen82. W ten sposób, poprzez jedn¹ modlitwê, w. Gertruda wyrazi³a wiêcej ni¿
ca³e traktaty teologiczne. Sk³adaj¹c dziêkczynienie za sakrament Eucharystii,
uwielbia³a wszystkie skatowane podczas mêki cz³onki Zbawiciela, prosz¹c przez
Jego mi³osierdzie o odpuszczenie grzechów. W Najwiêtszym Ciele i Krwi widzia³a mistyczka ukryte bóstwo i cz³owieczeñstwo Chrystusa, który uni¿y³ siê,
aby wype³niæ wolê Ojca i przynieæ ludzkoci odkupienie.
W modlitewniku zawieraj¹cym pisma w. Gertrudy i w. Mechtyldy znaleæ
mo¿na równie¿ modlitwê, któr¹ zalecano odmawiaæ po podniesieniu, aby jak
najw³aciwiej oddaæ czeæ i uwielbienie Bogu. Dlatego podczas ka¿dej Eucharystii obie mistyczki stara³y siê powtarzaæ s³owa: Najwiêtszy Ojcze, poniewa¿ Syn
Twój Jednorodzony ju¿ prawdziwie na O³tarzu wiêtym zostaj¹c, sta³ siê ca³opaleniem i ofiar¹ za grzechy nasze, ³¹czê siê z t¹ mi³oci¹, z jak¹ On sam przedtem
na krzy¿u, a teraz na wiêtym o³tarzu siê ofiaruje. Ofiarujê Ci najwiêtsze Cia³o
i Krew Jego, Cz³owieczeñstwo i Bóstwo, cnoty i doskona³oci, mêkê i mieræ Jego
przy³¹czam do tego skarbu nieprzebranego, a zarazem ofiarujê Ci wszystkie zas³ugi i dobre uczynki, ³aski i przywileje Najwiêtszej Maryi Panny i wszystkich
wiêtych; wszystkie tak¿e dobre uczynki ludzi pobo¿nych i ca³y skarbiec duchowy Kocio³a wiêtego. Do tego dodajê jeszcze osobliwie to wszystko, cokolwiek
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ja, albo przyjaciele moi kiedykolwiek dobrego uczynili, lub te¿ bolesnego ucierpieli dla Twojej chwa³y. Ofiarowanie moje ³¹czê z t¹, jak i ze wszystkimi w ca³ym
wiecie odprawianymi Mszami w., sk³adaj¹c je Tobie w ofierze Ojcze wieczny,
przez ukochanego Syna Twego, w dzielnoci i mocy Ducha wiêtego na Twoj¹
najwiêksz¹ chwa³ê i uwielbienie! Chcê tym sposobem uznaæ najwy¿szy majestat
i panowanie Twoje, oraz dziêki Ci z³o¿yæ za wszystkie dobrodziejstwa, jakie kiedykolwiek wywiadczy³e stworzeniom, jak te¿ na zupe³ne zg³adzenie wszelkich
grzechów i zmazanie wszystkich krzywd wyrz¹dzonych majestatowi Twemu najwiêtszemu. Po wtóre, ofiarujê Ci tej Mszy w. tajemnicê na pomno¿enie pociech
i chwa³y cz³owieczeñstwa Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uczczenie i uszanowanie wszystkich tajemnic ¿ycia i mierci Jego, i na pomno¿enie chwa³y i b³ogos³awieñstwa Panny Maryi, osobliwie patronów i wiêtych, których pami¹tkê
dzi Koció³ w. obchodzi. Po trzecie, ofiarujê Ci tej Mszy w. tajemnicê, za siebie samego, nêdznego grzesznika i za wszystkich swoich, tak wed³ug ducha, jak
i wed³ug cia³a, za wszystkich przyjació³ (mianowicie n. n.) i za wszystkich wiernych chrzecijan tak ¿ywych, jak i umar³ych (mianowicie n. n.), prosz¹c pokornie, ¿eby J¹ przyj¹æ raczy³, jako godne dziêkczynienie, za wszystkie dobra tak
cia³u, jak i duszy wiadczone, na uproszenie ³ask nam potrzebnych; na uchronienie siê od wszelkiego z³ego, duchowego i cielesnego, które by zbawieniu naszemu szkodziæ mog³o; a na koniec, na najdoskonalsze zadoæuczynienie i wyp³atê
za grzechy, na ich odpuszczenie tak¿e za wszystkie niedbalstwa nasze. W tej to
intencji ofiarujê Ci nieskoñczon¹ radoæ jak¹ Ci, Syn Twój, a Bóg nasz, sprawi³
synowsk¹ swoj¹ uleg³oci¹, oraz wszystkie zadoæuczynienia za winy nasze. Przez
Niego, z Nim i w Nim, niech Ci bêdzie Bogu Ojcu Wszechmog¹cemu, w jednoci
Ducha wiêtego, wszelka czeæ i chwa³a przez wszystkie wieki wieków. Amen83.
Podobnie jak w modlitwie odmawianej podczas podniesienia, tak i przy zbli¿aj¹cej siê do chorych agonii, mistyczka odwo³ywa³a siê do tajemnic ¿ycia
i mierci, których rozwi¹zanie nast¹pi³o podczas ofiary krzy¿owej. Za jedno
z najbardziej poruszaj¹cych i wstrz¹saj¹cych zarazem mo¿na uznaæ przes³anie
w. Gertrudy zawarte w Pozdrowieniu wszystkich cz³onków Chrystusowych, które polecane przez ni¹ by³o do odczytania osobie umieraj¹cej. Napisano w nim:
Pozdrawiam was rozkoszne cz³onki Pana mojego Jezusa Chrystusa, dla zbawienia naszego ró¿nymi sposobami mêczone! Pozdrawiam Ciê g³owo, godna czci,
za nas cierniem ukoronowana i trzcin¹ uderzona!
Pozdrawiam Ciê, twarzy Przenajwiêtsza, za nas opluwana i spoliczkowana!
Pozdrawiam was, oczy najukochañsze Zbawiciela, za nas ³zami oblane. Pozdrawiam was usta najs³odsze, za nas ¿ó³ci¹ i octem napojone! Pozdrawiam was uszy
najszlachetniejsze, szyderstwami i blunierstwami za nas zel¿one! Pozdrawiam
ciê szyjo Królewska, za nas zbita, ramiona przenajwiêtsze, za nas ubiczowane!
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Pozdrawiam was, d³onie i rêce przenajwiêtsze, za nas na krzy¿u rozci¹gniête!
Pozdrawiam was, piersi Boskie, za nas zbite i udrêczone! Pozdrawiam was, kolana przezacne, za nas dla modlitwy ugiête, przy mêce wykrzywione! Pozdrawiam
was, nogi czcigodne, za nas gwodziami przybite! Pozdrawiam was, nogi czcigodne, za nas gwodziami przybite! Pozdrawiam ciê, rano boku przenajwiêtszego, dla nas w³óczni¹ otworzona! Pozdrawiam Ciê, Cia³o Jezusowe za nas na
krzy¿u zawieszone, zmêczone, umar³e i pogrzebane! Pozdrawiam ciê, Serce najs³odsze, skarbnico Trójcy Przenajwiêtszej za nas na krzy¿u gwa³tem otworzone!
Pozdrawiam Ciê trzykroæ, wiêta duszo Jezusa Chrystusa, a¿ do mierci smutkiem nape³niona! Pozdrawiam Ciê Krwi najs³odsza, z ran Chrystusa obficie wylana! Pozdrawiam was, rany czcigodne Zbawiciela, zadatku mi³oci, ceno naszego odkupienia, niegdy w mêce okrutnej Jezusowi zadane, teraz b³yszcz¹ce
w niebie jako gwiazdy janiej¹ce. Zapisz mnie dobry Jezu, do tej ksiêgi bólów
i ran swoich, ukryj mnie w tym wiêtym schronieniu przed czartem kusicielem;
a przez zas³ugi i rany cz³onków Twoich, racz daæ duszy mojej przy wyjciu z cia³a ow¹ niewinnoæ, któr¹ przez mêkê wszystkich cz³onków swoich Przenajwiêtszych razem i ka¿dego z osobna, wys³u¿y³e Kocio³owi Twojemu. Amen84.
W ten sposób te poruszaj¹ce i poetycko piêkne modlitwy wzrasta³y wraz
z dojrzewaniem duchowym mistyczki z klasztoru w Helfcie. W swojej wymowie
obejmuj¹ one ca³e ¿ycie ludzkie, od narodzin do mierci, stanowi¹c niew¹tpliwie
wzmocnienie i ubogacenie duchowego wymiaru oraz wymowy sakramentów
wiêtych.

*
Wed³ug w. Gertrudy Wielkiej wszystkie sakramenty buduj¹ Koció³ – mistyczne cia³o Chrystusa, buduj¹c i umacniaj¹c duszê poszczególnego cz³owieka.
Najwiêkszy wp³yw na to wiête dzie³o maj¹ sakramenty chrztu i eucharystii, którym mistyczka powiêci³a w swoich pismach najwiêcej miejsca. Wa¿n¹ rolê, ze
wzglêdu na swoj¹ o¿ywcz¹ i uzdrowicielsk¹ dla duszy moc, odgrywa równie¿
sakrament pokuty, który pozwala dost¹piæ oczyszczenia i wprowadziæ ducha
w stan wyciszenia i spokoju. Warto zauwa¿yæ przy tym, ¿e w sakramentologii
w. Gertrudy pojawi³y siê te¿ intuicje wskazuj¹ce na mo¿liwoæ dost¹pienia ³aski,
kiedy z ró¿nych wzglêdów brak kap³ana zdolnego do sprawowania sakramentów
Eucharystii i pokuty. Wówczas, jak wed³ug Gertrudy w jednym z objawieñ powiedzia³ jej Oblubieniec, obdarowuje On swoim szczególnym b³ogos³awieñstwem tych, którzy tego bardzo pragn¹, co wspó³czenie mo¿na odnieæ do tzw.
komunii duchowej. Wed³ug w. Gertrudy b³ogos³awieñstwo to dotyczy równie¿
sakramentu pokuty. W pismach mistyczki z Helfty sakramenty chrzecijañskiego
wtajemniczenia i uzdrowienia uzupe³niaj¹ siê i ubogacaj¹ cz³owieka, by jeszcze
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pe³niej wspieraæ go w ziemskim pielgrzymowaniu na chwa³ê Serca Zbawiciela,
któremu w. Gertruda zawierzy³a swoje doczesne ¿ycie i swoj¹ mieræ.

RÉSUMÉ
Le monastère cistercien, fondé près du château de Mansfeld en 1229 et transféré en 1258
à Helfta, fut aux XIIIe et XIVe siècle un centre religieux important de la mystique féminine en Europe. Le rayonnement mystique du monastère de Helfta est incarné par les quatre femmes saintes
que sont Gertrude et Mechthild de Hackeborn, Mechthild von Magdeburg et Gertrude la Grande,
qui est la seule sainte allemande qu’on appelle aussi „la Grande“.
Gertrude la Grande, bien connue pour son célèbre ouvrage Le héraut de l’Amour divin et Exercices naquit en 1256. Elle y exalte avant tout l’humanité de Jésus, elle y développe la devotion
à l’eucharistie et au Sacré-Coeur. Ces livres sont fruit d’une contemplation de liturgie est tout entire consacré au Verbe incarné, sauveur et médiateur entre Dieu et l’homme, qui n’a jamais cassé de
répandre son amour sur la terre. Mechtilde y exalte avant tout l’humanité de Jésus, elle y développe la devotion à l’eucharistie et de Sacré-Coeur car tout vient de Dieu par le Coeur du Fils incarné
et tout y remonte par la meme voie.
Comme il a été demontré dans la thèse, Sainte Gertrude appercoit l’action de Saint Esprit construisant le Corps Mistique de Christ non seulement dans les saints sacrements (baptême, confirmation, eucharistie, réconciliation, onction des malades) mais aussi dans de nombreuses pratiques
religieuses comprenant différentes formes de piété et de prière. Il arrivait à la mistique de composer elle-même ses propres prières à la glorie du Sauveur, de la Vierge Marie et des Saints. Cette
pratique, au fur et a mesuré que le temps passait, devenait de plus en plus connue parmis les fidèles
qui prenaient connaissance de l’oeuvre de Sainte Gertrude, la preuve en sont les prières composées
par eux, réunnis dans un livre de prière par Martin de Cochem.
Tendue vers la communion sans fin, elle conclut sa vie terrestre le 17 novembre 1301 ou 1302
à l’âge d’environ 46 ans.

Mots clés
Gertrude la Grande, monastère d’ Helfta, XIII-e siècle, mystique allemande, Sacré-Coeur,
les sacrements d’initiation – baptême, confirmation, eucharistie,
les sacrements de guérison – réconciliation, onction des malades

SUMMARY
Saint Gertrude the Great (1256-1302) was a Saxon Christian saint. She died in the monastery
of Helfta. As a young girl, she joined the Benedictine monastery at Helfta, under the direction of
its abbess, Gertrude of Hackeborn. She is sometimes confused with her abbess, which is why she
is often incorrectly depicted in art holding a crosier. She later experienced a conversion to God and
began to strive for perfection in her religious life, turning her scholarly talents to scripture
and theology. Many of the writings of St. Gertrude have unfortunately perished. Those now extant
are: The Legatus Divinae Pietatis, the Exercises of St. Gertrude and the Liber Specialis Gratiae of
St. Mechtilde.
The Exercises, which are seven in number, embrace the work of the reception of baptismal
grace to the preparation for death. Her glowing language deeply impregnated with the liturgy and
scriptures exalts the soul imperceptibly to the heights of contemplation. St. Gertrude the Great had
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a very special devotion for the Sacred Heart. St. Gertrude taught that Jesus has given us the gift of
His Sacred Heart so that, when suffering, we can seek our refuge and our consolation there.
The characteristic trait of St. Gertrudes piety is her devotion to the Sacred Heart, the symbol
of that immense charity which urged the Word to take flesh, to institute the Holy Eucharist, to take
on Himself our sins, and, dying on the Cross, to offer Himself as a victim and a sacrifice to the
Eternal Father.

Key words
Gertrude the Great (or Saint Gertrude of Helfta), mysticism, Holy Eucharist, Baptism,
Confirmation, Penance, Anointing of the Sick, kloster Helfta, Sacred Heart
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Autoidentyfikacja i dowiadczenie cia³a
w Autobiografii mistycznej Marianny Marchockiej
Self-Identification and Experience of the Body in the Mystical Autobiography
of Marianna Marchocka

Autobiografia mistyczna jako zabytek literatury konfesyjnej od lat budzi zainteresowanie badaczy. Jako pierwszy zwróci³ na ni¹ uwagê w. Rafa³ Kalinowski, który w XIX wieku rozpocz¹³ starania o otwarcie procesu beatyfikacyjnego
autorki. Autobiografia zosta³a jednak wydana dopiero w 1939 roku przez Karola
Górskiego*. Powstaje coraz wiêcej powiêconych jej rozpraw (by wymieniæ prace autorstwa m.in. Janusza Goliñskiego1, Wojciecha Grupiñskiego2 czy Katarzyny Kaczor-Scheitler3). O Mariannie Marchockiej sporo pisz¹ równie¿ badaczki
zajmuj¹ce siê pisarstwem zakonnic: Halina Pop³awska4, Karolina Targosz5, Ma³gorzata Borkowska6. W 2010 roku ukaza³o siê nowe wydanie Autobiografii opracowane przez Czes³awa Gila7.
* Autobiografia mistyczna M. Teresy od Jezusa, Karm. Bosej (Anny Marii Marchockiej) 1603-1652, wyd. Karol Górski, Poznañ 1939, „Pisarze Ascetyczno-Mistyczni Polski”, t. II. To¿: reprint,
Poznañ 2009, z pos³owiem Feliksa Lenorta (Marianny Marchockiej „Autobiografia mistyczna” po
siedemdziesiêciu latach).
1
J. Goliñski, Mistyka i ³aska. ¯ycie wewnêtrzne Marianny Marchockiej w wietle ¯ywota,
[w:] Pisarki polskie epok dawnych, red. K. Stasiewicz, Olsztyn 1998.
2
W. Grupiñski, Wewn¹trz. Rzecz o „Autobiografii mistycznej” Marianny Marchockiej, Warszawa 2005; ten¿e, Autobiografia mistyczna Marianny Marchockiej jako k³opot i dar dla teologa,
„Poznañskie Studia Teologiczne” XXIV (2010), s. 191-213.
3
K. Kaczor-Scheitler, Mistycyzm hiszpañski w pimiennictwie polskich karmelitanek XVII
i XVIII wieku, £ód 2005.
4
H. Pop³awska, ¯ywoty i autobiografie w rêkopimiennych zbiorach Biblioteki Karmelitanek Bosych na Weso³ej w Krakowie, [w:] Staropolska kultura rêkopisu, red. H. Dziechciñska, Warszawa 1990.
5
K. Targosz, Piórem zakonnicy. Kronikarki w Polsce XVII w. o swoich zakonach i swoich czasach, Kraków 2002.
6
M. Borkowska, Panny siostry w wiecie sarmackim, Warszawa 2002.
7
Teresa od Jezusa (Marianna Marchocka), Autobiografia mistyczna i inne pisma, oprac.
C. Gil, Kraków 2010.
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Badacze zazwyczaj dog³êbnie analizuj¹ strukturê dzie³a, jego miejsce w historii literatury i tradycji mistycznej. Przyjmuj¹c perspektywê literaturoznawcz¹
i teologiczn¹, akcentuj¹ w swoich badaniach obecny w utworze autobiografizm
i przedstawiony w nim model duchowoci. Takie ujêcie usuwa jednak w cieñ
fakt, ¿e Autobiografiê odczytywaæ mo¿na tak¿e jako rzeczowe i obiektywne studium dowiadczenia kobiecego cia³a i jego miejsca w ¿yciu duchowym. Brakuje
prac ukazuj¹cych cielesnoæ jako nieod³¹czny element prze¿ycia mistycznego.
W swych interpretacjach badacze pomijaj¹ problem autentycznoci opisywanych
przez Marchock¹ zjawisk, przypisuj¹ je wyszczególnionym przez teologów rodzajom modlitwy, nie dociekaj¹c nawet ich podstawowych zwi¹zków z psychik¹
i fizycznoci¹ zakonnicy.
Dlatego niniejszy artyku³ jest prób¹ podjêcia tych wzmiankowanych zaledwie dot¹d kwestii, zbadania duchowych i cielesnych przejawów mistycznego
prze¿ywania przez karmelitankê relacji z Bogiem. Punktem wyjcia do rozwa¿añ nad utworem stanie siê jego geneza, znaczenie, jakie dla samej Marchockiej
mia³o pisanie, oraz warsztat pisarski autorki. Tego rodzaju wprowadzenie pozwala rzuciæ wiat³o na osobowoæ autorki i jej stosunek do w³asnego dzie³a, które
odgrywaj¹ istotn¹ rolê w przypadku analizy opisanych w Autobiografii uniesieñ
mistycznych podjêtej ze szczególnym uwzglêdnieniem psychiki i duchowoci
zakonnicy oraz towarzysz¹cych ekstazom niezwyk³ych dowiadczeñ cia³a. Zainteresowanie bowiem budziæ mo¿e nie tylko wiê miêdzy fizycznoci¹ i duchowoci¹ karmelitanki a jej prze¿yciami wewnêtrznymi i relacj¹ z Bogiem, ale te¿
jej wyra¿ony literacko stosunek do w³asnej psychiki i cia³a. Bo wszytko pragnienie moje w tym pisaniu jest wylaæ jako przed Bogiem jak najaniej duszê mojê8
Badacze zgodnie twierdz¹, ¿e Autobiografia Marianny Marchockiej jest wyj¹tkowym zjawiskiem na tle XVII-wiecznej literatury polskiej, a w szczególnoci polskiej literatury mistycznej. Karol Górski, wydawca Autobiografii, sugeruje
wrêcz, ¿e literatura wiatowa zna jedynie kilkanacie dzie³ tej rangi9. O wartoci
utworu stanowi wed³ug niego nie tylko g³êbia mistycznych prze¿yæ autorki, ale
tak¿e prostota i trafnoæ, z jak¹ opisa³a ona swoje dowiadczenia. Nie wszyscy
podzielaj¹ ten pogl¹d. Zarzuca siê Marchockiej brak oczytania i nale¿ytego wykszta³cenia, przejawiaj¹ce siê w nieporadnoci stylu i b³êdach ortograficznych10,
co zreszt¹ zauwa¿y³ sam Górski11. Podobne spostrze¿enia poczynili np. Janusz
8
Tam¿e, s. 212. Kolejne cytaty z Autobiografii oznaczane bêd¹ skrótem AM i numerem strony podanymi w nawiasie. Tekst najnowszego wydania, z którego pochodz¹ wszystkie cytaty, oparty jest na transkrypcji dokonanej przez Karola Górskiego, z zachowaniem form staropolskich
i uwspó³czenieniem pisowni wielkich i ma³ych liter oraz interpunkcji.
9
K. Górski, Wstêp, [w:] Autobiografia mistyczna m. Teresy od Jezusa, karm. bosej (Anny
Marii Marchockiej), 1603-1652, wyd. ten¿e, Poznañ 1939, s. 7.
10
O których wnioskowaæ mo¿na z nielicznych zachowanych fragmentów w³asnorêcznych zapisków autorki.
11
Ten¿e, s. 28. Z tekstu Autobiografii wynika, ¿e do lektur Marchockiej nale¿a³o przede
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Goliñski, Katarzyna Kaczor-Scheitler i Ma³gorzata Borkowska. Ta ostatnia niedostatki stylu Autobiografii t³umaczy tak¿e niewydolnoci¹ jêzyka polskiego,
zw³aszcza w zakresie terminologii i sposobów obrazowania12. Niemniej jednak
Autobiografia zajmuje wa¿ne miejsce w literaturze doby staropolskiej, jeli nie
ze wzglêdu na walory literackie, to z pewnoci¹ jako nowe zjawisko spo³eczno-kulturowe. Jest wiadectwem wkraczania kobiecoci w sferê sacrum, w dziedzinê poznania tego, co niepojête dla ludzkiego rozumu, gdzie kobieta wystêpuje
jako podmiot i, co wiêcej, pozostawia pisemny przekaz najg³êbszych osobistych
prze¿yæ. Ma³gorzata Borkowska okrela dzie³o Marchockiej jako pierwsz¹ i na
kilka jeszcze wieków jedyn¹ próbê oddania w jêzyku polskim bezporedniego
prze¿ycia Boga13. Warto wiêc przyjrzeæ siê okolicznociom, jakie towarzyszy³y
powstawaniu tak szczególnego utworu.
Jean-Noël Vuarnet, analizuj¹c ró¿ne przypadki kobiecych ekstaz na przestrzeni wieków, pisze: Prze¿yty a¿ po krañce przez niektóre kobiety ów raptus14
i jego pisemne odtworzenie, poszukiwanie i opis modlitewnych stanów i nadzwyczajnych ³ask, umo¿liwi³y od czasów redniowiecza rozkwit osobliwych gatunków – rozmownych kwiatów kobiecoci, gdzie indziej zmuszanych do milczenia15. Autobiograficzne zapiski zakonnic by³yby wobec tego prze³amaniem
pewnego tabu, mo¿liwoci¹ wyra¿enia w³asnych emocji i zaistnienia na scenie
literackiej w charakterze pe³noprawnej autorki16. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e
wiek XVII daleki by³ jeszcze od przyznania kobietom prawa do swobodnej wypowiedzi, a tym bardziej do publikowania swojej twórczoci. Wzglêdn¹ swobodê zapewnia³y zakony, w których p³eæ piêkna mog³a bez przeszkód rozwijaæ siê
nie tylko duchowo, ale te¿ intelektualnie, przy czym twórczoæ literacka jest tu
wy³¹cznie jedn¹ z mo¿liwych dróg samorealizacji. Pisarstwo zakonne zwyk³o siê
nie bez przyczyny kojarzyæ przede wszystkim z zakonem karmelitanek bosych.
Odznaczaj¹ce siê szczególn¹ pobo¿noci¹ i talentem literackim mniszki zobowi¹zane by³y przez prze³o¿onych do spisywania wzorem w. Teresy w³asnych dowszystkim Pismo wiête i ¿ywoty wiêtych, podczas pobytu w zakonie tak¿e pisma w. Teresy
z Ávila i w. Jana od Krzy¿a.
12
M. Borkowska, Panny siostry, s. 178.
13
Tam¿e. Nie znaczy to, ¿e Teresa od Jezusa Marchocka jest jedyn¹ wybitn¹ kobiec¹ postaci¹
ówczesnego ¿ycia zakonnego. Sporód karmelitanek opini¹ wiêtoci cieszy³y siê tak¿e Anna od
Jezusa, czyli Jadwiga Stobieñska, oraz Barbara od Najwiêtszego Sakramentu, czyli Teofila
z Kretkowskich Zadzikowa. Obie by³y autorkami autobiografii, które zachowa³y siê jednak jedynie
we fragmentach.
14
Miros³awa Hanusiewicz podaje jako polski odpowiednik s³owo zachwycenie i t³umaczy
je jako odmianê ekstazy cechuj¹c¹ siê gwa³townoci¹ i krótkotrwa³oci¹. Zob. M. Hanusiewicz,
wiête i zmys³owe w poezji religijnej polskiego baroku, Lublin 1998, s. 294.
15
J.-N. Vuarnet, Ekstazy kobiece, t³um. K. Matuszewski, Gdañsk 2003, s. 12.
16
Znane s¹ przecie¿ postacie mistyczek, które czynnie zaanga¿owa³y siê w reformê Kocio³a
i bra³y aktywny udzia³ w ¿yciu politycznym Europy, jak choæby w. Katarzyna ze Sieny czy w.
Teresa z Ávila.
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wiadczeñ17. Zachodzi tu zatem rozbie¿noæ miêdzy faktyczn¹ potrzeb¹ samorealizacji twórczej a dzia³aniem wymuszonym odgórnym nakazem. Same zakonnice odbiera³y nieraz obowi¹zek pisania jako uci¹¿liwy. Jak pisze Karolina Targosz,
mimo ciekawoci otoczenia siostrzanego oraz ludzi z zewn¹trz, stara³y siê one
ukrywaæ naturê swych doznañ, tak ¿e autobiografie s¹ jedynym odzwierciedleniem ich prze¿yæ18.
Autobiografia mistyczna matki Teresy od Jezusa Marchockiej jest jednym
z takich dzie³ pisanych w duchu pos³uszeñstwa. Ju¿ w pierwszym rozdziale autorka daje wyraz swej niechêci do pisania: A to zaczynam to pisanie […], nie mog¹c dalej odk³adaæ tego aktu pos³uszeñstwa, przycinion¹ nim bêd¹c do tego. Bo
zeznawam z³oæ mojê, i niedoskona³oæ w tej cnocie, ¿e poddañstwo na prze³o¿eñstwo, a nad ten akt nie by³o mi nic ciê¿szego w pos³uszeñstwie w duchu i w naturze, a sama nie wiem czemu, bo to¿ wszytko powiedzia³abym waszej mi³oci, co
napiszê i zna ju¿ wm. dosyæ i prawie, wszytkie grzechy moje. A to siê pokazuje
z³oæ i niedoskona³oæ moja tym czuciem trudnoci, ale wola dla samej wolej
Bo¿y aktu podaje siê powolnie (AM, s. 37).
Zwrot do spowiednika przybiera wrêcz formê skargi lub usprawiedliwienia
– po co pisaæ, skoro mo¿na wszystko opowiedzieæ podczas spowiedzi? Zakonnica nie ma jednak zamiaru uciekaæ od obowi¹zku. Motywacj¹ do jego podjêcia
jest dla niej wzgl¹d na pos³uszeñstwo spowiednikowi i przewiadczenie, ¿e wola
prze³o¿onych zgodna jest z wol¹ Bo¿¹, której autorka nie chce uchybiæ. Niezmiernie mnie to zastraszy³o i sturbowa³o, nie mog¹c sama poj¹æ, co to czyniæ,
a maj¹c takie obowi¹zanie pos³uszeñstwem, które mi jako niedoskona³ej barzo
trudne a przykre siê sta³o. I mia³am w nim wielk¹ trudnoæ w sobie z wielu przyczyn, ¿em ja sobie tego nie wa¿y³a i trudno w pamiêci mieæ mog³a, i czasu do
pisania w takich zatrudnieniach nie mia³a, i wiêcej, ni¿em sama poj¹æ mog³a,
stawi³a mi siê trudnoæ wielka, a ciê¿kie pos³uszeñstwo, prawie z mojej zwyk³ej
z³oci. […] Uczynie³ mnie wm. potym woln¹ od tego lubu, ¿ebym nic skrupu³u
w tym nie mia³a. Ale ¿adnym sposobem nie mog³am byæ w tym wolna na sumnieniu i w duszy, ani nic zataiæ i nie chcieæ co w duszy mojej, ¿eby wm. nie mia³
wiedzieæ, ile ze mnie jest (AM, s. 260-262).
Tote¿ zakonnica podejmuje trud spisywania dziejów swojego ¿ycia, z tym
jednak¿e zastrze¿eniem, ¿e spowiednik zatrzyma treæ wyznañ w tajemnicy,
a rêkopis spali (co zreszt¹ uczyni³, ale po uprzednim sporz¹dzeniu kopii). Oba17
Problem pisarstwa zakonnego omawia szerzej M. Borkowska. Zauwa¿a jednak, ¿e nie we
wszystkich zakonach ¿eñskich obowi¹zywa³ podobny stosunek do twórczoci, co w zakonie karmelitañskim. Warto tu wspomnieæ o ³êczyckim klasztorze norbertanek, który po wizytacji opata
otrzyma³ nastêpuj¹ce upomnienie: A i¿ Bóg wszechmog¹cy bia³ej g³owie nie pióro, ale ig³ê do robót rêcznych przeznaczy³, [ ] surowo wszystkim pannom ka³amarza i papieru zabraniamy. Zob.
M. Borkowska, Panny siostry, s. 179.
18
K. Targosz, Piórem zakonnicy, s. 120.
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wy zwi¹zane z dochowaniem tajemnicy spowiedzi wiadcz¹ o tym, jak wielk¹
wagê przywi¹zywa³a autorka do swojej pracy. Jej autobiografia przypomina form¹ wyznanie grzechów w czasie sakramentu pokuty – s¹ tu zwroty do spowiednika, akcentowanie w³asnej grzesznoci i s³aboci, szczery opis stanu duszy
i prze¿yæ wewnêtrznych19. Trudno jednak rozró¿niæ, czy konfesyjny charakter
zapisków Marchockiej wynika³ istotnie z pragnienia uczynienia rozrachunku,
wobec czego Autobiografia mia³aby zast¹piæ tzw. spowied generaln¹, czy te¿
w zamyle spowiednika mia³a ona stanowiæ swego rodzaju pamiêtnik, za przesadna samokrytyka mia³a swe ród³o wy³¹cznie w nazbyt skrupulatnej naturze
penitentki20. Niezale¿nie od motywacji, jaka ni¹ kierowa³a, dziêki swojej szczeroci stworzy³a Teresa od Jezusa dzie³o wyj¹tkowe, bo przesi¹kniête prostot¹
i autentyzmem. Janusz Goliñski pisze: Autorka […] nie mog³a, nie chcia³a i nie
planowa³a stworzyæ dzie³a dedykowanego potomnoci, daleka bowiem by³a od
przewiadczenia o wyj¹tkowoci swojego ¿ycia, o jego wartoci godnej podniesienia do rangi przyk³adu21.
Intymnoæ towarzysz¹ca pisaniu wyznañ pozwala autorce odkryæ swoje wnêtrze, zg³êbiæ sens duchowych prze¿yæ, opowiedzieæ o dowiadczeniu spotkania
z Bogiem. W Autobiografii szczególnie uwidacznia siê pierwsze w historii literatury polskiej introspektywne podejcie do kobiecej natury, w którym autorka
z pe³n¹ wiadomoci¹ analizuje psychologiczne prawa rz¹dz¹ce jej dusz¹. Pisanie Autobiografii by³o równie¿ dla zakonnicy okazj¹ do dalszego rozwoju duchowego. Stanowi zapis kszta³towania postawy wzajemnoci, otwierania siê cz³owieka na mo¿liwoæ dialogu z Bogiem. Jej pisanie mia³o przynieæ duszy po¿ytek
poprzez sk³onienie do rozpamiêtywania Bo¿ej dobroci i odnowienia wiêzi ze
Stwórc¹, by³o wiêc swego rodzaju æwiczeniem duchowym.

19
O sakramencie spowiedzi i roli, jak¹ odgrywa³ na przestrzeni wieków, pisze Jean Delumeau
w ksi¹¿ce Wyznanie i przebaczenie, jego praca dotyczy jednak sakramentu pokuty wieckich, brak
w niej natomiast analizy kierownictwa duchowego osób zakonnych. Niemniej jednak jego koncepcja spowiedzi jako duchowego po³o¿nictwa wydaje siê trafna tak¿e w odniesieniu do funkcji
spowiedników zakonnych. Zob. J. Delumeau, Wyznanie i przebaczenie. Historia spowiedzi, t³um.
M. Ochab, Gdañsk 1997.
20
Z tekstu wynika, ¿e sama autorka postrzega³a swoje zapiski jako spowied: Tak piszê, jakom ju¿ zaczê³a, jako w spowiedzi i pod rozgrzeszenie poddajê, a proszê dla mi³oci Bo¿y, ¿eby
by³o w taki tajemnicy (AM, s. 118). Skoro jednak spowiednik zdecydowa³ siê opublikowaæ Autobiografiê, uznaæ musia³, ¿e nie naruszy tajemnicy spowiedzi, wobec tego wyznania nie mia³yby
charakteru sakramentu. Konfesyjnoæ zapisków Marchockiej mo¿na tak¿e powi¹zaæ z nurtem zapocz¹tkowanym przez Wyznania w. Augustyna  wtedy jej opowieæ, rozpatrywana jako historia
grzechu i nawrócenia, wymaga przedstawienia siebie w jak najgorszym wietle, by tym samym ca³¹
zas³ugê oddaæ Bogu. Ten typ literatury nastawiony jest jednak na dzia³anie dydaktyczne, ma zachêcaæ czytelnika do przemiany i uwiadamiaæ mu mi³oæ Boga, za pisma Marchockiej nie by³y
(przynajmniej w zamyle autorki) przeznaczone dla szerszego grona odbiorców.
21
J. Goliñski, Mistyka i ³aska, s. 61.
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Na uwagê zas³uguje przynale¿noæ gatunkowa Autobiografii, a raczej trudnoæ, jak¹ stanowi przyporz¹dkowanie jej do konkretnego gatunku literackiego.
Wojciech Grupiñski powiêci³ temu zagadnieniu ca³y rozdzia³ swej monografii,
umieszczaj¹c zapiski zakonnicy na granicy nurtów: autobiografii duchowej, confessiones oraz terezjañskiej autobiografii mistycznej22. Jednak Autobiografia
Marchockiej realizuje tak¿e postulaty sformu³owane w definicji gatunkowej zaproponowanej przez Philippe’a Lejeuna, zgodnie z któr¹ autobiografia to retrospektywna opowieæ proz¹, gdzie rzeczywista osoba przedstawia swoje ¿ycie,
akcentuj¹c swoje jednostkowe losy, a zw³aszcza dzieje swej osobowoci23. Pisma
Marchockiej spe³niaj¹ wszystkie warunki zawarte w powy¿szej definicji. Autor
dzie³a jest to¿samy z narratorem, a ten z kolei – z g³ównym bohaterem. Narracja
ujêta jest w formê prozatorskiej opowieci, której tematem s¹ losy jednostki,
przede wszystkim historia rozwoju osobowego. W Autobiografii dostrzec mo¿na
tak¿e lady Lejeuneowskiego paktu referencjalnego24. Konfesyjny charakter
zapisków i zapewnienia o szczeroci jako w spowiedzi wiadcz¹ o (nieujêtym
wprost) zobowi¹zaniu pisania prawdy, przy czym nie chodzi tu o autentycznoæ
wydarzeñ, ale o rzetelne przekazanie wspomnieñ i odczuæ pisz¹cego.
Wypada jeszcze powiêciæ chwilê uwagi warsztatowi pisarskiemu Marchockiej. Nie sposób pomin¹æ w tym miejscu uderzaj¹cego podobieñstwa, jakie nasuwa siê w zetkniêciu Autobiografii Marchockiej z Ksiêg¹ ¿ycia, dzie³em mistrzyni i reformatorki zakonu karmelitañskiego, w. Teresy z Ávila25. Zbie¿noci
jest tak wiele, ¿e mog¹ one stanowiæ materia³ na osobn¹ pracê, dlatego zostan¹
tu wymienione jedynie pokrótce. Wspólnych cech doszukaæ siê mo¿na w budowie utworów, biografii autorek oraz g³ównych cechach ¿ycia duchowego. Zachodz¹ jednak¿e miêdzy nimi znaczne ró¿nice na p³aszczynie stylistycznej. Ksiêga
¿ycia przesi¹kniêta jest topik¹ erotyczn¹, zaczerpniêt¹, jak twierdzi Denis de
Rougemont, z romansów rycerskich26. Brakuje tego u Marchockiej – jej zapiski
cechuje powci¹gliwoæ, pewien dystans wynikaj¹cy nie z braku uczuæ, ale
Zob. W. Grupiñski, Wewn¹trz, s. 10-23.
Zob. P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, t³um. W. Grajewski,
S. Jaworski, A. Labuda, Kraków 20072, s. 22. Mimo ¿e autor ograniczy³ zakres swoich badañ do
utworów z ostatnich dwóch wieków, zastrzeg³, ¿e niektóre utwory dawniejsze tak¿e mog¹ wpisywaæ siê w opracowany przez niego schemat. Dlatego ustalenia Lejeuna pos³u¿¹ tu zbadaniu przynale¿noci gatunkowej pism Marianny Marchockiej.
24
Por. tam¿e, s. 47.
25
Teresa od Jezusa, Ksiêga mojego ¿ycia, t³um. D. Wandzioch, oprac. T. Álvarez, D. Wandzioch, Poznañ 2008.
26
Zob. D. de Rougemont, Mi³oæ a wiat kultury zachodniej, t³um. L. Eustachiewicz, Warszawa 19992, s. 124-128. Badacz wskazuje analogie miêdzy literatur¹ mistyczn¹ XVI wieku a stylem
redniowiecznych romansów rycerskich, przytaczaj¹c odpowiednie zwroty i wyra¿enia (umrzeæ
z nieumierania, grot mi³oci, symbolika zamków, walka z mi³oci¹, z której trzeba wyjæ pokonanym”).
22

23
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z pokory wobec Wszechmog¹cego, z poczucia w³asnej ma³oci. Warszawska Teresa27 zwraca siê do Stwórcy zawsze s³owami: Panie mój, Bo¿e mój, podkrelaj¹c tym bliskoæ relacji, lecz unikaj¹c zbytniej poufa³oci28. W pozycji Oblubienicy stawiaj¹ j¹ zazwyczaj badacze, nigdy za ona sama.
Znamienna dla stylu Marchockiej zwiêz³oæ i prostota wypowiedzi mo¿e
wynikaæ zarówno ze wspomnianego ju¿ niedostatecznego wykszta³cenia, jak i ze
skrupulatnej osobowoci autorki. Krótkoæ i wyrazistoæ mog¹ wynikaæ z nakazu spowiednika lub z nat³oku obowi¹zków ograniczaj¹cych czas przeznaczony
na pisanie29. Badacze tacy, jak Karol Górski i Jerzy Wies³aw Gogola30, w ubóstwie formy niebezpodstawnie dostrzegali znak „wymownej nieokaza³oci. Jedn¹ z jej cech jest nieobrazowoæ opisu widzeñ. Kiedy karmelitanka wspomina
o modlitwie przez imaginacj¹ wyran¹, pisze: Raz, maj¹c modlitwê o piekle,
wyimaginowa³o mi siê miejsce jedno straszne rzetelnie w piekle z takim natchnieniem, ¿e to miejsce sobie zas³u¿y³a, i by³aby w nim, kiedy by ciê by³ Bóg
z wiata nie wyrwa³, ale jeszcze i teraz bój siê, jeliby tu le ¿y³a. Tak by³o wyrane obaczenie onego miejsca, ¿e go i teraz pamiêtaæ mogê (AM, s. 80).
I w innym miejscu: Rozumiem, ¿e to by³o w imaginacyjej. Wyrazi³ mi siê majestat barzo piêkny, w nim Panna Nawiêtsza w wielkiej piêknoci, oddaj¹ca od nas
onymi s³owy, któremy piewa³y, proby nasze […]. Tym sposobem przez imaginacyj¹ nie wiele mi siê trafia³o i wszytkiego nie pamiêtam, wiêcej przez rozum
i s³owa te wnêtrzne, czego ja nie rozumia³a, co to za sposób, tylko za jakie natchnienia Pañskie (AM, s. 136).
Na pierwszy rzut oka widaæ, ¿e dane zakonnicy objawienia maj¹ charakter
obrazowy31. Autorka pomija jednak opis scenerii, sytuacji i postaci. Skupia siê
Nazywana tak ze wzglêdu na przyjête po profesji imiê oraz miasto, w którym spêdzi³a ostatnie lata swego ¿ycia. Przydomek ten odzwierciedla tak¿e szacunek, jakim otaczana by³a Marchocka, sugeruje bowiem jej podobieñstwo do w. Teresy z Ávila, a zarazem podkrela polskoæ zakonnicy.
28
Miros³awa Hanusiewicz próbuje uzasadniæ brak topiki erotycznej pos³uszeñstwem zaleceniom spowiednika: Byæ mo¿e postulat wiernego odtworzenia prze¿yæ wewnêtrznych, sformu³owany
przez kierownika duchowego, na którego plecenie Marchocka spisywa³a swoj¹ autobiografiê, powstrzymuje autorkê przed zaanga¿owaniem mistycznej topiki, któr¹ znaæ mog³a choæby z pism w.
Teresy: ¿ywej mierci, strza³ i ogni mi³oci. Zob. M. Hanusiewicz, wiête i zmys³owe, s. 302.
29
Zob. W. Grupiñski, Wewn¹trz, s. 105.
30
Zob. K. Górski, Wstêp, s. 29-30; J.W. Gogola, ¯ycie mistyczne Teresy od Jezusa Marchockiej, karmelitanki bosej, 1603-1652. Studium z duchowoci karmelitañskiej, Kraków 1995, s. 55-59.
31
Nie sposób nie zauwa¿yæ tu podobieñstwa do techniki Ignacjañskich æwiczeñ duchowych
polegaj¹cych na samodzielnej medytacji, w któr¹ zaanga¿owane s¹ wyobrania, rozum i wola cz³owieka. Oto przyk³adowe wprowadzenie do æwiczenia I: Polega na wyobra¿eniu sobie miejsca. Trzeba tutaj zwróciæ uwagê na to, ¿e podczas kontemplacji lub rozmylania o przedmiocie widzialnym,
takim jak kontemplowanie Chrystusa, naszego Pana, który jest widzialny, wyobra¿enie miejsca
bêdzie na tym polega³o, ¿e okiem wyobrani ujrzê miejsce materialne, w którym siê znajduje to, co
chcê kontemplowaæ. […] Je¿eli przedmiot kontemplacji lub rozmylania jest niewidzialny  tak jak
27
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przede wszystkim na swoich wra¿eniach i emocjach. Wizja piek³a budzi trwogê,
jest straszna. Natomiast Matka Boska jawi siê jako wcielenie piêkna i ca³e Jej
otoczenie jest tym piêknem przenikniête. Zakonnica najwiêcej uwagi powiêca
zatem nie obrazom, które ujrza³a, lecz reakcjom, jakie w niej wywo³a³y. W prze¿yciach mistycznych istotna by³a dla Marchockiej przede wszystkim skierowana
do niej nauka i to, jakie znaczenie mia³a ona dla jej ¿ycia wewnêtrznego, jej relacji z Bogiem. Wyznania mia³y przedstawiaæ rozwój duchowy mistyczki, dlatego autorka dokonuje selekcji materia³u, pisze tylko o rzeczach wa¿nych. Bardziej
ufa s³owom, które Bóg kierowa³ do niej w duszy, i poznaniu rozumowemu ni¿
obrazom ukazywanym jej w wyobrani. Ostatecznie nie kieruje ni¹ pospolita ciekawoæ i nie interesuje jej wygl¹d zawiatów, gdy¿ jak pisze Wojciech Grupiñski, zakonnica nie tyle obawia siê piek³a lub marzy o niebie, ile pragnie
zawsze i wszêdzie pozostawaæ przy swoim Oblubieñcu. W tym te¿ sensie na
pierwszym planie osobistej eschatologii Marianny znajdowa³aby siê alternatywa
byæ z Bogiem, czy byæ bez Boga – nie za wybór miêdzy miejscami infernalnego cierpienia, niebiañskiej szczêliwoci albo ekspiacyjnego oczekiwania32.
Jednoczenie niektóre ustêpy Autobiografii, g³ównie powiêcone rozwa¿aniom Mêki Pañskiej, napisane zosta³y jêzykiem obrazowym i zmys³owym33. Dla
zobrazowania barokowych elementów stylu warto przytoczyæ fragment wyznañ
opisuj¹cy silne doznania narratorki: w jakiej mêce, bólu le¿a³34 Chrystus Pan na
krzy¿u. W ciele najmniejszej cz¹steczki ca³oci nie by³o, ¿y³y wszytkie potargane,
krew wszytka wys¹czona, zewsz¹d nienawiæ, blunierstwa, z matki, z przyjació³
przytomnoci ¿al, boleæ. To to tak w onej przytomnoci swojej Pan poka¿e siebie samego i wyrazi duszy czucie, boleæ swojê. Nie jakoby pojmowa³a, domyla³a, ale janie widzi, czuje, wszytka nikn¹c ustaje, a serce prawie siê rozsadza,
znieæ nie mog¹c (AM, s. 213).
tutaj: o grzechach  wyobra¿enie miejsca bêdzie polega³o na popatrzeniu na moj¹ duszê [w innym
t³umaczeniu: okiem wyobrani – przyp. A. B.], jakby by³a uwiêziona w tym mog¹cym siê zepsuæ
ciele, a ca³y ten uk³ad na tej ³ez dolinie jakby by³ na wygnaniu wród dzikich zwierz¹t. Przez wyraz
uk³ad mam na myli duszê i cia³o. Zob. I. Loyola, Æwiczenia duchowne, t³um. J. O¿óg, Kraków
2002.
32
Wojciech Grupiñski mówi tu o negatywnoci jêzyka Autobiografii, która polega³aby na
tym, ¿e raczej ukrywa on, ni¿ ujawnia, i nie tyle nazywa, ile nie nazywa. W. Grupiñski, Wewn¹trz,
s. 99.
33
Zob. K. Kaczor-Scheitler, Mistycyzm hiszpañski, s. 115.
34
Zastanawia fakt, ¿e zarówno tu, jak i w innym fragmencie Autobiografii (AM, s. 246), Chrystus nie wisi, a le¿y na krzy¿u. Mo¿e tu chodziæ o ³o¿e mi³oci, w którym dokona³y siê zalubiny
Boga z cz³owiekiem. Bardziej prawdopodobne wydaje siê jednak w tym przypadku ujêcie krzy¿a
jako ³o¿a boleci. Podobny motyw pojawia siê w innym utworze barokowym, zbadanym i opisanym przez Mariê Wilczek. Krzy¿ jest w nim ³o¿em samemi boleciami wys³anym Bogu miertelnemu. Por. M. Wilczek, £o¿e krzy¿a  nieznany utwór barokowy ze zbiorów krakowskich wizytek,
„Barok” V (1998), nr 1-2, s. 236.
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Marchocka siêga po typowo barokowe rodki wyrazu, takie jak paradoks,
hiperbola i kontrast. Nie jest to jednak¿e wiadoma stylizacja artystyczna. U¿ycia tych rodków wymaga raczej nieprzek³adalna na s³owa treæ objawieñ – ambiwalentna natura prze¿yæ mistycznych oraz ich intensywnoæ wykracza poza
mo¿liwoci jêzyka35. Halina Pop³awska wskazuje jeszcze jeden element charakterystyczny dla twórczoci barokowej, czyli motyw rzeczy przeciwnych sobie.
Opozycja miêdzy jakociami rzeczywicie pojawia siê w utworze czêsto. Cia³o
i duch, grzech i ³aska, wiat klasztoru i wiat zewnêtrzny to tylko niektóre w¹tki
realizuj¹ce ten schemat.
Mimo pewnej surowoci jêzyk Marchockiej nie jest tak rzeczowy i suchy,
jak mog³oby siê wydawaæ. Nie brak w nim odniesieñ symbolicznych, jak b³oto,
cierñ i krzy¿ w opisie jednego ze snów36. Jednak najwiêksz¹ jego zalet¹ jest zdolnoæ odtwarzania prze¿yæ za pomoc¹ rozbudowanych porównañ: Po³o¿y³am siê
zaraz u nóg Panny Nawiêtszej jako pies jej, prosz¹c, ¿eby mnie, psa swego, ratowa³a i trzyma³a przy sobie, i radzi³a o mnie, czyni¹c ze mn¹, co siê jej podoba
(AM, s. 245). I tak mi bywa³o, jako na podobieñstwo tego, który pije z smakiem
wielkim, a nie dla potrzeby, ale tylko, ¿e smakuje. Ju¿ siê tak wnurzy, ¿e i o mierze nie pamiêta, jeno ¿eby jak najwiêcej piæ i nasyciæ siê (AM, s. 133).
Podobnych porównañ pojawia siê w tekcie wiêcej, wiêkszoæ z nich s³u¿y
zobrazowaniu nêdzy i grzesznoci duszy. Najczêciej z³o ukazane jest pod postaci¹ psa i wini. P³aszczyzn¹ porównania staje siê zatem rzeczywistoæ, w jakiej
zakonnica wyros³a – wiat zewnêtrzny, ziemiañski.
Autobiografia nie jest arcydzie³em literatury polskiej, stanowi jednak wa¿ny
etap w rozwoju twórczoci ekspresyjnej, nastawionej na opis prze¿yæ wewnêtrznych i dowiadczeñ mistycznych. Jej autorka boryka siê z niedomaganiami w³asnego stylu, ale te¿ z ubóstwem ówczesnej polszczyzny. Staje przed koniecznoci¹
ubrania w s³owa prze¿yæ, które wymykaj¹ siê nie tylko jêzykowi, lecz ca³emu
ludzkiemu pojmowaniu i pojêciowaniu. Zarazem dziêki unikaniu przesadnej ornamentyki nadaje swemu wywodowi charakter rzeczowy, obiektywny, zdumiewaj¹cy trafnoci¹ spostrze¿eñ. Styl Autobiografii odpowiada osobowoci zakonnicy, a tak¿e stanowi odbicie jej ¿ycia wewnêtrznego.
Pamiêtaj, Panie, ¿em cz³owiek, a daj dotrwaæ (AM, s. 139)
W XVII wieku rozwój duchowy zakonnic poddany zosta³ cis³ej kontroli
spowiedników, przybywaj¹cych do klasztoru zazwyczaj z zewn¹trz. Szczególny
niepokój opiekunów budzi³y uniesienia i stany mistyczne penitentek. Trudno siê
35
36

W. Grupiñski, Wewn¹trz, s. 107.
AM, s. 186.
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temu dziwiæ, zwa¿ywszy na niepewne pochodzenie i w¹tpliw¹ nieraz autentycznoæ tych doznañ37. Oddzielenie prawdziwych ekstaz od omamieñ s³abej psychiki i opêtañ wymaga³o trzewego os¹du otoczenia, ale tak¿e cis³ego kontaktu
mistyczki z kierownikiem duchowym. Dlatego te¿ ekstaza indywidualna poddana zosta³a nadzorowi prze³o¿onych, przede wszystkim za spowiednika. Taka
kontrola pozwala³a ekstatyczce dzia³aæ w nurcie pos³uszeñstwa Kocio³owi
i chroni³a j¹ przed b³êdami. Jean- Noël Vuarnet podkrela jednak, ¿e kontrola ta
nie by³a przy tym narzucana odgórnie, ale wyp³ywa³a z woli samej mistyczki,
z pragnienia unikniêcia b³êdów w rozwoju ¿ycia mistycznego38. W podobnie
dwuznaczny sposób opiece prze³o¿onych poddana zosta³a Marianna Marchocka.
Jej uniesienia przyjmowane by³y przez otoczenie z nieufnoci¹. Nie bêd¹c pewnymi natury jej prze¿yæ, spowiednicy uciekali siê nieraz do egzorcyzmów, których zakonnica, jak sama przyznaje, bardzo siê ba³a39. Mimo lêku karmelitanka
nie protestowa³a przeciw decyzjom prze³o¿onych i poddawa³a siê im ze wzglêdu
na lub pos³uszeñstwa. O wadze, jak¹ do pos³uszeñstwa prze³o¿onym przywi¹zywa³a Marchocka, wspomniano ju¿ przy okazji badania genezy jej Autobiografii40. Jednak pos³uszeñstwo Warszawskiej Teresy nie ogranicza³o siê wy³¹cznie
do pokornego wykonywania powierzonych jej zadañ. By³a przekonana, ¿e od
poddania woli zwierzchników zale¿a³o jej ¿ycie, a nawet zbawienie duszy,
o czym upewniaj¹ dwa fragmenty relacji. Pierwszy odnosi siê do cielesnych utrapieñ autorki: Przyjacha³ tam w. o. nasz prowicyja³ i zasta³ miê w onych utrapieniach moich z wielkim politowaniem, jakie pokaza³ nade mn¹. Upewnia³ miê
w tym, ¿em nie by³a opêtan¹, egzaminowa³ miê o podobieñstwo czarów; i o to
siê tak¿e inszi ojcowie bali z pewnych przyczyn. A to zakaza³ mi pod pos³uszeñstwem, ¿ebym tego nie miewa³a, i nie mia³am przez czas d³ugi tego trapienia,
i póki on by³ prze³o¿onym nie miewa³am ju¿ tego, co to na ciele, tylko co w duszy
(AM, s. 112).
Powy¿sz¹ wypowied mo¿na interpretowaæ na dwa sposoby. Albo oddanie
mistyczki dla zakonu by³o tak wielkie, ¿e nakaz prowincja³a (jako zwierzchnika,
który mia³ nad ni¹ w³adzê) móg³ uwolniæ jej cia³o od utrapieñ, albo Marchocka
Wiek XVII szczególnie boryka³ siê z dziedzictwem dwóch wieków poprzednich  herezj¹
i reformacj¹, które pozostawi³y po sobie owoce w postaci licznych prywatnych uniesieñ i wypaczeñ nauki Kocio³a. Wystarczy wspomnieæ chocia¿by opêtane z Loudun czy ruch kwietystów. Jean
Delumeau podaje jako przyk³ad odstêpstw doktrynalnych wypowied pani Guyon, która twierdzi³a, ¿e gdyby jaka osoba, która straci³a wolê, lub której zosta³a ona zabrana przez Boga, pope³ni³a
czynnoci grzeszne, to nie mia³aby grzechu. Zob. J. Delumeau, Reformy chrzecijañstwa w XVI
i XVII w., t³um. P. K³oczkowski, t. I, Warszawa 1986, s. 72.
38
Zob. J.-N. Vuarnet, Ekstazy kobiece, s. 136-137.
39
Zob. AM, s. 111, 122-123.
40
Jak zauwa¿a Czes³aw Gil, Marchocka by³a zdania, ¿e podstaw¹ ¿ycia zakonnego jest pos³uszeñstwo Chrystusowi, które w praktyce wyra¿a siê przez wiernoæ prawu zakonnemu i poddanie
woli prze³o¿onych. C. Gil, op. cit., s. 11.
37
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szanowa³a autorytet prze³o¿onego na tyle, by na jego ¿¹danie stawiæ czo³a udrêkom cielesnym41. Drugi fragment opisuje niebezpieczeñstwo mierci: lem siê
srodze mia³a i barzo poruszy³a, w kilka godzin poczê³y ju¿ we mnie wszytkie si³y
ustawaæ i wszytka niszczeæ. Obaczy³a jedna siostra i pulsu patrz¹c, bo siê na tym
zna³a, rozumia³a, ¿em ju¿ umrzeæ mia³a. […] Prosi³am barzo Panny Najwiêtszej, ¿eby mi nie da³a przeciwko pos³uszeñstwu umieraæ i nie byæ niepos³uszn¹,
oddaj¹c siê na wol¹ Bosk¹ i bynajmniej ¿ywota nie pragn¹c, tylko dla samego
pos³uszeñstwa, owiadczaj¹c siê i prosz¹c, bylem przeciwko woli prze³o¿onego
nie umiera³a. […] i przysz³am zaraz do siebie, ruszaæ siê i mówiæ mog³am. […]
Przysz³o mi te¿ wewn¹trz jakie upewnienie, ¿em ju¿ umrzeæ nie mia³a dla pos³uszeñstwa (AM, s. 187).
W tym wypadku wzgl¹d na pos³uszeñstwo prze³o¿onemu tchn¹³ w zakonnicê si³y do walki ze mierci¹. Tote¿ w modlitwie prosi³a nie tyle o uratowanie
¿ycia w ogóle, ile o pomoc w dochowaniu lubu – wyst¹pienie przeciwko woli
prze³o¿onego w ocenie mistyczki by³o, niezale¿nie od okolicznoci, grzechem
miertelnym42.
Wiek XVII oswoi³ mistycyzm tak¿e w wymiarze codziennoci. Dowiadczenie mistyczne wykroczy³o poza sam¹ kontemplacjê, zakorzeni³o siê w ¿yciu
codziennym. Od ekstatyków zaczêto wymagaæ aktywnoci, u¿ytecznoci. Przewa¿y³ model vita activa, jak pisze Jean Delumeau, trzeba by³o wiêcej Mart,
a mniej Marii43. Jean-Noël Vuarnet przywo³uje historiê Madame Acarie, która
mia³a zwyczaj wychodziæ o okrelonych porach ze swych ekstaz, a¿eby z powodu
mistycznych awantur nie uleg³ zak³óceniu rytm podawania posi³ków jej mê¿owi44.
Aktywizacja ¿ycia mistycznego nast¹pi³a jednak nie tylko u ekstatyczek wieckich. Warszawska Teresa lêka³a siê, by popadaj¹c w mistyczne uniesienie, nie
zaniedbaæ codziennych obowi¹zków45. Jakkolwiek mi³e by³o jej poczucie Bo¿ej
obecnoci, nie oczekiwa³a z tego tytu³u ¿adnych przywilejów i nie pozwala³a
sobie na uchybienia wzglêdem regu³y zakonnej. Jej ekstazy mia³y ponadto charakter bardzo osobisty. Nieustaj¹c¹ trosk¹ Warszawskiej Teresy by³a wiadomoæ,
41
Z innej wzmianki wynika, ¿e w pewnym okresie z nakazu prowincja³a Marchocka nie za¿ywa³a tak¿e obecnoci Pañskiej, czyli nie korzysta³a z daru mistycznego zjednoczenia ze
Stwórc¹. Zob. AM, s. 168.
42
Jak wiadomo, Marchocka daleka by³a od strachu przed mierci¹, niejednokrotnie wyra¿a³a
w swoich zapiskach gotowoæ na mieræ, jeli tylko taka by³aby wola Boga (por. AM, s. 99, 242,
265). Pragnienie mierci przybra³o tak¿e charakter symboliczny  by umrzeæ dla wszystkiego, co
nie jest Bogiem. Oznacza³o to ca³kowite wyrzeczenie siê wiata (por. AM, s. 163-164).
43
J. Delumeau, Reformy chrzecijañstwa, s. 73.
44
J.-N. Vuarnet, Ekstazy kobiece, s. 144-145.
45
Tom te¿ czêsto miewa³a, jakoby mnie kto pilnowa³, przypominaj¹c: „To teraz masz czyniæ,
na to teraz dzwoni¹” etc. Kiedym te¿ zakrystyj¹ miewa³a, tom k³ad³a klucze pod obrazem Nawiêtszej Panny, prosz¹c mi³osierdzia o ratowanie, ¿em nie wiedzia³a, co czyniæ. I doznawa³am, ¿em ani
wiedzia³a, jakom co czyni³a albo sprz¹tnê³a, albo nagotowa³a za krótki czas (AM, s. 119).
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¿e jej mistyczne uniesienia wprowadzaj¹ zamieszanie w ¿ycie wspólnoty. Unika³a wszelkiej spektakularnoci, by nie przyci¹gaæ ¿¹dnych sensacji widzów46.
Obecnoæ w klasztorze osób wieckich, zw³aszcza królowej z fraucymerem, przeszkadza³a jej, bo wyklucza³a swobodê modlitwy47.
Ekstaza religijna nastrêcza psychologom jako przedmiot badañ wiele trudnoci. Problemem staje siê przede wszystkim pogodzenie naukowego krytycyzmu i sceptycyzmu z eksplikacjami teologicznymi. Kwesti¹ sporn¹ jest, czy uniesienia mistyczne zaliczyæ nale¿y do zjawisk patologicznych, niejasne pozostaje
tak¿e, w jakiej mierze zdolnoæ ich prze¿ywania zale¿y od uwarunkowañ psychicznych mistyka. W przypadku Autobiografii matki Marchockiej dodatkow¹
trudnoæ stanowi fakt, ¿e o jej stanie fizycznym i psychicznym wnosiæ mo¿na
jedynie z osobistych zapisków i wiadectw otoczenia48, które, po pierwsze, nie
s¹ obiektywne, po drugie, sporz¹dzone zosta³y przez osoby maj¹ce czêsto problem z wys³owieniem, przez co przebieg i istota dowiadczeñ zakonnicy pozostaj¹ nieraz niejasne. Warto jednak przyjrzeæ siê autobiografii karmelitanki, by
w wietle osi¹gniêæ wspó³czesnej psychologii zbadaæ powi¹zania miêdzy jej psychik¹ a duchowoci¹.
Czy w odniesieniu do Marianny Marchockiej mo¿na mówiæ o patologii
i zaburzeniach psychicznych? Zdaniem psychiatrów, charakterystyczne dla epilepsji stany zamroczeñ i stany lêkowe oraz omamy wzrokowe i s³uchowe mog¹
wystêpowaæ z wizjami oraz ekstazami religijnymi. […] Zaburzenia uwagi, mylenia i uczuæ (stany otêpienia i ambiwalencja uczuæ) id¹ w parze z zaburzeniami
w ¿yciu religijnym chorego (sk³onnoæ do bigoterii, przesadnego wykonywania
praktyk religijnych, mistycyzmu, fanatyzmu, patetycznej frazeologii religijnej
i moralizatorstwa, urojonej wielkiej roli religijnej, przesadnej pobo¿noci). […]
Wskazano równie¿ na przejawy zamroczeñ o treci religijnej, wizji religijnych,
stygmatów, wzmo¿one dociekania religijne i metafizyczne, przesadne poczucie
winy i wyrzuty sumienia, sk³onnoæ do skrupulantyzmu religijnego, mylenia
magicznego, przes¹du i zabobonu u osób cierpi¹cych na psychozy reaktywne
i nerwice49.
46
Potym we Lwowie nie bywa³ ten sposób tak czêsto, i Panu chwa³a, bo to z wiêkszym cudem
by³o u tych, z którymi by³am, i u tych, które dopiero przychodzi³y. A tom mia³a przecie wolnoæ
uchraniaæ siê i uchodziæ, i zamykaæ, kiedym mog³a, ¿e nie nagle objê³o (AM, s. 216).
47
Obaczy³am siê, ¿e panna jedna królowej jejmoci blisko mnie klêcza³a, i wpad³o mi w myl,
¿ebym czyni³a co, co bym siê obaczy³a. Czyni³am, com mog³a, szczypa³am, bie³am siê i tak jakoby
ze snu przychodzi³am do siebie (AM, s. 252).
48
Co wed³ug Zenomeny P³u¿ek decyduje o fenomenologicznym ujêciu badawczym w procesie psychologicznego badania zjawisk mistycznych. Zob. Z. P³u¿ek, Psychologiczna analiza dowiadczenia mistycznego, [w:] Mistyka w ¿yciu cz³owieka, red. W. S³omka, Lublin 1980, s. 94.
49
J. Szmyd, Religijnoæ i transcendencja. Wprowadzenie do psychologii religii i duchowoci,
Bydgoszcz – Kraków 2002, s. 155.
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Wiele z powy¿szych symptomów odnaleæ mo¿na w zwierzeniach Warszawskiej Teresy. Bior¹c pod uwagê niespotykany dot¹d w klasztorze przebieg ekstazy, siostry podejrzewa³y, ¿e mistyczka mo¿e byæ chora na epilepsjê. Jednak sama
autorka pewna by³a mistycznej natury swoich niedomagañ. Mimo drêtwienia
i bezw³adnoci cia³a zachowywa³a pe³n¹ wiadomoæ, co nie zdarza siê przy atakach epilepsji50. Stany osch³oci (które hiszpañska szko³a karmelitañska za w.
Janem od Krzy¿a zalicza do kontemplacji wlanej lub tzw. nocy zmys³ów
i uznaje za przejaw bezporedniego dzia³ania Boga51) oraz rozchwiania emocjonalnego (zw³aszcza w okresie nowicjatu) mo¿na by uznaæ za oznaki choroby,
podobnie jak widzenia czy stygmaty. Cytowanemu tu opisowi odpowiada tak¿e
silnie rozwiniête poczucie w³asnej grzesznoci, skrupulatnoæ i wyj¹tkowa wra¿liwoæ sumienia52.
Na podstawie powy¿szych rozwa¿añ nie da siê jednak jednoznacznie uznaæ
dowiadczeñ matki Marchockiej za rezultat choroby. Nie budzi w¹tpliwoci nadmiernie nerwowa natura zakonnicy, ale nie zaburza ona funkcjonowania karmelitanki w wiecie ani jej zachowañ spo³ecznych. Skoro mistyczka t³umi przejawy
nerwicy i nie pozwala siê jej rozwijaæ, nie mo¿na mówiæ o stanie chorobowym.
Bli¿sze wydaje siê podejcie Alberta Dryjskiego, który ekstazê religijn¹ uznaje
za stan w³aciwy tak¿e psychice normalnej, a za jej przyczynê uwa¿a pobudzenie wyj¹tkowymi okolicznociami czy prze¿yciami wewnêtrznymi lub zewnêtrznymi53. W tym wypadku zastrze¿enie budzi jednak uwarunkowanie ekstazy
udzia³em dodatkowych czynników. Z tekstu Autobiografii nie wynika, ¿e wszystkie ekstazy poprzedzone by³y silnym prze¿yciem czy niecodziennym zdarzeniem.
Zdarza³y siê nieregularnie i nadchodzi³y niespodziewanie, niezale¿nie od okolicznoci, a z drugiej strony przez sam¹ zakonnicê traktowane by³y nie tyle jako
wyj¹tkowe prze¿ycie, ile jako jeden z rodzajów modlitwy, niekoniecznie lepszy
od pozosta³ych. Natomiast wed³ug Zenomeny P³u¿ek ambiwalencja uczuæ i dwoZob. AM, s. 208-211.
Zob. K. Kaczor-Scheitler, Marianna Marchocka a w. Teresa z Avila, Poznañ 2009, s. 33-37.
52
Mario Rosa podkrela, ¿e skrupu³y i nieustanna obawa przed grzechem, wpajane zakonnicom przez kaznodziejów i spowiedników albo bêd¹ce skutkiem ascetycznych i normatywnych,
dos³ownie interpretowanych lektur, doprowadza³y mniszki epoki baroku do neurozy czy wrêcz zaburzeñ psychicznych. Zob. M. Rosa, Mniszka, t³um. M. Gurgul, [w:] Cz³owiek baroku, red. R. Villari, t³um. B. Bielañska, M. Gurgul, M. Woniak, Warszawa 2001, s. 248. Jean Delumeau podkrela
natomiast wszechobecnoæ strachu, nie tylko przed samym grzechem, ale tak¿e przed wszystkim,
co mo¿e do niego prowadziæ. Jest to wiêc lêk przed szatanem i wszelkimi jego wys³annikami, do
których zalicza siê czarownice, heretyków, a nieraz wrêcz ¯ydów i kobiety. Zob. J. Delumeau,
Strach w kulturze Zachodu: XIV-XVIII w., t³um. A. Szymanowski, Warszawa 1986. Por. ten¿e,
Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII w. (wyd. pol. 1994) oraz Skrzyd³a
anio³a. Poczucie bezpieczeñstwa w duchowoci cz³owieka Zachodu w dawnych czasach (wyd. pol.
1998).
53
Zob. J. Szmyd, Religijnoæ i transcendencja, s. 234.
50

51

242

ALEKSANDRA BOBROWSKA

istoæ motywacji (potrzeba pog³êbiania ¿ycia wewnêtrznego przy jednoczesnym
lêku przed dzia³aniem w tym kierunku) nie s¹ czynnikiem sprzyjaj¹cym zachodzeniu zjawisk mistycznych, tylko ich skutkiem albo raczej symptomem. Ekstaza nie ma charakteru patologicznego, jakkolwiek osoby o naturze histerycznej,
ze sk³onnociami do identyfikacji, s¹ bardziej podatne na dowiadczanie niezwyk³ych stanów ducha54.
Tezy o przynale¿noci doznañ mistycznych do dowiadczeñ w³aciwych psychice normalnej broni tak¿e Wincenty Granat, powo³uj¹c siê na s¹dy Henri Bergsona, Williama Jamesa i Maxa Schelera. Jego zdaniem, niezwyk³oæ towarzysz¹cych mistykom zjawisk wynika z tego, ¿e wielkoæ spraw, jakie opanowa³y ich
umys³ i wolê, i ta wiadomoæ, ¿e jednocz¹ siê z Najwy¿sz¹ potêg¹, nie mog¹
sobie znaleæ wyrazu w psychice umys³owej i st¹d wynikaj¹ gor¹czkowe poszukiwania za s³owem, gestem i obrazem55.
Wiêkszoæ badaczy zgodnie twierdzi, ¿e podstawowym czynnikiem ró¿ni¹cym uniesienie mistyczne od psychozy jest zdolnoæ dzia³ania i trzewego mylenia. Mistycy mog¹ wykonywaæ w trakcie trwania ekstazy rozmaite czynnoci,
potrafi¹ myleæ konstruktywnie i zachowuj¹ kontakt z otoczeniem. Dowodem na
to wspomniane wy¿ej ekstazy u¿yteczne, a w przypadku matki Marchockiej
zachowanie pe³ni w³adz umys³owych w trakcie ekstatycznego odrêtwienia poczytanego przez siostry za atak epilepsji. wiat³o na z³o¿on¹ osobowoæ zakonnicy rzuca tak¿e fragment kroniki zakonnej opisuj¹cy ucieczkê karmelitanek bosych ze Lwowa oblê¿onego w 1648 roku przez Kozaków i Tatarów. Teresa od
Jezusa pe³ni³a wówczas funkcjê prze³o¿onej i to pod jej opiek¹ znajdowa³y siê
uciekinierki. Na wycigi zatem, ale do g³êbi przejête strachem znios³ymy rzeczy
na wóz, a tylko Matka z ufnoci¹ dzia³aj¹c, przysposabia³a dusze wszystkich
a tak¿e wozy. […] Podczas gdy wszyscy miotali siê miêdzy nadziej¹ a strachem,
w koñcu szlachta, która nam towarzyszy³a, podchodz¹ do naszej Matki, jako do
ostatecznej wyroczni (bo ju¿ wielu uwa¿a³o j¹ za wiêt¹), która wtedy jedyna
pe³na otuchy z powodu wielkiej ufnoci w Bogu pozosta³a nieugiêta, poradzi³a,
aby na noc zatrzymaæ siê wewn¹trz murów56.
W relacji kronikarki pró¿no szukaæ choæby ladu wzmianki o rozchwianiu
emocjonalnym matki prze³o¿onej. A przecie¿ okolicznoci jak najbardziej sprzyja³y atakowi histerii. Tymczasem Marchocka najpierw aktywnie uczestniczy³a
Zob. Z. P³u¿ek, Psychologiczna analiza, s. 96-105. Warto tu zauwa¿yæ, ¿e wiek XVI wi¹¿e
histeriê przede wszystkim z dzia³aniem szatana. Opêtanie grozi³o tak¿e melancholikom, którzy
wykazywali naturaln¹ sk³onnoæ do ulegania wp³ywowi diab³a. Jak pisze Etienne Trillat, histeria
i melancholia ró¿ni¹ siê znacznie miêdzy sob¹, lecz maj¹ tego samego ojca. Zob. E. Trillat, Historia histerii, t³um. Z. Podgórska-Klawe, E. Jamrozik, Wroc³aw 1993, s. 30-31.
55
W. Granat, Personalizm chrzecijañski. Teologia osoby ludzkiej, Poznañ 1985, s. 267-268.
56
Opis ucieczki karmelitanek bosych ze Lwowa w 1648 r., [w:] K. Górski, M.A. Borkowska,
Historiografia zakonna a wzorce wiêtoci w XVII w., Warszawa 1984, s. 210-211.
54
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w przygotowaniach, przysposabiaj¹c wozy, potem za zachowywa³a hart ducha
wiêkszy ni¿ mê¿czyni, którzy towarzyszyli zakonnicom, i udziela³a im taktycznych wskazówek.
Wojciech Grupiñski wyczerpuj¹co omawia ambiwalentny czy wrêcz negatywistyczny stosunek Marchockiej do wszystkiego, co wieckie. Za Jeanem Delumeau pisze o infernalizacji ziemskiej rzeczywistoci i uznaje pragnienie ¿ycia
w czystoci oraz niechêæ do szlacheckiej obyczajowoci za g³ówne czynniki przes¹dzaj¹ce o wst¹pieniu Marchockiej do klasztoru57. Nale¿y siê jednak zastanowiæ, czy przejawy niechêci do wiata zewnêtrznego nie wynikaj¹ raczej z doæ
rozpowszechnionego w XVII w. przekonania o wy¿szoci stanu zakonnego nad
stanem wieckim58. Zarazem Marchocka nie by³a jednostk¹ aspo³eczn¹, zamkniêt¹ w sobie. Podkrela³a wrodzon¹ ¿ywoæ i weso³oæ natury, których nie wyzby³a siê po wst¹pieniu do zgromadzenia59.
Warto zbadaæ, jak na tle wszystkiego, co zosta³o ju¿ powiedziane o psychice
i osobowoci Marchockiej, prezentuje siê jej duchowoæ. Kluczowa pod tym
wzglêdem wydaje siê Przemowa otwieraj¹ca Autobiografiê. Stanowi ona skrócony opis relacji karmelitanki z Bogiem: W tym poznaj (rzeczono mi) wielkoæ mi³osierdzia dobrodziejstwa mego, ¿em ci siê otworzy³ i da³ poznaæ, ¿eby we Mnie,
Bogu, mia³a rzód³o, grunt i koniec swój i do tego przez wszytko ci¹gnê³a i zmierza³a. I Ja te¿ ciebie, w³asnoæ mojê, w siê wci¹gn¹³ i wzi¹³, ¿eby mieszka³a we
Mnie, a Ja w tobie, jakom mówie³ do uczniów moich: Mieszkajcie we Mnie,
a Ja w was60. […] A dlatego dajêæ tê ³askê jeszcze tu, w tym ¿ywocie, ¿eby poznawaj¹c Mnie i mi³uj¹c, wpad³a bez przeszkody ju¿ w wiecznoci w Miê, z zupe³n¹ Mnie znajomoci¹ i mie³oci¹ (AM, s. 35-36).
Jak ju¿ wspomniano, mistyka w wydaniu Warszawskiej Teresy nie ma wymiaru oblubieñczego. Zakonnica praktycznie w ogóle nie korzysta z topiki Pieni nad Pieniami. Odwo³uj¹c siê w Przemowie do Pierwszego Listu w. Jana,
wskazuje na inne ród³o jêzyka, jakim pos³uguje siê do opisu swojego ¿ycia
wewnêtrznego. Ma to byæ jêzyk Ewangelii. Marchocka postrzega zatem Chrystusa nie z perspektywy Oblubienicy, a z perspektywy uczniów. Jest to mi³oæ
Zob. W. Grupiñski, Wewn¹trz, s. 45-61.
Jak pisze Ma³gorzata Borkowska, wed³ug opinii publicznej ¿ycie zakonne umo¿liwia³o efektywniejsz¹ pracê nad w³asnym zbawieniem ni¿ ¿ycie wieckie. Takie podejcie nios³o ze sob¹ niebezpieczeñstwo przyjmowania do zakonów tak¿e kandydatek nienadaj¹cych siê do wy³¹cznej s³u¿by Bo¿ej jedynie przez wzgl¹d na zbawienie ich dusz. Zob. M. Borkowska, Panny siostry, s. 132.
To przekonanie stanowi dziedzictwo redniowiecznych (istniej¹cych ju¿ od VI i VII wieku) chrzecijañskich definicji spo³ecznego uwarstwienia, które zak³ada³y istnienie tzw. tria genera christianorum: duchownych, rolników i rycerzy, przy czym powiêcona ca³kowicie Bogu droga ¿yciowa
duchownych przewy¿sza³a drogi laikatu, czyli tych, którzy ¿ywili i bronili.
59
Zob. AM, s. 103.
60
Por. 1 J 3,24.
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rozumowa, rodz¹ca siê z owiecenia duszy poprzez przebywanie u boku Pana.
Najwiêksz¹ rolê gra tu poznanie61. Tak jak uczniowie dost¹pili ³aski towarzyszenia Chrystusowi w trakcie Jego ziemskich dni, tak mistyczka dopuszczona zosta³a do Niego, zanim przekroczy³a próg mierci. Zakonnica pozostaje wiêc
w ¿ywym kontakcie z ¯ywym S³owem, co stawia j¹ w kulturze Logosu, w krêgu
mylenia w³aciwszym mê¿czyznom. Kobiece mylenie w kategoriach relacji mi³osnej i oblubieñczej ustêpuje poznaniu intelektualnemu, w pewien sposób dyskursywnemu. Widoczne s¹ tu wp³ywy duchowoci ignacjañskiej62.
Duchowoæ Marchockiej zaliczyæ mo¿na z powodzeniem do nurtu mistyki
pasyjnej. Ten rys jej ¿ycia wewnêtrznego zapowiada ju¿ moment profesji i oddanie siê Bogu na drogê prowadzenia przez krzy¿ (AM, s. 95). Rozwa¿anie Mêki
Pañskiej by³o jedn¹ z ulubionych praktyk religijnych zakonnicy. Chêtnie obiera³a sobie za przedmiot rozmylañ modlitwê Chrystusa w Ogrójcu, ukoronowanie
cierniem, ukrzy¿owanie. Zamiast spotykaæ siê z Umi³owanym w ogrodzie mi³oci, towarzyszy³a mu w ogrodzie Oliwnym. Zjednoczenie z Bogiem nastêpowa³o nie tyle przez mi³osne z³¹czenie, ile przez wspó³cierpienie, compassio.
Korzysta³a z ka¿dej okazji, by ofiarowaæ swoje cierpienia i dolegliwoci jako
udzia³ w Mêce Chrystusa63. Wi¹¿e siê to tak¿e z praktykowaniem ascezy, niezale¿nie od bólu i niedogodnoci spowodowanych z³ym stanem zdrowia. Potrzeba
umartwienia by³a tak silna, ¿e zakonnica podejmowa³a posty i praktyki pokutne
w tajemnicy przed prze³o¿onymi, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e inaczej zabroniono by
jej tego ze wzglêdów zdrowotnych64. Kwesti¹ do rozstrzygniêcia pozostaje,
61
Warto zauwa¿yæ, ¿e w przytoczonym fragmencie Przemowy s³owa poznawaæ i znajomoæ poprzedzaj¹ zawsze s³owa mi³osierdzie, mi³owaæ, mi³oæ. Poznanie stoi wiêc na
pierwszym miejscu, gdy¿ z niego rodzi siê mi³oæ. Jest to mi³oæ w najpe³niejszym dla chrzecijanina wymiarze  chrzecijañska agape, odpowied na zbawcz¹, bezwarunkow¹ mi³oæ Boga.
62
Co prawda Karol Górski uwa¿a, ¿e typ ¿ycia i religijnoci Marchockiej bli¿szy jest dominikañskiemu ni¿ ignacjañskiemu (por. K. Górski, Wstêp, s. 25). Nie uzasadnia jednak swojego stanowiska. Postawiona przez niego teza nie brzmi przekonuj¹co, zwa¿ywszy, ¿e do obowi¹zków matki
Marchockiej jako prze³o¿onej nale¿a³o wprawdzie g³oszenie konferencji dla sióstr, jednak ¿ywio³
kaznodziejski by³ jej obcy, podobnie jak gruntowne wykszta³cenie czy zami³owanie do ¿ycia we
wspólnocie i wspólnotowa modlitwa. Bli¿sze by³y jej natomiast Ignacjañskie ¿o³nierskie pos³uszeñstwo i modlitwa prywatna jako droga medytacji.
63
Wojciech Grupiñski stosuje w odniesieniu do powy¿szych praktyk termin ³aciñski: imitatio
passionis Christi. Zob. W. Grupiñski, Wewn¹trz, s. 79. Pragnienie naladowania Mêki Pañskiej
sytuuje Marchock¹ w tradycji devotio moderna i zbli¿a j¹ do nauk Tomasza á Kempis (zob. Tomasz á Kempis, O naladowaniu Chrystusa, t³um. A. Kamieñska, przedm. J. Twardowski, Warszawa 2010). Wed³ug Zofii Mitosek ³aciñskie s³owo sequor, przet³umaczone na jêzyk polski jako
naladowanie, oznacza pójcie za kim, towarzyszenie, postêpowanie, pod¹¿anie czyimi ladami’. Chodzi tu o tzw. mimesis jednocz¹c¹, któr¹ od mimesis greckiej ró¿ni pojêcie celu  naladowanie Chrystusa, czyli pod¹¿anie za Nim, ma doprowadziæ duszê do bezporedniego z Nim kontaktu. Zob. Z. Mitosek, Mimesis i religia (O Naladowaniu Jezus Chrystusa” Tomasza á Kempis),
[w:] ta¿, Mimesis. Zjawisko i problem. Warszawa 1997, s. 169-186.
64
Zob. AM, s. 201-202.
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w jakim stopniu na zdolnoæ wspó³odczuwania Mêki Pañskiej wp³ywa³y uwarunkowania psychiczne mistyczki, zw³aszcza w³aciwa jej osobowoci sk³onnoæ do
identyfikacji. W krêgu pasyjnym duchowoæ Marchockiej umieszcza tak¿e Halina Pop³awska. Zalicza j¹ do nurtu dolorystycznego, za czym przemawia, jej zdaniem, tendencja Teresy do zadawania sobie bólu tak fizycznego jak psychicznego, akceptacja cierpieñ wewnêtrznych oraz negatywna postawa wobec w³asnego
cia³a i ziemskich rzeczywistoci. wiadczy³by o tym równie¿ bardzo istotny dla
Autobiografii motyw dwu rzeczy przeciwnych sobie”65.
Istotn¹ rolê w rozwoju duchowym Warszawskiej Teresy odegra³o wyrzeczenie siê wiata zewnêtrznego i powiêcenie siê wy³¹cznie s³u¿bie Bogu. Dla wiata
czu³a siê obca: Czêsto mi w myli i pamiêci bywa³y te s³owa do Pana: W tej ziemi
pustej i niedro¿nej etc.66, bo siê tak zda w tym wygnaniu ¿ywota, tu w tej miertelnoci, wszystko obce, trudne, przykre, czêsto siê musi p³akaæ i czuæ barzo, kiedy
by nie sama tylko wola Bo¿a kontentowa³a (AM, s. 257).
Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e odciêcie od spraw ziemskich nie sz³o w parze z zerwaniem relacji miêdzyludzkich. Mimo niezrozumienia, z jakim otoczenie przyjmowa³o nieraz jej stany mistyczne, a tak¿e zakonnych intryg i konfliktów, o których wspomina mimochodem67, Marchocka pielêgnowa³a kontakty
z bliskimi osobami, a jako prze³o¿ona troszczy³a siê o oddane jej pod opiekê siostry. Jej starania w tym wzglêdzie by³y zgodne z ewangelicznym nakazem mi³oci bliniego. Dba³a przy tym, by wszystkich traktowaæ jednakowo, nikomu nie
okazywaæ niechêci, ale te¿ nikogo nie faworyzowaæ. Unika³a równie¿ zbytniego
zacieniania wiêzi, które mog³oby prowadziæ do nadmiernego zaanga¿owania
w ¿ycie doczesne i odci¹ga³oby uwagê duszy od Boga68.
W relacji zakonnicy czêsto opisywanym zjawiskiem s¹ powracaj¹ce stany
osch³oci duchowej. Wbrew utartym przekonaniom ¿ycie mistyczki nie sk³ada³o
siê wy³¹cznie z niekoñcz¹cych siê porywów ducha. Modlitwa odpocznienia, któr¹ cechuje brak wysi³ku, silne odczucie obecnoci Bo¿ej, a zarazem spokój wewnêtrzny i uczucie przyjemnoci69, ustêpowa³a poczuciu opuszczenia, oddalenia
od Boga oraz trudnociom ze skupieniem, które zakonnica przezwyciê¿a³a jedynie dziêki przekonaniu o koniecznoci wytrwania na modlitwie. Na pocz¹tku
zakonnej drogi Marianny Marchockiej taki stan duszy wywo³ywa³o szatañskie
kuszenie, które mia³o doprowadziæ postulantkê do zaniedbania rozwoju wewnêtrznego, a nawet ucieczki z klasztoru. Z czasem osch³oci zaczê³y oznaczaæ
H. Pop³awska, ¯ywoty i autobiografie, s. 199.
Por. Ps 63,2.
67
Zob. AM, s. 231-239.
68
Zob. AM, s. 115.
69
Zob. O. Filek, Modlitwa odpocznienia, [w:] Mater spiritualium. Studia nad doktryn¹ w.
Teresy od Jezusa, Kraków 1974, s. 181-230.
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nowy etap ¿ycia duchowego karmelitanki – zapowiada³y noc ciemn¹ duszy,
w czasie której zakonnica odczuwa³a opuszczenie przez Boga i mêki równe
czyæcowym, a jednoczenie znajdowa³a siê na wy¿ynach modlitwy.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e mistycyzm Marchockiej ma podwójny wymiar – uniesienia, modlitwa kontemplacyjna i widzenia maj¹ prowadziæ ku celowi ostatecznemu, jakim jest zjednoczenie z Bogiem, ale czyni¹ to jakby okrê¿n¹ drog¹, poprzez pobudzanie duszy do odkrywania Boga w sobie. Mistyczne prze¿ywanie
dialogu z Bogiem idzie w parze z intensywn¹ prac¹ nad sob¹. Prze¿ycia ekstatyczne zakonnicy s¹ jedynie pomoc¹ dan¹ od Boga do codziennego zwalczania
pokus i mozolnego zbli¿ania siê ku Chrystusowi, nie s¹ za celem same w sobie.
Drogê do wiêtoci znacz¹ dla Marchockiej nie tyle kolejno osi¹gane stopnie
mistycznego wtajemniczenia, ile bitwy stoczone z w³asn¹ s³aboci¹ i pokusami
szatana.
Serce we mnie wniwecz prawie zniszcza³o (AM, s. 274)
Na przestrzeni wieków stosunek chrzecijañstwa do cia³a ulega³ licznym
zmianom. Wczesne chrzecijañstwo, jak równie¿ redniowiecze i barok, zapomina³y, ¿e cia³o zosta³o cz³owiekowi dane przez Boga, który widzia³, ¿e wszystko,
co uczyni³, by³o bardzo dobre70. Na prze³omie IV i V wieku w. Augustyn, choæ
nie potêpia³ cielesnoci, uznawa³ znaczn¹ wy¿szoæ duszy nad cia³em71. Dualizm
manichejczyków, le¿¹cy u podstaw wielu zapatrywañ biskupa z Hippony, wywar³
ogromny wp³yw na postrzeganie cia³a jako tego, co uniemo¿liwia cz³owiekowi
zjednoczenie z Bogiem, usuwaj¹c w cieñ porednictwo bosko-ludzkiej natury
Chrystusa, cz³owieczeñstwo Maryi i tajemnicê wcielenia. Przez d³ugie wieki cia³o wi¹zano z grzechem pierworodnym72 i poddawano praktykom pokutnym,
oszpecano, wyrzekano siê erotyki i seksualnoci, a wszystko po to, by uwznioliæ ducha, wyrwaæ go z okowów cia³a. Stosunek do cielesnoci umotywowany jest niemal zawsze wzglêdami religijnymi. St¹d niema³o kontrowersji budzi³y
Rdz 1, 31.
Stanis³aw Kowalczyk pisze: Cia³o cz³owieka w antropologii w. Augustyna jest interpretowane jako bytowe dobro: ma ono w³aciw¹ sobie formê, kszta³t, harmonijn¹ budowê, w³aciwoci,
naturalne piêkno. Jest ono jednak tak¿e kruche w istnieniu, podlega ograniczeniom, chorobom, jest
miertelne. Z tego wzglêdu w psychofizycznej naturze cz³owieka elementem pierwszoplanowym
jest dusza, która jest niematerialna i dlatego niezniszczalna, tj. niemiertelna. Por. S. Kowalczyk,
Cia³o cz³owieka w refleksji filozoficznej, Lublin 2009, s. 46.
72
Jacques le Goff i Nicolas Truong zaznaczaj¹, ¿e chrzecijañstwo zachodnie przynios³o przesuniêcie kategorii grzechu pierworodnego. O ile Biblia i wczesne chrzecijañstwo istotê grzechu
pierworodnego upatruj¹ w pysze i ciekawoci, o tyle myl redniowieczna sprowadza go do wystêpku seksualnego. Zob. J. Le Goff, N. Truong, Historia cia³a w redniowieczu, t³um. I. Kania,
Warszawa 2006, s. 41-44.
70
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w Kociele wyst¹pienia heretyków i mistyków poruszaj¹ce problem cielesnoci,
od sporów o dwoistoæ natury Chrystusa, przez gnostycki antyseksualizm, po
nasycone topik¹ erotyczn¹ wyznania mistyków.
Ka¿de prze¿ycie mistyczne ma dwa wymiary – cielesny i duchowy. Uniesienie ducha nie pozostaje bez wp³ywu na stan w³adz cielesnych73. To przecie¿
zmys³y s¹ podstawowymi narzêdziami poznawczymi cz³owieka i jako pierwsze
rejestruj¹ wszelkie bodce. Nieraz cia³o manifestuje wszystko, co dzieje siê
z mieszkaj¹cym w jego wnêtrzu duchem, kiedy indziej skrzêtnie ukrywa najwiêksze nawet poruszenia. Mistycy, patrz¹c na wiat oczyma Boga, nie mog¹ nienawidziæ cia³a, a zarazem czuj¹ siê przez nie ograniczeni.
Autobiograficzny zapis ¿ycia wewnêtrznego Marianny Marchockiej tak¿e
ukazuje, w jak wielkim stopniu cia³o uczestniczy w prze¿ywaniu dowiadczenia
mistycznego. Warto zatem zbadaæ, jak¹ rolê odgrywa cielesnoæ w ¿yciu duchowym polskiej mistyczki, jak jej organizm reaguje w stanach ekstatycznych i jak
mo¿e wp³ywaæ na ich prze¿ywanie.
Miros³awa Hanusiewicz zauwa¿a: Rzecz¹ teologów by³oby rozstrzygniêcie,
czy stany, których dowiadcza³a polska karmelitanka, odpowiadaj¹ kryterium
extasis divina sformu³owanym przez Benedykta XIV, tu jednak wa¿niejszy jest
sam ich literacki opis, a wiêc – w³anie – wyeksponowanie fizjologicznych niezwyk³oci, ukazanie ekstazy jako swoistej podró¿y duszy poza cia³o i zaznawania czu³ej przytomnoci samego Boga, podkrelenie nieod³¹cznego od ekstazy cierpienia74.
Przytoczony tu cytat budzi pewne zastrze¿enia. Przede wszystkim uderza
w Autobiografii nie wyeksponowanie, a ukrycie zjawisk nadzwyczajnych. Marchocka wyranie marginalizuje niezwyk³e dowiadczenia fizyczne, co wynika
z jej ukierunkowania na rzeczywistoæ duchow¹ – jej zapiski s¹, jak pisze Wojciech Grupiñski, relacj¹ o dowiadczeniu Boga transcendentnego75. Aspekt fizycznoci, jakkolwiek stale obecny w wyznaniach karmelitanki, nie dominuje
toku narracji podporz¹dkowanego motywowi przewodniemu, czyli historii ducha.
Autobiografia mia³a charakter introspektywny, uwaga autorki ca³y czas skierowana by³a ku w³asnemu wnêtrzu. Natomiast czu³a przytomnoæ Boga nie zawsze sz³a w parze ze stanem ekstatycznym i wyobcowaniem zmys³ów, czêsto
manifestowa³a siê tak¿e na sposób intelektualny, poprzez uruchomienie mylenia abstrakcyjnego.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dowiadczanie niezwyk³ych stanów mistycznych mo¿e byæ uwarunkowane predyspozycjami cia³a. Niniejsza praca abstrahuje jednak od dwukierunkowoci oddzia³ywania ducha i cia³a, przyjêta perspektywa badawcza sk³ania do postrzegania dowiadczeñ cia³a jako
skutków prze¿yæ duchowych.
74
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Aspekt cielesny przejawia siê w Autobiografii najczêciej w formie historii
cierpieñ zdrowotnych autorki. Opisy prze¿yæ duchowych przeplataj¹ siê nieustannie z relacj¹ o wypadkach, dolegliwociach, bólach. Choroba towarzyszy³a zakonnicy przez ca³y jej pobyt w zakonie. Stan zdrowia matki Marchockiej stopniowo siê pogarsza³, tak ¿e ostatnie lata ¿ycia up³ynê³y jej w nieustaj¹cym
cierpieniu. Choroba by³a elementem jej codziennoci i wi¹za³a siê cile z prze¿yciami wewnêtrznymi, nic wiêc dziwnego, ¿e spisuj¹c dzieje swej duszy, autorka wspomina jednoczenie o stanie zdrowia. Dolegliwoci fizyczne nie pozostawa³y bez wp³ywu na ¿ycie duchowe.
Cia³o stanowi³o w wyobra¿eniach Marianny Marchockiej niejako pole bitwy dla
dwóch antagonistycznych si³. Ju¿ w okresie nowicjatu s³aboæ cia³a przysz³ej karmelitanki sta³a siê celem ataków ró¿nych pokus, w których zakonnica rozpoznawa³a
dzia³anie szatana: Zatym poczê³a mi przychodziæ ckliwoæ, têsknoæ jaka na modlitwie, nie na wolej mojej, ale jawn¹ pokus¹ czartowsk¹ […]. Do onych ckliwoci przysz³a mi jeszcze wiêksza ciê¿koæ, wzbudzenie we mnie md³oci, cknienia, niesposobnoci jakiejsi wewn¹trz g³owy, ¿o³¹dka, ¿e ju¿ zemdlejê, zwomitujê, ¿eby koniecznie
wyniæ […]. Wypad³ ze mnie womit bez ¿adnej przyczyny i niezwyczajnej materyi, ca³y
¿ó³ty. […] Jeno wysz³am z chóru, niczem nie czu³a (AM, s. 81-83).
Ataki choroby by³y nie tylko (jak w cytowanym wy¿ej fragmencie Autobiografii) narzêdziem szatañskiego kuszenia, które poprzez odwodzenie duszy od
modlitwy mia³o nadwerê¿yæ jej siln¹ wiê z Bogiem. Czêsto sz³y w parze z cierpieniami ducha: A to zaraz pod ten czas ciê¿ej jeszcze cierpia³am tak wewn¹trz
na duszy, jako i na ciele, i z ciê¿koci tych a gwa³tu z nich w naturze wpad³am
w gor¹czkê ciê¿k¹. […] Mia³am i na duszy utrapienia w tej chorobie i mawia³am
do Pana, ¿e cia³em i dusz¹ stêkam, i zda³o mi siê mniej czuæ choroby powierzchnej ni¿ na duszy. Ale i po chorobie tom wiêcej i ciê¿ej czu³a opuszczenie od Boga
z ciemnociami i zakryciem od duszy, jakich nigdy przedtym nie miewa³am, z zamieszaniem zmys³ów. […] Nalega³y na mnie desperacje ciê¿kie, ¿ywe, […] ¿e
aktem temu przeciwnym i czym inszym ratowaæ siê albo odpór daæ nie mog³am,
tylkom albo g³ow¹ trzês³a, albo rêk¹ ruszy³a na owiadczenie, ¿e nie zezwalam,
nie odstêpujê (AM, s. 117-118).
W takich wypadkach zakonnica nie poddawa³a siê dzia³aniu choroby i nie
pozwala³a, by dolegliwoci fizyczne doprowadza³y do zamarcia jej ¿ycia duchowego. Marchocka walczy³a nie tylko ze swoim cia³em, z jego s³aboci¹ i u³omnoci¹, ale tak¿e o swoje cia³o – o kontrolê nad nim, o zachowanie jednoci miêdzy tym, co duchowe, i tym, co cielesne. Kiedy cia³o buntowa³o siê przeciw
postanowieniom zakonnicy, jej duch pozostawa³ nieugiêty. Wyrazem zwyciêstwa
nad pokusami atakuj¹cymi cia³o by³ znak odmowy okazany w³anie za jego
porednictwem, przez skinienie g³owy i ruch rêki. Pe³na wiernoci i przywi¹zania do Boga wola zakonnicy przezwyciê¿y³a udrêki cia³a wykorzystanego przez
szatana do walki z uniesieniami ducha.
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Marchocka daleka by³a jednak od uznawania swych cierpieñ fizycznych za
karê od Boga czy efekt z³oliwych dzia³añ szatana. Przyjmowa³a chorobê jako
krzy¿ dany przez Boga. O ten krzy¿ sama niejednokrotnie prosi³a, by móc go
ofiarowaæ w wa¿nych dla niej intencjach. Jak pisze Katarzyna Kaczor-Scheitler,
cierpienie, stanowi¹ce wartoæ pomocn¹ w wewnêtrznym dojrzewaniu, Marchocka rozpatrywa³a zawsze w odniesieniu do Chrystusa. By³o ono swego rodzaju
nobilitacj¹, wyrazem bliskoci z Bogiem cierpi¹cym, otwarcia jej oczu na Inny
wymiar. Cierpienia zakonnicy manifestowa³y przekonanie o jej przynale¿noci do
Chrystusa76.
Krzy¿ wyznacza³ karmelitance indywidualn¹ drogê zbawienia. Naladowanie Mêki Chrystusa wyra¿a³o siê w rozwa¿aniu poszczególnych jej czêci, ale nie
ogranicza³o siê wy³¹cznie do compassio duchowego. Zakonnica anga¿owa³a
w prze¿ywanie Mêki tak¿e swoje cia³o. Pobudzeniu duszy do rozwa¿añ pasyjnych s³u¿yæ mia³y liczne i ró¿norodne praktyki ascetyczne, znane od wieków
w tradycji chrzecijañskiej i zwi¹zane z Chrystusowym nakazem wziêcia swego
krzy¿a i pójcia za Nim. Jednak to cierpienia niezale¿ne od woli mniszki, wynikaj¹ce z przyczyn naturalnych, na przyk³ad bêd¹ce skutkiem choroby, odgrywa³y istotniejsz¹ rolê w doskonaleniu ducha karmelitanki. Umêczenie spowodowane wieloletnim bólem g³owy karmelitanka wykorzystywa³a, by wczuwaæ siê
w boleæ Chrystusa koronowanego cierniem: G³owa mnie te¿ bolewa³a barzo jakimsi niepospolitym sposobem, ³upaniem i roz³upowaniem takim, ¿e mi siê zda³o,
jakoby g³owê mojê kto po cz¹scze rozbiera³, ani by³o wtenczas mówiæ, ani g³ow¹
ruszyæ. Kiedy mi w takim bólu dawa³ Pan ³askê, jako czasem dawa³, ¿em mog³a
myliæ i pojmowaæ mêkê Jego przy koronacyjnej, by³o mi nieco do cierpienia
ul¿eniem […] (AM, 139).
Dolegliwoci fizyczne stanowi³y pomoc w prze¿ywaniu Mêki Pañskiej, ale
by³y tak¿e nastêpstwem zbyt intensywnej modlitwy i uniesieñ mistycznych. Cia³o odczuwa³o wzmo¿ony wysi³ek ducha i ulega³o zmêczeniu oraz atakom bólu:
Taki i jeden akt srodze g³owie zaszkodzi, abo mojej szkodzi³. Tym niejako wycinieniem os³abia³ j¹ barzo, tak¿e te¿ niepomiernoci¹ afektów wzbudzanych do
Boga. […] Obra¿a³o mi to czasem g³owê i serce, alem ja na to nic nie dba³a ani
umia³a jako miarkowaæ siê, by jeno by³o jako najwiêcej za¿yæ (AM, s. 133).
Z powy¿szych rozwa¿añ mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e niedomagania karmelitanki wynika³y wy³¹cznie ze schorzeñ naturalnych. W¹t³e zdrowie zakonnicy sprawia³o, ¿e jej organizm szczególnie odczuwa³ wysi³ek spowodowany wytê¿on¹ koncentracj¹ na modlitwie. Bóle bêd¹ce skutkiem niezdiagnozowanych
lub nieopisanych przez autorkê chorób mog³y za nie mieæ nic wspólnego z uniesieniami mistycznymi. Dopiero sama Marchocka, ofiarowuj¹c je Bogu i przez nie
76
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jednocz¹c siê z cierpieniem Chrystusa, wci¹ga³a je w obrêb dowiadczenia mistycznego.
Jednak w relacjach dotycz¹cych poszczególnych ekstaz pojawiaj¹ siê opisy
fizycznych reakcji, z których wynika, ¿e cia³o w pe³ni uczestniczy³o w niezwyk³ym prze¿yciu. Zenomena P³u¿ek wymienia fizyczne objawy towarzysz¹ce
wszystkim ekstazom, zebrane na podstawie relacji wiadków: stan kataleptyczny
podobny do tego, jaki ma miejsce w stanach hipnotycznych. […] Pocz¹tek wyst¹pienia ekstazy poprzedzony jest okrzykiem lub g³onymi oddechami, obserwuje siê brak wra¿liwoci na ból […] albo wystêpuje nadmierna wra¿liwoæ na ból,
wystêpuj¹ zmiany mimiki i na twarzy maluje siê stan b³ogostanu lub cierpienia,
temperatura cia³a jest podwy¿szona, z twarzy i innych czêci cia³a wydobywa siê
promieniowanie albo wrêcz p³omyki ognia. W pomieszczeniu, w którym przebywa³ kto doznaj¹cy ekstazy, obserwatorzy odczuwali ³adny i przyjemny zapach,
[…] obserwowane s¹ tak¿e bilokacje77.
Katarzyna Kaczor-Scheitler podkrela natomiast stan wyciszenia i zawieszenia zmys³ów oraz towarzysz¹ce mu wyjcie poza siebie, wyobcowanie zwi¹zane
z przejciem na wy¿szy poziom wiadomoci78. Marchocka pamiêta³a dok³adnie
moment swojej pierwszej ekstazy79. Poprzedza³o j¹ poruszenie serca i poczucie
Boskiej obecnoci. Krótko potem zakonnica zaczê³a odczuwaæ cierpniêcie d³oni
i dr¿enie serca, które przejmowa³o ca³e cia³o, jednak nie czu³a zimna. Ekstazie
tej nie towarzyszy³o ¿adne widzenie, jedynie wiadomoæ odczuwalnej obecnoci Boga. Nie temu prze¿yciu zakonnica powiêca jednak najwiêcej uwagi.
Z kilkudziesiêciu ekstaz, które prze¿y³a Marchocka, szczegó³owo opisana zosta³a przez ni¹ tylko jedna, druga z kolei. Jest to opis niezwykle szczegó³owy, przy
tym rzeczowy i obiektywny80. Druga ekstaza tak¿e zaczê³a siê od poruszenia serca, drêtwienia r¹k i zupe³nego braku czucia, towarzyszy³ im jad³owstrêt. Nastêpnie W sercu siê te¿ co dzia³o, niknê³o, gwa³t jaki czu³o, odetchnienie mi ciê¿kie
by³o. A¿ mi co od serca uderzy³o do oka lewego, a zaraz mi oko wysiad³o, zaczernia³o, a ja te¿ poczê³a przychodziæ do siebie. […] Czu³a ja i wiedzia³a, co siê
ze mn¹ dzia³o w duszy i sk¹d mi te wzruszenia serca pochodzi³y, a z tego, ¿e mi
Pan dawa³ bytnoæ i przytomnoæ swojê w duszy barzo jasn¹ i czu³¹. […] a serce
tego mizerne znieæ nie mog³o, czy wyskoczyæ, czy siê rozsiecz chcia³o, dziwy we
mnie czyni³o jako co ¿ywego, ryki, skoki, trzêsienia, a¿em od zmys³ów odchodzi³a, nie mog¹c ani pojmowaæ, ani patrzyæ, ani s³yszeæ, bo tak we mnie by³a ta
przytomnoæ Boska, ¿e dusza si³y swe gubi³a, ani pamiêci, ani rozumu wniwczym
ruszyæ. Nie mogê wyraziæ – prawie jakoby dusza zniknê³a w Bogu, a Bóg sam
77
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w niej operowa³. Ona swoich w³asnoci nic nie u¿ywa ani ruszy, jeno co sam Bóg
wlewa. […] A nied³ugi to czas, czasem nad³u¿ej pó³ godziny jakie, i nie wiem,
jeli bêdzie czasem krócej, przez kwadrans, przez pacierz, czasem barzo krótko,
tylko jako dotchnieniem jakimsi prêdkim, pokazaniem a wzruszeniem ducha wielkim (AM, s. 208-209).
Zawarte w tym opisie reakcje organizmu z powodzeniem zaliczyæ mo¿na do
cielesnych oznak ekstazy. Pojawia siê tu i stan kataleptyczny, i zawieszenie zmys³ów. Dodatkowo wystêpuje ambiwalencja uczuæ, po³¹czenie cierpienia z przyjemnoci¹ obcowania z Bogiem. W¹tpiæ nale¿y natomiast, czy ekstazê Marchockiej
okreliæ mo¿na za Miros³aw¹ Hanusiewicz jako akt poznawczy, w którym cz³owiek
rozprasza sensoryczne iluzje i odkrywa, ¿e rozkosz jest cierpieniem, ono za – nadludzkim szczêciem81. Pasyjnoæ jest nieod³¹cznym elementem ¿ycia wewnêtrznego karmelitanki i uwidacznia siê nie tylko w stanach ekstatycznych, lecz tak¿e
w codziennych zmaganiach z cierpieniem. Ponadto Marchocka unika przedstawiania
swych prze¿yæ mistycznych w kategoriach rozkoszy, mówi raczej o wzruszeniu.
Na uwagê zas³uguje bierna postawa mistyczki. To Bóg jest tym, który dzia³a, przepe³nia duszê ³askami, operuje w niej, a Jego ingerencja jest wrêcz namacalna.
Nieco dalej Marchocka opisuje reakcje cia³a w zale¿noci od treci, jakie stanowi³y przedmiot owieceñ Boskich: Wszytko to wed³ug sposobów bywa³o. Jeli
bêdzie z wiêkszym podniesieniem ducha, wyraniejszym sposobem, w wy¿szych
rzeczach, to te¿ barziej d³u¿ej i serce wed³ug materyjej robi. Kiedy co z pociech¹,
z weselem – dobroæ, mi³oæ Boska – to skoki, latania etc. Kiedy z mêki Pañskiej,
z ¿ycia tu abo w materyi w ciemnoci – to ryki, wysadzania etc., ¿e nabieg³o czasem jak bu³ka chleba etc. (AM, s. 216).
Niejednokrotnie pojawia siê w Autobiografii motyw rozsadzaj¹cego siê
serca, niezdolnego pomieciæ wiat³o Boskiego objawienia. Wyranie widaæ przy
tym dwa aspekty ludzkiej natury: problem ograniczenia przez cia³o i niewystarczalnoci jêzyka. Przepe³nienie Bo¿¹ obecnoci¹ sprawia, ¿e cia³o staje siê naczyniem zbyt ma³ym, by zmieci³o siê w nim dowiadczenie bezporedniego
kontaktu ze Stwórc¹. Serce szaleje w ekstazie, bo doznaje czego, co wychodzi
poza granice ludzkiej kondycji, do czego cia³o nie nawyk³o. Ale serce jest tak¿e
uznawane za orodek uczuæ, co znaczy, ¿e stan ekstazy przekracza nie tylko
fizyczne, ale tak¿e emocjonalne dowiadczanie cia³a. Ludzki zasób uczuæ nie wystarcza, ¿eby zrozumieæ Bosk¹ deklaracjê mi³oci i odpowiedzieæ na ni¹. Ograniczenie czynnikami psychofizycznymi82 przejawia siê miêdzy innymi w niewyZob. M. Hanusiewicz, wiête i zmys³owe, s. 298.
Pochodzenie uczuæ i emocji mo¿e stanowiæ kwestiê sporn¹, jednak w bezporednim dowiadczeniu transcendentnego jako element ludzkiej natury podlegaj¹ one ograniczeniom tak samo
jak cia³o, s¹ ludzk¹ odpowiedzi¹ na prze¿ycie mistyczne, dlatego zaliczone zosta³y do psychicznych czynników osobowoci cz³owieka.
81
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ra¿alnoci prze¿yæ mistycznych. Jêzyk jako ludzkie narzêdzie komunikacji nie
jest w stanie oddaæ istoty spotkania z Bogiem ani opisaæ w pe³ni niezwyk³ych
reakcji organizmu.
Liczne choroby, jakie przechodzi³a matka Marchocka, oraz niezwyk³e dowiadczenia cia³a towarzysz¹ce mistycznym uniesieniom nie bez powodu budzi³y
w otoczeniu mniszki kontrowersje. Mog³y bowiem wiadczyæ zarówno o spoczywaj¹cej na niej ³asce, jak i opêtaniu, zw³aszcza ¿e autorka wspomina o drêczeniu, strachach, przytomnoci czartowskiej czu³ej i jawnej (AM, s. 106). O tym,
jak trudne by³o niekiedy rozró¿nienie miêdzy jednym a drugim, wiadczy wspó³czesny Marchockiej przypadek Zofii Tomickiej, kobiety opêtanej, która swój stan
poczytywa³a za szczególn¹ ³askê od Boga i drogê do zbawienia83. Mimo niew¹tpliwych oznak opêtania (szatan przemawia³ jej ustami) nie oskar¿ono jej o czary
ani herezjê, otoczona zosta³a natomiast opiek¹ jezuitów i opini¹ wiêtoci,
o czym wiadczy ¿ywot spisany przez jezuitê Stanis³awa Brzechwê84. Wojciech
Grupiñski podkrela, ¿e tak wa¿ny dla to¿samoci w³asnej religii problem racjonalne-aracjonalne Stanis³aw Brzechwa omieli³ siê rozstrzygn¹æ nie na korzyæ
teistycznego rozumu stoj¹cego na stra¿y integralnej ortodoksji doktryny, lecz na
korzyæ indywidualnego dowiadczenia wiary85.
Do nurtu indywidualnego dowiadczenia religijnego zalicza tak¿e Mariannê
Marchock¹86, przyporz¹dkowuj¹c niejako obie kobiety do tej samej kategorii
dowiadczenia spirytualnego. Jakkolwiek jednak fizyczne oznaki niezwyk³ych
prze¿yæ wydaj¹ siê do siebie podobne87, zachodzi miêdzy nimi istotna ró¿nica.
O ile bowiem Zofia z Tylic w trosce o swoje zbawienie otwiera³a swoj¹ duszê na
ocie¿ na dzia³anie mocy szatañskich, demonicznych, o tyle karmelitanka broni³a wstêpu do swojej nawet najbardziej niepozornym czartom.
Marchocka pisze: I zda mi siê, ¿em by³a pierwej jako wiêzieñ niecierpliwy,
têskni¹cy w tym wiêzieniu, w tych ciemnociach i pragn¹cy barzo wybawienia.
83
Wojciech Grupiñski zalicza przypadek Tomickiej do tzw. opêtañ ekspiacyjnych. Zob.
W. Grupiñski, Opêtanie ekspiacyjne po staropolsku? Przypadek Zofii Tomickiej, Poznañskie Studia Teologiczne XXIII (2009), s. 191-212.
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dodatkowy lub pos³uszeñstwa papie¿owi i Kocio³owi, a za sw¹ szczególn¹ misjê uwa¿ali walkê
z ka¿dym odstêpstwem od doktryny.
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Dlatego¿ kiedy siê dosta³o wiat³a i wolnoci, ju¿ siê zapomnia³o o wiêzieniu
i rozumia³o o wolnoci, a z tego by³o wesele, pociecha. A teraz czujê siê jako
wiêzieñ podany na wiêzienie, wiedz¹c o wiêzieniu (AM, s. 176).
Pierwszym skojarzeniem, jakie nasuwa siê czytelnikowi w zwi¹zku z powy¿szym fragmentem, jest uwiêzienie w ¿yciu doczesnym, w tej ziemi pustej i niedro¿nej. Taka interpretacja doskonale komponuje siê ze wspomnian¹ w poprzednim rozdziale negacj¹ wiata zewnêtrznego i wyobcowaniem z ziemskiej
rzeczywistoci. Jednak wyznanie o zamkniêtym wiêniu odczytaæ mo¿na tak¿e
w wê¿szej perspektywie – wiêzieniem jest dla Marchockiej nie tylko wiat, ale
tak¿e w³asne cia³o. Dusza, która dosta³a wiat³a i wolnoci, to dusza opuszczaj¹ca cia³o w momencie ekstazy. Powrót do zmys³ów jest bolesny, bo przypomina
duszy o balacie z krwi i koci ci¹gn¹cym j¹ w dó³ i oddalaj¹cym od Boga. Tradycja pojmowania cia³a jako wiêzienia siêga czasów przedchrzecijañskich. Ju¿
dla Platona cia³o stanowi tylko chwilowe miejsce pobytu duszy, jest dla niej wiêzieniem, a nawet mogi³¹88. Myl wczesnochrzecijañska przyswoi³a sobie ten platoñski stosunek do cia³a. Wed³ug w. Paw³a nie ma zgody miêdzy pragnieniami
ducha i cia³a, aby nale¿eæ do Chrystusa, nale¿y ukrzy¿owaæ cia³o swoje z jego
namiêtnociami i po¿¹dliwociami89. Orygenes twierdzi³ z kolei, ¿e Bóg stworzy³
cia³a w tym celu, aby w nich uwiêziæ dusze za pope³nione przez ludzi grzechy90.
Tertulian reprezentowa³ jeszcze bardziej skrajne pogl¹dy. Wed³ug niego wszystko, co nale¿y do cia³a, jest z³e, cz³owiek za jest wy³¹cznie cia³em, a ka¿dy pierwiastek dobra pochodzi tylko od Boga. Dla w. Jana od Krzy¿a cia³o jest wiêzieniem, w którym nale¿y zamkn¹æ okna zmys³ów, by w ciemnoci i pustce, w tak
zwanej nocy ciemnej zmys³ów nast¹piæ mog³o ca³kowite zjednoczenie z Bogiem91. Dopiero ogo³ocenie cia³a z w³adz poznawczych, zerwanie wiêzi ze wiatem zewnêtrznym umo¿liwia cz³owiekowi spotkanie Boga. Bóg mo¿e wlaæ swoj¹ ³askê tylko do duszy oczyszczonej, pozostaj¹cej jak gdyby w pró¿ni.
Miros³awa Hanusiewicz wskazuje drugi biegun mylenia – zakorzenion¹ w filozofii tomistycznej barokow¹ sztukê i poezjê religijn¹, które w konkretnym dowiadczeniu artystycznym potwierdzaj¹ duchow¹ jednoæ osoby i daj¹ wyraz
prawdzie, ¿e stworzenie, w ca³ej swej niedoskona³oci i moralnym rozdarciu,
mo¿e zaznaæ (choæ przecie¿ nie – pomieciæ) Nadprzyrodzonego, byæ ziemsk¹
przestrzeni¹ Jego obecnoci92.
Nasuwa siê jednak pytanie, czy dla wszystkich poetów baroku cz³owiek rzeczywicie stanowi³ jednoæ duszy i cia³a. Na przyk³ad w poezji Miko³aja Sêpa
Szarzyñskiego najwyraniej uwidacznia siê dualizm degraduj¹cy i potêpiaj¹cy
88
89
90
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Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, Warszawa 200722, s. 100.
Ga 5,16-24.
Zob. S. Kowalczyk, Cia³o cz³owieka, s. 48.
Jan od Krzy¿a, Droga na Górê Karmel, t³um. i oprac. B. Smyrak, Warszawa 2002, s. 27.
M. Hanusiewicz, wiête i zmys³owe, s. 292.
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cielesnoæ, skarga na fizycznoæ, która ogranicza duszê i spycha j¹ w odmêty
grzechu. Cia³o by³o nieprzyjacielem, z którym wieæ nale¿a³o wojnê o zbawienie
duszy.
Marianna Marchocka traktowa³a swoje cia³o bardzo surowo. Stosowa³a ró¿ne praktyki ascetyczne, by ujarzmiæ ¿ywoæ natury i poskromiæ afekty cia³a93.
Prze¿ywaj¹c pokusy przeciwko drugiemu lubowi zakonnemu94, nosi³a habit
przez ca³¹ dobê, nie zdejmuj¹c go nawet do snu95. Poci³a, oprócz obowi¹zkowych dni postnych, zawsze w rody, ale czêsto narzuca³a sobie wstrzemiêliwoæ
od pokarmów miêsnych tak¿e w innych dniach. Nosi³a w³osiennicê, u¿ywa³a
dyscypliny i ¿elaznego ³añcuszka, choæ spowiednik w trosce o jej zdrowie zaleca³ æwiczenie cia³a najwy¿ej rêcznikiem96. Nie przywi¹zywa³a wagi do s³abego
stanu zdrowia, t³umacz¹c: […] ja widzê naturê swojê ró¿n¹ od inszych, grubsz¹,
niena³o¿on¹ w to, a dlatego mog¹c¹ znieæ wiêcej, bo niejednak¹ drog¹ Pan
prowadzi wszytkich (AM, s. 241). Zgodnie z tym przewiadczeniem nie skar¿y³a
siê na bolesne dolegliwoci, przemilcza³a nawet uraz kolana, usi³uj¹c normalnie
wykonywaæ swoje obowi¹zki97.
Za nieod³¹czny element prze¿yæ mistycznych uznaje siê powszechnie uniesienie mi³osne. Anselm Grün twierdzi wrêcz, ¿e prze¿ycie erotyczne jest nie tylko naturaln¹, ale wrêcz konieczn¹ czêci¹ dowiadczenia mistycznego: Eros
i mistyka nale¿¹ do obszaru tych samych dowiadczeñ. Eros, jako namiêtne pragnienie zespolenia i zjednoczenia, musi przenikaæ mi³oæ do Boga, aby cz³owiek
móg³ ca³kiem Jemu siê poddaæ i w ten sposób zjednoczyæ siê z nim. […] Eros
przez ca³y czas popycha go w ramiona kochaj¹cego Boga i pozwala mu prze¿yæ
w Nim wype³nienie swojej têsknoty i przemianê swoich uczuæ98.
Zjednoczenie mi³osne w³aciwe jest mistyce oblubieñczej, której czo³owymi
przedstawicielami byli w. Teresa z Ávila i w. Jan od Krzy¿a. Fakt, ¿e oboje
zwi¹zani byli z Karmelem, rzutuje w pewien sposób na postrzeganie ich karmelitañskich nastêpców. Wielu badaczy, zasugerowanych podobieñstwem Ksiêgi
¿ycia Teresy Wielkiej i Autobiografii mistycznej Marianny Marchockiej uparcie
doszukuje siê w tej drugiej oznak mi³osnego zapatrzenia w Oblubieñca i mistycz93
Tu afekty w znaczeniu gwa³townych emocji, namiêtnoci, ale i przywi¹zania do rzeczy
doczesnych. Georges Bataille uwa¿a, ¿e umartwienie siê to sposób na pogodzenie pragnienia zbawienia z pragnieniem pogr¹¿enia siê w miertelnej rozkoszy mi³osnych objêæ (Zob. G. Bataille,
Erotyzm, t³um. M. Ochab, Gdañsk 20072, s. 232). Dalsza analiza Autobiografii wyka¿e jednak, ¿e
w przypadku Marianny Marchockiej nie mo¿e byæ mowy o erotycznym pod³o¿u ascezy.
94
Tradycyjnie za drugi uznaje siê lub ubóstwa, z kontekstu wynika jednak, ¿e autorka ma na
myli lub czystoci: rozumia³am, ¿e ja to chorobê jak¹ dziwn¹ cierpiê, wstyd miê hamowa³ do
powiadania tego komu (AM, s. 104).
95
AM, s. 106.
96
AM, s. 201-202.
97
AM, s. 84.
98
A. Grün, G. Riedl, Mistyka i Eros, t³um. M. Ruta, Kraków 1998, s. 71.

AUTOIDENTYFIKACJA I DOWIADCZENIE CIA£A W AUTOBIOGRAFII MISTYCZNEJ

255

nego z Nim zjednoczenia. Tymczasem Marchocka, doæ obszernie wszak relacjonuj¹ca prze¿ycia swojego cia³a, nie wspomina nigdy o towarzysz¹cej ekstazie
gor¹czce zmys³ów. Kiedy pisze: Nie masz nic i w czasie, i w wiecznoci, na co
siê poddaje, mi³oæ jako go³o Boga dla Boga, z jakiem zniszczeniem siebie od
wszystkiego, co nie jest Bóg (AM, s. 213), ma na myli poczucie zespolenia, któremu towarzyszy poryw uczuæ. Nie ma tu jednak ani ladu erotyzmu, pojawia
siê natomiast motyw destrukcji w³asnego ja i rozp³yniêcia siê w mi³oci Bo¿ej,
wi¹¿¹cy siê z odrzuceniem wszystkiego, co ziemskie99. Nasuwa siê pytanie, czy
brak wzmianek na temat prze¿yæ erotycznych nie wynika przypadkiem z niewiadomoci autorki, która nie umia³a takowych dowiadczeñ rozpoznaæ. Opinie badaczy przecz¹ istnieniu takiej mo¿liwoci. Georges Bataille zauwa¿a bowiem: [U w.
Teresy] dowiadczeniu kontemplacji towarzyszy³o bardzo wczesne rozpoznanie
zwi¹zków radoci duchowej z emocj¹ zmys³ow¹. Jak pisze ojciec Beinaert, mistycy byli doskonale wiadomi zmys³owych odruchów, jakich w swoim dowiadczeniu doznawali100. Podobne stanowisko zajmuje Denis de Rougement. Jego
zdaniem, Geniusze jak w. Jan od Krzy¿a i w. Teresa byli lepiej ni¿ ktokolwiek
zorientowani w niebezpieczeñstwach duchowej lubie¿noci. […] Otó¿ oboje
mówi¹ na ten temat tak swobodnie, ¿e nie dostrzega siê ju¿, co w³aciwie mia³yby oznaczaæ w ich wypadku powszednie podejrzenia o st³umienie, wyparcie ze
wiadomoci101.
Znaj¹c skrupulatn¹ naturê Marchockiej, mo¿na przypuszczaæ, ¿e nie tylko
by³aby w stanie rozpoznaæ wszelkie poruszenia cia³a równie dok³adnie jak mistycy hiszpañscy, ale przede wszystkim nie stroni³aby od opisania ich w Autobiografii, zgodnie z przyjêt¹ zasad¹ szczeroci wobec spowiednika. Milczenie
zakonnicy na temat doznañ erotycznych t³umaczyæ mo¿e poni¿szy fragment jej
wyznañ, nastêpuj¹cy bezporednio po opisie pokus przeciwko lubowi czystoci: Bo te¿ wola moja z ³aski Bo¿ej nie by³a sk³onna do tego, i owszem, z tak¹
przykroci¹ cierpia³am to, ¿eby mi by³o ³acniej a z wiêksz¹ kontentacyj¹ frymarczyæ siê na nie wiem jakie mêki i czyæcowe, ni¿ to czuæ i cierpieæ. I samam o to
Boga prosi³a, ¿eby mnie by³ tym raczej kara³ i w to odmieni³ (AM, s. 105).
Mo¿na wnioskowaæ, ¿e Marchocka nie odczuwa³a potrzeby wra¿eñ seksualnych, wszelkie doznania zwi¹zane ze sfer¹ seksualnoci by³y dla niej przykre
i nie wi¹za³y siê z odczuciem przyjemnoci (pytanie o przyczynê takiego nastawienia zostawiæ nale¿y psychoanalitykom). Gdyby jej ekstazy wi¹za³y siê z prze¿yciami erotycznymi, odczuwa³aby je zapewne jako karê. Sama zablokowa³a
wiêc swoje reakcje, wydzieli³a jakby ze swojego cia³a ten obszar, który nie mia³
uczestniczyæ w dowiadczeniu mistycznym.
99
100
101

Por. K. Kaczor-Scheitler, Mistycyzm hiszpañski, s. 114.
G. Bataille, Erotyzm, s. 220.
D. de Rougement, Mi³oæ a wiat kultury, s. 125.
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Mówi¹c o cielesnym wymiarze ekstazy, wspomnieæ nale¿y jeszcze jedno zjawisko marginesowe w mistyce Marchockiej. Marginesowe nie dlatego, ¿e niewarte uwagi, ale dlatego, ¿e zosta³o przemilczane przez sam¹ autorkê, wiadomoæ
o nim pojawia siê dopiero w wiadectwach spowiednika i wspó³sióstr. Chodzi tu
o stygmaty, jakie pojawi³y siê na ciele zakonnicy w ostatnich miesi¹cach jej ¿ycia. By³y to rany nad kolanami i ³okciami102 oraz w boku, bielsze ni¿ cia³o, a jakoby mg³¹ otoczone (AM, s. 276). Stygmaty uchodz¹ za znak pe³nego zjednoczenia z Chrystusem w Jego mêce, osi¹gniêcia pe³ni w naladowaniu Jego
cierpieñ. Zenomena P³u¿ek wysuwa przypuszczenie, ¿e maj¹ zwi¹zek z okrelonymi cechami osobowoci, takimi jak submisyjnoæ, sugestywnoæ i zdolnoæ do
identyfikacji z obiektem103. Niemniej jednak zjawisko stygmatyzacji jest trudne
do zbadania, nie tylko dla psychologów, ale te¿ dla lekarzy.
Matka Marchocka powiêca swemu cia³u wiele uwagi. Nie eksponuje jednak
„fizjologicznych niezwyk³oci, jak chcia³aby Miros³awa Hanusiewicz. Jej postawa wobec w³asnej cielesnoci to zainteresowanie osoby g³êboko wiadomej wiêzi
miêdzy dusz¹ i cia³em, drobiazgowa analiza, która odkrywa zarówno wnêtrze, jak
i jego zewnêtrzn¹ pow³okê. Opisy niezwyk³ych stanów mistycznych nie zajmuj¹
w jej Autobiografii wiele miejsca. Centralnym punktem wyznañ karmelitanki jest
bowiem jej relacja z Bogiem, ta za wykracza daleko poza granice cia³a. Im g³êbsza staje siê wiê z Wszechmog¹cym, tym mniej potrzeba mistycznych uniesieñ
i tym bardziej mistyk oddala siê od pojmowania zmys³owego na rzecz mistyki
codziennoci – konsekwentnego realizowania cnót chrzecijañskich w praktyce.

*
Dla wiêkszoci badaczy Autobiografia mistyczna to przede wszystkim zapis
bogatego ¿ycia wewnêtrznego skromnej zakonnicy, który analizowaæ nale¿y
z pomoc¹ dyskursu teologicznego. Pomija siê natomiast obszerne partie tekstu
powiêcone opisom kondycji fizycznej autorki, jej dolegliwociom, odczuciom
i reakcjom, nie dostrzegaj¹c g³êbokiego zwi¹zku miêdzy stanem fizycznym zakonnicy a jej prze¿yciami duchowymi. Wysuwana przez licznych badaczy teza
o marginalizacji zjawisk nadzwyczajnych, jakkolwiek w pe³ni uzasadniona, s³u¿y nader czêsto usprawiedliwieniu pobie¿nej zaledwie analizy stale powracaj¹cego w Autobiografii problemu cia³a. Tak¿e aspekt psychologiczny odgrywa
w Autobiografii istotn¹, choæ nie zawsze docenion¹ rolê. Drobiazgowa i skrupulatna introspekcja autorki wyznañ mo¿e stanowiæ dla psychologów, teologów
i literaturoznawców cenne ród³o wiedzy o psychicznym pod³o¿u dowiadczeñ
mistycznych, o reakcjach cz³owieka na bezporedni kontakt z Tajemnic¹ i próbie
wyra¿enia tych prze¿yæ za pomoc¹ jêzyka.
102
Usytuowanie ran w miejscach innych, ni¿ g³osi tradycja, sk³ania³o wiadków przekonanych
o wiêtoci karmelitanki do zachowania ostro¿noci. St¹d skrelenia i poprawki w rêkopisach.
103
Z. P³u¿ek, Psychologiczna analiza, s. 108.
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W uniesienia mistyczne Marianny Marchockiej zaanga¿owane by³y wszystkie jej w³adze, zarówno cielesne, jak i duchowe. Mimo ¿e cia³o stanowi w relacji
z Bogiem raczej ograniczenie, a sama zakonnica ma do niego stosunek negatywny, si³a dowiadczenia mistycznego razem z dusz¹ obejmuje tak¿e zewnêtrzn¹,
cielesn¹ jej pow³okê. Jakkolwiek w wyznaniach karmelitanki widoczne s¹ wiêc
lady mylenia dualistycznego, jej prze¿ycia religijne powiadczaj¹ nierozerwaln¹ jednoæ duszy i cia³a. Cielesnoæ Marchockiej jest w pewien sposób wysublimowana. Podporz¹dkowana zosta³a bowiem najwy¿szemu celowi, jakim by³o dla
zakonnicy osi¹gniêcie zbawienia. Duchowoæ Marchockiej, a przez to tak¿e jej
doznania cielesne, rozwija³a siê w okrelonym kierunku – w kierunku zjednoczenia z Chrystusem poprzez naladowanie Jego Mêki. Choæ mistyka pasyjna
zak³ada³a umartwienie cia³a (niekiedy a¿ do samookaleczenia), ostatecznie przypomina³a o jego zbawczej roli, gdy¿ w³anie dziêki cierpieniu fizycznemu mo¿liwe sta³o siê odkupienie cz³owieka. Pasyjnoæ przejawia siê w ¿yciu matki Marchockiej nie tylko na p³aszczynie bolesnych doznañ cia³a. Poczucie samotnoci
i oddalenia od Boga towarzysz¹ce nocy zmys³ów upodabnia³o karmelitankê do
Chrystusa modl¹cego siê w Ogrójcu, opuszczonego przez uczniów, prze¿ywaj¹cego ju¿ nadchodz¹c¹ mêkê. Dowiadczenie wewnêtrzne Marianny Marchockiej
nosi³o zatem znamiona nie mistyki oblubieñczej, a mistyki Ogrójca  naznaczone by³o cierpieniem i ca³kowitym poddaniem woli Bo¿ej, modlitw¹ zroszon¹
krwawym potem umartwionego cia³a.
SUMMARY
Researchers agree that Mystical Autobiography of Marianna Marchocka, written at the end of
the 1640’s and published in 1939 by Karol Górski, is an extraordinary phenomenon in 17th-century
Polish literature, especially in Polish mystical literature. The Autobiography, compared with such
works as the Autobiography of Teresa of Ávila, testifies to spiritual development of the Carmelite,
provides a psychological study and a thorough record of female body experience. Despite the
negativistic attitude of the nun to her body, as emphasized by researchers, both spirit and body were
engaged in the mystical experiences of Marianna Marchocka – the body was involved in the
experience of union with Jesus Christ. This article is an attempt to analyze spiritual and bodily signs
of the Carmelite’s experience of a mystical relationship with God. Knowledge of the author’s
personality and her attitude to her work, just like the analysis of mystical elation described in the
Autobiography (paying special attention to the nun’s psyche and spirituality, and extraordinary
bodily experience accompanying ecstasy) would not be possible without examining the genesis of
the work, the importance that Marchocka attached to the act of writing itself and the author’s writing
skills. What is of interest here is not only the bond between the Carmelite’s physicality and
spirituality and her inner experiences and relationship with God, but also the literary expression of
her attitude to her psyche and body.

Key words
Polish literature, mysticism in the 18th century, Marianna Marchocka,
autobiography of mystical experience, account ofexperiencing the female body, mystical ecstasy
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Æwiczenie duchowe zapisane przez hierofanta.
Psalmy przysz³oci Zygmunta Krasiñskiego*
Spiritual Exercises Written by a Hierophant. Psalms of the Future by Zygmunt Krasiñski
W dwusetn¹ rocznicê urodzin poety

W latach czterdziestych XIX stulecia nie tylko Zygmunt Krasiñski by³ przera¿ony niedobr¹ sytuacj¹ polityczn¹ w Europie. Jak s¹dzi³, znajduj¹ce zwolenników ideologie i ukazuj¹ce siê ksi¹¿ki odbior¹ Polakom podstawê ich si³y w czasie
z³ym, to znaczy zniszcz¹ wiernoæ zasadom religii i respekt wobec wypracowanego przez stulecia szlachetnego etosu. By ich umocniæ, opublikowa³ w 1845
roku trzy pierwsze Psalmy przysz³oci: Psalm wiary, Psalm nadziei i Psalm mi³oci. Sprowokowany polemik¹ Juliusza S³owackiego, a tak¿e moralnymi skutkami rewolty 1846 roku, w 1848 roku wyda³ w Pary¿u utwory tego cyklu, poszerzaj¹c zestaw o jeszcze dwa: Psalm ¿alu oraz Psalm dobrej woli. Wiele razy
i bardzo g³êboko analizowano historiozoficzne przes³anie tej poezji. Równie dog³êbnego namys³u wymaga³oby rozwa¿enie jej teologicznych treci, niezwykle
istotnych nie tylko z tego powodu, ¿e nios¹ tezê, i¿ Polacy s¹ narodem mesjañskim  czêsto w ówczesnej kulturze i przez wielu wyra¿an¹. Nim jednak dojdzie
do takiego teologicznego odczytania, konieczne jest skupienie siê na tym, jak ta
mesjanistyczna wiara wieszcza jest wyra¿ana. Dlaczego i po co wybra³ psalmicznoæ?
Psalmy przysz³oci przez d³ugi czas by³y jednym z najwa¿niejszych utworów wyra¿aj¹cych i kszta³tuj¹cych polskie dowiadczenie narodowe w wietle
prze¿ywanej wiary. By³y jednym z tych dzie³, które dawa³y mo¿liwoæ przyjêcia
w³asnego po³o¿enia nie jako klêski i beznadziei. W dziewiêtnastowiecznym kanonie Polaków, ale i jeszcze potem, zajmowa³y takie poczesne miejsce wespó³
* Artyku³ jest fragmentem wiêkszej ca³oci powiêconej psalmom poetów.
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z Dziadami, Litani¹ pielgrzymsk¹, Przedwitem, hymnami S³owackiego, Pieniami Janusza, póniej i Sienkiewiczowsk¹ Trylogi¹ oraz kilkoma jeszcze tekstami.
Nieraz spotykam siê ze stanowczym zdziwieniem, có¿ w³aciwie wspólnego
z biblijnymi psalmami ma cykl Krasiñskiego. Zreszt¹ naprawdê dzie³o wieszcza
formalnie wcale nie przypomina wskazywanego tytu³em swego podstawowego
pierwowzoru gatunkowego. Tym bardziej nale¿y dzi podkreliæ, ¿e w pierwszych dekadach funkcjonowania wspomnianych utworów Krasiñskiego braku
psalmicznoci nie zarzuca³ im nikt, nawet najwybitniejszy polski biblista czasów romantyzmu, ks. Walerian Serwatowski, gdy napisa³ ich recenzjê1.
I. SPÓR KATOLIKA Z POET¥
Wprawdzie wspomniana recenzja jest i nieco interwencyjna, bo wp³yw poety okazuje siê nieprzeciêtny: M³odzie¿ nasza lgnie do pism jego, i s³usznie zachwyca siê nimi, a panienki psalmów jego na pamiêæ siê ucz¹2. Tymczasem ks.
Walerian Serwatowski obawia siê, ¿e z tym wp³ywem nie tylko postawy religijne bêd¹ siê umacniaæ, co sprawiedliwie poecie przyznaje, ale i niezgodne z katolick¹ wiar¹ uznawanie reinkarnacji. To ju¿ wczeniej niepokoi³o ks. Aleksandra
Je³owickiego3. Zreszt¹ nie tylko o wêdrówkê dusz katolik powinien siê w tym
wypadku spieraæ z poet¹, bo i sama koncepcja trynitarna jest w jego utworach
trochê niejasna. Nie mówi¹c ju¿ o takich sprawach, jak to by
I jako On nas stworzy³, tak my tworzyæ dalej
I z wnêtrza nas samych wyprowadzaæ wiaty,
By prz¹æ Mu, jak nam uprz¹d³, widomoci szaty [ ].
(PW, 74-76)4

albo:
Teraz gdy rozgrzmia³ siê ju¿ s¹d Twój w niebie
Ponad lat zbieg³ych dwoma tysi¹cami,
Daj nam, o Panie, wiêtymi czynami
ród s¹du tego samych wskrzesiæ siebie!
(PD, 13-16)
W. Serwatowski, Psalm wiary Zygmunta Krasiñskiego, Krzy¿ 2 (1867), s. 13-14.
Tam¿e, s. 13.
3
Z. Krasiñski, Listy do ró¿nych adresatów, oprac. Z. Sudolski, t. II, Warszawa 1991, s. 220-221 (list do A. Je³owickiego z 8.10.1848).
4
Psalmy przysz³oci cyt. z: Z. Krasiñski, Dzie³a literackie, wyb. P. Hertz, t. II, Warszawa 1973,
s. 193-259. Stosujê nastêpuj¹ce skróty: PW  Psalm wiary; PM – Psalm mi³oci; PN – Psalm nadziei; P¯  Psalm ¿alu; PD – Psalm dobrej woli. Po skrócie tytu³u podajê numeracjê wersów wed³ug cyt. edycji.
1
2
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Jest faktem, ¿e Psalmy przysz³oci nale¿¹ do tego okresu twórczoci Krasiñskiego, w którym jego rozterki religijne oddalaj¹ go w niektórych doktrynalnych
szczegó³ach od nauki Kocio³a. Sam zreszt¹ zdawa³ sobie z tego sprawê. Tezy
o charakterze teologicznym wyra¿one w psalmicznym cyklu opracowa³ jednoczenie w formie dyskursywnej w nieukoñczonym traktacie O stanowisku Polski
z Bo¿ych i ludzkich wzglêdów. Znacznie póniej, gdy by³ na innym etapie osobistego ¿ycia religijnego, w obawie przed wszczêciem zamêtu w duszach odbiorców zaleci³ nawet, by zasiêgn¹æ opinii zmartwychwstañców, czy mo¿na bez
szkody w wierze opublikowaæ ten traktat. To zalecenie spe³nili dopiero spadkobiercy poety. Os¹d teologów by³ krytyczny5. Gest romantycznego wieszcza, który stawia autorytet Kocio³a wy¿ej ni¿ w³asne natchnione moce poznawcze
i dlatego cofa zamiar drukowania, wydaje siê zdumiewaj¹cy w epoce przeceniaj¹cej indywidualizm geniuszów. wiadczy te¿ o sumieniu samego autora.
Wprawdzie to wszystko zdarzy siê trochê póniej, gdy bêdzie on o wiele bardziej troskliwie podtrzymywa³ swoje wiêzi z Kocio³em, równie¿ w zakresie ¿ycia sakramentalnego.
Podczas lektury cyklu za ³atwo siê z kolei przekonaæ, ¿e sformu³owania teologiczne mog¹ siê raczej nasuwaæ odbiorcom, gdy¿ zazwyczaj stanowi¹ element
wieloznaczeniowej, semantycznie bogatej kreacji poetyckiej, przewa¿nie opartej
na Biblii oraz tekstach liturgicznych6. Nie maj¹ takiej oczywistoci pojêciowej,
jak¹ osi¹gaj¹ w narracji O stanowisku Polski. To jest zreszt¹ specyficzne dla
wszelkiej poezji, a nie tylko tych w³anie utworów Krasiñskiego7. Zatem pierwszy z zacytowanych wy¿ej przyk³adów, piêkny obraz poetycki mówi¹cy o ludziach tworz¹cych, przêdz¹cych Bogu widomoci szatê, móg³by byæ po
Z. Krasiñski, Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyñskiego, Bronis³awa Trentowskiego, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1988, t. II, s. 304, p. 21.
6
Psalmy przysz³oci s¹ najbardziej zwi¹zanym z tekstem Biblii utworem Krasiñskiego. Uda³o
mi siê odnaleæ 180 intertekstualnych powi¹zañ z Pismem wiêtym, co przedstawi³em w referacie
Psalmy przysz³oci  historia zbawienia. Referat zosta³ wyg³oszony w Opinogórze na konferencji
zorganizowanej przez Uniwersytet Miko³aja Kopernika z okazji dwusetnej rocznicy urodzin poety
i znajdzie siê w ksi¹¿ce pokonferencyjnej.
7
Edward Kasperski zwraca³ uwagê na problem wzajemnej relacji, a w³aciwie wzajemnej
nieprzek³adalnoci, wzajemnej nieadekwatnoci kategorii literackich, specyficznych dla poezji oraz
doktrynalnych kategorii religijnych, heterogenicznych wobec warunków i w³aciwoci literatury
(E. Kasperski, Religijnoæ a literatura romantyczna, [w:] Religie i religijnoæ w literaturze i kulturze romantyzmu, red. E. Kasperski, O. Krysowski, Warszawa 2008, s. 18). Trzeba dodaæ, ¿e owa
sieæ relacji nabiera szczególnego charakteru, kiedy doktrynalne kategorie religijne s¹ funkcj¹ biblijnych kategorii literackich  funkcj¹ tak ich pojêciowego spetryfikowania doktrynalnego, jak nieod³¹cznie np. ich natury metaforycznej czy parabolicznej. W takich wypadkach zachodzi napiêcie
miêdzy dyskursem zbli¿onym do filozoficznego a mow¹ poetyck¹. Jest to napiêcie niejako nieusuwalne, tworz¹ce w³asny styl teologii (przede wszystkim widoczne w katolicyzmie). Jednak taka
teologia, choæ mówi przecie¿ o Bogu niepojêtym, to jednak mo¿liwym do fortunnego przekazu
w narracji religijnej, która daje siê zrozumieæ i za pomoc¹ której cz³onkowie Kocio³a mog¹ siê
ca³kiem rozs¹dnie porozumieæ. Mog¹ te¿ Boga g³osiæ za pomoc¹ rodków dostêpnych mowie.
5
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prostu literack¹ interpretacj¹ znanej z Biblii prawdy, ¿e rzeczy jego niewidzialne
od stworzenia wiata, przez rzeczy uczynione widzialne bywaj¹, to jest ona wieczna jego moc i Bóstwo (Rz 1,20)8. Wobec tego wszystko, co uczynione na ziemi,
tak¿e dzie³a cz³owieka, wiadcz¹ o swej g³ównej przyczynie, to znaczy o Stworzycielu. Przecie¿ nawet tak teologicznie wiadomy myliciel, jak jezuita Maciej
Kazimierz Sarbiewski, twierdzi³ w XVII wieku, po raz pierwszy u¿ywszy podobnego okrelenia w dziejach myli o poezji, ¿e poeta jest twórc¹ na podobieñstwo
Boga Stwórcy. Nie ma jakich dowodów znajomoci przez Krasiñskiego tej staropolskiej koncepcji. Jednak mo¿na by siê nawet dopatrzyæ podobieñstwa w ujêciu sprawy przez obu polskich poetów. Gorzej, gdyby naszemu romantykowi
chodzi³o o to, ¿e to cz³owiek stwarza Bogu co w rodzaju widzialnego Jego
cia³a, bo to ju¿ jest oczywisty panenteizm. Naturalnie, tekst Psalmu wiary jest
tak sformu³owany, ¿e nie trzeba koniecznie tak tego ostatniego sensu w nim widzieæ. Tymczasem taki sens siê ju¿ w ca³ej oczywistoci nasuwa, gdy czytamy
dyskursywne opracowanie tego tematu w traktacie O stanowisku Polski. Krasiñski przedstawia tam stwarzanie jako prawo wiekuiste, jedno¿ i to samo we
wszechduchu, czyli w samym Bogu oraz we wszystkich duchach stworzonych.
[…] Bóg wszystek udzieli³ siê i udziela wci¹¿ czemu drugiemu, czyli stworzy³
i wci¹¿ stwarza wiat  stwarzaæ albowiem, to udzielaæ siê czemu, co nie jest,
ale co bêdzie, kiedy mu siê udzielê  ka¿den czyn nie czym innym. – W wiecie
stworzonym wszystko trwa, rozwija siê, ¿yje wnêtrzn¹ tego samego prawa9. Jest
to ewidentna koncepcja emanacji Bóstwa, które na przestrzeni czasu dalej stwarza siebie, stwarzaj¹c wiat. Im wy¿sza forma organizacji bytu, tym to stworzenie pe³niejsze, tym bardziej jest jak Bóg. To prawo przejawia siê ju¿ w przyrodzie nieo¿ywionej, ale dot¹d najdoskonalej w stanie ¿ycia spo³ecznego:
W ludzkoci stan spo³eczny, którego uwiêcenie i wywy¿szenie celem ludzkoci,
stan spo³eczny, mówiê, jest w³anie tym udzieleniem siê sobie duchów ludzkich
nawzajem. – Wszêdzie i zawsze kto daje, ten odbiera  kto kocha, ten wzmaga
siê  kto z siebie siê wylewa, czyli stwarza co na zewn¹trz, ten w tej samej chwili wy¿ej stwarzany sam. Im duchy wy¿sze, tym widoczniejsze dzia³anie tego prawa w nich  tym wyraniej, prêdzej, dotkliwiej ¿ycie w nich wykwita za jego dope³nieniem [siê  GK]; i to s³uszna, bo tym tylko wy¿sze one, ¿e od dawniejszego
czasu go dope³niaæ zaczê³y10.
8
Poniewa¿ Z. Krasiñski przytacza³ Pismo wiête w przek³adzie gdañskim (choæ sam najprawdopodobniej czyta³ je g³ównie po francusku, a potem poszukiwa³ polskich odpowiedników danego
fragmentu), dlatego w niniejszym artykule cytacje i odniesienia biblijne podajê za tym t³umaczeniem z edycji: Biblia wiêta, to jest wszystko Pismo wiête Starego i Nowego Przymierza, Warszawa [w³ac. Wiedeñ] 1869.
9
Z. Krasiñski, O stanowisku Polski z Bo¿ych i ludzkich wzglêdów, [w:] ten¿e, Pisma, t. VII,
Kraków – Warszawa 1912, s. 38.
10
Tam¿e, s. 38-39

ÆWICZENIE DUCHOWE ZAPISANE PRZEZ HIEROFANTA

263

W rozwijanej koncepcji samostwarzania siê Boga i ci¹g³ego samostwarzania
siê ju¿ przez Boga stworzonego cz³owieka tym, co widzialne, maj¹ byæ ludzkie
czyny i ich rezultaty. Wprawdzie jest to trochê tak ujête przez poetê, jakby interpretowa³ on nakaz Pana Jezusa z Kazania na górze, by ludzie uczynki wasze
widzieli, a chwalili ojca waszego, który jest w niebiesiech (Mt 5,16). Czytamy
w traktacie: Jak On nas stworzy³ z niczego, to jest wyla³ z Siebie, tak my znów
doszli do pewnego stopnia duchowoci ¿ywej, wylewaæ Jego prawo bêdziem z siebie i nim urz¹dzaæ i stroiæ zewnêtrzn¹ naturê, na nowe lutnie, ¿e tak siê wyra¿ê,
naci¹gaæ dawne ¿ycia struny. Wed³ug Jego woli wiêtej, z nasz¹ zros³ej, bêdziem
snuæ z siebie samych nastêpne dzieje ¿ywota naszego wiecznego i wszystkie zewnêtrzne kszta³ty nasze, a tych naszych kszta³tów przeci¹gnieniem i zwierzchni¹
obwijk¹ bêd¹ wiaty wszechwiata.  My bêdziem ich wewnêtrznymi ¿ywotami,
ich bij¹cymi sercami  one naszymi czynami  one szatami Boga, tkanymi przez
nas, a im lepiej i g³êbiej Go poznamy przez ten czyn i twórczoæ nasz¹, tym On
siê nam bardziej odkryje piêknym, m¹drym, nieskoñczonym […] – zatem wiecznie trwaj¹cym w stosunku do nas idea³em, pomimo ¿e i rozwit¹ w stosunku nas
rzeczywistoci¹ […]11.
Przy okazji tego fragmentu z traktatu warto zapisaæ dygresjê, ¿e metafora
strojenia naszej natury, naci¹gania ¿ycia strun na nowe lutnie przypomina
czynnoæ psalmisty, a mo¿e jest i reminiscencj¹ owej pieni […] wielkiej, pieni-tworzenia, któr¹ sk³ada Konrad w III czêci Dziadów.
Nie mniej intryguj¹cy wydaje siê drugi przyk³ad z Psalmów przysz³oci, owa
proba do Boga, by dozwoli³ nam samych wskrzesiæ siebie. Obrazowanie o charakterze rezurekcyjnym, spo¿ytkowane do ukazania po³o¿enia Polski pod zaborami, by³o wszak wtedy bardzo rozpowszechnione. Mia³o ogromn¹ si³ê moralno-konsolacyjn¹. Zapewne przewa¿nie bywa³o odczytywane jako metafora,
a w³aciwie typiczne przedstawienie odzyskania kiedy niepodleg³ego i w³asnego pañstwa, którego nas pozbawiono. Z pojêcia zmartwychwstania, znanego
z katechizmu, przede wszystkim Zmartwychwstania Pañskiego, brano wiêc pod
uwagê to, co dzia³a³o analogi¹, a nie ca³¹ prawdê naszej wiary. Nawet gdy oczekiwano królestwa Bo¿ego na ziemi w zwi¹zku z tym zmartwychwstaniem, to
jeszcze stosowanie wspomnianej tu metafory nie wywo³ywa³o koniecznie znaczeñ eschatycznych. Zreszt¹ z samego Pisma wiêtego znamy podobn¹ podwójnoæ sensów motywu mierci i wskrzeszenia. wiêty Pawe³ stosuje j¹ w odniesieniu do siebie i swoich adresatów, Efezjan, jako tych, których Bóg wybra³
w swoim Synu przed za³o¿eniem wiata (Ef 1,3). Warto nadmieniæ, ¿e w liczne
aluzje do tej kanonicznej episto³y obfituje Psalm wiary. Aposto³, pos³uguj¹c siê
przenoni¹ rezurekcyjn¹, mówi o aktualnej sytuacji: I was o¿ywi³, którzycie byli
umarli w upadkach i w grzechach. I gdybymy byli umar³ymi w grzechach, o¿y11

Tam¿e, s. 54-55.
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wi³ nas pospo³u z Chrystusem, (gdy¿ ³ask¹ zbawieni jestecie). […] to nie jest
z was, dar to Bo¿y jest (Ef 2,1.5.8). Aktualna sytuacja – ju¿ teraz, za ¿ycia adresatów, bo Chrystus ju¿ zbawi³ wiat – jest darem Bo¿ym, ³ask¹, nie jest z was.
U¿yte przez w. Paw³a obrazowanie ma wskazywaæ jednoczenie, oprócz tego,
co jest, tak¿e stan eschatyczny. Podobnie mo¿na by te¿ rozumieæ treæ proby
przytoczonej z Psalmu dobrej woli. Takiej wieloznaczeniowoci nie maj¹ ju¿ tezy
z traktatu O stanowisku Polski. S¹ jednoznacznie eschatyczne: ¯ywot wieczny jest
stwarzaniem ci¹g³ym samych siebie w Bogu przez w³asn¹ twórczoæ i ³askê Boga
 jest mi³oci¹ nasz¹, rozwijaj¹c¹ siê coraz olbrzymiej ku Bogu, i Boga przez to
samo ku nam […]. – Podnosiæ siê i róæ co chwila jest prawem ich [kochaj¹cych
Boga] ¿ywota. – Z mi³oci swej do Boga wci¹¿ sami siê przeradzaj¹, rodz¹ siê
na nowo z siebie samych, wstêpuj¹ w górê […] – Oto rodz¹ce siê postêpowo syny
Bo¿e, z Boga i z siebie samych12.
Przy lekturze Psalmów przysz³oci, tak jak to bywa z poezj¹, mog¹ siê nasuwaæ rozliczne polisemie. Wydaje siê, ¿e raczej nie zbiega³oby siê to z oczekiwaniami samego autora. Wybór poezji jako rodka przekazu ma wprawdzie na celu
przede wszystkim poruszenie duszy odbiorców. Choæ w wypadku romantyzmu
dogmat nauczany w ten sposób nie by³ obojêtny. Tote¿ cykl Krasiñskiego by³
jednak czytany jako nacechowany dogmatycznie. By³ te¿ odbierany jako wyraz
wiary samego autora, a nie tylko jako kreacja poetycka. Ku takiej lekturze sk³ania³y na pewno niejasne romantyczne przekonania o szczeroci autorskiej w liryce, dominuj¹ce w ówczesnym odbiorze poezji. wietnie z tego wszystkiego zdawa³ sobie sprawê syn poety, W³adys³aw Krasiñski. Stara³ siê wyjaniæ te kwestie
Stanis³awowi Tarnowskiemu, a przy okazji trafnie streci³ doktrynalne konotacje
cyklu: Czêæ dogmatyczna, ¿e tak siê wyra¿ê, Psalmów przysz³oci, to jest Psalm
wiary i nadziei, stanowi¹ w powszechnym [mniemaniu] treæ przekonañ religijnych mego Ojca. Widzia³em ludzi, którzy spuszczaj¹c siê na przyznan¹ mu cechê
religijnoci, gotowi byli powtarzaæ jego s³owa jak liturgiczne modlitwy. Tymczasem jest to tylko przeciêtna wypadkowa ruchu jego myli, punkt rodkowy jego
przebiegu, skrêt elipsy wyobra¿eñ ku ogniskowi katolicyzmu. Psalm wiary ró¿ni
siê wielce od Syna cieniów  Bóg nie jest Wszech-duchem, ale Najwy¿szym Duchem  S³oñcem! Ma w³asn¹ swoj¹ nie udzielaj¹c¹ siê osobistoæ, jest Panem
i Ojcem Przedwiecznym, a nie spanoszonym cz³owiekiem. Z dawnego [zespo³u
swych przekonañ – GK] zachowa³, ¿e jako Byt i Myl w wiecie mieszka i jest
wszechwi¹zannym stworzenia ³añcuchem. Pojêcia to niejasne, ale ju¿ przepaci¹
oddzielone od poprzednich. […] autor pod wzglêdem dogmatycznym nie stoi jeszcze na stanowisku Kocio³a, chocia¿ do niego siê zbli¿y³, a zbli¿enie to olbrzymim postêpowa³o krokiem, jak nam same Psalmy pokazuj¹. Ostatnie bowiem s¹

12

Tam¿e, s. 64-65.
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ju¿ w zgodzie z wiar¹ co do ogólnych zarysów, owszem wyrane i chciane nosz¹
piêtno katolicyzmu, a jednak dwa lata zaledwie oddziela je od pierwszych13.
Odnajduj¹c doktrynaln¹ niejednoznacznoæ niektórych fragmentów Psalmów
przysz³oci, nie mo¿na zapominaæ, ¿e jeden z najbli¿szych przyjació³ poety od
1846 roku, zreszt¹ zawdziêczaj¹cy mu tak¿e utrzymanie finansowe, Bronis³aw
Trentowski, póniej jeden z najwy¿szych dostojników ló¿ niemieckich, zestawi
tezy traktatu O stanowisku Polski ze spucizn¹ hermetyczn¹14. Epistemologiczne
fundamenty deizmu jako wiatopogl¹du tych¿e ló¿ filozof wyrazi za pomoc¹
poetyckiego obrazowania, nasuwaj¹cego na pamiêæ tak Wielk¹ Improwizacjê, jak
i pocz¹tkowe fragmenty Psalmu wiary, by zaraz potem scharakteryzowaæ duchowoæ wolnomularsk¹15. A tê charakterystykê, jak podkrela, najtrafniej podsuwaj¹ mu sceny wtajemniczenia z Niedokoñczonego poematu Zygmunta Krasiñskiego, które obszernie zacytuje. Co ciekawe, za ka¿dym razem, gdy w Panteonie,
i nie tylko tam, bêdzie przytacza³ teksty Krasiñskiego, wprowadzi do nich znacz¹c¹ modyfikacjê niektórych szczególnie doktrynalnie nacechowanych wyra¿eñ16.
Niedokoñczony poemat zawiera za sporo autocytatów z Psalmów przysz³oci.
II. SYGNA£Y BIBLIJNOCI I RELIGIJNOCI
ROMANTYCZNEJ WYPOWIEDZI POETYCKIEJ
Jako siê rzek³o, cykl Psalmów Krasiñski rozpoczyna poetyck¹ manifestacj¹
podmiotu wypowiedzi, jednoznacznie osadzon¹ w reinkarnacyjnej koncepcji
cz³owieka (czy to jeszcze osoba ludzka?)
13
Listy i wspomnienia o Zygmuncie Krasiñskim, [w:] Z. Krasiñski, Listy do ró¿nych adresatów, t. II, s. 578-579 (list W. Krasiñskiego do S. Tarnowskiego z 7. 04.1871).
14
B. Trentowski, Panteon wiedzy ludzkiej lub Pantologia, encyklopedia wszechnauk i umiejêtnoci, propedeutyka powszechna i wielki system filozofii, Poznañ 1874, t. II, s. 245.
15
Tam¿e, s. 134.
16
Ta kwestia istnia³a ju¿ za ¿ycia Krasiñskiego. Zob.: Z. Krasiñski, Listy do Komianów, oprac.
Z. Sudolski, Warszawa 1977, s. 162 (komentarz Stanis³awa Egberta Komiana do listu poety
z 10.08.1847); G. Kubski, Zacnoæ zwyciê¿y zamiast Wiecznego Rewolucjonisty. Trentowskiego-Krasiñskiego odpowied na przes³anie wiersza Do autora Trzech psalmów, [w:] S³owacki i wiek
XIX, red. M. Ruszczyñska, t. I, Zielona Góra 2012, s. 116-117, 122-124.
Trentowski wpisywa³ sformu³owania z tekstów Krasiñskiego we w³asne wypowiedzi, s³owa
cytowanego autora jednak podmienia³, a przy tym deklarowa³ daleko id¹c¹ wzajemn¹ wspólnotê
myli. Z jednej strony Krasiñski wiedzia³, ¿e filozof zniekszta³ca jego sformu³owania, lecz tego nie
prostowa³. Z drugiej strony na pewno obu autorów ró¿ni³o pojmowanie osoby Jezusa Chrystusa,
szczególnie za Jego Boskoci, której kwestionowania nie mo¿na poecie zarzuciæ. Czy¿by Trentowski zna³ inn¹, niewiadom¹ nikomu innemu stronê pogl¹dów poety, czy te¿ przed nim sam udawa³ jednak inne przekonania, ni¿ w istocie ¿ywi³? Nie ma mo¿liwoci rozs¹dnego udokumentowania odpowiedzi na to pytanie, a by³oby to jako rozstrzygaj¹ce przy rozpoznaniu przes³ania
Psalmów przysz³oci (a jeszcze bardziej pomocne przy lekturze Niedokoñczonego poematu).
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Dusza i cia³o to tylko dwa skrzyd³a,
Którymi Czasu i Przestrzeni sid³a
Duch mój rozcina w postêpowym locie!
Gdy siê zu¿yj¹ przez chwil i prób krocie,
Odpadaæ musz¹  lecz on nie umiera 
Choæ siê to mierci¹ nazywa u ludzi!
On zwiêd³e zrzuca, a wie¿e przybiera
I w nie otulon, znów na jaw siê budzi! [ ]
Za nim  przesz³oci zmierzchaj¹ce tonie!
Przed nim  rozwarte wszechbezmiarów b³onie!
Przed nim wiat wszystek  Czas, przestrzeñ bez koñca,
Piêtra z dróg mlecznych i dni z lat tysi¹ca [ ]
(PW, w. 1-8, 17-20)

Wizja docigania bezkresu, dosiêgania nieskoñczonoci nale¿a³a wszak
w romantyzmie do repertuaru wyobra¿eñ o mo¿liwociach poznawczych podmiotu poetyckiego. Szybko te¿ wesz³a w polskojêzyczny obieg literacki. Ju¿ w 1825
roku Feliks Chlibkiewicz przyswoi³ polszczynie wiersz Byrona When Coldness
Wraps This Suffering Clay. Sytuacja mówi¹cego jest tam podobna do tej, która
póniej bêdzie okrelaæ Konrada z Dziadów, ale tak¿e i podmiot wypowiedzi
opisuj¹cy siebie na pocz¹tku Psalmów przysz³oci, w których zawarta jest niejedna aluzja do dramatu Mickiewicza. Oto ten angielski utwór:
Lodem gdy zetnie mieræ tej gliny postaæ,
Gdzie¿ niemiertelna pomknie wtenczas dusza?
Umrzeæ nie mo¿e, nie mo¿e tu zostaæ,
Æmi¹ce j¹ py³y gdy z siebie rozprósza.
Bêdzie jej czysty duch od tej godziny
Przelata³ planet pe³ne wiat³a szlaki?
Czy wraz zape³ni przestrzeni krainy
I ujrzy wiatów widome orszaki?
Wszystko widz¹ca, choæ nie tyka oczy,
Myl wieczna, sta³a, w krañce nie ujêta,
Co tylko ziemia lub niebo roztoczy,
Wszystko znów ujrzy, wszystko rozpamiêta:
[ ]
Wszystko duch ujrzy wiat³oci oczyma,
Wszystko, co by³o, ujrzy w jednym razie.
[ ]
Co czas lub zdzia³a, lub cinie w zatraty,
Duch siê w przysz³oci rozprzestrzenia ca³ej,
Choæ s³oñca gasn¹, choæ siê ³ami¹ wiaty,
On stoi przecie w swej wiecznoci sta³y17.
17
G. Byron, Lodem gdy zetnie mieræ, prze³. F. Chlibkiewicz, [w:] ten¿e, Wiersze i poematy,
wyb. J. ¯u³awski, Warszawa 1961, s. 115.
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Oczywicie wiersz Byrona nie ma ewidentnego odniesienia do koncepcji reinkarnacji, tak zasadniczej w prezentacji podmiotu Psalmów przysz³oci. Tekst
angielskiego poety nale¿y do jego zbioru Melodii hebrajskich (Hebrew Melodies)
z 1815 roku. Bogdan Burdziej klasyfikuje ów wiersz do tej grupy utworów ca³ego zbioru, które realizuj¹ motywy biblijne18. Uczony wspomina o sile oddzia³ywania Melodii hebrajskich na polskich romantyków, ³¹cznie z Mickiewiczem19.
Jasne, ¿e znaczenie ma tu i kult twórczoci Byrona w krêgach literackich. W tym
kontekcie, a ju¿ szczególnie gdy wspomnimy na wiersz When Coldness Wraps
This Suffering Clay, ekspresja kosmicznego zasiêgu wiadomoci podmiotu wypowiedzi poetyckiej mo¿e byæ dla ówczesnych odbiorców sygna³em sakralnoci
i biblijnych proweniencji. Wprawdzie gdy chodzi o samego Krasiñskiego, jego
fascynacja twórczoci¹ autora Manfreda przechodzi³a rozmaite koleje, wiêc raczej wa¿ny jest ogólny polski klimat odbioru dzie³ angielskiego romantyka, a nie
bezporednie nawi¹zywanie do konkretnych utworów. Choæ wiêc zachodzi pewna zbie¿noæ pocz¹tku Psalmów przysz³oci i zacytowanego wy¿ej wiersza, to
dzieje siê tak raczej z powodu upowszechnienia siê obecnego tam obrazowania
i reminiscencji Wielkiej Improwizacji. Zreszt¹ w tekcie Krasiñskiego wynika
ono tak¿e z zainspirowania siê dzie³ami francuskiego romantyka, Victora de Laprade’a. W tym wypadku dochodzi do g³osu tak¿e niemal erotyczna motywacja,
motywacja nie tyle odzwierciedlona w treci czy przes³aniu, ile w okolicznociach twórczego zamys³u.
Mimo wszystko w¹tek Byronowski jest tutaj wa¿ny. Pozwala bowiem uwiadomiæ nam sobie, ¿e sygna³y biblijnoci tekstu, znaki siêgania przez romantycznych autorów do poetyckich wartoci Pisma wiêtego  niekoniecznie prowadz¹
do formalnego wykoñczenia wypowiedzi naladuj¹cego werbalne ukszta³towanie – nawet ukszta³towanie przek³adu utrwalonego w danym jêzyku – receptorze. Poetykê biblijn¹ romantycy odczytuj¹ czêciej na poziomie tematyczno-ideowym, choæ nie jest to zjawisko zupe³nie nowe w literaturze europejskiej,
w romantyzmie oczywicie nabiera w³asnej specyfiki.
Mo¿na chyba wyraziæ przewiadczenie, ¿e oddzia³ywanie Byronowskich tekstów, równie¿ w Polsce, przenosi poza Wyspy Brytyjskie sposoby poetyckiej relektury Pisma wiêtego. Wprawdzie zosta³y one okrelone przede wszystkim
w odniesieniu do tzw. poetów jezior, Samuela Taylora Coleridge’a i Williama
Wordswortha. Byli to za twórcy pozostaj¹cy w opozycji ideowej do autora Melodii hebrajskich. Jednak owoce pierwszych dekad przyswajania polszczynie
utworów z tego¿ zbioru wydatnie pokazuj¹, ¿e wystêpuje w tym wszystkim podobne d¹¿enie. Otó¿ jak twierdz¹ specjalici od literatury angielskiej, ówczeni
18
B. Burdziej, Super flumina Babylonis. Psalm 136 (137) w literaturze polskiej XIX i XX w.,
Toruñ 1999, s. 106.
19
Tam¿e, s. 109-110.
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brytyjscy twórcy skupiali swe zainteresowania przede wszystkim na zamyle tekstów Pisma wiêtego, ewokowanych przez nie wyobra¿eniach, a przede wszystkim  wartociach moralnych, gdy tymczasem badania biblistyczne, refleksja
akademicka usi³owa³a rozpoznaæ jêzyk i rytm Biblii20. Anglia i Niemcy w egzegezie czerpa³y w tym zakresie przede wszystkim z fundamentalnych ustaleñ Roberta Lowtha.
Wobec tej tendencji mo¿emy odnaleæ w polskim romantyzmie w zasadzie
dwa sposoby postêpowania z ukszta³towaniem poetyckiej dykcji. Jedna to bêdzie
w³anie wyzyskiwanie formalnych cech jêzyka utrwalonych w polszczynie przek³adów Pisma wiêtego, równie¿ na poziomie rytmu i sk³adni. To jednak dotyczy prozy biblijnej, naladuj¹cej g³ównie Ewangelie kanoniczne. Tu najwy¿szym
wzorem artystycznym bêd¹ oczywicie Ksiêgi narodu i pielgrzymstwa polskiego
oraz Anhelli, ale i niejeden fragment prozy genezyjskiego dzie³a S³owackiego.
W zakresie poezji chyba najbardziej ku takiemu rozwi¹zaniu jêzykowego ukszta³towania, oczywicie w odniesieniu do Starego Testamentu, zmierza Siedm psalmów pokutnych (powsta³ych w 1846 roku, wydanych w 1849 roku) Wincentego
Pola. Jednak gdy chodzi o poezjê biblijn¹, to u nas najczêciej bywa³a wtedy
przetwarzana tak, jak we wspomnianej wczeniej romantycznej twórczoci Anglików.
Poetycka wyobrania romantyzmu pod¹¿a³a zatem bardziej w stronê jakiej
(niejasnej i tajemniczej) idei czy istoty mechanizmów biblijnego przedstawiania
ni¿ jêzykowych sposobów wyra¿ania. Najpe³niej te kwestie wypowiedzia³ w refleksji teoretycznej Coleridge w s³ynnym zbiorze esejów Aids to Reflection. Ten
angielski myliciel uzna³ symbol biblijny za pierwowzór wszelkiej mo¿liwej reprezentacji symbolicznej. Uwa¿a³, ¿e istot¹ takiego zjawiska jest jego zamys³. Za
rdzeñ za tego zamys³u uznawa³ to, co Pismo wiête przedstawia, czyli relacjê
boskiego i ludzkiego. Taki symbol ujmuje wszak  zdaniem Anglika  esencjê
ka¿dego aktu religijnego21. W Aids to Reflection Coleridge definiuje te¿ oddzia³ywanie symboliki biblijnej jako Skuteczne Wezwanie mo¿liwe do us³yszenia, do
rozumienia za spraw¹ Ducha22. Autor tych¿e pomocy do namys³u rozwija potem,
na marginesie Listu do Rzymian, sprawê wzajemnych powi¹zañ duchowej natury cz³owieka, s³uchacza tego wezwania, oraz Ducha wiêtego.
Krasiñski pozostawa³ pod przemo¿nym wp³ywem podobnego pojmowania.
W jego dot¹d znanej spucinie nie ma ladów lektury Aids to Reflection. Byæ
mo¿e w ogóle nie zna³ tego dzie³a. Jednak wp³yw teoretycznego namys³u Coleridge’a siêga³ daleko, dociera³ i do niemieckiej myli oko³obiblijnej. St¹d analo20
J.R. Barth, The symbolic Imagination. Coleridge and the Romantic Tradition, Princeton
1977, s. 122-123.
21
Tam¿e, s. 121.
22
S.T. Coleridge, Aids to Reflection, London 1851, s. 41.
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gie w koncepcjach naszego wieszcza nie s¹ zaskoczeniem. Taka by³a tendencja
epoki.
Krasiñski w licie do Delfiny Potockiej z koñca 1843 roku wyk³ada³ rdzeñ
oddzia³ywania Pisma wiêtego jako tekstu: to ksiêga ksi¹g rozszerzaj¹ca siê
w miarê, jak duch cz³owieczy siê rozwija […]. Ksiêga ta ¿yw¹ jest wci¹¿, bo jej
litera coraz innym, wy¿szym, a jednak tym samym nape³nia siê Duchem. Wszystkie proroctwa […] s¹ wyrazem jednego i tego samego prawa Bo¿ego, ale to prawo coraz szerszych okrêgów dotyka, coraz wiêksze przestrzenie zachwytuje [tzn.
chwyta, zajmuje, zagarnia, ale tak¿e z jakim zachwytem, podziwem – GK] pod
siebie. Od jednej rodziny patriarchalnej do jednego narodu, od tego narodu do
jednego kocio³a, od tego kocio³a do wszechkocio³a, czyli ca³ej ludzkoci23.
Krasiñski by³ pewnie pod najsilniejszym wp³ywem Schellingiañskiej filozofii
objawienia. Jednak dla nas s¹ teraz najwa¿niejsze nie tyle konteksty filozoficzne, ile zwrócenie uwagi na poszerzanie siê zakresu znaczenia danego obrazowania biblijnego. Poeta pisze wprawdzie przede wszystkim o znaczeniu proroctwa,
ale w zasadzie dotyczy to w ogóle wystêpuj¹cych w Pimie wiêtym wyobra¿eñ. Chodzi o to, ¿e s¹ one w ruchu nieustaj¹cego uniwersalizowania swego znaczenia. Ksiêgi biblijne wypowiadaj¹ zatem – wed³ug naszego poety – wszystkie
dzieje historii, wszystkie bóle serca ludzkiego, wszystkie nadzieje myli cz³owieczej24. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e oto stykamy siê nie z niczym innym, jak dobrze znanym przez wszystkie wieki chrzecijañstwa sposobem duchowej lektury
Pisma wiêtego, z koncepcj¹ tak¹, jak trojakich sensów biblijnych, jak teori¹
typów i antytypów, prefiguracji. Po nie wszak rodzimi romantycy chêtnie siêgali
 tak jak Mickiewicz w Ksiêgach narodu i pielgrzymstwa polskiego. Oczywicie,
w cyklu Krasiñskiego mêka i zmartwychwstanie Pañskie s¹ figur¹ politycznego
po³o¿enia Polski, a tak¿e figur¹ kolei losów ca³ej ludzkoci. Jednak nieprzeciêtnie licznie wprowadzone do Psalmów przysz³oci obrazowanie biblijne tylko
w niewielu przypadkach mo¿e podlegaæ tym schematom lektury. To obrazowanie tak¿e nieczêsto mieci siê w klasycznej konwencji metafory jako skróconego
przyrównania. Nieczêsto równie¿ w naszym cyklu wychodzi z przyrównania,
z zaznaczeniem tego za pomoc¹ wskaników jak lub jako, przejêtych zreszt¹ z samego Pisma wiêtego. W wiêkszoci przypadków obrazowanie biblijne
w tej romantycznej psalmodii jest dalece zdekontekstualizowane w stosunku do
ród³a, tak ¿e pierwowzór trzeba lokalizowaæ a¿ w kilku mo¿liwych miejscach
zapo¿yczenia, i to naznaczonych odrêbnymi sensami25.
Z. Krasiñski, Listy do Delfiny Potockiej, oprac. Z. Sudolski, t. II, Warszawa 1975, s. 186-187 (list z 6-7.12.1843).
24
Tam¿e, s. 186.
25
Z tego powodu poetycka interpretacja przekazu biblijnego stosowana przez Krasiñskiego,
ale i wielu innych twórców tej epoki, pozostaje w jawnej opozycji metodologicznej w stosunku do
23
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By nie rozbudowywaæ zanadto tego teoretycznego ekskursu, wystarczy tu
powiedzieæ, ¿e w wielu przypadkach obrazowania czerpanego przez Krasiñskiego z Biblii mamy do czynienia z mechanizmem, który Northrop Frye okreli³
jako metafora implicytna. O tyle jest uzasadnione akurat powo³anie siê tutaj na
tego uczonego, gdy¿ jego refleksja wynika organicznie z romantycznych koncepcji jêzyka biblijnego. Otó¿ za metaforê implicytn¹, specyficzn¹ dla Pisma wiêtego, Frye uwa¿a tak¹, która nie ma w swym schemacie logicznym elementu
jest (‘X jest Y’), lecz tworzy j¹ samo zestawienie obrazów. Przy rozumieniu
s³ów buduj¹cych tak¹ metaforê wybieramy wprawdzie lekcjê którego z ich znaczeñ s³ownikowych, ale tak, ¿e pozosta³e znaczenia s³ownikowe nie ulegaj¹ eliminacji w lekturze tego specyficznego obrazu26. To zjawisko – zdaniem Frye’a –
odegra³o donios³¹ rolê w odczuciu odbiorców, którzy w Pimie wiêtym, mimo
jego gatunkowej rozmaitoci, odnajdywali jednoæ literack¹, jakiej nie da siê
uto¿samiæ z jednoci¹ wynikaj¹c¹ z interpretacji doktrynalnej. Uczony okreli³
tê jednoæ jako wypadkow¹ narracji, wyobra¿eñ i tego, co nazwalimy metafor¹
implicytn¹27. Uj¹³ wiêc w kategoriach czysto wieckich to, co romantycy odnajdywali jako esencjê aktu religijnego  obdarzaj¹cego moc¹ ³¹czenia ró¿nych
aspektów w nierozdzielne jedno. Krasiñski wielokrotnie wskazywa³ na religijnoæ poezji. Znaczenie religii t³umaczy³ za, jak wielu innych ówczesnych poetów, jako postawê i jako metodê poznawcz¹: Religia pochodzi od religiare i nie
tylko to jej treæ znaczy, po³¹czenie ziemi z niebem, ale jeszcze jej metodê, czyli,
¿e ona sama z siebie siê wywija, p³yn¹cym, a nie przerywanym w¹tkiem! gdzie
p³ynnoæ, gdzie wylew, gdzie aspiracja, tam przerwy i rozerwy nie ma28.
Jednym z typowych dla metody Krasiñskiego przyk³adów owej p³ynnoci w zakresie przechodzenia kolejnych obrazów biblijnych jest wizja z Psalmu
dobrej woli, ukazuj¹ca Polaków przed otch³ani¹ podczas Bo¿ego s¹du nad wiatem. Ci¹g pochodz¹cych z Pisma wiêtego motywów doskonale spe³nia funkcjê
metafory implicytnej w rozumieniu Frye’a:
Przepaæ  mieræ wieczna  w której nie ma Ciebie 
Co od pocz¹tku z³ych i pysznych grzebie,
A sama pych¹ i z³oci¹, i swarem,
I mê¿obójstwem onem, jak wiat, starem,
I k³amstw, i blunierstw rozkipionym warem!
I wsta³a, siwa, w pasach z czerwonoci!
W czarnych b³yskawic czarnej jani p³ynie!
Rdzê z krwi pokoleñ i gruzy, i koci
klasycznej egzegezy chrzecijañskiej. Por. np. w. Augustyna De doctrina christiana. O nauce
chrzecijañskiej, t³um. J. Sulowski, Warszawa 1989, s. 151  III.35).
26
N. Frye, Wielki Kod. Biblia a literatura, t³um. A. Fuliñska, Bydgoszcz 1998, s. 82, 84-85.
27
Tam¿e, s. 88.
28
Z. Krasiñski, Listy do Augusta Cieszkowskiego, t. I, s. 111 (list z 26.03.1843).
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Na swych topielach piêtrzy ku wy¿ynie,
[ ]
jeli zawrotnym na ni¹ spojrzym okiem,
Jeli siê jednym ku niej ruszym krokiem,
Wnet zórz nam wiat³o poblednie na skroni
I Syn nad nami Twój ³zy nie uroni,
I Duch nie bêdzie nam Pocieszycielem!
(PD, w. 109-124)

Ca³y fragment z wizj¹ jest wpisany w relacjê modlitewn¹, w sytuacjê apostrofy do Przenajwiêtszego Ty, do Boga (Syn Twój). Otch³añ zostaje w wizji ukszta³towana jako przestrzeñ oraz personifikacja. Jako Przepaæ  mieræ
wieczna wywodzi siê z dwóch postaci wystêpuj¹cych w Apokalipsie  z Anio³a
przepaci (Ap 9,11) oraz jedca na koniu p³owym, który nosi³ imiê mieræ i za
którym postêpowa³o piek³o (Ap 6,8). Grzebanie z³ych i pysznych jest reminiscencj¹ z Ksiêgi Izajasza (14, 11). Lista plugawych czynów, uto¿samionych tu z sam¹
otch³ani¹, jest podana za Ewangeli¹ wed³ug w. Mateusza (15,17). Przestroga
przed spogl¹daniem zawrotnym […] okiem na przepaæ nawi¹zuje do s³ów Ezechiela (Ez 33,25). Gdyby Polacy zapatrzyli siê w plugastwa, to wtedy Chrystus
Pan ³zy nie uroni nad nimi, nie zap³acze, jak zap³aka³ nad swym przyjacielem
£azarzem, gdy przyby³ go wskrzesiæ (J 11,35), A mo¿e tak te¿, jak zap³aka³ nad
Jerozolim¹  na wzór lamentuj¹cego Jeremiasza (£k 19,41).
Jeszcze tego dok³adnie nie wiemy, w jakim stopniu na brzmienie polskich
wierszy romantycznych powi¹zanych z Bibli¹ wp³ynê³y nasze pieni kocielne
(które te¿ by³y przecie¿ bardzo zale¿ne od tekstów skrypturystycznych). Nie
przeprowadzono dot¹d stosownych badañ porównawczych. Jednak lektura wielu
sporód wspomnianych wierszy nieodparcie wywo³uje echo brzmienia liturgicznych i innych pobo¿nych utworów. To mo¿e byæ jeden z powodów ca³kiem licznych reminiscencji hymnów kocielnych w Psalmach przysz³oci Krasiñskiego.
Wemy tylko dla przyk³adu wspomniane Siedm psalmów pokutnych W. Pola.
S¹ one poetycko wysmakowan¹ parafraz¹ Wujkowego przek³adu z 1599 roku,
zgodnie z konwencj¹ katolickich modlitewników po³¹czon¹ z ma³¹ doksologi¹ 
formu³¹ trynitarn¹ towarzysz¹c¹ w ksi¹¿eczkach do nabo¿eñstwa tym biblijnym
modlitwom. W Psalmie 51 (u Pola, za Wulgat¹, jest to 50) znajdujemy w wersecie 19. wyra¿enie przed Twoim tronem, które nie ma odpowiednika w ródle parafrazy. W wersecie 21. poeta u¿y³ s³ów Twoje o³tarze zamiast Wujkowego Twój
o³tarz29. Pierwszy przyk³ad przywodzi na pamiêæ frazeologiê powstañczego Hymnu Juliusza S³owackiego, drugi brzmi jak echo Bo¿e, co Polskê. Jeszcze bardziej
syntezê skrypturystycznego tekstu i katolickich modlitw poeta zaznaczy³ w Psal29
W. Pol, Siedm psalmów pokutnych z Psa³terza Dawidowego u³o¿onych do piewu, [w:] ten¿e, Dzie³a, t. III, Miko³ów  Czêstochowa [b.r.], s. 32.
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mie 102 (w jego numeracji – 101), gdzie w werset 3. wprowadzi³ aluzjê do Sub
tuum praesidium: Któregokolwiek pod Twoje obrony/Ja siê uciekam, pociesz
mnie tajemnie30. Zabieg Pola osadza jego parafrazê przede wszystkim w katolickiej pobo¿noci, w jej potrydenckim kszta³cie. Psalmy pokutne jako forma
osobistej modlitwy towarzysz¹cej spowiedzi w. by³y zalecone wiernym do odmawiania wespó³ ze wspomnian¹ doksologi¹ i ow¹ staro¿ytn¹ apostrof¹ do Przenajwiêtszej Dziewicy31.
Przyk³ad Wincentego Pola, z którego cyklem publicznoæ literacka zapozna³a siê po Psalmach przysz³oci, jest mimo to znamienny jako t³o artystycznych
rozwi¹zañ zastosowanych przez Krasiñskiego. Wydaje siê, ¿e u autora Pieni
Janusza odnajdujemy typowy znacz¹cy przypadek ogólniejszej ówczesnej tendencji. Mianowicie reprezentuje on swoimi tekstami zachodz¹c¹ wtedy reaktywacjê wzorców poetyckich spopularyzowanych poezj¹ barsk¹, w której ³¹czy³y
siê stylistyczno-ideowe cechy biblijne z reminiscencjami pieni religijnych, a to
wszystko wyra¿a³o jednoczenie ¿arliwe uczucia patriotyczne32. Poezjê sprzed
omiu dekad w romantyczny obieg czytelniczy wprowadza³y jej edycje w latach
czterdziestych. Odpowiada³o to jako ¿ywionemu ju¿ wczeniej przekonaniu,
choæby wyra¿anemu z powodu twórczoci o tematyce narodowej autorstwa Jana
Paw³a Woronicza. Kazimierz Brodziñski zauwa¿a³ w Kursie literatury, ¿e ogrom
troski dotycz¹cej kwestii politycznych, obecny w aktualnych polskich wierszach,
znajduje wzór w³anie w Pimie wiêtym, albowiem u Hebrajczyków by³a poezja
zupe³nie patriotyczn¹33.
Jak s³usznie zauwa¿a Andrzej Wako w najwa¿niejszej w ostatnich dekadach
syntezie twórczoci wieszcza, poezja ostatniego okresu jego ¿ycia by³a nawi¹zaniem do tradycji poezji barskiej i wywodz¹cej siê z niej twórczoci patriotycznej
okresu Sejmu Wielkiego. O nawi¹zaniu, zdaniem krakowskiego uczonego, zadecydowa³y cele ideowe (religijne i patriotyczne) i zamiary moralizatorskie (perswazyjne), chronologicznie najwczeniej zrealizowane w Psalmie mi³oci34.
Dodajmy, ¿e mowa przecie¿ o tradycjach istotnych dla poety tak¿e z przyczyn najbardziej osobistych, prywatnych, ale i uprawomocniaj¹cych jego g³os
jako tego oto konkretnego Polaka i szlachcica. Idea, by Rozci¹æ szabl¹ krwawy
knut/Barbarzyñskich w wiecie hord, by zaistnia³o jedno pienie Polaków (PM,
w. 380-381, 387), to przecie¿ idea konfederacji barskiej, na której czele stali
Tam¿e, s. 33.
Msza³ rzymski, oprac. G. Lefebvre, t³um. S. wietlicki, H. Nowacki, Lophem lez Bruges
[1931], s. 1786.
32
A. Bednarek, Konfederacja barska, 2: Literatura, [w:] Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin
2002, k. 560-561.
33
Cyt. za: B. Burdziej, Super flumina Babylonis, s. 100-101.
34
A. Wako, Zygmunt Krasiñski. Oblicza poety, Kraków 2001, s. 393-394.
30
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przodkowie Krasiñskiego, osoby o randze publicznej, a zarazem jak¿e symbolicznej  i marsza³ek, i biskup. Nie by³y to postaci niejednoznaczne, jak genera³
Wincenty, ale stanowi¹ce niezaprzeczalnie godne kontynuacji wzory powiêcenia siê jego rodu dla Polski. To przeciw temu powiêceniu  przecie¿  skierowa³y siê hajdamackie no¿e (PM, w. 388). To wtedy Krasiñscy  co by³o bezdyskusyjne, jednoznaczne  bronili wiary (katolickiej) i Polski. Tak jak dla
Mickiewicza losy wileñskich m³odzieñczych patriotów u³o¿y³y siê w figurê
póniejszych wypadków, tak dla Krasiñskiego szlachetna postawa konfederatów, dziadów autora Psalmów, oraz hajdamackie mordowanie – w figurê obecnych i przysz³ych losów tych Polaków, którzy s¹ wierni Bogu, i Jego przeciwników.
Tak zatem konwencje poezji epoki wa¿nej dla autora Psalmów przysz³oci
odzwierciedli³y siê w sposobach biblijnego kszta³towania tego cyklu utworów.
Jak w³anie powiedzielibymy, do standardu nale¿y w tym wypadku ³¹czenie
reminiscencji skrypturystycznych z odniesieniami do innych tekstów utrwalonych w pobo¿nej praktyce. Dla cyklu Krasiñskiego s¹ nimi przede wszystkim
hymny liturgiczne. Zreszt¹ nie dziwi mo¿e, ¿e autor jako arystokrata nie tylko
z urodzenia, ale jak to siê okrela  arystokrata ducha, siêga oto po teksty najwy¿szej próby literackiej, o szczególnym znaczeniu w europejskiej i kocielnej
tradycji, w swej godnoci niewiele ustêpuj¹ce samemu s³owu Bo¿emu. Siêga
w omawianym tu cyklu nieraz i w sposób dosyæ skomplikowany, misternie opracowany, podobnie jak to jest z wykorzystywaniem przez niego Pisma wiêtego.
Niech chocia¿ poni¿szy naprawdê reprezentatywny przyk³ad, przybli¿y tendencjê, z jak¹ mamy do czynienia w cyklu Krasiñskiego. Intertekstualne powi¹zania zaobserwujemy choæby w Psalmie nadziei  najbardziej sporód ca³ego
cyklu skupionym na darach Ducha wiêtego. Trzecia Osoba Trójcy wiêtej jest
dla przes³ania wszystkich Psalmów przysz³oci przedmiotem specjalnej nadziei,
co zreszt¹ nale¿y do czêstego wród romantyków przekonania, tak wielu z nich
oczekiwa³o przecie¿ nadejcia Jego epoki. Ta nadzieja w wypadku pism Krasiñskiego jest osadzona w przyjêtych za³o¿eniach teologiczno-antropologicznych,
wprowadzonych ju¿ w pierwszych strofach ca³ego cyklu, w Psalmie nadziei dalej precyzowanych w s³owach: Duch wiêty ¿ywot chowa [czyli strze¿e  GK],/
/By wraz cia³o z dusz¹ zla³ (PN, w. 7-8). S³uszne jest odczytywanie tego stwierdzenia w kontekcie rozwa¿añ o dalszym dzia³aniu Boskiej mocy stwórczej, tak¿e w aktywnoci cz³owieka – równie¿ wskrzeszaj¹cego samego siebie. W budowaniu poetyckiej materii obrazowania mocy Ducha wiêtego s³u¿y autorowi
nawi¹zywanie do hymnu Veni Creator Spiritus wespó³ z wyzyskiwaniem fraz
i obrazów biblijnych:
O, przyjd prêdzej, wiosno wiata!
O, przyjd prêdzej, Duchu-Bo¿e!
(PN, w. 35-36)
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Parê wersów dalej do owej ¿arliwej proby do³¹czy siê kontekst szczegó³ów.
Otó¿ zanim nastanie oczekiwana epoka, czyli zanim wniebowst¹pim w Raj mi³oci, wprzód ziemia ta stroskana/Pokój przyj¹æ musi wszêdzie (PN, w. 40; 53-54).
Hymn Veni Creator wychwala Boga dar najwy¿szy – mi³oæ, o ni¹ te¿ prosi. Tak
samo  prosi o pokój35. Aluzje do tekstu liturgicznego wnet, kilka linijek dalej,
natrafi¹ na dodatkowe powi¹zania intertekstualne. W apostrofie do Polski padaj¹
s³owa: grób twój tylko/By³ ko³ysk¹ nowej zorzy (PN, w. 77-78). Stanowi¹ one
aluzjê do Hymne à la Pologne Fèlicitègo Roberta de Lamennais’go, tekstu, który
znajdywa³ oddwiêk w ówczesnych wierszach patriotycznych. Echo wiersza
francuskiego autora, ideowo bliskiego Krasiñskiemu, wzmacnia zarazem wymowê rezurekcyjn¹, a taka tematyka tak¿e jest obecna w Veni Creator. Obraz zorzy
na niebie dalej przywodzi na pamiêæ ten sam hymn liturgiczny, gdzie Duch wiêty to ignis, caritas. Jest On te¿ nazwany tym, który wzbogaca mow¹ usta, czyli
daje Bo¿e natchnienie ludzkim s³owom36. Nasz wieszcz romantyczny roztacza
wizjê spe³nienia siê tego daru. Wprawdzie w trybie pytajnym, a wiêc obwarowanym pewn¹ w¹tpliwoci¹, stawia tezê: Wszak kazana w imiê Pana/Ewangelia
wieczna bêdzie? (PN, w. 55-56). Jednak dalej wizja nie wywo³uje ju¿ pytania,
lecz obraz ukrzy¿owanej Polski, która z miejsca swej kani prorokuje narodom
(PN, w. 7-74). Wyra¿enie Ewangelia wieczna wywodzi siê z Apokalipsy (14,6),
ale zarazem z koncepcji Josepha de Maistre’a, który zapowiada³ nastanie nowego objawienia Objawienia z nadejciem na ziemiê królestwa Bo¿ego.
Prawdziw¹ kulminacj¹ tej tendencji syntezy s³owa biblijnego, przede wszystkim Paw³owego37 oraz proroczego (Apokalipsa), liturgii i poezji religijnej, jest
kompozycja ostatniego utworu cyklu. Ca³y Psalm dobrej woli ma bowiem uk³ad
glosy, co stanowi kolejne w twórczoci Krasiñskiego wiadectwo jego zainteresowania wierszami w. Teresy z Ávili. Niezbêdny przy takiej kompozycji cykliczny nawrót tych samych s³ów znajduje tu swoje urzeczywistnienie w powtarzaniu
fraz: Wszystko nam da³e, co daæ mog³e, Panie (PD, w. 1). Te frazy za nawi¹zuj¹ do Improperiów, czyli wyrzekañ, wypominañ z liturgii Wielkiego Pi¹tku,
znanych w polskiej parafrazie jako Ludu mój, ludu. £aciñski pierwowzór zawiera i takie wypominanie: Quid ultra debui facere tibi, et non feci? – Co wiêcej
uczyniæ mog³em dla ciebie, a nie uczyni³em?38 I na to wyrzekanie Pana Boga
Psalm dobrej woli ma byæ pe³n¹ ¿arliwej wiary odpowiedzi¹ Polaków: wszystko
nam da³e.

35
36
37
38

Msza³ rzymski, s. 1755-1756.
Tam¿e, s. 1755.
Spore fragmenty Psalmu wiary s¹ poetyck¹ reinterpretacj¹ Listu do Efezjan.
Msza³ rzymski, s. 826.
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III. PSALMICZNOÆ
Czy¿ w. Pawe³ nie stawia³ na równi psalmów i hymnów, i pieni duchownych (Ef 5,19)? Czy¿ nie widzia³ ich wyj¹tkowej przydatnoci, gdy trwaj¹ dni
z³e? Osadzenie przez wieszcza jego cyklu religijno-patriotycznego w kontekcie
liturgicznej hymniki nie tylko za pomoc¹ aluzji do konkretnych tekstów u¿ywanych przez Koció³ równie¿ ma g³êbokie uzasadnienie. Jeden z motywów odpowiada na tendencjê ówczenie wystêpuj¹c¹ w polskiej poezji religijnej. Wynika
tak¿e z za³o¿eñ gatunkowych okrelaj¹cych stosowanie psalmu. Ten bowiem
mo¿e byæ definiowany w naszej tradycji jako skonwencjonalizowany akt pobo¿noci, modlitwa praktykowana w ustalonych kontekstach. Chrzecijañska praktyka okreli³a tak¿e przes³anie Ksiêgi Psalmów i jej treci ascetyczne.
Na ostatni z wymienionych aspektów wyranie wskazuje ju¿ pierwotny zamys³ cyklu Krasiñskiego, wyra¿ony tytu³ami pierwszej wersji ca³oci: Psalm
wiary, Psalm nadziei i Psalm mi³oci. Poeta zaznacza w ten sposób, ¿e cyklem
odwo³uje siê do przes³ania, do g³ównej treci Ksiêgi Psalmów, któr¹ s¹ trzy cnoty Boskie. Taka interpretacja biblijnego zbioru by³a rozpowszechniona w dawnych wiekach, tak¿e w XIX stuleciu. By³a uwzglêdniona czêsto w u¿ywanym
w romantyzmie komentarzu do Biblii, wydanym po raz pierwszy w 1836 roku
w Niemczech, wznawianym wielokrotnie, równie¿ po francusku. Chodzi mianowicie o komentarz Josepha Franza von Alliolego. Taka interpretacja znajdywa³a
nawet powiadczenie w szkolnych ksi¹¿kach do nauczania religii, i to a¿ do
pierwszych dekad nastêpnego wieku. Jej ród³em by³y objanienia do Psa³terza,
Enarrationes in Psalmos, w. Augustyna. Do s³ów: Dobra rzecz jest wys³awiaæ
Pana, a piewaæ imieniowi twemu, o Najwy¿szy (Ps 102,1  u w. Augustyna, za
Septuagint¹, Ps 101,1), zapisa³ on komentarz: nullum aliud canticum nos doceat
Deus, nisi fidei, spei et caritatis, Bóg nie uczy nas ¿adnej innej pieni, jak kantyku wiary, nadziei i mi³oci39. Wprawdzie trzeba dla cis³oci zaznaczyæ, ¿e ojciec
Kocio³a w tych s³owach mówi niekoniecznie o ca³ym Psa³terzu, ale jego myl
odniesiono w praktyce egzegetycznej do wymowy ca³oci zbioru.
Taka interpretacja Psa³terza okreli³a miêdzy innymi sens oficjum brewiarzowego ksiê¿y katolickich: Cokolwiek mê¿owie, duchem Bo¿ym natchnieni napisali, ka¿demu, a osobliwie kap³anowi, wielce jest po¿ytecznym ku utwierdzeniu siê
w wierze, nadziei i mi³oci […]. Ale nie masz ksiêgi pisma w., która by pod tym
wzglêdem wiêksze korzyci nios³a nad psa³terz, czyli pobo¿ne pienia Dawida
i innych mê¿ów w. starego zakonu40 – przypomina³ niemal rówienik wieszcza,
Boussetio, Disseratio de Psalmis, [w:] Noveau commentaire sur tous les livres des Divines
Écritures, red. J.F. DAllioli, Paris 1876, t. III, s. 433; Augustyn, Objanienia Psalmów, t³um., wstêp
J. Sulowski, oprac. E. Stanula, t. IV, s. 200 (Ps XCI, n. 1).
40
F. Paw³owski, Psa³terz, czyli Ksiêga Psalmów z przydatkiem pieni biblijnych, które w brewiarzu Rzymskim przychodz¹, i trenów Jeremiaszowych, t. I, Kraków 1872, s. XI.
39
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egzegeta ks. Franciszek Ksawery Paw³owski. To bardzo wa¿ny kontekst pomagaj¹cy rozumieæ cel Psalmów przysz³oci. Polacy s¹ przecie¿ w nich okrelani
jako Lud wiêty (PM, w. 149 – Dn 7,27) i ziemski kap³an Boga (PW, w. 108 – Wj
19,6; 1 P 2,5) – na wzór Ludu Kap³añskiego Starego Testamentu. Polacy mieli
zatem, w zamyle Krasiñskiego, praktykowaæ swoj¹ modlitwê psalmiczn¹, mieæ
tak¿e swoje psalmy, jak mia³ je naród wybrany. Popularny ówczenie modlitewnik Polaków, O³tarzyk polski zredagowany przez Stefana Witwickiego, powiadamia³ za o przepisanych przez papie¿a Benedykta XIV odpustach dla wiernych,
którzy bêd¹ praktykowali akty wiary, nadziei i mi³oci41. Ta ksi¹¿eczka do nabo¿eñstwa podaje zreszt¹ kilka razy rozmaite zestawy takich aktów, które s¹ odmawiane wespó³ z wersetami biblijnymi, i to najczêciej  z fragmentami psalmów.
Zatem tradycja Kocio³a osadzi³a pobo¿ne odmawianie biblijnych psalmów
w praktyce cnót. Krasiñski czytelnie nawi¹za³ do niej w tytu³ach pierwszej wersji wydanej w 1845 roku. W wierze, nadziei i mi³oci znajdywa³ wartoci jeszcze
inne ni¿ powszechnie znane z katechizmu. Wyjania³ Delfinie Potockiej: Wiar¹
we mnie dzisiaj jest wierzyæ, ¿e Chrystusa s³owo stosuje siê tak dobrze do ziemi,
jak do nieba. Nadziej¹, ¿e ono ow³adnie wszystkoci¹ wiata i najdrobniejszym
drobiazgiem potocznego ¿ycia, mi³oci¹ za  umieæ tê wiarê i nadziejê spoiæ
razem w czyny realne! […] wspomnia³em Ci o trzech tych nie tylko teologicznych, ale zdaniem moim, arcyludzkich cnotach, które ju¿ dzisiaj nam do wszystkoci wiata zastosowaæ nale¿y, jeli chcemy staæ siê duchami!42
Sama idea nie tylko teologicznych, ale arcyludzkich cnót jest przeto w ujêciu
Krasiñskiego istot¹ tego, co pojmowa³ jako religiê  jako ³¹czenie. Jest to
³¹czenie ziemi i nieba, spajanie mi³oci¹ wiary i nadziei w czynach. Staæ siê duchami dla ludzi ma to oznaczaæ, by wrócili do swego pierwotnego stanu anielskiego, to znaczy  osi¹gnêli królestwo Bo¿e. Taka jest antropologia i eschatologia Psalmów przysz³oci, eschatologia, która  podobnie jak w traktacie  ów
wy¿szy nad cia³o i duszê stan okrela pojêciem duch. Ten za w³anie jest
rdzeniem religii: w przedmiotowym wiecie takim duchem  tak¹ jani¹  tak¹
osobistoci¹ twórcz¹ ni polityka, ni filozofia, ale religia43. Jej istot¹ jest zwi¹zek i obcowanie duchów stworzonych z Duchem Stworzycielem44. Nic wiêc
dziwnego, ¿e Psalmy przysz³oci niejeden raz pobrzmiewaj¹ echem hymnu Veni
Creator.
41
O³tarzyk polski, to jest Zbiór nabo¿eñstwa katolickiego Egzemplarz dla kobiet, Pary¿
[1841], s. 12-13 (ta edycja zawiera b³¹d, zamiast Benedykt XIV jest Benedykt XVI). Wiemy,
¿e Zygmunt Krasiñski korzysta³ z której wersji tej ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa w bardzo wa¿nym
momencie, to znaczy modl¹c siê przy konaj¹cym przyjacielu, Konstantym Danielewiczu. Zob.:
Z. Krasiñski, Listy do Delfiny Potockiej, t. I, s. 617 (list z 4.01.1842).
42
Tam¿e, t. II, s. 357 (list z 14.03.1844).
43
Z. Krasiñski, O stanowisku Polski., s. 115.
44
Tam¿e.
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Jeszcze dobitniej do katolickiej pobo¿noci nawi¹zuje Krasiñski, poszerzaj¹c
cykl w 1848 roku. Czyni to po ataku Juliusza S³owackiego na przes³anie pierwszej
wersji zamykaj¹cej siê w trzech utworach. Teraz bêd¹ jeszcze dwa: Psalm ¿alu
i Psalm dobrej woli. Ramê ideow¹ bêdzie stanowiæ praktyka pokutna, gesty chrzecijañskiej ekspiacji. Jak siê wydaje, wieszcz uzna³ taki kontekst za niezbêdny po
wydarzeniach 1846 roku, gdy posz³y w ruch hajdamackie no¿e. Czy jednak ju¿
o Psalmie wiary, Psalmie nadziei oraz Psalmie mi³oci myla³ w ten sposób? Trudno dzi powiedzieæ. Wprawdzie w 1846 roku o tych¿e trzech utworach napisa³ do
Konstantego Gaszyñskiego jako o pokutnych pianiach [sic]45. Jednak to okrelenie
nie stanowi silnego dowodu autorskiego zamiaru. Krasiñski bowiem skrzêtnie
ukrywa³ swoje autorstwo cyklu, a mia³ zwyczaj, ¿e w listach szyfrowa³ niejedne
dane w obawie, by nimi nie zadysponowa³ jaki niepo¿¹dany czytelnik korespondencji. W wypadku zacytowanego okrelenia mamy na pewno sugestywn¹ omowniê, która pozwoli³a Gaszyñskiemu, przez skojarzenie z psalmami pokutnymi, pomyleæ o utworach wieszcza. Jednak w wypadku cyklu poszerzonego w 1848 roku
odniesienia pokutno-ekspiacyjne bêd¹ ju¿ niew¹tpliwe.
Kocielne wskazówki do pobo¿nego prze¿ywania sakramentu spowiedzi w.
uwzglêdnia³y odmówienie siedmiu psalmów pokutnych46. Godziwe przyst¹pienie do tego sakramentu obejmowa³o  i obejmuje – nie tylko akty wiary, nadziei
i mi³oci, ale koniecznie skruchy i ¿alu jako pokuty serca oraz pokuty woli albo
mocnego przedsiêwziêcia poprawy47. Katolik oprócz odmówienia wspomnianych
psalmów czyni³ te¿ liczne akty pobo¿ne. A towarzyszy³y one nie tylko spowiedzi, ale tak¿e Komunii w. O³tarzyk Stefana Witwickiego zawiera po spowiedzi
teksty aktów wiary, pokory, skruchy, nadziei, pragnienia, a po przyjêciu Przenajwiêtszego Sakramentu  aktów uwielbienia, mi³oci, dziêków, proby, poddania
siê oraz obietnicy48. Choæ tytu³y cyklu Krasiñskiego sugeruj¹ przede wszystkim
zwi¹zek z praktykami pokutnymi, to wa¿ne s¹ równie¿ zbie¿noci z liturgi¹ sakramentu bierzmowania. Wype³nia³y j¹ akty wiary, nadziei, mi³oci, pokory, skruchy oraz dziêkczynienia, ofiarowania, obietnicy (w której deklarowano wolê
wiernoci) i pragnienia (gdzie zwracano siê do Boga o pomoc w wytrwaniu).
W tym kontekcie wystêpowa³ te¿ hymn Veni Creator49, w którym prosimy Boga
o wlanie mi³oci w serca, pokonanie s³aboci cia³a, ukrzepieniem moc¹ trwa³¹
i zapalenie wiat³oci zmys³om50. Przecie¿ tymi Jego darami  jak zaleca wieszcz
45
Z. Krasiñski, Listy do Konstantego Gaszyñskiego, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1971,
s. 339 (list z 4.01.1846).
46
O³tarzyk polski, s. 289.
47
J. Schmid, Zasady wiary katolickiej przyk³adami historycznymi objanione, [b. nazwiska
t³umacza], t. III, Wilno 1884 [I w. niemieckie  1848], s. 110, 118.
48
O³tarzyk polski, s. 303-312.
49
Tam¿e, s. 321-329.
50
Msza³ rzymski, s. 1755-1756.
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 ma siê pos³ugiwaæ Polska, w mêczeñskiej sile ma byæ Przewodczyni¹ Wszechmi³oci, rz¹dziæ wiatem dusz, gardziæ pañstwem cia³ (PM, w. 323, 363-364, 368-369), a jak¿e potrzebne jest to umocnienie, bo przecie¿ do Boga wznosi siê
szloch zw¹tpieñ  jêk skargi Polaków (PM, w. 320).
Zatem nie poetyka psalmów rozumiana formalistycznie, ale poetyka odbioru, spo³ecznie utrwalonych, a raczej uwiêconych wzorców korzystania z tych
modlitw dyktuje Krasiñskiemu wybór gatunku dla jego cyklu. Nie takie to znów
zaskakuj¹ce. Ksiêga Psalmów jest bowiem na tle Biblii w³anie nie tylko najbardziej konwencjonaln¹ poezj¹, ale tak¿e najbardziej publiczn¹51.
Trzeba dodaæ, ¿e od XVIII wieku, za Robertem Lowthem, i w trakcie romantyzmu interpretowano pocz¹tki tej poezji jako spe³nienie nakazu Bo¿ego, by pieni by³y przeznaczone ku pouczeniu (profetyzm) i przypominaniu. Wielebny
Lowth rozumia³ jako dokument tego pocz¹tku dzia³añ poetyckich relacjê o Bo¿ym poleceniu kierowanym do Moj¿esza, by u³o¿y³ dla swego ludu pieñ (Pwt
31,19.21)52. Zawiera ju¿ ona konstytutywne elementy ukazywania wiernoci
i niewiernoci narodu wobec Pañskich postanowieñ i dowiadczenia prób oraz
kar (Pwt 32). Wype³nia schemat ideowy, który bêdzie czêsto wykorzystany
w Psa³terzu. Tak w³anie u nas Dziady zarysuj¹ prawzór poezji mówi¹cej o narodzie do Boga. Stamt¹d przeniknie równie¿ do polskich wyobra¿eñ patriotycznych. Stamt¹d w³anie  ale to znaczy te¿, ¿e z Psa³terza. Przecie¿ Mickiewiczowskiemu Konradowi, który wo³a do Boga, On nie odpowiada  jak
bohaterowi mesjañskiego Psalmu 22 (w. 3). Psalm ten jest modlitw¹, która podejmuje w¹tki ideowe wspomnianej pieni Moj¿eszowej (Ps 22,13  Pwt 32,13).
Wed³ug Dziadów Najwy¿szy odpowiada jednak pokornemu s³udze, który tak
samo jak cz³owiek mówi¹cy w tym¿e psalmie, mieni siê przed Nim niczym
i plugastwem (Ps 22,7). Psalmy przysz³oci, w których istniej¹ nawi¹zania do
Dziadów, pokazuj¹ z kolei g³êbok¹ wiarê, ¿e Bóg odpowiedzia³ Polakom, czuwaj¹c nad ca³ymi ich chrzecijañskimi dziejami. I w dramacie Mickiewicza,
i w Psalmie mi³oci cierpi¹ca Polska jest wyszydzona przez gawied (PM,
w. 300-314), jak bohater Psalmu 22 (w. 8-9) i Pan Jezus. Psalm mi³oci (w pierwotnym zamyle ten utwór zamyka³ cykl) w ostatnich s³owach g³osi wiarê, ¿e
Nie odwróci twarzy Bóg (PM, w. 431). Starotestamentowy pieniarz stwierdza
w swej modlitwie, ¿e On siê nie odwróci³ od utrapienia ubogiego, ani skry³ od
niego oblicza swego, owszem, gdy do niego wo³a³, wys³ucha³ go (Ps 22,25).
Skrajnoæ prze¿yæ ukazywana w biblijnych psalmach nie daje zbyt oczywistych mo¿liwoci ca³kowitego uto¿samienia siê czytelników – u¿ytkowników
51
R. Adler, The Poetic and Wisdom Books, [w:] The Cambridge Companion to Biblical Interpretation, red. J. Barton, Cambridge 1998, s. 230-231.
52
R. Lowth, De sacra poesi hebraeorum, Londyn 1753. Korzystam z przek³adu z roku 1787
opatrzonego objanieniami J.D. Michaelisa, Lectures of the Sacred Poetry the Hebrews, t³um.
G. Gregory, wstêp V. Freimarck, t. II, Hildesheim 1969, s. 19.
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tych modlitw  z wyra¿anym tam po³o¿eniem cz³owieka. Ten bowiem jest raz to
w przepaciach grobu, przera¿aj¹cych otch³aniach nieszczêæ, bezbronny i zupe³nie sam wobec drapie¿ników, bandytów, ¿ywio³ów, w³asnej mierci, raz to na
szczytach euforii, niepohamowanego szczêcia. W jednych i drugich razach kim,
kogo móg³by i pragnie spotkaæ, jest wy³¹cznie Bóg. S¹ jeszcze w Ksiêdze Psalmów utwory, których bohater wypowiadaj¹cy siê to naród, spo³ecznoæ wyznawców, podmiot zbiorowy. I w tym wypadku zachodzi wiele podobieñstw do tej
grupy, gdzie do Boga mówi podmiot indywidualny.
Nasuwa siê nieodparte porównanie do okolicznoci z jakich pierwotnych
rytua³ów przejcia. Gdy cz³owiek, nieraz nagi i bezbronny, niewyposa¿ony
w ¿adne pomoce, niewspierany przez nikogo ze wspó³plemieñców, jak mêdrzec
na pustyni wywalczy³ przetrwanie, otrzymywa³ inne, nowe si³y, by spotkaæ swoje przeznaczenie. Etnologiczne podobieñstwa do prymitywnych rytua³ów nie
s¹ najw³aciwsz¹ drog¹ do odczytywania sensów psalmów. Jednak s¹ jak¹ pomoc¹ do odkrywania ich estetyki. A jest prawd¹, od wieków zaobserwowan¹, ¿e
teksty tej ksiêgi Pisma wiêtego, za pomoc¹ przecie¿ dalece skonwencjonalizowanych rodków wyra¿ania (jak¿e wiele z tych utworów jest do siebie wzajemnie podobnych), odtwarzaj¹ przed odbiorc¹ w aktualizuj¹cej anamnezie stany
zupe³nie elementarne, pierwotne. Mówi¹ o rzeczach strasznych i wspania³ych,
jednak zawsze przekraczaj¹cych granicê zwyk³ej percepcji emocjonalnej i sensorycznej. Tak zreszt¹ jest i w wypadku dopiero co wspominanego Psalmu 22.
Osiemnastowieczni i romantyczni autorzy byli wyczuleni na te odniesienia Psa³terza. Dwudziestowieczni egzegeci zreszt¹ równie¿ odkryj¹ owe aspekty, ale ju¿
bez wiadomoci kontynuacji tego, co by³o zauwa¿one w dobie owiecenia53.
Zaznaczone w XVIII stuleciu odczytanie inicjacyjnych pok³adów Psa³terza
jednak – byæ mo¿e – nie wynika koniecznie z dociekañ naukowych, ale z zaintrygowania tajemniczymi potrzebami rytualizmu, bardziej jeszcze  z rzeczywistej praktyki, ale ju¿ nowo¿ytnej. Robert Lowth odnajdywa³ rytualne przeznaczenie Psa³terza na podstawie swojego odczytania wzmianki u Ezdrasza (3,10.11).
W tym kontekcie niektóre psalmy, szczególnie 107 i 139 okreli³ jako hymny
inicjacyjne podczas wiêtych misteriów54. Wyobra¿enie o procedurach wtajemniczenia w ogóle jako kszta³towa³o ówczesne poznawanie prawd Biblii. Samuel
T. Coleridge okrela³, co w tym kontekcie jest ewidentne, rozumienie jej ksi¹g,
za spraw¹ Ducha wiêtego, jako wstêpowanie do wi¹tyni, przechodzenie przez
przedsionek i próg Prawdy55. W praktyce iluminatów, Lichtfreudów (resp. ró¿oNp. o istotnym prekursorstwie tego ujêcia u egzegetów sprzed dwustulecia nie wspomina
siê nic w has³ach bardzo rzeczowego S³ownika hermeneutyki biblijnej. Por. np.: J.R. Porter, Interpretacja kultowa, [w:] S³ownik hermeneutyki biblijnej, red. R.J. Coggins, J.L. Houlden, red. wyd.
pol. W. Chrostowski, Warszawa 2005, s. 309-311; J.R. Porter, Mit i obrzêd, [w:] S³ownik hermeneutyki biblijnej, s. 589-591.
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R. Lowth, Lectures of the Sacred Poetry, s. 270-274.
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S.T. Coleridge, Aids to Reflection, s. 41.
53

280

GRZEGORZ KUBSKI

krzy¿owców), a na pewno w przypadku grupy awinioñskiej z naszym rodakiem,
Tadeuszem hr. Grabiank¹, istotn¹ rolê odgrywa³ Psalm 68 w przeróbce kawalera
de Beaufonta56. Nie trzeba dodawaæ, ¿e Krasiñski by³ zafascynowany duchow¹
atmosfer¹ wiata ró¿okrzy¿owców, o czym dobitnie wiadczy Niedokoñczony
poemat. Byæ mo¿e zreszt¹ to on wprowadzi³ do naszego jêzyka wyraz ró¿okrzy¿owiec” jako odpowiednik Rosenkreuzera57.
£atwo zauwa¿yæ, ¿e w ka¿dym z dopiero co wymienionych psalmów ich
bohaterowie s¹ w czeluciach mierci, ciemnoci, krwawej zasadzce (Ps 68,14.21.24;
Ps 107,10; Ps 139,19). Tak w³anie, jak mo¿na by okreliæ aktualne po³o¿enie
Polaków ukazywane w wizjach cyklu Krasiñskiego. Jednak rola Psalmu 68 jest
sporód tych róde³ wa¿niejsza w realizacji naszego wieszcza. Psalm nadziei
koñczy siê rozbudowan¹ poetycko reminiscencj¹ tego tekstu biblijnego. Oto pobie¿ne chocia¿ zestawienie (w nawiasie dopisujê odpowiednie wersety Psalmu
68):
Czas ju¿ zedrzeæ z wieku chmurê!
[Jako bywa dym rozpêdzony, tak ich (tzn. nieprzyjació³) rozpêdzisz  Ps 68,3]
Id¹cego Pana chwalmy!
Rzucaæ palmy  rzucaæ psalmy 
Kwiaty na dó³  pieni w górê!
O! rzucajcie pieni, kwiaty!
Oto idzie  idzie Pan,
[ ]
[piewajcie Bogu, piewajcie psalmy imieniowi jego; gotujcie drogê temu, który
jedzi na ob³okach [ ] radujcie siê przed obliczem jego  Ps 68,5]
Przemieniony, z niebios szczytu,
znad wszechwiata gwiezdnych cian,
Jak widnokr¹g wszechb³êkitu,
Ku nam sp³ywa  sp³ywa Pan!
[ ]
Oto idzie moc zwyciêska,
Panuj¹cy idzie Pan!
[panuj¹cy Pan; Temu, który jedzi na najwy¿szych niebiosach od wiecznoci; oto
wydaje g³os swój, g³os mocy swojej. Przyznajcie moc Bogu, nad Izraelem dostojnoæ jego, a wielmo¿noæ jego na ob³okach . Bóg Izraela sam daje moc i si³y
ludowi swemu  Ps 68,21.34-36]
(PN, w. 81-104)

J. Ujejski, Król Nowego Izraela. Karta z dziejów mistyki wieku owieconego, Warszawa
1924, s. 103, 109.
57
Tam¿e, s. 26.
56
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Poeta po³¹czy³ reminiscencje Psalmu 68 z motywami wjazdu Pana Jezusa do
Jerozolimy oraz Jego paruzji. Natomiast ca³y ten utwór cyklu jest zamkniêty klamr¹ myli: Doæ ju¿ d³ugo  doæ ju¿ d³ugo/Brzmia³ na strunach wieszczów ¿al (PN,
w. 1-2 oraz 105-106). Jest to niew¹tpliwie zgodne z zaleceniem w³anie Psalmu
68: sprawiedliwi weseliæ siê i radowaæ bêd¹ przed obliczem Bo¿ym (Ps 68,4).
Odniesienia do motywów inicjacyjnego Psalmu 68 poeta wykorzysta jeszcze w ostatnim, pi¹tym utworze cyklu. Znów bêdzie chodzi³o o po³o¿enie Polaków, tym razem w wizji s¹du eschatycznego. Zgodnie z tym Psalmem, ale równie¿ z Apokalips¹, s¹ oni wpó³ nad grobem, a wpó³ jeszcze w grobie (PD, w. 118
– Ps 68,14.21; Ap 6,9). Jednak jako zbawieni otrzymuj¹ skrzyd³a na zmartwychwstanie, podobnie do Apokaliptycznej Niewiasty (PD, w. 99  Ap 12,14). Krasiñski uwa¿a³ bowiem, ¿e zbawienie to powrót cz³owieka do stanu anielskiego,
z którego kiedy wyszed³58. Niejeden nurt w staro¿ytnoci chrzecijañstwa snu³
podobne domys³y, miêdzy innymi Marcjon, którym ¿ywo siê interesowano za
porednictwem Tertuliana59. Jednak gdy chodzi o skrzyd³a  anielskie i ludzkie –
trzeba powiedzieæ, ¿e w Psalmie dobrej woli stanowi¹ motyw potraktowany jako
kontrast miêdzy przeanielaj¹cymi siê Polakami a upad³¹ jutrzenk¹, czyli Lucyferem (Iz 14,12). Jest mianowicie tak:
Skrzyd³a nam rosn¹ ju¿ na zmartwychwstanie
[ ]
Ku nam z b³êkitów  jakby z Twego ³ona,
Z³ote jutrzenki  jakby Twe ramiona
Spiesz¹ ju¿ na dó³ od nieba po ziemiê,
By zdj¹æ nam z czo³a wiekowych klêsk brzemiê.
(PD, w. 99-104)

W pieni Moj¿eszowej znajduje siê przyrównanie Boga wybawiaj¹cego Izrael i or³a wynosz¹cego na swych skrzyd³ach pisklêta (Pwt 32,11-12), w Psalmie
68 – bêdziecie jako go³êbica, maj¹ca pióra posrebrzone, a której skrzyd³a jako
¿ó³te z³oto (Ps 68,14). Skomplikowane ³¹czenie tylu w¹tków biblijnych jest bardzo charakterystyczne dla techniki poetyckiej Psalmów przysz³oci, a specjalnie
 dla kreowanych w nich obrazów za pomoc¹ metafor implicytnych. Jeli za
chodzi o motyw skrzyde³ z biblijnego psalmu „inicjacyjnego” – funkcjonowa³
jako symbol inicjacyjny. Mianowicie w rycie wtajemniczenia do jednej z dziewiêtnastowiecznych ló¿ u¿ywano nawet takiego rekwizytu, atrapy skrzyde³, któ58
W zwi¹zku z ukazywaniem zbawionych w Apokalipsie Krasiñski pisa³ do Delfiny Potockiej: wnet stan¹ siê czym wy¿szym ni¿ cz³owiek, przejd¹ w stan anielski, inna organizacja fizyczna
dana im bêdzie, w przemienione oblek¹ siê cia³a  toæ jest cia³ zmartwychwstanie  i wst¹pi¹
w ¿ywot wieczny, w którym dalej bêd¹ siê rozwijaæ, zgodnie z wol¹ Boga i swoj¹. – Z. Krasiñski,
Listy do Delfiny Potockiej, t. II, s. 197 (list z 14.12.1843).
59
T. Zieliñski, Konkordancja z dzie³ ojców . [wiêtych] i pisarzy Kocio³a, wedle Mignego
Patrologiae cursus completus, Poznañ 1908, s. 534.
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r¹ wk³ada³ kandydat60. Zauwa¿my jeszcze, ¿e jest to motyw podobny do tego,
który na samym pocz¹tku cyklu Krasiñskiego s³u¿y do poetyckiej charakterystyki podmiotu wypowiedzi, wznosz¹cego siê coraz bli¿ej ku Bogu, by kontemplowaæ tajemnicê Trójcy Przenajwiêtszej, a zarazem osi¹gaæ wejrzenie w istotê
przeznaczenia ludzkoci. Trudno w tej chwili jednoznacznie odpowiedzieæ, czy
ów motyw skrzyde³ nie wynika ze skojarzenia wyobra¿eñ wywiedzionych z Biblii z przedstawieniem Kronosa-Saturna. Wszak¿e jednak Chrystus Pan objawienie w Apokalipsie oznajmi³ i pos³a³ przez Anio³a swojego (Ap 1,1). W romantyzmie pamiêtano te¿, ¿e Pismo nazywa proroków „ludmi Boga”, Anio³ami
pos³anymi od Pana61. Przy tym samo proroctwo okrelano te¿ wtedy za Hebrajczykami jako widzenie, visio”62, a wizjê Robert Lowth traktowa³ jako jedn¹
z podstaw poetyckoci w Biblii, podstaw le¿¹cych tak u róde³ psalmów, jak
i ksi¹g prorockich. Profetyzm  zdaniem anglikañskiego biskupa – to w rezultacie wiêksza ozdobnoæ poezji, wzlot wyobrani, entuzjazm  prowadz¹ce ku niezwyk³ym szczytom wznios³oci63. W nastêpnej epoce ten pogl¹d zagoci w kompendiach biblistycznych.
Wgl¹d w istotê przeznaczeñ cz³owieka i Polski, osi¹gniêty przez poetê mówi¹cego w Psalmach przysz³oci, skutkuje ukazywaniem rozbudowanych wizji.
Ich fabularna o wywodzi siê z wydarzeñ znanych z Pisma wiêtego. Jest to znamiê stylu poematów Krasiñskiego, rozpoczête Przedwitem, wzmagaj¹ce siê
w obrazowaniu Syna cieniów, a najpe³niej wykorzystane w³anie w omawianym
tu cyklu. Poezja jest w nich drog¹ poznania, jej s³owo dla odbiorców brzmi
przede wszystkim  w zgodzie z oczekiwaniem epoki  jako sugestywne proroctwo”64. I to ostatnie jak najbardziej siê ³¹czy z dziewiêtnastowiecznym odczuciem estetyki Psa³terza.
Polskie wydanie kompendium ks. Prospera de Aquili, czyli uwspó³czenionego s³ownika o. Augustyna Antoine’a Calmeta z 1719 roku, w hale informuj¹cym o proroctwach zaznacza, ¿e w Starym Testamencie s¹ one wszystkie zawarte
w pismach proroków wiêkszych i mniejszych65. Jednak ju¿ t³umacz podpisuj¹cy
siê jako Xi¹dz Tadeusz, w swoim artykule wstêpnym do 4. tomu jako ksiêgi prorockie wymienia Hioba, Jeremiasza i Psalmy66. Xi¹dz Tadeusz bowiem wyra¿a
Z. Kêpiñski, Mickiewicz hermetyczny, Warszawa 1980, s. 290.
Prorocy, has³o [w:] P. de Aquila, Dykcjonarz biblijny z ksi¹g Pisma wiêtego Starego i Nowego Testamentu zebrany, t³um. Xi¹dz Tadeusz, t. III, Kraków 1845, s. 150.
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Tam¿e, s. 149.
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R. Lowth, Lectures of the Sacred Poetry, t. II, s. 68.
64
G. Halkiewicz-Sojak, Czy Przedwit jest poetyck¹ summ¹ Krasiñskiego?, [w:] Zygmunt
Krasiñski  nowe spojrzenia, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdziej, Toruñ 2001, s. 391.
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Proroctwo, has³o [w:] P. de Aquila, Dykcjonarz biblijny, t. III, s. 149.
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Xi¹dz Tadeusz, O prawid³ach, których siê trzymaæ nale¿y, i o przysposobieniach potrzebnych
nam do czytania z po¿ytkiem Pisma wiêtego, [w:] P. de Aquila, Dykcjonarz biblijny, t. IV, s. X.
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ju¿ stanowisko teoretyczne nastêpnej epoki, pozostaj¹ce pod prominentnym
wp³ywem Lowtha.
Jaka racja stoi za za zjednoczeniem przez Krasiñskiego treci czerpanych
z Apokalipsy z psalmicznym kszta³towaniem obrazowania  oczywicie kszta³towaniem w duchu psalmicznoci odczytywanej w jego epoce? Otó¿ ta sama, co
dopiero streszczona powy¿ej. Nie dziwi i dzi, ¿e poeta uwa¿a³ Objawienie w.
Jana za poemat proroczy pisany przed 1700 laty67. Niezwyk³¹ poetyckoæ ksi¹g
w. Jana podkrelano ju¿ w niemieckiej egzegezie racjonalnej. Jednak¿e w postrzeganiu psalmów w XIX wieku podnoszono tak¿e, za w. Augustynem, ¿e
w nich siê zamyka […] wszystko to, co znajduje siê w innych wiêtych ksiêgach68.
I to samo podnoszono w wypadku Apokalipsy. Pokazywano, i¿ ona jest zbiorem
wszystkich pism, sk³adem wszystkich proroków, doskona³ym uzupe³nieniem
wszystkich ich przepowiedzeñ. Ona jest przeplatana ci¹gle ich wyrazami, jest
sk³adem obrazów, podobieñstw i figur, których oni u¿yli, ona jest ostatnim punktem widoku, do której wszystkie wyobra¿enia rozsiane po wszystkich innych wiêtych pismach, schodz¹ siê i jednocz¹69.
Jak wszystkie przepowiednie i proroctwa, Psalmy przysz³oci nie s¹ wype³nione takimi obrazami, którym mo¿na by przypisaæ jednostkowe odniesienie
w wydarzeniach otaczaj¹cego odbiorcê teraz i póniej wiata. Nie da siê wywieæ
z tych utworów jednej fabu³y historycznej (¿e u¿yjemy tu tak tautologicznego
wyra¿enia). I tak mia³o byæ, tak te¿ Krasiñski pojmowa³ poetyckie obrazy samej
kanonicznej Apokalipsy. Nieco dziwi to, bo zanim napisa³ cykl, sam s³a³ Cieszkowskiemu alegorezê jej epizodów w odniesieniu do bie¿¹cych wypadków. Jednak ju¿ po pisarskim dowiadczeniu pracy nad cyklem zastrzega³ siê, znów komentuj¹c dla przyjaciela Objawienie w. Jana w wietle tego, co siê wtedy dzia³o
w Europie. Podkrela³: ogólnie mówiê, w szczegó³y siê nie wdajê, bo kto o przysz³oci mówi, ten wariat, gdy chce anegdotê jej opowiadaæ70.
Tak chyba jest. Psalmy przysz³oci nie s¹ opowiadaniem anegdoty historiozoficzno-teologicznej. To odnajdujemy ju¿ raczej w prozie O stanowisku Polski.
O wyborze gatunku rozstrzyga³a si³a jego oddzia³ywania. W³anie si³a, dobitnoæ,
które zmuszaj¹ do przekroczenia zwyk³ej percepcji obrazów poetyckich: estetycznej i sensorycznej. S¹ mocniejsze ni¿ banalny, przyziemny ogl¹d nawet okropnych
wspó³czesnych wypadków. Tak Krasiñski czyta³ Psa³terz i po napisaniu cyklu.
Mo¿e jeszcze bardziej tak czyta³ po tym w³anie swoim dowiadczeniu pisarskim.
Wczoraj czytaj¹c psalmy pokutne Pola wpad³em w atak nerwowy i p³acz na tym
wierszu: One pogin¹, jak szata zwietrzej¹, zda³o mi siê, ¿e ju¿ wszechwiaty gin¹
Z. Krasiñski, Listy do Augusta Cieszkowskiego, t. I, s. 337 (list z 9.04.1848).
Psalm, has³o [w:] P. de Aquila, Dykcjonarz biblijny, t. III, s. 169.
69
Xi¹dz Tadeusz, O prawid³ach, s. XXXII.
70
Z. Krasiñski, Listy do Augusta Cieszkowskiego, t. I, s. 426 (list z 5.01.1849).
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i wietrzej¹ jak szata. Wszystko  wszystko marnoci¹!71 – zwierzy³ siê Augustowi
Cieszkowskiemu w rok po edycji swojego poszerzonego cyklu.
Zreszt¹ jego Psalmy s¹ tyle¿ poetyckim wieszczeniem (to dla romantyków
tautologia), co najprawdziwsz¹ modlitw¹, bezporednimi zwrotami do Boga.
Ostatni utwór ca³y jest prob¹ do Niego. Oczywicie od Niego zale¿y spe³nienie
siê proby, ale tak¿e od ¿arliwoci i wytrwa³oci modl¹cego siê, wytrwa³oci
w ponawianiu prób, w rozmylaniu przemodlonych idei, we wprowadzaniu cnót
we w³asne ¿ycie. Nawi¹zuj¹c do pobo¿noci katolickiej, ale i do inicjacyjnej
mistyki, autor sugerowa³, ¿e zapisuje Polakom niezbêdne æwiczenie duchowe.
IV. HIEROFANT
W jaki stan duszy maj¹ wprowadziæ Psalmy przysz³oci? Gdzie le¿¹ ród³a
mistycznego uniesienia? Wiadomo, ¿e wyp³ywaj¹ z darów katolickiej pobo¿noci, z liturgii Kocio³a, która wyrazistym echem odzywa siê w modlitewnych pieniach cyklu Krasiñskiego. Jednak te¿ ci¹gle pobrzmiewaj¹ oddwiêki jakiego
innego porz¹dku duchowego, które zapewne niepokoi³y tak¿e ks. Serwatowskiego, choæ nie wszystkie je nazwa³. One sprawiaj¹, ¿e mowa poety jest jakociowo
jakby odmienna od tej znanej od biblijnych proroków. Szczególnie i ewidentnie
widaæ to w pierwszych strofach cyklu, choæ przecie¿ dla estetyki romantyzmu 
tak¿e ca³kiem biblijnych.
Bohaterowie kanonicznego Psalmu 68, ludzie pobo¿ni i sprawiedliwi, s³ysz¹
zapowied, ¿e weseliæ siê i radowaæ bêd¹ przed obliczem Bo¿ym, i pl¹saæ bêd¹
od radoci (Ps 68,4). Zarazem s³ysz¹ zachêtê: piewajcie Bogu, piewajcie psalmy imieniowi jego (Ps 68,5). I ci sprawiedliwi, wyprowadzeni przez Pana z g³êbokoci morskiej, oddadz¹ Mu ho³d, s³awi¹c Go w entuzjastycznym pochodzie
kultycznym do wi¹tyni, w procesji b³ogos³awi¹cych Boga: Wprzódy szli piewacy, a za nimi graj¹cy na instrumentach, a w porodku panienki bij¹c w bêbny
(Ps 68,26). Bohaterowie Psalmu nadziei, Polacy pod koniec utworu s¹ ukazani
w podobnej kultycznej procesji. Obraz ma charakter wizji, zapowiedzi dopiero
maj¹cej siê spe³niæ. Ten entuzjazm jest dookrelony w nastêpnym utworze cyklu. Jest nazwany wiêtym sza³em (PM, w. 37). To wyra¿enie nie ma jednak proweniencji biblijnej. Nasuwa raczej skojarzenie z pogañskimi misteriami, a ju¿ na
pewno z poematem Victora de Laprade’a Eleusis.
W Eleusis de Laprade’a te¿ jest procesja, która ma wiele wspólnych szczegó³ów z t¹ ukazan¹ przez psalmistê, lecz zmierza do progów wi¹tyni Cerery72.
Sam poemat nale¿y do zbioru Odes et poèmes z 1844 roku.
71
72

Tam¿e, t. I (list z 13.09.1849).
V. de Laprade, Oeuvres poétique, t. I, Paris, 1878, s. 143.
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De Laprade to wielki francuski poeta, rówienik Krasiñskiego. By³ wa¿ny dla
naszego wieszcza, a uznanie okaza³o siê wzajemne. Autor Odes et poèmes serdecznie przestawa³ z Konstantym Gaszyñskim, czyli z jednym z najbli¿szych
przyjació³ naszego wieszcza. Utwory Francuza od wczesnej fazy twórczoci (np.
poematu Colère de Jésus – Gniew Jezusa) stanowi¹ próbê zespolenia poezji
i doktryny religijnej. Zauwa¿ano w nich oddzia³ywanie Byrona i Alphonse’a de
Lamartine’a, a w dostosowaniu symboli ewangelicznych do aktualnej sytuacji
spo³ecznej widziano inspiracje dzie³ ks. Hogona de Lamennais’go73. Poematy de
Laprade’a przenikniête s¹ g³êbokim, choæ nieortodoksyjnie chrzecijañskim mistycyzmem, pozostaj¹ pod wp³ywem ówczenie bardzo ¿ywej wyobrani hermetycznej. Wystarczy dodaæ, ¿e imiê tytu³owej bohaterki poematu Hermia ze wspomnianego tomu mo¿na odczytaæ jako ¿eñsk¹ formê wyrazu Hermes. S³owo
Laprade’a pobrzmiewa tyle¿ echem Biblii, co staro¿ytnych wierzeñ misteryjnych.
Zainteresowanie nimi poety uznaje siê za echo tez Pierre’a Ballanche’a. Poetê
intrygowa³y tak¿e powstaj¹ce za jego czasów nowe formy kultu, ju¿ nie chrzecijañskiego jednak, które mia³y tajemnicze ryty. Jednak¿e poeta zarzuca³ osobom je praktykuj¹cym brak wiary74.
Warto pamiêtaæ de Laprade’owi, ¿e prawdziwie podziwia³ patriotyzm wspó³czesnych sobie Polaków oraz ich ¿arliw¹ religijnoæ. Da³ temu piêkny wyraz
w poemacie Resurrecturis, aux Polonais75, napisanym na wieæ o masakrze urz¹dzonej przez Rosjan w Warszawie w 1861 roku. Poemat ukaza³ siê w zbiorze Voix
du Silence, wydanym w 1864 roku. Nie tylko tytu³ Resurrecturis nawi¹zuje do
znanego utworu Krasiñskiego, ale tak¿e liczne aluzje w samym tekcie. Przykuwa uwagê religijna powaga, znakomicie wprowadzony motyw Najwiêtszej
Dziewicy jako Orêdowniczki Polaków (za wzorem Przedwitu i w³anie Psalmu
dobrej woli). Budzi szacunek ho³d, jaki francuski poeta oddaje ofiarom bestialskiej masakry, nazywaj¹c j¹ grobem wolnoci oraz g³oszenie wiary, ¿e za Bo¿¹
spraw¹ wielki lud mêczenników zmartwychwstanie76. Oczywicie  poemat jest
tak¿e wspania³ym ho³dem z³o¿onym twórczoci Krasiñskiego.
To wszystko ju¿ jednak bêdzie wiele lat po Psalmach przysz³oci oraz po
mierci ich twórcy. Dla komponowania samych Psalmów przysz³oci ma natomiast znaczenie, ¿e tu¿ przed ukoñczeniem pierwszej wersji cyklu, w padzierniku 1844 roku Krasiñski dostaje od Delfiny Potockiej w upominku tom Odes et
poèmes. Najpierw prezent wywo³uje nowe tony w d³ugo ju¿ trwaj¹cym mi³osnym
J. Condamin, La vie et les oeuvers de V. de Laprade, Lyon 1886, s. 142, 145, 149.
Tam¿e, s. 108.
75
Za zwrócenie uwagi na ten poemat oraz wiele innych cennych wskazówek zwi¹zanych
z francuskimi ród³ami dziêkujê Panu prof. dr. hab. Wies³awowi Mateuszowi Malinowskiemu
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
76
V. de Laprade, Oeuvres poétique, t. II, Paris, 1879, s. 125-132.
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zauroczeniu, i to zdecydowanie nie ma³¿onk¹, mimo ¿e od lubu z Eliz¹ z Branickich up³ynê³o ju¿ nieco czasu. Nie jest bowiem niespodziank¹, ¿e ksi¹¿ka
darowana przez ukochan¹ ju¿ przez to samo musi zaistnieæ wyj¹tkowo w erotycznej egzaltacji poety. W romansie pisanym ¿yciem wtedy przez Krasiñskiego
akurat wszelkie najwy¿sze uniesienia, nawet o charakterze religijnym, zawsze
i tak wype³nione by³y marzeniami o Delfinie. Szaleñczo i samoniszcz¹co, jak na
czytelników pobo¿nych ksi¹¿ek jakby jeszcze niedorole, lecz tak w³anie toczy³a siê ta intymna fabu³a. Choæby potê¿ne uczucia poezji wielkiej karmelitanki,
jej cierpienia z powodu dystansu odgraniczaj¹cego od Pana Jezusa jako ród³a
z U³amka naladowanego z Glozy w. Teresy stanowi¹ ju¿ nie co innego, lecz figurê têsknoty za ukochan¹ kobiet¹. Jest te¿ faktem, ¿e bez tej w³anie têsknoty
nie by³oby wa¿nego w patriotycznym kanonie Resurrecturis77.
B³ogos³awieñstwami nazywali Zygmunt i Delfina miêdzy sob¹ ów tom de
Laprade’a78. Nazywali tak przedmiot lektury, przy której jeli wierzyæ korespondencji, razem p³akali  wype³niaj¹c skwapliwie romantyczne oczekiwania literackie co do wspólnego czytania poezji przez zakochanych. Czy ³zy wyciska³y
wszystkie zamieszczone tam utwory Francuza? Mo¿e tylko wspólne mi³osne ³kanie brzmia³o przy s³owach poematu Benedition nuptiale sur la montagne, maj¹cego formê modlitwy. Jak¿e pasuje do têsknot tych specjalnych czytelników.
W ich niejednoznacznym po³o¿eniu osobistym nie musi ich dra¿niæ to, ¿e b³ogos³awi¹cym jest ksi¹dz, a nupturienci s¹ typow¹ par¹ przy o³tarzu. Bohaterowie
tego utworu nie s¹ szeregow¹ par¹, a b³ogos³awi¹cym nie jest chrzecijañski kap³an, za to jest poeta przemawiaj¹cy z woli Boga. Nie prowadzi ich do kocielnego o³tarza, nie wi¹¿e sakramentalnie stu³¹, lecz zwyczajem staro¿ytnych 
mistycznym lnem (par mas mains, tenait le lin mystique) pokazuje kierunek odnalezienia S³owa79. Len nale¿y do symboli misteryjnych oraz hermetycznych.
W ka¿dym razie to Delapradowe b³ogos³awieñstwo okazywa³o siê jakby specjalnie napisane dla naszego wieszcza, który za pomoc¹ s³owa pragn¹³ s³u¿yæ Bogu
i ludziom, a jednoczenie t¹ s³u¿b¹ wykazaæ siê przed ukochan¹ (z któr¹ przecie¿ nie otrzyma³by benedykcji przed kocielnym o³tarzem). Jakby specjalnie napisane dla niego w³anie, by kontynuowa³ dzie³o rozpoczête Przedwitem  zarazem ¿arliwie religijne, narodowe i erotyczne, bo przecie¿ bohaterem tego
poematu by³ i naród, i Beatrycze (poza poematem szerzej znana jako Delfina),
i mi³oæ. A ¿e znalaz³o siê w tomie specjalnie darowanym przez ukochan¹, to ju¿
prawdziwie wskazówka i wyzwanie.
77
Pisa³em o tym w artykule: Wiersz taki spi¿owy i furia iberica. Sytuacja retoryczna
w poemacie Resurrecturis Zygmunta Krasiñskiego, Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski, 2 (2005), s. 197-220.
78
Z. Krasiñski, Listy do Delfiny Potockiej, t. II, s. 549 (list z 28.10.1844).
79
V. de Laprade, Benedition nuptiale sur la montagne, [w:] ten¿e,Oeuvres poétique, t. I,
s. 347, 351.
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Z tego tomu Krasiñski przepisa³ Delfinie obszerne fragmenty poematu Hermia. Rozleg³e cytaty wzruszy³y adresatkê. Reakcja wielce ucieszy³a nadawcê:
A co, „B³ogos³awieñstwo” Laprade’a? Rad jestem temu, ¿e Ciê wzruszy³o, ¿al
bêdê mia³ wieczny, ¿e nie ja Tobie to pisa³80. Tu¿ po pierwszej edycji Psalmów
przysz³oci ¿al mo¿e byæ nie wieczny, a przesz³y. Konstantego Gaszyñskiego prosi wtedy o zakup wszelkich mo¿liwie bliskich mu ksi¹¿ek w rodzaju moim, wiesz:
filozoficzno-polityczno-mistyczno-historyczno-Lapradowo-uniwersalnym81. Mo¿na te s³owa rozumieæ jako charakterystykê ksi¹¿ek, które poeta najchêtniej by
czyta³. Jednak przecie¿ w ca³oci pasuj¹ do w³anie wydanego cyklu, a wiêc
poeta mo¿e tak teraz powiedzieæ o lekturach odpowiadaj¹cych typowi jego w³asnej twórczoci.
Nie dosyæ, ¿e Krasiñski uzna³ utwory z podarowanego przez Potock¹ tomu
za znakomit¹ poezjê, to jeszcze do tego sam zauwa¿y³, ¿e wywo³a³y w nim niezwyczajnie wiele myli. Oko³olapradowe refleksje bêd¹ siê miêdzy obojgiem
rozwija³y przez wiele listów, ale ju¿ w pierwszym z nich, wraz z podziêkowaniem za upominek, wieszcz dopowie do poematu Hermia, ¿e znajduje w nim
w kszta³tach zewnêtrznych panteistycznoæ, w natchnieniu wewnêtrznym osobistoæ, […] mi³oæ Chrystusowa staj¹ca siê prawem nie tylko dusz ju¿ wszystkich,
ale i cia³ wszystkich, a zatem i duchów82. I nie bêdzie zaskoczeniem, ¿e ten poemat by³ inspiracj¹ Psalmu wiary, gdy¿ przekazywa³ wizjê metempsychozy. Jednak byæ mo¿e tak¿e u róde³ ujêcia modelu ontologicznego osoby ludzkiej w tym
w³anie utworze Krasiñskiego stoi wczeniejszy jeszcze ni¿ Odes et poèmes tom
de Laprade’a, mianowicie Psyché. Tam w poetyckiej interpretacji Ksiêgi Rodzaju zaznacza siê triada cia³o-dusza-duch. Wracaj¹c do listu do Delfiny z podziêkowaniem za podarunek, powiedzmy, ¿e Krasiñski zainspirowany francuskim
poet¹ zapisuje i tak¹ myl, któr¹ u³o¿ywszy póniej w kszta³ty Bajronowsko-Mickiewiczowskie, poda jako cytowany ju¿ tutaj pocz¹tkowy obraz w swoim
cyklu: Bo wszak wiesz, ¿e duch to ta osobistoæ, co na najrozmaitszych stopniach
i w najrozmaitszych kszta³tach objawia siê jakby dwoma skrzyd³ami, cia³em
i dusz¹, lub jakby dwoma osobistociami, osobistoci¹ myli, a sam jest osobistoci¹ tych dwóch osobistoci, sob¹ i nimi, jednym i trójc¹ zarazem83.
W ogóle to mo¿na by ze wspomnianego listu przytoczyæ jeszcze wiele racji,
które sk³oni³y Krasiñskiego do zad³u¿enia siê w poezji de Laprade’a. Uzna³ j¹
wiêc za nowy etap literatury, now¹ fazê ducha ludzkiego, wcielanie siê s³owa
Chrystusowego we wszechwiat, mi³oæ mi³oci84. Uzna³ wreszcie za dowód, ¿e
Z. Krasiñski, Listy do Delfiny Potockiej, t. II, s. 548 (list z 28.10.1844).
Ten¿e, Listy do Konstantego Gaszyñskiego, s. 336 (list z 25.12.1845).
82
Ten¿e, Listy do Delfiny Potockiej, t. II, s. 520 (list z 14.10.1844).
83
Tam¿e, s. 525 (list z 15-16.10.1844).
84
Tam¿e, s. 526.
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oto natura wietna, rozmaita i g³êboka pogan pojedna³a siê w koñcu z mi³oci¹
chrzecijañsk¹ i nie tylko ju¿ wiara i mi³oæ rodz¹ siê z katechizmu, z kilku s³ówek przepisanych dogmatycznych, ale z ka¿dego db³a trawy85. Potraktowa³ zatem jako formê wy¿szego zjednoczenia odrêbnych dot¹d wzglêdem siebie nawzajem pierwiastków religijnych, czyli spe³nienie oczekiwañ, które od poprzedniego
jeszcze stulecia mocno dawa³y o sobie znaæ w duchowym ¿yciu Europy. We
wzorcu poezji de Laprade’a odnalaz³ religijn¹ i literack¹ syntezê, czyli co co
by³o w ówczesnym mniemaniu wyró¿nikiem kanonicznej Ksiêgi Psalmów i Apokalipsy, mo¿e tak¿e  ju¿ na obszarach prywatnej historii  tê w istocie nieosi¹galn¹ syntezê d¹¿eñ tradycyjnego katolika i romantycznego poety-myliciela.
Utwory z tomu Odes et poèmes nie tylko dostarcza³y Krasiñskiemu wzorców
w rodzaju moim, ale definiowa³y status twórcy. Na przyk³ad w Utopie – Au comte
Alfred de Vigny, w apostrofie do poety ten¿e jest okrelany jako pasterz ludzkich myli (pasteur des humaines pensées)86. I jest to charakterystyka tyle¿ odwo³uj¹ca siê do biblijnego wyobra¿enia proroka Pañskiego (Jr 23), co i do antycznego mistagoga. W Eleusis bêd¹ wypowiedziane przez tajemniczy Pewien
G³os wskazówki dla wiêtego artysty (artiste sacré), by wypiewywa³ hymn serca, a w ¿adnym wypadku nie ws³uchiwa³ siê w mowê demonów docieraj¹c¹ ze
wiata87. Ukazany w tym poemacie mistagog, Hierofant  to kap³an ¿yj¹cy
u wiêtych Wrót. On przyjmuje procesjê miertelnych. Udziela im nauk, w których pobrzmiewaj¹ staro¿ytne m¹droci pogañskie i ewangelijne s³owa o oddzieleniu chwastów od zbo¿a (Mt 3,12), a wiêc o s¹dzie nad wiatem, o mierci
wiecznej i ¿yciu wiecznym. Gani mistów, ¿e nie potrafi¹ uznawaæ swoich win,
s¹ zuchwali przed bóstwem. Ostrzega, ¿e w czasie gdy do ich domów docieraj¹
cierpienia i klêski, g³ód, wiat wabi obietnicami ¿ycia bez trudów i z³otem, a oni
albo dadz¹ siê temu g³osowi zwieæ, albo wybior¹ dary mi³oci, które s¹ nad to
wszystko wiêksze. Swoimi naukami prowadzi mistów we wtajemniczenie
w Dobro i Prawdê. On tylko zna bowiem ród³o wiedzy, z którego wody mo¿na
zaczerpn¹æ na niedostêpnej górze, tam gdzie doleci w swym ¿yciu samotny orze³
 na szczyt, gdzie ju¿ spogl¹da siê w nieos³oniête niczym samo s³oñce. Takie
wtajemniczenie  to próba polegaj¹ca na trudzie, na czynie, na dzia³aniu88. Jednak¿e funkcja hierofanta epoptów (czyli otrzymuj¹cych owiecenie) kojarzy³a siê
w XIX stuleciu ze wspó³czesnymi praktykami wtajemniczania w stopnie mistycznych spo³ecznoci, których cz³onkowie s³uchaj¹, admiruj¹ i przyjmuj¹ wyroki
tych¿e mistagogów89.
Tam¿e, s. 520 (list z 14.10.1844).
V. de Laprade, Utopie. Au comte Alfred de Vigny, [w:] ten¿e, Oeuvres poétique, t. I, s. 372.
87
Ten¿e, Eleusis, [w:] ten¿e, Oeuvres poétique, t. I, s. 208.
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Tam¿e, s. 186-187, 190-191.
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[A.] Barruel, Historia jakobinizmu wyjêta z Dzie³ Xiêdza Barruel, Memoires pour servir
à l’Histoire du Jacobinisme, t. IV, Berdyczów 1812, s. 123.
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Kompozycja Eleusis na pewno znalaz³a odbicie przede wszystkim w obszernych partiach Niedokoñczonego poematu Krasiñskiego. Jednak tak¿e ton i przes³anie nauk Hierofanta pobrzmiewaj¹ w Psalmach przysz³oci. Równie¿ na pewno odbija siê jego pozycja mistagoga w sytuacji, w miejscu zajmowanym wobec
odbiorcy, z którego wypowiada siê nadawca ca³ego cyklu psalmicznego. Przewodzi on eschatycznej procesji, kieruje do niej nakazy, wielokrotnie stara siê
pokazaæ, jak w Ducha siê wstêpuje:
Gdy pochylisz kornie czo³o
[ ]
I, klêcz¹cy, spójrzysz wko³o
Na niesprawiedliwoci 
Klêski  smêtki  gromy,
Babylony i Sodomy 
[ ]
I przyæmione w górze s³oñce,
I niebieskie mocy,
Wstrz¹niête wród nocy 
A uczujesz mi³oæ trudu
I mêki odwagê!
Wstaniesz ludzi zbawiaæ z brudu,
Kryæ ich wstydy nagie. 
I za rany  i za ciernie
Podziêkujesz tkliwie 
I dotrzymasz wiernie
Na nieszczêcia niwie!
(P¯, w. 385-407)

I na pewno siêga wejrzeniem do niedostêpnych zwyk³emu oku róde³: I ja patrzê ród zamieci/W niebios kir!/I ja widzê  kêdy leci/Zdarzeñ wir (P¯, w. 442-446).
To nie tylko sprawa tak dobrze ju¿ w szkolnej lekturze spopularyzowanej
konwencji poezji wieszczej, sprawa literackiego sztafa¿u maluj¹cego kompetencje poety dzia³aj¹ce jedynie na obszarach fikcji literackiej. Wszak mówimy tym
razem w takim samym stopniu o gatunkach poetyckich, co o akcie modlitwy 
pojmowanej równie¿ na wskro religijnie. To przecie¿ powa¿nie wzbudza³o obawy ks. Serwatowskiego, zacytowane na pocz¹tku niniejszych rozwa¿añ. Psalmy
przysz³oci, tak samo jak ich biblijny pierwowzór gatunkowy, s¹ modlitw¹! Nie
wy³¹cznie na tezy, ale na modlitwy poró¿ni³ siê Krasiñski ze S³owackim. We
wstêpie do Psalmu ¿alu zaznacza, ¿e przeciwnik idei jego trzech pierwszych
utworów cyklu koñczy pieñ modlitw¹ gor¹c¹ i uroczyst¹ o rych³e ziszczenie siê
dopiero co wy¿ej przytoczonych obrazów (P¯  wstêp). Zaznacza autor, który
przecie¿ tak istotnie w³¹cza w swoje psalmy reminiscencje hymnu Veni Creator,
który tak obszernie nawi¹zuj¹c do s³ów w. Paw³a w ca³ym cyklu, musi mieæ
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w pamiêci i te: o cobymy siê modliæ mieli, jako potrzeba, nie wiemy: ale ten¿e
Duch przyczynia siê za nami wzdychaniem niewymownym (Rz 8,26). Musi pamiêtaæ o nich poeta, gdy do Niego wznosi proby  choæby te zawarte w wielu
zwrotkach Psalmu nadziei. Te proby s¹ kierowane do Boga, by nadesz³a szybciej chwila, gdy Poznan bêdzie  niepojêty! – bo dotychczas poznanie blokuje
chmura (PN, w. 14; 81).
Gdy przyjmie siê cile religijny punkt widzenia, cile religijne rozumienie
modlitwy, to wielkiej wagi nabieraj¹ obecne w Psalmach przysz³oci owe wp³ywy modeli antropologicznych oraz aktywnoci duchowej sprzecznych z dowiadczeniem Kocio³a, które ju¿ wtedy by³y w dokumentach Urzêdu Nauczycielskiego wskazywane jako przeszkoda na drodze zbawienia cz³owieka. A przecie¿
Krasiñski w swym cyklu obszernie odwo³ywa³ siê do praktyk katolickiej pobo¿noci, jej tradycje zagarnia³, by s³u¿y³y tak¿e tym, którzy bêd¹ odmawiaæ jego
psalmy. Bra³ pod uwagê jej moc, by oferowane przez niego rodakom modlitwy
wyprasza³y ich dobro.
Ukazanie, w jakim stopniu kontemplowanie przez poetê objawienia Bo¿ego
oraz tekstów liturgii, tak¿e w jakim stopniu praca nie tylko nad poezj¹, ale jednoczenie i tym samym nad modlitw¹, powodowa³a budowanie jego w³asnej
wiary, wymaga³oby osobnego studium. Nie jest to zagadnienie, które mo¿na by
udokumentowaæ w zadowalaj¹cy sposób. Dotyka przestrzeni intymnoci, do której innym ludziom, tak¿e badaj¹cym spuciznê literack¹, nie wypada docieraæ
zbyt natarczywie. Jednak nie mo¿e ujæ uwagi w tym wypadku to, co stwierdza³a osoba z natury lepiej zorientowana w przestrzeni najbardziej osobistej, a mianowicie syn poety. W zacytowanych tu wczeniej stwierdzeniach W³adys³awa
Krasiñskiego na temat pracy ojca nad Psalmami przysz³oci rysuje siê ca³kiem
jednoznaczny proces nawracania siê samego autora. To jest wa¿ny aspekt teologiczny tego procesu twórczego. Potwierdza on niejako co, co w tradycji przyznaje siê samym psalmom kanonicznym  skuteczn¹ rolê w umacnianiu wiary
nimi siê modl¹cego.
Z tego¿ samego religijnego punktu widzenia patrz¹c na Psalmy przysz³oci,
trzeba tak¿e zauwa¿yæ, ¿e na szczêcie ich duchowy synkretyzm nie wp³yn¹³ na
konstrukcjê samej wiary ich pierwszych adresatów. Szersze rzesze czytelników
raczej w³¹czy³y w swoje dowiadczenie pobo¿noci, a nie tylko literackie, cilej
 tej pobo¿noci, której celem by³o wymodlenie u Boga patriotycznej si³y i mêstwa wytrwania – takie w¹tki cyklu Krasiñskiego, które nie naderwa³y ich zwi¹zków z Kocio³em. Ten temat wymaga³by jednak jeszcze dodatkowego studium
teologiczno-literackiego.
Pierwszy istotny monografista twórczoci Zygmunta Krasiñskiego, Stanis³aw
Tarnowski uwa¿a³, ¿e ostatni utwór omawianego tu cyklu, Psalm dobrej woli
zamyka nie tylko jedn¹ wielk¹ epokê polskiej poezji, ale tak¿e koñczy pewien
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akt wieszczy rozpoczêty Widzeniem ks. Piotra. To przekonanie nie budzi dzi
aprobaty badaczy90. Jeli nawet ów pogl¹d dziewiêtnastowiecznego uczonego to
daleko id¹ca idealizacja, to wnosi pewien ca³kiem inspiruj¹cy pierwiastek. Powiedzieæ by mo¿na mianowicie, osadzaj¹c zjawisko w tych samych ramach czasowych, ¿e oto mamy pewien przedzia³ w dziejach nie tylko rodzimej literatury,
ale duchowoci. Bêdzie to przedzia³ wyznaczony przez znacz¹ce dla Polaków
teksty modlitewne  Litaniê pielgrzymsk¹ oraz w³anie Psalmy przysz³oci.
Z punktu widzenia teologii to decyduj¹cy etap religijnej refleksji Polaków nad
w³asnym po³o¿eniem. Wnioski z tej refleksji prowadzi³y do odnajdywania sensu
w tym po³o¿eniu, czyli do rozpoznania w³asnego powo³ania. To rozpoznanie
w redukcjonistycznym ujêciu bywa dzi, bez próby zrozumienia, opisywane jako
narodowa pycha. Przecie¿ w³anie wtedy w tutejszej religijnoci zostaj¹ sformu³owane przekonania, nie po raz pierwszy, ale pierwszy raz w sposób oddzia³uj¹cy do naszych czasów, ¿e trwanie przy wierze w Boga nigdy nie jest tylko wy³¹czn¹ spraw¹ danego spo³eczeñstwa, ¿e jest ono tak¿e powinnoci¹, s³u¿b¹
i dobrem o skutkach uniwersalnych. O randze tego w¹tku bez trudu przekonaæ
siê mo¿e ka¿dy odbiorca s³ów Jana Paw³a II kierowanych do Polaków na wszystkich etapach jego pontyfikatu. Wyrastaj¹ one organicznie z tego ród³a, z którego uczyli nas czerpaæ romantycy, choæ nie bez prób i b³êdów.
Romantycy uczyli mianowicie, ¿e aby wype³niæ swoje powo³anie, równie¿
zbiorowe, równie¿ w czasach najgorszych, trzeba siê ¿arliwie modliæ. Na nic
czyn bez modlitwy. Taka jest teologiczna motywacja ich przes³ania. To te¿ motywacja roli, jak¹ odegra³y formy modlitewne. I to znalaz³o wyraz nie tylko w perswazyjnej strukturze Psalmów przysz³oci, ale kszta³towa³o ich rzeczywiste dzia³anie duchowe  imperatyw praktykowania aktów wiary, nadziei i mi³oci.
SUMMARY
Psalms of the Future by Zygmunt Krasiñski once belonged to a group of the most important
patriotic-religious literary works in Polish culture and address Poles as a priestly people. In the
poet’s output the Psalms are a work abounding in biblical reminiscences more than any other of his
poetical productions. Although they do not repeat the formal features of the Polish translations of
the biblical Psalms, in the initial period of their public reception no doubts were raised concerning
their genre.
In Romanticism they were perceived to be a collection of psalms according to the then
accepted determinants of the genre. The following determinants were taken into account: the
message pertaining to the practice of the virtues of faith, hope and charity, the construction of
the subject who reaches out for the mystery of things divine (here the influence of Byron’s Hebrew
Melodies can be seen) and the religious zeal of the entire utterance, patriotic commitment included.
In the latter case the traditions of Classicism were a significant influence.
90
H. Gradkowski, Zygmunt Krasiñski  dzieje recepcji (na podstawie dzie³ literaturoznawców
i autorów podrêczników szkolnych), Jelenia Góra 2010, s. 69.
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As a seer-poet, but also a hierophant-mystagogue, Krasiñski prescribed spiritual exercises to
his fellow countrymen. Krasiñskis Psalms are in their esoteric-hermetic content inspired, among
others, by the texts of the great French religious poet Victor de Laprade.

Key-words
Bible, psalm, interpretation, history of Polish literature, Romanticism, Zygmunt Krasiñski,
Victor de Laprade
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Adoratio Sanctissimi podczas nabo¿eñstw eucharystycznych
i ludowych
Adoratio Sanctissimi during Eucharistic and Folk Devotions

£aciñskie s³owo adoratio oznacza oddawanie czci i uwielbienie. We wszystkich religiach adoracja nale¿y do istotnych elementów kultu religijnego. Dla
chrzecijan jedynym jej przedmiotem s¹ Osoby Boskie: Ojciec, Syn i Duch wiêty. W tradycji chrzecijañskiej szczególne miejsce zajmuje adoracja Najwiêtszego
Sakramentu, czyli oddawanie boskiej czci i uwielbienia Chrystusowi obecnemu
pod postaciami eucharystycznymi. Adoracyjne przebywanie przy Chrystusie eucharystycznym pog³êbia przyjañ cz³owieka z Bogiem, pozwala otworzyæ przed Nim
serce i modliæ siê w potrzebach w³asnych i innych ludzi. Adoracja Najwiêtszego
Sakramentu pog³êbia wiarê, nadziejê i mi³oæ, a nade wszystko przygotowuje do
pe³nego zjednoczenia z Chrystusem w Komunii wiêtej. Taka adoracja jest tak¿e
wiadectwem wiary w realn¹ obecnoæ Chrystusa w Eucharystii.
Zwyczaj wystawiania Najwiêtszego Sakramentu i jego adoracji zrodzi³ siê
w XIV wieku i zawsze by³ cile zwi¹zany z Eucharysti¹. Pierwotnie wystawiano Najwiêtszy Sakrament tylko w uroczystoæ Bo¿ego Cia³a podczas celebracji
liturgii godzin. Z czasem praktykê tê rozszerzono tak¿e na inne dni, daj¹c wiernym mo¿liwoæ ogl¹dania Hostii i modlitwy przed obliczem Chrystusa eucharystycznego. Nadmierna czêstotliwoæ wystawiania Najwiêtszego Sakramentu
sta³a siê przedmiotem troski i obawy o zanik czci i wiêtej bojani wzglêdem
Eucharystii. St¹d synody kocielne ogranicza³y liczbê wystawieñ Najwiêtszego
Sakramentu w ci¹gu roku.
Dzi mo¿na zaobserwowaæ dwie skrajnoci w odniesieniu do wystawienia
i adoracji Najwiêtszego Sakramentu. Pierwsza wyra¿a siê w ca³kowitym zaniedbaniu lub ograniczeniu do minimum tej formy modlitwy. Druga natomiast traktuje
wystawienie Najwiêtszego Sakramentu jako niezbêdny element ka¿dego nabo¿eñstwa kocielnego. W takich sytuacjach mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e nie ma nabo-
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¿eñstwa bez wystawienia Najwiêtszego Sakramentu. Takie dzia³ania prowadz¹ do
nadu¿yæ i braku szacunku dla wystawionego Chrystusa eucharystycznego.
Celem artyku³u jest przedstawienie nauki Kocio³a o naturze i mo¿liwociach
wystawienia Najwiêtszego Sakramentu. W sposób szczególny pragniemy zwróciæ uwagê na nabo¿eñstwa eucharystyczne oraz mo¿liwoci wystawiania Najwiêtszego Sakramentu podczas tak zwanych nabo¿eñstw ludowych.
I. WYSTAWIENIE NAJWIÊTSZEGO SAKRAMENTU
W DOKUMENTACH KOCIO£A
Obecnie kwestie zwi¹zane z wystawieniem i adoracj¹ Najwiêtszego Sakramentu reguluj¹ nastêpuj¹ce dokumenty Kocio³a: Konstytucja o liturgii Sacrosanctum concilium, nr 13, Instrukcja Kongregacji Obrzêdów Eucharisticum Misterium z dnia 25 maja 1967 roku, Instrukcja Kongregacji Sakramentów i Kultu
Bo¿ego Inaestimabile donum z dnia 3 kwietnia 1980 roku, wprowadzenie teologiczno-pastoralne do ksiêgi zatytu³owanej Komunia wiêta i kult tajemnicy
eucharystycznej poza Msz¹ wiêt¹ (polskie wydanie z roku 1985), Instrukcja
Episkopatu Polski o kulcie tajemnicy eucharystycznej poza Msz¹ wiêt¹ z 11
marca 1987 roku. Bardzo wa¿ne jest równie¿ Dyrektorium o pobo¿noci ludowej
i liturgii wydane przez Kongregacjê ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów w roku 2002. W tych dokumentach nale¿y szukaæ odpowiedzi na pytania:
kiedy i w jakich okolicznociach mo¿na wystawiaæ Najwiêtszy Sakrament.
Mówi¹ one tak¿e, jak powinna przebiegaæ adoracja wystawionego Najwiêtszego Sakramentu oraz kiedy nie powinno siê Go wystawiaæ.
1. Konstytucja o liturgii Sacrosanctum concilium

Konstytucja Sacrosanctum concilium poda³a ogóln¹ zasadê odnowy liturgii
oraz nabo¿eñstw. Dokument podkrela, ¿e nale¿y je sprawowaæ zgodnie z przepisami i zasadami Kocio³a oraz tak je porz¹dkowaæ, aby by³y zgodne ze wiêt¹
liturgi¹. Nabo¿eñstwa winny z liturgii wyp³ywaæ i do liturgii prowadziæ1. Zasada
ta musi szczególnie dotyczyæ nabo¿eñstw z wystawionym Najwiêtszym Sakramentem.
2. Instrukcja Eucharisticum Misterium

Instrukcja Eucharisticum Misterium gor¹co zachêca do celebracji nabo¿eñstw prywatnych i publicznych wzglêdem Sakramentu O³tarza równie¿ poza
Msz¹ wiêt¹. Jednak nale¿y czuwaæ, aby odbywa³y siê one zgodnie z przepisami
1

Por. Konstytucja o liturgii Sacrosanctum concilium nr 13.
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Kocio³a. Dokument podkrela, ¿e wystawienie Najwiêtszej Eucharystii powinno sk³aniaæ umys³ wiernych do uznania w niej przedziwnej obecnoci Chrystusa
i zachêcaæ do wspólnoty serca z Nim. Nale¿y bardzo mocno akcentowaæ zwi¹zek wystawionego Najwiêtszego Sakramentu z Eucharysti¹. W zewnêtrznej szacie wystawienia trzeba unikaæ wszystkiego, co mog³oby zaciemniæ obecnoæ
Chrystusa eucharystycznego2.
Dokument ten przewiduje dwa rodzaje wystawienia Najwiêtszego Sakramentu: d³u¿sze i krótkie. W obu przypadkach nale¿y tak zorganizowaæ nabo¿eñstwo, aby wierni w modlitwie mogli oddaæ czeæ Chrystusowi obecnemu w znaku eucharystycznego chleba. W zwi¹zku z tym podczas adoracji nie powinno
zabrakn¹æ: czytania s³owa Bo¿ego, piewu, modlitwy wspólnej i modlitwy
w milczeniu. Dopuszcza siê tak¿e homilie i krótkie ekshortacje, prowadz¹ce do
lepszego zrozumienia tajemnicy eucharystycznej. piew wykonywany podczas
wystawienia Najwiêtszego Sakramentu winien byæ odpowiedzi¹ wiernych na
us³yszane s³owo Bo¿e. Na koñcu wystawienia udziela siê b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem. Natomiast dokument jednoznacznie zabrania wystawienia Najwiêtszego Sakramentu tylko dla udzielenia b³ogos³awieñstwa po Mszy
wiêtej3.
3. Instrukcja Kongregacji Sakramentów i Kultu Bo¿ego Inaestimabile donum

W podobnym duchu wypowiada siê Instrukcja Kongregacji Sakramentów
i Kultu Bo¿ego Inaestimabile donum. Dokument ten gor¹co zachêca do praktykowania nabo¿eñstw zarówno prywatnych, jak i publicznych do Najwiêtszego
Sakramentu poza Msz¹ wiêt¹. Podkrela siê przy tym, ¿e obecnoæ Chrystusa
adorowanego w Najwiêtszym Sakramencie wywodzi siê z ofiary i zmierza do
sakramentalnego i duchowego zjednoczenia z Nim4. W sprawowaniu nabo¿eñstw
eucharystycznych poza Msz¹ wiêt¹ nale¿y uwzglêdniaæ okresy roku liturgicznego, aby te praktyki zawsze harmonizowa³y z liturgi¹. Dokument bardzo mocno podkrela, ¿e w przypadku wszystkich przejawów pobo¿noci eucharystycznej powinny byæ przestrzegane wskazania duszpasterskie i przepisy zawarte
w Rytuale rzymskim5.
Ponadto w dokumencie tym czytamy: Nie nale¿y zapominaæ, ¿e przed b³ogos³awieñstwem Najwiêtszym Sakramentem winno siê powiêciæ odpowiedni czas
2
Kongregacja Obrzêdów, Instrukcja Eucharisticum Misterium, nry 58; 60, [w:] J. Miazek
(oprac.), To czyñcie na moj¹ pami¹tkê. Eucharystia w dokumentach Kocio³a, Warszawa 1987,
s. 186-187 (=EM).
3
Por. tam¿e, nr. 62-66, s. 188-190.
4
Kongregacja Sakramentów i Kultu Bo¿ego, Instrukcja Inaestimabile donum, nr 20, [w:]
J. Miazek (oprac.), To czyñcie na moj¹ pami¹tkê. Eucharystia w dokumentach Kocio³a, s. 274.
5
Por. tam¿e, nr. 21-22, s. 274.
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na czytanie s³owa Bo¿ego, na pieni i modlitwy oraz cich¹ adoracjê. Na zakoñczenie adoracji piewa siê jaki hymn, odmawia siê lub piewa jedn¹ z modlitw
wybran¹ z Rytua³u rzymskiego6.
Kolejne punkty Instrukcji mówi¹ o usytuowaniu tabernakulum w kociele
oraz zwracaj¹ uwagê, jakie powinno spe³niaæ ono wymogi. Podkrela siê zwyczaj przyklêkania przed Najwiêtszym Sakramentem obecnym w tabernakulum,
co ma byæ znakiem uwielbienia. Instrukcja podkrela: W ten akt nale¿y wk³adaæ
ca³¹ duszê. Aby serce ugiê³o siê przed Bogiem w kornej czci, przyklêkanie nie
powinno byæ ani pieszne, ani niedba³e7.
4. Komunia wiêta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Msz¹ wiêt¹

Wielu cennych uwag dotycz¹cych sposobu prowadzenia nabo¿eñstw z wystawionym Najwiêtszym Sakramentem dostarcza nam wprowadzenie teologiczno-pastoralne do ksiêgi zatytu³owanej Komunia wiêta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Msz¹ wiêt¹. Najpierw dokument przypomina, ¿e wystawienie
Najwiêtszego Sakramentu ma prowadziæ do uznania cudownej obecnoci Chrystusa w Eucharystii oraz do zjednoczenia z Nim. Tak¿e tutaj znajduje siê przypomnienie, ¿e podczas wystawienia nic nie mo¿e przys³aniaæ pragnienia Chrystusa,
który ustanowi³ Eucharystiê jako pokarm, lekarstwo i pokrzepienie8. W dalszej
czêci spotykamy zalecenie, aby w kocio³ach i kaplicach, w których na sta³e
przechowuje siê Najwiêtszy Sakrament, odbywa³o siê ka¿dego roku uroczyste
jego wystawienie, aby wierni mogli gorliwiej rozwa¿aæ i adorowaæ tajemnicê
Eucharystii9. Dokument zauwa¿a, ¿e w wa¿nej i powszechnej potrzebie biskup
miejsca mo¿e nakazaæ modlitwy b³agalne przed wystawionym Najwiêtszym
Sakramentem, trwaj¹ce przez d³u¿szy czas10.
Porz¹dek nabo¿eñstw z wystawionym Najwiêtszym Sakramentem powinien
uwzglêdniaæ czytanie s³owa Bo¿ego, piew oraz modlitwy wspólne i w ciszy.
Zakazuje siê wystawiania, którego celem by³oby tylko udzielenie b³ogos³awieñstwa. Dotyczy to zarówno Eucharystii, jak i innych nabo¿eñstw11.
Rubryki zawarte w obrzêdzie wystawienia i b³ogos³awieñstwa eucharystycznego zalecaj¹, by podczas wystawienia tak u³o¿yæ modlitwy, piewy i czytania
biblijne, aby adoruj¹cy mogli ca³¹ uwagê skupiæ na Chrystusie obecnym w Najwiêtszym Sakramencie. W tym miejscu mamy te¿ zachêtê, aby przed NajwiêtTam¿e, nr 23, s. 274-275.
Tam¿e, nr 26, s. 275.
8
Rytua³ Rzymski. Komunia wiêta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Msz¹ wiêt¹. Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1985, nr 58.
9
Por. tam¿e, nr 62.
10
Tam¿e, nr 63.
11
Por. tam¿e, nr 65.
6

7
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szym Sakramentem, wystawionym na d³u¿szy czas, celebrowaæ jak¹ czêæ liturgii godzin, a zw³aszcza godzin g³ównych, czyli jutrzniê i nieszpory12.
5. Instrukcja Episkopatu Polski O kulcie tajemnicy eucharystycznej
poza Msz¹ wiêt¹

W roku 1987 Konferencja Episkopatu Polski wyda³a Instrukcjê O kulcie tajemnicy eucharystycznej poza Msz¹ wiêt¹. Dokument ten stanowi odpowied na
pytania duszpasterzy, które pojawi³y siê po opublikowaniu ksiêgi liturgicznej
Komunia wiêta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Msz¹ wiêt¹, i jest prób¹
dostosowania ksiêgi liturgicznej do polskich tradycji i zwyczajów. W pierwszej
czêci Instrukcja przypomina ogólne zasady dotycz¹ce wystawienia Najwiêtszego Sakramentu znajduj¹ce siê we wczeniejszych dokumentach Kocio³a. Poza
wystawieniem Najwiêtszego Sakramentu na d³u¿szy okres, zalecane s¹ tak¿e
adoracje trwaj¹ce przez krótki czas. U nas s¹ to adoracje w dni powszednie, adoracje niedzielne i tak zwana Godzina wiêta13.
Konferencja Episkopatu zezwala poszczególnym diecezjom na opracowanie
w³asnych form przebiegu adoracji. Nale¿y jednak uwzglêdniæ chrystocentryczny charakter nabo¿eñstwa oraz obecnoæ: s³owa Bo¿ego, pieni oraz modlitwy
i milczenia. Poszczególne elementy adoracji wystawionego Najwiêtszego Sakramentu powinny uczyæ prawdziwej pobo¿noci eucharystycznej. St¹d musz¹
one prowadziæ wiernych do pe³nego udzia³u w tajemnicy paschalnej Chrystusa
oraz do wdziêcznoci za Chrystusa daj¹cego nam swoje ¿ycie. Adoracja Najwiêtszego Sakramentu ma wyra¿aæ radoæ zebranych z ¿ycia w g³êbokiej przyjani z Jezusem i prowadziæ do otwarcia przed Nim serca. Modlitwy wyra¿aj¹ce potrzeby zebranych, ich bliskich i wszystkich ludzi, powinny byæ b³aganiem
o pokój i o zbawienie ca³ego wiata. Celem wspólnej modlitwy jest pragnienie
¿ycia dla Chrystusa i zjednoczenie z Nim w komunii wiêtej. Natomiast konsekwencj¹ adoracji eucharystycznej maj¹ byæ dobre czyny wiadcz¹ce o ¿yciu
w jednoci z Chrystusem. W uk³adzie adoracji znajduj¹ siê modlitwy uwielbienia i chwa³y, rozwa¿anie tajemnic Chrystusa, modlitwy b³agalne i proby w ró¿nych potrzebach wiernych. Jednak pierwszeñstwo zawsze trzeba daæ uwielbieniu i dziêkczynieniu14.

Por. tam¿e, nry 71-72.
Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja O kulcie tajemnicy eucharystycznej poza Msz¹
wiêt¹, nr 2, [w:] J. Miazek (oprac.), To czyñcie na moj¹ pami¹tkê. Eucharystia w dokumentach
Kocio³a, s. 317.
14
Por. tam¿e, nry 4-6, s. 317-318.
12

13
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6. Dyrektorium o pobo¿noci ludowej i liturgii

Omawiaj¹c kocielne nauczanie o wystawieniu i adoracji Najwiêtszego Sakramentu, warto przywo³aæ bardzo wa¿ny dokument zatytu³owany: Dyrektorium
o pobo¿noci ludowej i liturgii. Podkrela siê w nim, ¿e adoracja Najwiêtszego
Sakramentu jest szczególnie rozpowszechnion¹ form¹ pobo¿noci w kulcie Eucharystii. W tym kontekcie szczególnego znaczenia nabiera adoracja w Wielki
Czwartek po Mszy Wieczerzy Pañskiej. Najlepiej wyra¿a ona nierozerwalny
zwi¹zek miêdzy celebracj¹ Eucharystii i trwa³¹ obecnoci¹ Jezusa pod postaciami konsekrowanymi. St¹d nie powinno siê w Wielki Czwartek u¿ywaæ okrelenia: przeniesienie Najwiêtszej Eucharystii do ciemnicy, ale przeniesienie Go do
o³tarza adoracji lub wystawienia. Sama adoracja winna mieæ charakter eucharystyczny, a nie pasyjny15.
Dyrektorium odwo³uje siê w tym miejscu do Instrukcji Eucharisticum misterium i zaznacza, ¿e kult adoracji Najwiêtszego Sakramentu opiera siê na trwa³ej
i mocnej podstawie, któr¹ jest wiara w rzeczywist¹ obecnoæ Chrystusa pod postaci¹ chleba. Naturalna pobo¿noæ sk³ania katolików do zewnêtrznego i publicznego ukazywania wiary i udawania siê do wiêtej Eucharystii, aby coraz g³êbiej
j¹ rozumieæ i w niej siê zanurzaæ. Bliskoæ Jezusa eucharystycznego daje wiernym dowiadczenie najg³êbszej Jego poufa³oci i mi³oci, a to z kolei prowadzi
do ufnej modlitwy, w której polecaj¹ samych siebie oraz modl¹ siê o pokój
i zbawienie wiata. Trwanie na modlitwie adoracji Chrystusa obecnego w Najwiêtszym Sakramencie umacnia wiarê, nadziejê i mi³oæ oraz prowadzi do pe³niejszego i bardziej pobo¿nego uczestnictwa w Eucharystii16.
Dyrektorium wymienia ró¿ne formy adoracji, które zawsze powinny byæ po³¹czone z wiar¹ w obecnoæ Chrystusa w znaku chleba. Zwraca przy tym uwagê,
¿e w przypadku adoracji Najwiêtszego Sakramentu bardzo czêsto spotykaj¹ siê
wyrazy pobo¿noci liturgicznej i ludowej, miêdzy którymi nie³atwo okreliæ wyrane granice. Po tym wstêpie dokument mówi o trzech formach adoracji Chrystusa eucharystycznego. Pierwsz¹ z nich jest zwyk³e nawiedzenie Najwiêtszego
Sakramentu w tabernakulum. Ten rodzaj adoracji nazwany jest krótkim spotkaniem z Chrystusem powodowanym wiar¹ w Jego obecnoæ. W tym przypadku
adoracja przybiera formê modlitwy w milczeniu. Drug¹ form¹ jest adoracja sprawowana wed³ug przepisów liturgicznych przy wystawionym Najwiêtszym Sakramencie w monstrancji lub w puszce na d³u¿szy lub krótszy czas. Jako trzeci¹
formê Dyrektorium wymienia adoracjê wieczyst¹ lub nabo¿eñstwo czterdziestogodzinne. W tym miejscu zaznaczono, ¿e ma do niej prawo ca³a wspólnota zaPor. Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobo¿noci
ludowej i liturgii, Poznañ 2003, nr 164.
16
Por. tam¿e.
15

ADORATIO SANCTISSIMI PODCZAS NABO¯EÑSTW EUCHARYSTYCZNYCH I LUDOWYCH

299

konna, stowarzyszenie eucharystyczne lub wspólnota parafialna. Tego typu adoracje umo¿liwiaj¹ ró¿norodne wyra¿anie pobo¿noci eucharystycznej17.
Odwo³uj¹c siê do wczeniejszych dokumentów Kocio³a, Dyrektorium mówi
tak¿e o elementach sk³adowych tych adoracji. Na pierwszym miejscu wymienia
siê s³owo Bo¿e, które jest najwa¿niejsz¹ i z niczym nieporównywaln¹ ksiêg¹
modlitwy. Nale¿y te¿ zadbaæ o odpowiednie piewy i modlitwy. Dokument zachêca, aby wierni zapoznali siê z niektórymi prostymi strukturami Liturgii godzin, do przestrzegania rytmu roku liturgicznego i do trwania na cichej modlitwie18.
Prawid³owe sprawowanie nabo¿eñstw z wystawionym Najwiêtszym Sakramentem pomo¿e wiernym zrozumieæ, ¿e podczas ich trwania nie powinno siê
sprawowaæ innych nabo¿eñstw ku czci Maryi i wiêtych. Wyj¹tek stanowi modlitwa ró¿añcowa, która ma wymiar chrystologiczny i podkrela cis³y zwi¹zek
Maryi z Chrystusem. W dalszej czêci Dyrektorium bardzo szeroko przedstawia
formy kultu oddawanego Maryi i innym wiêtym bez koniecznoci wystawienia
Najwiêtszego Sakramentu19.
II. NABO¯EÑSTWA EUCHARYSTYCZNE W POLSCE
Przebieg celebracji nabo¿eñstw eucharystycznych w Polsce opisuj¹ liczne
agendy liturgiczne wydawane w poszczególnych diecezjach. Jedn¹ z najbardziej
znanych i u¿ywanych w wielu diecezjach jest Agenda liturgiczna diecezji opolskiej20. Ksiêga ta zawiera szczegó³owy opis nabo¿eñstw z wystawionym Najwiêtszym Sakramentem. Pierwszym z nich jest tak zwane czterdziestogodzinne
nabo¿eñstwo21. Zrodzi³o siê ono najprawdopodobniej w redniowiecznej Chorwacji. Natomiast nazwa „nabo¿eñstwo czterdziestogodzinne” pochodzi z przekonania, ¿e przez tyle godzin cia³o Chrystusa przebywa³o w grobie przed zmartwychwstaniem22. Pocz¹tkowo w³anie przez 40 godzin adorowano wystawiony
Najwiêtszy Sakrament. Instrukcja Eucharisticum misterium, mówi¹c o tym nabo¿eñstwie, pos³uguje siê okreleniem coroczne uroczyste wystawienie NajwiêtPor. tam¿e, nr 165.
Por. tam¿e.
19
Por. tam¿e, nry 165-247.
20
Agenda liturgiczna diecezji opolskiej. Nabo¿eñstwa, powiêcenia i b³ogos³awieñstwa, Wydawnictwo w. Krzy¿a, Opole 1981 (dalej ALDO).
21
Zob. tam¿e, s. 29-30.
22
Por. J. Decyk, Dynamiczny nurt kultu Eucharystii w Kociele, [w:] Liturgia Domus Carissima, red. A. Durak, Warszawa 1998, s. 197; por. A. Podle, Dzieje Czterdziestogodzinnego Nabo¿eñstwa w Polsce, [w:] Studia z dziejów liturgii w Polsce, red. W. Schenk, Lublin 1982, s. 253-284;
S. Ho³odok, Czterdziestogodzinne nabo¿eñstwo wczoraj i dzisiaj, [w:] L¹dzkie Sympozja Liturgiczne II, red. A. Durak, Kraków 2000, s. 183.
17

18
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szego Sakramentu23. Zaznacza siê, ¿e mo¿e ono odbywaæ siê w tych wi¹tyniach,
w których na sta³e przechowywana jest Eucharystia. Ze wzglêdu na zewnêtrzne
trudnoci spowodowane prac¹ i stylem ¿ycia dzi przepisy nie wymagaj¹ wystawienia cile nieustannego i trwaj¹cego 40 godzin. Natomiast zwraca siê uwagê,
aby w nabo¿eñstwie tym uczestniczy³a wiêksza liczba wiernych. W przeciwnym
razie nale¿y schowaæ Najwiêtszy Sakrament na czas wczeniej ustalony i og³oszony, jednak nie czêciej ni¿ dwa razy w ci¹gu dnia24.
Opolska Agenda w wypadku czterdziestogodzinnego nabo¿eñstwa przewiduje ca³odzienn¹ adoracjê Najwiêtszego Sakramentu w niedzielê, poniedzia³ek
i wtorek przed rod¹ Popielcow¹. S¹ to tak zwane „dni eucharystyczne”, a w odnowionym kalendarzu liturgicznym nazywa siê je kwartalnymi dniami modlitw
o ducha pokuty25. Rozpoczynaj¹cy siê Wielki Post sk³ania do modlitwy adoracyjnej i w zwi¹zku z tym nale¿a³oby w taki sposób urz¹dziæ godziny modlitwy
przed Najwiêtszym Sakramentem, aby mog³y z nich skorzystaæ liczne grupy
wiernych.
G³ównym celem nabo¿eñstwa czterdziestogodzinnego jest pog³êbienie wiary w tajemnicê eucharystyczn¹ rozumian¹ we wszystkich jej aspektach. Dlatego
podczas adoracji trzeba przybli¿aæ wiernym teologiê Eucharystii, a zw³aszcza
prawdê o realnej obecnoci Chrystusa w znakach eucharystycznych. Mo¿na osi¹gn¹æ to poprzez kazania, osobist¹ refleksjê, wspóln¹ modlitwê, czytanie Pisma
wiêtego i katechezê. Nabo¿eñstwo to winno siê tak¿e przyczyniaæ do liczniejszego udzia³u wiernych w Komunii wiêtej przyjmowanej podczas Mszy w.
W tym miejscu trzeba zaznaczyæ, ¿e adoracja Najwiêtszego Sakramentu nie powinna zastêpowaæ celebracji Eucharystii w tych dniach. Nabo¿eñstwo to prowadzi równie¿ do bardziej doskona³ego i pe³nego uczestnictwa w Eucharystii oraz
¿ywego spotkania wiernych z Chrystusem w Komunii wiêtej26.
Agenda zamieszcza tak¿e uwagi o przebiegu i organizacji tak zwanej nieustannej lub wieczystej adoracji Najwiêtszego Sakramentu27. Adoracja wieczysta to nieprzerwanie trwaj¹ce oddawanie czci wystawionemu Najwiêtszemu
Sakramentowi, oddawane przez jednostki lub wspólnoty religijne i parafialne
w obrêbie diecezji. Ta forma adoracji Najwiêtszego Sakramentu narodzi³a siê
w katedrze mediolañskiej na pocz¹tku XVI wieku i stopniowo rozszerza³a siê kolejno na wszystkie kocio³y w Mediolanie. W Polsce pojawi³a siê w koñcu XVIII
EM, nr 63, s. 189.
Tam¿e, nr. 63-65, s. 189-190.
25
Por. J. Miazek, Struktura nabo¿eñstw eucharystycznych w praktyce parafialnej, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 39 (1986), nr 4, s. 319-320.
26
Por. S. Ho³odok, Czterdziestogodzinne nabo¿eñstwo, s. 197; T. Korpusiñski, Nabo¿eñstwa
zwi¹zane z Eucharysti¹, Ateneum Kap³añskie 75 (1983), nr 3 (448), s. 419.
27
Zob. ALDO, s. 31.
23

24
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wieku. Oprócz wieczystej adoracji organizowanej w ca³ej diecezji i anga¿uj¹cej
wszystkie kocio³y i kaplice parafialne istniej¹ tak¿e kocio³y, w których wyznaczono specjalne miejsca. Odprawiana jest ona w sta³ych terminach w poszczególnych kocio³ach, a na wyznaczone godziny adoracyjne zaprasza siê ró¿ne grupy parafian28. Taka ca³odzienna lub nocna adoracja cieszy siê w Polsce du¿¹
popularnoci¹.
W naszej Ojczynie kult Najwiêtszego Sakramentu wi¹¿e siê cile z kultem
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa. Konferencja Episkopatu Polski w swoich
wskazaniach zachêca, aby w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca sprawowaæ wotywn¹ Mszê wiêt¹ o Najwiêtszym Sercu Pana Jezusa29. Po niej powinno nast¹piæ:
wystawienie Najwiêtszego Sakramentu w monstrancji, odmówienie litanii do
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa, aktu powiêcenia i udzielenie b³ogos³awieñstwa eucharystycznego30. W tym miejscu, odnosz¹c siê do dokumentów Kocio³a
powszechnego, warto by siê zastanowiæ, czy tej krótkiej adoracji wystawionego
Najwiêtszego Sakramentu nie ubogaciæ obecnoci¹ s³owa Bo¿ego, które jeszcze
g³êbiej ukazywa³oby tajemnicê mi³oci Jezusa Chrystusa wyp³ywaj¹cej z Jego Serca. To Serce najmocniej bije w Eucharystii i st¹d trzeba te prawdy przypominaæ
wiernym przez s³owo Bo¿e, odpowiednie rozwa¿anie i zapewnienie czasu na modlitwê w ciszy. Niew¹tpliwie te elementy pog³êbia³yby rozumienie nabo¿eñstwa
pierwszego pi¹tku i jeszcze bardziej zbli¿a³y wiernych do Serca Pana Jezusa.
Do popularnych nabo¿eñstw eucharystycznych celebrowanych w Polsce trzeba zaliczyæ Godzinê wiêt¹, któr¹ sprawuje siê w czwartek przed pierwszym pi¹tkiem miesi¹ca, przed wieczorn¹ Msz¹ wiêt¹ lub po niej31. róde³ tego nabo¿eñstwa nale¿y szukaæ w s³owach Chrystusa wypowiedzianych do aposto³ów
w Getsemani: Tak jednej godziny nie moglicie czuwaæ ze Mn¹? Czuwajcie i módlcie siê, abycie nie ulegli pokusie; duch jest wprawdzie ochoczy, ale cia³o s³abe
(Mt 26,41). Oznacza to, ¿e celem tej adoracji jest rozwa¿anie i uwielbienie mi³oci Chrystusa w tajemnicy Jego mêki i mierci. Za uczestnictwo w tym nabo¿eñstwie wierni mog¹ uzyskaæ odpust zupe³ny na zwyk³ych warunkach32.
Poniewa¿ szczegó³owych zaleceñ dotycz¹cych tej adoracji nie ma, mo¿na j¹
uk³adaæ w sposób dowolny, jednak z zachowaniem przepisów o przebiegu nabo¿eñstwa z wystawionym Najwiêtszym Sakramentem. Zwykle nabo¿eñstwo takie rozpoczyna siê modlitw¹ wstêpn¹, po czym nastêpuje czytanie Pisma wiêPor. J. Miazek, Struktura nabo¿eñstw eucharystycznych, s. 320.
Zob. Komisja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Wskazania
duszpasterskie o nabo¿eñstwach dodatkowych, 30.10.1972, [w:] Dokumenty Duszpastersko-Liturgiczne Episkopatu Polski 1966-1998, oprac. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin 1999, s. 288-299.
30
Zob. ALDO, s. 221-227.
31
Zob. tam¿e, s. 31-36.
32
Zob. Agenda liturgiczna diecezji w³oc³awskiej, red. K. Konecki, W³oc³awek 2011, s. 209.
28

29
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tego i cisza modlitewna lub krótka homilia. Kolejnym elementem jest rozwa¿anie tajemnicy Eucharystii, czemu towarzyszy piew. Pod koniec maj¹ miejsce
bardzo rozbudowane modlitwy b³agalne. Ca³oæ koñczy b³ogos³awieñstwo33.
Agenda liturgiczna diecezji w³oc³awskiej przedstawia wzór nabo¿eñstwa Godziny wiêtej. Pierwszym elementem jest tutaj oczywicie wystawienie Najwiêtszego Sakramentu dokonywane przy odpowiedniej pieni (np. B¹d¿e pozdrowiona). Potem mamy modlitwê wstêpn¹, która stanowi formê wyznania wiary
w rzeczywist¹ obecnoæ Chrystusa w Najwiêtszym Sakramencie. Anamneza
modlitwy nawi¹zuje do modlitwy Chrystusa w Ogrójcu i snu aposto³ów. W modlitwie tej wyra¿one zostaje pragnienie trwania przy Jezusie i przepraszania Go
za pope³nione grzechy i niewiernoci. Mocno podkrela siê na pocz¹tku adoracji, ¿e ma byæ ona dialogiem z Jezusem Chrystusem obecnym w Najwiêtszym
Sakramencie. Dlatego zaraz po tej modlitwie winien byæ odczytany odpowiedni
fragment Pisma wiêtego, po czym powinna nast¹piæ chwila medytacji w ciszy.
Nastêpnie w formie dialogowanej dokonuje siê wyznanie wiary w obecnoæ
Chrystusa w Najwiêtszym Sakramencie, Pimie wiêtym i zgromadzeniu liturgicznym. Tak¿e tutaj przewiduje siê modlitwê w ciszy. W dalszej czêci nabo¿eñstwa jest miejsce dla odpowiednich pieni i rozwa¿añ o tematyce eucharystycznej: Trwajcie w mi³oci mojej i Chleb ¿ycia, po czym zanosi siê modlitwy
b³agalne obejmuj¹ce potrzeby Kocio³a, ca³ej ludzkoci, grzeszników, chorych
i cierpi¹cych i wszystkich uczestnicz¹cych w nabo¿eñstwie. Mo¿na odmówiæ
równie¿ Litaniê do Najwiêtszego Imienia Jezus. Na zakoñczenie adoracji wykonuje siê pieñ i b³ogos³awieñstwo eucharystyczne34.
Warto podkreliæ, ¿e ksiêga liturgiczna Komunia wiêta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Msz¹ wiêt¹, omawiaj¹c wystawienie trwaj¹ce przez d³u¿szy
czas oraz wystawienie trwaj¹ce przez krótki okres, nie okrela cile struktury
i treci tych nabo¿eñstw. Sta³o siê tak, poniewa¿ nie chciano przez to zniszczyæ
i odrzuciæ ró¿nych tradycji lokalnych. Wprowadzenie ujednoliconego rytu bowiem spowodowa³oby ich unicestwienie35. Rytua³ wskazuje na to, ¿e wa¿niejsza
jest treæ nabo¿eñstwa ni¿ jego uk³ad formalny. Jako zasadê przyjêto tu chrystologiczny charakter nabo¿eñstwa36.

Por. J. Miazek, Struktura nabo¿eñstw eucharystycznych, s. 320.
Agenda liturgiczna diecezji w³oc³awskiej, s. 209-213.
35
Por. J. Miazek, Struktura nabo¿eñstw eucharystycznych, s. 321-322.
36
Zob. Rytua³ Rzymski. Komunia wiêta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Msz¹ wiêt¹
dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, nr 71.
33

34
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III. WYSTAWIENIE NAJWIÊTSZEGO SAKRAMENTU
PODCZAS NABO¯EÑSTW LUDOWYCH
Kwestiê wystawienia Najwiêtszego Sakramentu podczas nabo¿eñstw ludowych sprawowanych w Polsce podjê³a Instrukcja Episkopatu Polski O kulcie tajemnicy eucharystycznej poza Msz¹ wiêt¹. Instrukcja przypomina, ¿e nale¿y
usilnie d¹¿yæ do tego, by nabo¿eñstwa z wystawieniem Najwiêtszego Sakramentu, które s¹ czêst¹ praktyk¹ w naszych kocio³ach i najpowszechniejszym wyrazem kultu Eucharystii poza Msz¹ w., nadal by³y utrzymane i pog³êbiane. Aby
wierni we w³aciwy sposób w nich uczestniczyli, nale¿y przez s³owo wprowadzaj¹ce lub przez wybrane fragmenty Pisma w. ukazywaæ ich wewnêtrzny zwi¹zek
z tajemnic¹ Eucharystii37.
Do nabo¿eñstw, w czasie których mo¿na wystawiæ Najwiêtszy Sakrament,
Instrukcja zalicza: ró¿aniec, gorzkie ¿ale i nabo¿eñstwa majowe. Dokument uzasadnia tak¿e praktykê wystawiania Najwiêtszego Sakramentu podczas tych nabo¿eñstw. Modlitwa ró¿añcowa opiera siê na Ewangelii i odnosi siê do tajemnicy wcielenia i odkupienia ludzi. St¹d nale¿y j¹ uwa¿aæ za modlitwê, która ma
pe³ne znamiê chrystologiczne38. Takie rozumienie modlitwy ró¿añcowej odprawianej przed wystawionym Najwiêtszym Sakramentem nabiera g³êbszego znaczenia. Instrukcja wyranie mówi, ¿e nale¿y jednak przez odpowiednio dobrane
fragmenty Pisma w., lub przez rozwa¿ania ukazywaæ wiernym chrystologiczny
charakter modlitwy ró¿añcowej i uwydatniaæ zwi¹zek tajemnicy Chrystusa rozwa¿anej na ró¿añcu z tajemnic¹ Chrystusa obecnego w Najwiêtszym Sakramencie39. Bez takich rozwa¿añ i obecnoci odpowiednio dobranego s³owa Bo¿ego
wystawienie Najwiêtszego Sakramentu podczas modlitwy ró¿añcowej mog³oby
sugerowaæ, ¿e modlimy siê do Maryi przez wstawiennictwo Jezusa. Takie mylenie jest niedopuszczalne.
Typowo polskie nabo¿eñstwo gorzkich ¿ali zalicza siê do tradycyjnych nabo¿eñstw wielkopostnych i jest rozwa¿aniem mêki Chrystusa podjêtej dla naszego zbawienia. Pomaga ono wiernym zbli¿yæ siê do tajemnicy zbawczej mierci Chrystusa.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿da Eucharystia jest uobecnieniem mêki, mierci i zmartwychwstania Chrystusa. St¹d odpowiednio dobrane fragmenty Pisma wiêtego i g³oszone
rozwa¿ania Mêki Pañskiej powinny pog³êbiaæ treciowo to wielkopostne nabo¿eñstwo i pe³niej ukazywaæ jego powi¹zanie z tajemnic¹ Eucharystii. Dlatego obecnoæ
wystawionego Najwiêtszego Sakramentu jest jak najbardziej wskazana40.
37
Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja O kulcie tajemnicy eucharystycznej poza Msz¹
wiêt¹, nr 17, s. 320.
38
Por. Pawe³ VI, Adhortacja Marialis cultus, Niepokalanów 1984, nr 46.
39
Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja O kulcie tajemnicy eucharystycznej poza Msz¹
wiêt¹, nr 18, s. 320-321.
40
Por. tam¿e, nr 19, s. 321.
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Trudniejsze mo¿e byæ zrozumienie wystawiania Najwiêtszego Sakramentu
podczas nabo¿eñstwa majowego. W Polsce to nabo¿eñstwo jest zwyczajowo
odprawiane przed wystawionym Najwiêtszym Sakramentem. Poszczególne wezwania litanii skierowane s¹ do Maryi, ale refren módl siê za nami przypomina,
¿e Ona jest nasz¹ orêdowniczk¹ u swego Syna. Dlatego wa¿ne jest przypomnienie wiernym przed rozpoczêciem majowego nabo¿eñstwa szczególnego udzia³u
Maryi w misterium zbawienia oraz prawdê o Jej orêdownictwie. Instrukcja
wskazuje, ¿e nabo¿eñstwa majowe mo¿na odprawiaæ w dwojakiej formie:
a) Na pocz¹tku wystawia siê Najwiêtszy Sakrament i przed nim odbywa siê
ca³e nabo¿eñstwo.
b) Przed wizerunkiem Najwiêtszej Maryi Panny piewa siê Litaniê loretañsk¹ i g³osi siê albo czyta odpowiednie rozwa¿anie. Nastêpnie celebrans
przechodzi do g³ównego o³tarza, wystawia Najwiêtszy Sakrament, odprawia krótk¹ adoracjê i po odpiewaniu pieni eucharystycznej udziela
b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem41.
Oczywicie nie bêdzie ¿adnym nadu¿yciem sprawowanie ca³ego nabo¿eñstwa przed obrazem lub figur¹ Matki Bo¿ej bez wystawionego Najwiêtszego
Sakramentu. Ubogaceniem takiego nabo¿eñstwa bêdzie niew¹tpliwie obecnoæ
s³owa Bo¿ego.
Je¿eli natomiast chodzi o kult innych wiêtych, Instrukcja jest jednoznaczna
i wyranie stwierdza: Wspominaj¹c wiêtych, Koció³ g³osi misterium paschalne
w wiêtych, którzy wspó³cierpieli i zostali wspó³uwielbieni z Chrystusem. W nabo¿eñstwach ku czci wiêtych uwaga koncentruje siê na osobie wiêtego i dlatego takie nabo¿eñstwa nie powinny byæ odprawiane z wystawieniem Najwiêtszego Sakramentu. Po modlitwach do wiêtego i po kazaniu mo¿na odprawiæ
nabo¿eñstwo eucharystyczne. W ten sposób wiêty ukazuje siê jako ten, który
prowadzi do Chrystusa42. Oczywicie nabo¿eñstwo eucharystyczne, które sprawowa³oby siê po nabo¿eñstwie ku czci wiêtych, powinno zawieraæ wszystkie
elementy, o których wspominalimy wy¿ej. Równie¿ w tym przypadku rodzi siê
niebezpieczeñstwo, ¿e wystawienie Najwiêtszego Sakramentu na czas odmówienia litanii do wiêtego mo¿e sugerowaæ, i¿ modlimy siê do wiêtego przez porednictwo Jezusa.

*
W d³u¿szym zakoñczeniu niniejszego artyku³u warto pokusiæ siê o wskazanie perspektyw rozwoju i pog³êbienia kultu Eucharystii poza Msz¹ wiêt¹. Niekwestionowana koniecznoæ kultu eucharystycznego dla ¿ycia uczniów Chrystu41
42

Por. tam¿e, nr 20, s. 321.
Tam¿e, nr 21, s. 321.
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sa oraz dla wzrostu Kocio³a wymaga nieustannej troski o jego rozkwit. Sobór
Watykañski II dokona³ wielkiej reformy Eucharystii i na nowo odkry³ jej wartoæ w ¿yciu Kocio³a i poszczególnych wiernych. To jednak nie zawsze sz³o
w parze z rozwojem i w³aciwym rozumieniem kultu Eucharystii poza Msz¹
wiêt¹. W wielu miejscach zlikwidowano liczne nabo¿eñstwa eucharystyczne
i zmala³a u wiernych potrzeba modlitwy adoracyjnej przed wystawionym Najwiêtszym Sakramentem.
Z drugiej strony w innych miejscach praktyka wystawiania Najwiêtszego
Sakramentu by³a i jest nadu¿ywana. Niekiedy mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e wystawiony Najwiêtszy Sakrament nie stanowi centrum kultu, ale jest zwyk³ym
dodatkiem do jakiego innego kultu oddawanego wiêtym czy uwietnieniem”
jakiego kocielnego przedsiêwziêcia. Taka praktyka jest czêsto widoczna tak¿e
w Polsce, gdzie trudno sobie wyobraziæ odmówienie jakiejkolwiek litanii do
wiêtych bez wystawienia Najwiêtszego Sakramentu.
W tym kontekcie trzeba postawiæ pytanie: co zrobiæ, aby nabo¿eñstwom
eucharystycznym przywróciæ w³aciwe znaczenie i miejsce w ¿yciu liturgicznym
i pobo¿nociowym Kocio³a. Odpowiadaj¹c na postawione pytanie, nale¿y najpierw zauwa¿yæ, ¿e w celu wzmocnienia tego wymiaru ¿ycia Kocio³a nale¿y
przede wszystkim byæ wewnêtrznie przekonanym o koniecznoci oddawania
Najwiêtszemu Sakramentowi kultu uwielbienia i czci. Oznacza to, ¿e wszelkie
dzia³ania duszpasterskie winny pod¹¿aæ w tym kierunku, aby ukazywaæ wiernym
zarówno obowi¹zek, jak te¿ korzyci p³yn¹ce ze spotkania z Chrystusem eucharystycznym. W zwi¹zku z tym podczas przepowiadania dotycz¹cego Eucharystii
nale¿y tak¿e uwzglêdniaæ adoracjê Najwiêtszego Sakramentu.
Niew¹tpliwie we w³aciwym zrozumieniu nabo¿eñstw eucharystycznych
potrzebne bêdzie cilejsze powi¹zanie wystawienia Najwiêtszego Sakramentu
z Ofiar¹ Nowego Przymierza. Adoracja winna wchodziæ w sam przebieg Mszy
wiêtej43. W kontekcie duszpasterskim mo¿na w tym miejscu zaproponowaæ,
aby tam, gdzie odprawia siê kilka Eucharystii, wprowadziæ godzinn¹ adoracjê
miêdzy kolejnymi Mszami. Oczywicie i w przypadku tej propozycji nale¿y unikaæ skrajnoci dotycz¹cej choæby czêstotliwoci praktykowania tego wystawienia Najwiêtszego Sakramentu.
Wydaje siê, ¿e wa¿nym postulatem bêdzie tak¿e tworzenie przestrzeni adoracji. Bardzo czêsto wierni nie maj¹ mo¿liwoci adoracji Chrystusa eucharystycznego z powodu zamkniêcia kocio³ów. To mo¿e prowadziæ do odzwyczajenia
ludzi od nawiedzania Najwiêtszego Sakramentu w ci¹gu dnia. Problem ten mo¿na rozwi¹zaæ poprzez wydzielenie do tego celu kaplicy z krat¹. Takie zabezpie43
W. Mizio³ek, Duszpasterstwo eucharystyczne, [w:] Eucharystia, red. J. Krucina, Wroc³aw
1987, s. 237.
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czenie z jednej strony uniemo¿liwia dokonanie rabunku czy profanacji, a z drugiej pozwala na adoracjê Najwiêtszego Sakramentu.
W tym kontekcie bardzo wa¿n¹ rolê do odegrania ma dzia³alnoæ katechetyczna. Poprzez odpowiedni¹ katechezê wspart¹ praktyk¹ wspólnej modlitwy
przed tabernakulum lub przed wystawionym Najwiêtszym Sakramentem nale¿y
w taki sposób formowaæ dzieci i m³odzie¿, aby ukszta³towaæ w nich pragnienie
wstêpowania do wi¹tyni przed zajêciami szkolnymi czy po nich na chwilê osobistej modlitwy.
Do rozwoju kultu eucharystycznego mog¹ przyczyniæ siê wszelkiego rodzaju nabo¿eñstwa adoracyjne sprawowane zgodnie z przepisami Kocio³a. Poprawna celebracja tych nabo¿eñstw oraz ich w³aciwe odniesienie do Eucharystii
mo¿e budziæ wiarê w adoruj¹cych. Podobn¹ rolê mog¹ odgrywaæ procesje teoforyczne, a szczególnie organizowana z okazji uroczystoci Najwiêtszego Cia³a
i Krwi Chrystusa.
O¿ywieniu kultu eucharystycznego mo¿e sprzyjaæ zak³adanie i dzia³alnoæ
bractw adoracyjnych. Wspólnoty takie ukazuj¹ obecn¹ we wspó³czesnym cz³owieku szczególn¹ potrzebê odczucia sacrum i ducha kontemplacji. W³anie to
stanowi doskona³¹ okazjê do pog³êbienia pobo¿noci eucharystycznej. Postawa
cz³onków bractwa jest ponadto wiadectwem wobec pozosta³ych wiernych.
W Kociele w Polsce adoracja wystawionego Najwiêtszego Sakramentu cieszy siê du¿¹ popularnoci¹ u wiernych. Równie¿ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e tam gdzie
odbywa siê adoracja wieczysta lub kocio³y s¹ otwarte przez ca³y dzieñ, wierni
czêsto przychodz¹ oddaæ czeæ Chrystusowi eucharystycznemu. To na pewno
bardzo cieszy. Trzeba jednak dokonaæ pewnego wysi³ku, ¿eby adoracyjny kult
Najwiêtszego Sakramentu bardziej powi¹zaæ z Eucharysti¹ i sprawowaæ go
w sposób w³aciwy w przypadku nabo¿eñstw ludowych ku czci wiêtych. W tym
przypadku duszpasterze, którzy równie¿ winni byæ teologami, powinni sobie
odpowiedzieæ na pytanie, czy rzeczywicie do ka¿dej litanii lub innego nabo¿eñstwa ku czci wiêtych trzeba wystawiaæ Najwiêtszy Sakrament. Czy ta praktyka
nie zniekszta³ca zarówno kultu Eucharystii, jak i kultu wiêtych? Niew¹tpliwie
cennym dokumentem, który mo¿e pomóc w odpowiedzi na postawione pytania
i znalezienie w³aciwych rozwi¹zañ, jest Dyrektorium o pobo¿noci ludowej i liturgii.
SOMMARIO
In riferimento all’esposizione ed adorazione del Santissimo Sacramento si possono notare oggi
due diverse tendenze. La prima consiste in totale o parziale riduzione al minimo la stessa celebrazione. La seconda invece vede l’esposizione del Santissimo come parte indispensabile di ogni celebrazione liturgica. L’articolo presenta la dottrina della Chiesa in riferimento alla natura e possibili
modi dell’esposizione del Santissimo Sacramento. In modo particolare vengono sottolineati le ce-
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lebrazioni eucaristiche ed esposizioni del Santissimo Sacramento durante cosiddette celebrazioni
popolari. I documenti della Chiesa dichiarano che l’esposizione della Santissima Eucaristia deve
sempre portare le menti dei fedeli alla piena convinzione circa la miracolosa presenza di Cristo in
Sacramento e inoltre dove portare fedeli alla comunione spirituale con Lui. Per questo si deve porre forte accento sulla stretta relazione tra il Santissimo esposto e la Santa Messa. Inoltre le celebrazioni eucaristiche bisogna organizzare in modo affinché i fedeli pienamente adorassero Cristo
presente in segno del pane eucaristico. L’ordine delle celebrazioni col Santissimo esposto deve
comprendere la proclamazione della Parola di Dio, il canto, le preghiere comunitarie e quelle in
silenzio. E’ vietata l’esposizione allo scopo della benedizione eucaristica. Questo divieto riguarda
la celebrazione della Santa Messa e altre celebrazioni eucaristiche.

Parole chiavi
adorazione, Santissimo Sacramento, esposizione del Santissimo, adorazione del Santissimo,
Santa Messa, presenza di Cristo, comunione spirituale, Parola di Dio
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Dla przejrzystoci poni¿szego tekstu proponujê przez wychowanka rozumieæ
dziecko lub nastolatka, która to osoba bez wzglêdu na pe³noletnoæ nie potrafi
jeszcze dzia³aæ odpowiedzialnie i zgodnie z przyjêtymi zasadami moralnymi
i obyczajowymi. Przez wychowawcê natomiast rozumiem rodzica, nauczyciela,
wychowawcê klasy czy te¿ inny autorytet mog¹cy mieæ wp³yw na zachowanie
wychowanka.
Natomiast podanie jednej, powszechnie przyjêtej definicji pojêcia wychowania okazuje siê trudne. W artykule Definicje wychowania w literaturze pedagogicznej Agnieszka Salamucha wykazuje, ¿e nie ma jednej powszechnie przyjêtej definicji wychowania, a nawet, ¿e pojêcie to bywa czêsto okrelane
metaforycznie. Pisze, ¿e chocia¿ mój przegl¹d definicji wychowania jest z koniecznoci niekompletny, ujawnia on du¿¹ rozbie¿noæ miêdzy pedagogami, dotycz¹c¹ zarówno tego, jaki zakres i treæ przypisaæ temu terminowi, jak równie¿
rozumienia samego zjawiska wychowania1. Nie wchodz¹c w g³êbsze analizy
i porównania definicji wychowania, przyjmujê dosyæ arbitralnie, ¿e celem wychowania jest nauczenie adekwatnych zachowañ spo³ecznych, po¿¹danych cech
charakteru, autonomii moralnej oraz odpowiedzialnoci za siebie i innych.
Proces wychowania opiera siê przede wszystkim na inklinacji do naladowania osób doros³ych, dziêki czemu samo poprawne zachowanie wychowawcy stanowi podstawowe narzêdzie wychowania. Mimo ¿e exempla trahunt, to w procesie wychowania stosowane s¹ inne jeszcze elementy: rozmowa, perswazja,
kara, nagroda, przymus itp. Czynnoci te s¹ zazwyczaj akceptowane jako moral1

http://www.kul.pl/art_3322.html [dostêp 08.07.2011].
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nie dozwolone, o ile oczywicie nie krzywdz¹ wychowanka. Celem artyku³u jest
odpowied na pytanie, czy w procesie wychowania mo¿na, w sposób etycznie
dozwolony, stosowaæ manipulacjê.
Pytanie jest istotne, jeli wzi¹æ pod uwagê zazwyczaj pejoratywn¹ ocenê
manipulacji, a przecie¿ proces wychowania powinien unikaæ etycznie negatywnych dzia³añ.
Pojêcie manipulacji, podobnie jak wychowania, jak stwierdza Tomasz Witkowski, nie jest jednoznacznie zdefiniowane2. Jest to wynik miêdzy innymi faktu,
¿e zjawisko to badane jest z perspektyw przeró¿nych dziedzin, od psychologii,
poprzez socjologiê, pedagogikê a¿ do etyki. Poród wielu okreleñ manipulacji,
które podaje Witkowski, najmniej wyspecjalizowane jest nastêpuj¹ce: Mechanizmy, które uruchamiaj¹ procesy pozwalaj¹ce na kontrolowanie twoich myli, sterowanie emocjami czy dzia³aniami, okrelamy jako manipulacjê. Manipulacja
jest form¹ zamierzonego wywierania wp³ywu na drug¹ osobê czy grupê w taki
sposób, aby podejmowa³a ona  nie zdaj¹c sobie z tego sprawy  dzia³ania zaspokajaj¹ce potrzeby manipulatora3.
Próby okrelenia pojêcia manipulacji czêsto zawieraj¹ komponent wskazuj¹cy b¹d na z³¹ wolê osoby manipuluj¹cej, b¹d z³y cel lub sposób dzia³ania. Na
przyk³ad Encyklopedia PWN stwierdza, ¿e manipulacja to: (1) jedna z technik
sprawowania w³adzy; sk³anianie lub prowokowanie jednostki (grupy) do podjêcia w dobrej wierze okrelonych dzia³añ, aby nastêpnie dezawuuj¹c je, skompromitowaæ jednostkê (grupê) w oczach opinii publicznej i wykorzystaæ to do osi¹gniêcia w³asnych korzyci politycznych; (2) wyzyskanie zaufania, lojalnoci lub
niewiedzy jednostki (grupy) do zdobycia w niezauwa¿alny dla niej sposób pe³nej
nad ni¹ kontroli i osi¹gniêcia w³asnych celów4.
W okreleniu tym manipulacja zmierza do kompromitacji jednostek (grup)
lub do osi¹gniêcia w³adzy i realizacji w³asnych celów przez osobê manipuluj¹c¹.
Drugi cz³on alternatywy mo¿na uogólniæ jako próbê instrumentalizacji jednostek
(grup). Podobne w tonie okrelenie znajduje siê w S³owniku wyrazów obcych
W³adys³awa Kopaliñskiego. Manipulacja to kszta³towanie albo przekszta³canie
pogl¹dów albo postaw osób albo rodowisk dokonywane poza ich wiadomoci¹5. Zgodnie z powy¿szymi manipulowaæ ludmi to kierowaæ nimi bez ich wiedzy, czêsto z ich szkod¹6.
2
T. Witkowski, Psychomanipulacje, jak je rozpoznaæ i jak sobie z nim radziæ, wyd. II, [Taszów] 2004, s. 24.
3
T. Maruszewski, E. ciga³a, Nasze wyprane mózgi ³owców, „Charaktery” 1999, nr 7, s. 12-18,
za: T. Witkowski, Psychomanipulacje, s. 25.
4
PWN http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3937257/manipulacja.html [dostêp 09.01.2012].
5
http://www.slownik-online.pl/kopalinski/11C2FA32B385B2C0C12565D9004D71C4.php [dostêp 09.01.2012].
6
Tam¿e.
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Równie¿ w pracy Adama Lepy znaleæ mo¿na jednoznacznie negatywne
okrelenie manipulacji: jest to celowe i skryte dzia³anie, przez które narzuca siê
jednostce lub grupie ludzi fa³szywy obraz pewnej rzeczywistoci7. Ten negatywny pogl¹d na manipulacjê sk³ania bp A. Lepê do stwierdzenia, ¿e dzia³ania manipulacyjne mog¹ staæ siê zagro¿eniem dla wychowania. S¹ one wszak odpowiednio przygotowane i funkcjonuj¹ w sposób skryty. Mog¹ wiêc umykaæ uwadze
nawet wytrawnym pedagogom8.
Manipulacja jest wiêc czynnoci¹ ocenian¹ prawie jednoznacznie negatywnie. Z tej racji wydawaæ siê mo¿e trudna do po³¹czenia z dzia³aniami pedagogicznymi. Jednak¿e w przytoczonych powy¿ej wypowiedziach pojawia siê ju¿
drobna niejednoznacznoæ. W okreleniu Kopaliñskiego u¿yte s³owo czêsto
sugeruje, ¿e nie zawsze manipulacja musi byæ zwi¹zana ze szkod¹ wyrz¹dzon¹
osobie jej poddanej. Z kolei Wielka Encyklopedia PWN zawiera has³o manipulacja pedagogiczna, co sugeruje jednak mo¿liwoæ wystêpowania manipulacji
w procesie wychowania9. O zagadnieniu tym traktuje równie¿ obszerna publikacja pod redakcj¹ Joanny Aksman10.
W artykule nie wybieram jednej koncepcji etycznej ani wynikaj¹cego z niej
kryterium dobra i z³a. Myli autorów cytowane poni¿ej sugerowaæ mog¹ przede
wszystkim deontologizm. Z drugiej strony nie odrzucam zasady wybierania mniejszego z³a, czyli raczej konsekwencjalizmu. Decydujê siê na tê sprzecznoæ, dlatego ¿e prowadzê poni¿sze dywagacje, maj¹c na uwadze raczej potoczne pogl¹dy
nauczycieli lub rodziców, a nie wyklarowane koncepcje filozoficzne. Okrelam
przede wszystkim praktyczne warunki uprawnionej etycznie manipulacji, a nie
spójn¹ etycznie jej ocenê. Wychodzê z za³o¿enia, ¿e nie ma w praktyce osób wykorzystuj¹cych tylko zasady deontologizmu czy tylko konsekwencjalizmu. Zazwyczaj stosuje siê raczej mieszaninê ró¿nych koncepcji etycznych. Obok zasady szanowania podmiotowoci innych przywo³ujê te¿ zasadê unikania wiêkszego z³a,
która czasami mo¿e staæ w opozycji do pierwszej z wymienionych regu³.
I. OKRELENIE MANIPULACJI I JEJ ETYCZNA OCENA
WED£UG A.S. KAUFMANA
W celu rozwa¿enia problemu, na ile manipulujemy wychowankami, na ile jest
to konieczne i etycznie dozwolone, wreszcie czy w manipulacji dzieæmi jest cokolwiek z³ego, pos³u¿ê siê okreleniem manipulacji autorstwa Arnolda S. Kaufmana.
A. Lepa, wiat manipulacji, Czêstochowa 1997, s. 23, za: ten¿e, Mechanizmy propagandy,
Radom 2003, s. 9, przyp. 19.
8
Tam¿e.
9
Wielka encyklopedia PWN, t. XVI, Warszawa 2003.
10
J. Aksman (red.), Manipulacja. Pedagogiczno-spo³eczne aspekty, cz. 2: Komunikacja, dydaktyka, wychowanie a manipulacja, Kraków 2010.
7
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W artykule Wychowawcza teoria kary autor ten próbuje wykazaæ, ¿e teoria t³umacz¹ca karê wiêzienia jako m.in. sposób wychowania osób w nim osadzonych nara¿ona jest na wewnêtrzn¹ sprzecznoæ. Polega ona na traktowaniu wiênia w sposób humanitarny i próbie jego resocjalizacji przy jego wspó³pracy, z jednoczesn¹
akceptacj¹ manipulacji w imiê wychowania w³anie. Nie wchodzê w dyskusje
z tym pogl¹dem i krytyk¹ Kaufmana. Próbujê jedynie za pomoc¹ wyjciowych analiz tego myliciela przebadaæ problem manipulacji wychowankami. Kaufman okrela to zagadnienie, jak nastêpuje: A manipuluje B, gdy A nak³ania B do zachowania siê w pewien sposób, i to tak, ¿e B nie dowiaduje siê, do czego naprawdê d¹¿y
A, staraj¹c siê wp³yn¹æ na zachowanie B. To czêsto wymaga, by A ukry³ przed
B swoj¹ to¿samoæ. Nierzadko te¿ wymaga wiadomego zatajenia pewnych istotnych
okolicznoci. A ukrywa przed B swoje zamiary, poniewa¿ s¹dzi, ¿e bez tego nie
bêdzie w stanie wp³yn¹æ na zachowanie B, lub ¿e bêdzie móg³ skuteczniej wp³yn¹æ
na zachowanie B, jeli ukryje przed nim swoje prawdziwe cele. Z kolei powodem,
dla którego A ukrywa czêsto swoj¹ to¿samoæ, jest obawa, ¿e znaj¹c jego to¿samoæ
spo³eczn¹, B móg³by odkryæ lub podejrzewaæ, jakie s¹ prawdziwe zamiary A. Czêsto
jednak B ufa A i A wykorzystuje to zaufanie, by zrealizowaæ swoje zamiary. W takich
okolicznociach wa¿ne jest, by A nie ukrywa³ swojej to¿samoci, choæ musi ukrywaæ
swoje prawdziwe zamiary. A mo¿e te¿ dzia³aæ w zastêpstwie osoby trzeciej, C, i manipulowaæ B, wykorzystuj¹c zaufanie, jakim ten j¹ obdarza. W takich okolicznociach
C musi zwykle ukrywaæ swoj¹ to¿samoæ11. Okrelenie to skupia uwagê na nieznajomoci celu dzia³ania osoby manipuluj¹cej, czego konsekwencj¹ mo¿e byæ koniecznoæ jej ukrycia siê. Przy tak rozumianej manipulacji, jak stwierdza Kaufman, nale¿y
j¹ okreliæ jako z³¹: Tak pojêta manipulacja jest prima facie czym z³ym, z kilku powodów. Po pierwsze, wymaga wiadomego ukrywania, które jest form¹ oszustwa czy
k³amstwa. Po drugie, wymaga, by jedna osoba traktowa³a drug¹ jak narzêdzie do
osi¹gniêcia swoich celów czy zamiarów. Po trzecie, nawet w przypadkach, gdy zamiary manipulatora s¹ ca³kowicie ¿yczliwe, manipulacja zak³ada moraln¹ nierównoæ. Zak³ada bowiem, ¿e osoba manipulowana nie jest zdolna w³aciwie oceniæ
celów manipulatora i podj¹æ przemylanej decyzji. Zak³ada te¿, ¿e manipulator wie,
czego osoba manipulowana chcia³aby, gdyby mog³a wszystko w pe³ni przemyleæ.
Obydwa te za³o¿enia bywaj¹ – ogólnie rzecz bior¹c – tak rzadko uzasadnione, ¿e dla
wielu ludzi to, i¿ ka¿dy powinien mieæ prima facie prawo do samodzielnego i najpe³niej przemylanego decydowania o swej przysz³oci, stanowi najbardziej podstawow¹ zasadê ich moralnych i politycznych pogl¹dów. Ta zasada wydaje mi siê ca³kowicie s³uszna. Z wszystkich powy¿szych powodów wynika zatem, ¿e manipulowanie
osob¹ (lub grup¹ osób) jest czym prima facie z³ym12.
11
A.S. Kaufman, Wychowawcza teoria kary, [w:] Filozofia moralnoci. Wina, kara, wybaczanie, red. J. Ho³ówka, t³um. D. Ga³ecki, A. Lipszyc, P. £uków, M. Rychter, £. Sommer, S. Stecko,
Warszawa 2000, s. 340.
12
Tam¿e, s. 340-341.
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Zdaniem Kaufmana, mog¹ jednak pojawiæ siê takie warunki, w których manipulacja oka¿e siê etycznie dozwolona: Teoretycznie, ogólne warunki, które uzasadnia³yby manipulacjê, s¹ ca³kiem jasne. Po pierwsze, manipuluj¹cy musi
rzeczywicie wiedzieæ, co po namyle przestêpca chcia³by zrobiæ, gdyby by³ rozumny i dobry. Po drugie, osoba manipulowana musi byæ niezdolna do przemylanego wyboru najlepszego rozwi¹zania, a manipuluj¹cy musi kierowaæ siê
dobr¹ wol¹. Wreszcie, gdyby osobie manipulowanej pozwolono podejmowaæ
samodzielne decyzje bez manipulacji i bez przymusu, jej wychowanie moralne nie
posuwa³aby siê naprzód tak, by na d³u¿sz¹ metê (nawet gdyby ta osoba nie b³¹dzi³a) przynieæ korzyci wiêksze ni¿ przynios³oby wprowadzenie jej na najlepsz¹
drogê poprzez manipulacjê13. Kaufman zauwa¿a jednak, ¿e spe³nienie tych¿e
warunków jest mo¿liwe teoretycznie, ale praktycznie raczej nie14. Wychowawca
musia³by dysponowaæ inteligencj¹, która pozwoli³aby odkryæ, czego naprawdê
pragn¹³by resocjalizowany przestêpca, gdyby nie by³ zdeprawowany, co przy
nawet wybitnej inteligencji nie jest zawsze osi¹galne.
II. MANIPULACJA WYCHOWANKAMI
W tym miejscu chcê uzasadniæ zastosowanie warunków Kaufmana do problemu manipulacji wychowankami. Aby to ukazaæ, sparafrazujê wy¿ej cytowane
warunki Kaufmana. Po pierwsze, wychowankowie nie zawsze s¹ rozumni i dobrzy. Po drugie, bywaj¹ niezdolni do przemylanego wyboru najlepszego rozwi¹zania. Po trzecie, jest mo¿liwe, ¿e gdyby wychowankom pozwolono podejmowaæ samodzielne decyzje bez manipulacji i bez przymusu, ich wychowanie
moralne nie posuwa³oby siê naprzód tak, by na d³u¿sz¹ metê (nawet gdyby dzieci i m³odzie¿ nie b³¹dzili) przynieæ korzyci wiêksze, ni¿ przynios³oby wprowadzenie ich na najlepsz¹ drogê poprzez manipulacjê.
Jak s¹dzê, treæ warunków po parafrazie nie zawiera sprzecznoci i jest zgodna z prawd¹. Mogê wiêc na podstawie powy¿szych uwag stwierdziæ daleko id¹ce
podobieñstwo miêdzy wychowankami a wiêniami, w kontekcie oczywicie manipulacji, a nie na przyk³ad kary czy winy. Argumentacjê za przyzwoleniem na stosowanie manipulacji wobec wychowanków wzmacnia istotna ró¿nica miêdzy wiêniami a wychowankami. Ró¿nica ta polega na tym, ¿e ci drudzy nie maj¹ z natury
w³aciwie rozwiniêtej umiejêtnoci oceny sytuacji i kierowania sob¹. Praktycznie
przypominaj¹ osoby bez pe³nej osobowoci, którymi nale¿y pokierowaæ, czasem
wbrew ich woli, gdy¿ inaczej mogliby siebie skrzywdziæ. Wiêniowie, niektórzy
przynajmniej, mog¹ mieæ zdolnoæ do adekwatnej oceny sytuacji mimo mo¿liwo13
14

Tam¿e, s. 341.
Tam¿e.
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ci niestosowania siê do niej. Zak³adam te¿ tutaj, ¿e miêdzy wychowawc¹ a wychowankiem zachodzi nierównoæ w dojrza³oci, dowiadczeniu ¿yciowym i wiedzy. Dziêki temu mogê podane przez Kaufmana warunki dozwolonej etycznie
manipulacji potraktowaæ jako wstêpne warunki dozwolonej manipulacji wobec wychowanków. S¹ to jednak warunki dotycz¹ce osoby manipulowanej.
Osobn¹ grupê stanowi¹ warunki, które spe³niaæ musi osoba dopuszczaj¹ca
siê manipulacji. Jak wy¿ej wspomnia³em, warunki te s¹ trudne do spe³nienia.
Najmniej trudnoci sprawia dobra wola. Wydaje siê, ¿e zazwyczaj wychowawcy
maj¹ dobr¹ wolê wobec wychowanków, czyli chc¹ dla nich tego, co uznaj¹ za
dobre i celowi temu potrafi¹ siê podporz¹dkowaæ. Trudniej jednak przyj¹æ, ¿e
zawsze spe³niony jest warunek odpowiedniej wiedzy co do tego, czego chcia³by
wychowanek, gdyby by³ rozumny i dobry. Paradoksalnie, aby siê co do tego
upewniæ, nale¿a³oby zapytaæ wychowanka. Poniewa¿ nie jest on osob¹ w pe³ni
ukszta³towan¹, nie ma pewnoci, czy odpowied bêdzie adekwatna. Pozostaje
wiêc opieraæ siê co najwy¿ej na prawdopodobieñstwie. Wychowawca skazany
jest na ryzyko nietrafienia w ow¹ potencjaln¹ chêæ wychowanka. Zatem przy
dobrej woli, zgodnie z uwagami Kaufmana, skazany jest na prawdopodobieñstwo
dzia³ania nieetycznego, o ile nie rozpozna, czego móg³by chcieæ wychowanek,
gdyby by³ w pe³ni rozumny i dobry. Z drugiej jednak strony nie jest to argument
za nieetycznoci¹ manipulacji, dlatego ¿e brak sta³ej pewnoci co do pragnieñ czy
zamierzeñ drugiej osoby jest niejako wpisany w naturê relacji miêdzyludzkich.
Co wiêcej, wychowawca mo¿e traktowaæ manipulacjê jako ochronê wychowanka przed przymusem bezporednim i fizycznym, który to bywa stosowany w procesie wychowania. Wówczas ewentualna, prawdopodobna pomy³ka mo¿e okazaæ siê mniejsz¹ szkod¹ dla wychowanka ni¿ przymus bezporedni, który mo¿e
gwa³ciæ poczucie w³asnej wartoci u wychowanka i szkodziæ kolejnym próbom
porozumienia siê z nim.

III. PROPOZYCJA WARUNKÓW ETYCZNIE DOZWOLONEJ
MANIPULACJI WYCHOWANKAMI
Przyk³adem manipulacji wychowankiem, która spe³ni kryteria manipulacji
Kaufmana, jest nastêpuj¹ca sytuacja. Parolatek uderzy³ siê i zacz¹³ histerycznie
p³akaæ. Rodzic, chc¹c uspokoiæ dziecko, rozwesela je, aby w ten sposób odwróciæ
jego uwagê od uczuæ bólu i strachu. Oddzia³uje na uczucia dziecka w sposób dla
niego niewiadomy, ukryty. Sytuacja ta wyczerpuje znamiê manipulacji opisane
przez Kaufmana. Mamy przecie¿ do czynienia z ukryciem celu wychowawczego
dzia³ania. Istniej¹ jednak takie okolicznoci, w których manipulacja niekoniecznie
musi spe³niaæ warunki Kaufmana. Chodzi mianowicie o takie sytuacje, w których
znaj¹c charakter wychowanka, uruchamiamy odpowiadaj¹ce nam mechanizmy
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w jego psychice, aby odnieæ po¿¹dany skutek. Najprostszym przyk³adem jest
zmniejszenie odleg³oci miêdzy nauczycielem a siedz¹cym w ³awce uczniem. Sama
pozycja siedz¹ca, wobec stoj¹cego nad uczniem nauczyciela powoduje instynktowne poczucie siê s³abszym i uruchamia inklinacje do podporz¹dkowania siê nauczycielowi. Dziêki temu, zupe³nie dla ucznia niewiadomie, mo¿na go zdominowaæ, co s³u¿yæ mo¿e sk¹din¹d dobrym celom, np. uspokojeniu atmosfery w klasie.
Podobnie kiedy rodzice, chc¹c wyegzekwowaæ poprawê szkolnych ocen na koniec
roku, zabraniaj¹ dziecku ulubionej aktywnoci, np. jazdy konnej czy wizyt u przyjació³ (wiedz¹c, ¿e dla tych przyjemnoci zrobi ono wszystko), dochodzi do próby
zmotywowania dziecka do zmiany zachowania. Oba przyk³ady ró¿ni¹ siê oczywicie tym, ¿e w pierwszym oddzia³ywanie nauczyciela odbywa siê na poziomie dla
ucznia niewiadomym, w drugim natomiast dziecko mo¿e byæ ca³kowicie wiadome tego, ¿e de facto wywiera siê na nie presjê. W pierwszym uczeñ niekoniecznie
zna cel dzia³ania nauczyciela, choæ mo¿e siê go domylaæ; w drugim cel musi byæ
znany. Jak s¹dzê, tego typu dzia³ania mo¿na równie¿ okreliæ mianem manipulacji.
Wówczas treæ owego pojêcia rozszerza siê i zawiera nie tylko zatajenie celu i/lub
osoby wywieraj¹cej wp³yw, ale równie¿ takie dzia³ania, których cel i osoba s¹ znane, ale nie sposób pozbyæ siê owego wp³ywu, ze wzglêdu na uwarunkowania
biologiczne czy charakterologiczne. Proponujê zatem rozszerzyæ pojêcie manipulacji równie¿ o takie sytuacje, w których osoba manipulowana mo¿e wiedzieæ
o celach osoby manipuluj¹cej i/lub znaæ j¹, ale mimo nawet niechêci do danej osoby czy do realizacji owego celu zostaje, bez przymusu fizycznego i bezporedniego, zmuszona do wykonania danej czynnoci, niekoniecznie zdaj¹c sobie sprawê
z przymusu.
Wobec tak rozszerzonego pojêcia manipulacji warunki jej etycznoci, które
poda³ Kaufman, okazuj¹ siê niewystarczaj¹ce. Nie ma w nich bowiem mowy
o wykorzystaniu takich mechanizmów biologicznych czy psychologicznych, które sprawiaj¹, ¿e osoba manipulowana jest ca³kowicie podporz¹dkowana osobie
manipuluj¹cej. Powstaje wiêc pytanie, czy manipulacja wykorzystuj¹ca takowe
mechanizmy mo¿e byæ etycznie dopuszczalna. Za odpowiedzi¹ przecz¹c¹ przemawia choæby Kantowskie wskazanie, aby cz³owieka traktowaæ jako cel ostateczny dzia³añ, a nie rodek do celu. Opór przed akceptacj¹ powy¿szego rodzaju
manipulacji wynika z traktowania osoby ludzkiej jak maszyny, która po naciniêciu odpowiedniej dwigni zadzia³a tak, a nie inaczej. Sprzeciw powodowany
jest wiêc uprzedmiotowieniem osoby ludzkiej, przez co staje siê ona rodkiem,
a nie celem. Zastrze¿enia etyczne, jakie zaproponowa³ Kaufman, nale¿a³oby rozszerzyæ wiêc o warunek, ¿e manipulacja nie mo¿e traktowaæ osoby ludzkiej jako
przedmiotu. Przy takim dodatkowym warunku ca³oæ zastrze¿eñ etycznych uniemo¿liwia wrêcz wp³ywanie na wychowanka inaczej, jak tylko przez dialog i zgodê wychowanka na propozycje wychowawcy. Nie mo¿na bowiem manipulowaæ,
gdy: manipuluj¹cy nie wie, co po namyle wychowanek chcia³by zrobiæ, gdyby
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by³ rozumny i dobry; osoba manipulowana jest zdolna do przemylanego wyboru najlepszego rozwi¹zania; manipuluj¹cy nie kieruje siê dobr¹ wol¹; gdyby te¿
osobie manipulowanej pozwolono podejmowaæ samodzielne decyzje bez manipulacji i bez przymusu, jej wychowanie moralne posuwa³oby siê naprzód tak, by
na d³u¿sz¹ metê (nawet gdyby ta osoba b³¹dzi³a) przynieæ korzyci wiêksze, ni¿
przynios³oby wprowadzenie jej na najlepsz¹ drogê poprzez manipulacjê; wreszcie, o ile manipuluj¹cy wykorzystuje mechanizmy biologiczne lub psychologiczne funkcjonowania wychowanka, tak ¿e wychowanek traci autonomiê i dzia³a
mechanicznie. Ostatni warunek przeciwstawia siê przymusowi, jakiemu mia³aby
ulegaæ osoba manipulowana. Jednak¿e sam przymus nie jest w sformu³owaniu
Kaufmana czym ca³kowicie zabronionym. Jest on zabroniony warunkowo.
Mo¿e wyst¹piæ wtedy, gdy rozwój moralny wychowanka bez przymusu i manipulacji, w d³u¿szej perspektywie, nie przyniesie korzyci wiêkszych ni¿ wprowadzenie go na w³aciw¹ drogê za pomoc¹ manipulacji i przymusu. Co wiêcej,
przymus wydaje siê nieodzownym elementem manipulacji w ogóle. Przymus nie
musi bowiem dotyczyæ tylko sfery fizycznej czy te¿ psychicznej. Mo¿e przybraæ
formê koniecznoci zachowania siê w taki, a nie inny sposób, który podyktowany jest sytuacj¹ stworzon¹ przez osobê manipuluj¹c¹. O ile zatem przymus
w manipulacji mo¿e byæ warunkowo akceptowany, to dla z³agodzenia jego zastosowania trzeba, jak s¹dzê, tym bardziej przestrzegaæ innych elementów koniecznych do etycznego stosowania manipulacji. Tymi elementami s¹ przede
wszystkim dobra wola i niemo¿liwoæ podjêcia s³usznej decyzji przez wychowanka. Pomin¹³em tutaj wspominany wy¿ej warunek skuteczniejszego wychowania
poprzez manipulacje ni¿ w wypadku, gdyby wychowanek dochodzi³ do po¿¹danych cech czy zachowañ o w³asnych si³ach i na swój sposób. S¹dzê bowiem, ¿e
warunek ten nie jest konieczny. Mo¿e zdarzyæ siê sytuacja, w której nieprzymuszone, aczkolwiek d³u¿sze dochodzenie do jakie cechy charakteru czy umiejêtnoci cenniejsze jest, gdy wychowanek dokonuje tego w³asnymi si³ami, datego
¿e w wychowaniu nie jest wa¿ne tylko to, do czego chcemy wychowaæ, ale te¿
jak. Droga samodzielna mo¿e przy okazji szybciej nauczyæ odpowiedzialnoci,
wiadomoci, ¿e realizuje siê w³asne zamierzenia, zaufania do siebie czy chocia¿by wiadomoci, ¿e powinno siê równie¿ samodzielnie pracowaæ nad charakterem i zachowaniem. Jak wspomnia³em, warunek powy¿szy nie jest konieczny,
ale opcjonalny. W jakiego typu sytuacjach mo¿na pozwoliæ sobie na manipulacjê przymuszaj¹c¹? Chodzi o takie sytuacje, w których rozeznanie dojrza³oci
wychowanka sugeruje, ¿e skutki jego planowanych zachowañ oka¿¹ siê nazbyt
szkodliwe. Trudno jednoznacznie okreliæ próg, od którego zaczyna siê owo nazbyt. Wieloæ mo¿liwych sytuacji nie pozwala na jednoznaczne zdefiniowanie.
S¹dzê, ¿e najmniej kontrowersyjny jest nastêpuj¹cy z³o¿ony warunek: gdy planowane dzia³anie zagra¿a (wychowankowi lub innym osobom) w sposób powa¿ny utrat¹ ¿ycia lub zdrowia lub powa¿n¹ deprawacj¹ moraln¹. Istnieje wówczas
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koniecznoæ manipulacji i przymusu, o ile zwyk³a proba nie wystarczy. Czy
mimo koniecznoci manipulacja przymuszaj¹ca, w wy¿ej okrelonym sensie
przymusu, jest czym etycznie akceptowalnym? S¹dzê, ¿e tak, o ile jej zaniechanie spowodowa³oby wspomniane powy¿ej szkody. Mimo wiêc, ¿e zachowanie wychowawcy jest co do swej istoty z³e, nie mo¿e on go zaniechaæ z tej racji,
¿e pope³ni³by co gorszego. Przyzwoli³by mianowicie na krzywdê, wiêksz¹ ni¿
ta, któr¹ spowoduje przymus w manipulacji. Zasada mniejszego z³a mo¿e odstrêczaæ brakiem jednoznacznego odrzucenia z³a. Z drugiej strony sytuacji o podwójnym z³ym skutku nie zawsze da siê unikn¹æ.
Podany przeze mnie przyk³ad odwracania uwagi u parolatka, mimo ¿e spe³nia kryteria warunków manipulacji, to jednak nie wydaje siê w ocenie potocznej
czym nagannym. Raczej okazuje siê czym wymaganym i ocenianym pozytywnie. Albo wiêc ocena potoczna jest b³êdna i nale¿y takie drobne manipulacje
oceniaæ negatywnie, albo nie jest to manipulacja podpadaj¹ca pod kryteria etycznoci manipulacji. Pomocne w rozstrzygniêciu bêdzie zwrócenie uwagi na fakt,
¿e w przypadku ludzi o nie w pe³ni rozwiniêtej osobowoci, a wiêc m.in. nieadekwatnie reaguj¹cych na niektóre sytuacje, trudno jest w pe³ni zastosowaæ kryterium nietraktowania osoby jako przedmiotu. Nie chodzi tutaj o pozwolenie na
uprzedmiotowienie przyk³adowego parolatka. Chodzi raczej o podsuniêcie jemu
innego sposobu prze¿ywania ni¿ ten, do jakiego przywyk³, jaki siê sam dziecku
narzuca zupe³nie poza jego kontrol¹. Tak¹ nieadekwatn¹ reakcjê widaæ chocia¿by w histerycznym i nieudawanym p³aczu, wywo³anym jakim drobiazgiem.
Samo dziecko traci niejako autonomicznoæ, a reakcja rodzica/wychowawcy nie
obezw³adnia wychowanka, tylko najczêciej przywraca autonomiê. Zwrócenie
uwagi dziecka, poprzez manipulacjê, na co zupe³nie innego ma w³anie na celu
przywrócenie jego samokontroli. St¹d potoczna ocena takiej manipulacji nie jest
b³êdna. Powy¿ej zaproponowane kryterium etycznoci manipulacji wobec wychowanków mogê teraz doprecyzowaæ. Otó¿, jako etycznie z³e traktowaæ mo¿na
te manipulacje, które nie maj¹ na celu przywrócenia autonomii wychowankowi
i/lub ³ami¹ zasadê traktowania osoby jako celu, a nie rodka, o ile w wyniku zaniechania owej manipulacji nie stanie siê wiêksza krzywda wychowankowi lub
osobie trzeciej.
Reasumuj¹c powy¿sze warunki, proponujê, aby uznaæ za etycznie dozwolone manipulacje, które spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
a. traktuj¹ osobê jako cel, a nie rodek do niego,
b. manipuluj¹cy wie (choæby w przybli¿eniu), co po namyle wychowanek
chcia³by zrobiæ, gdyby by³ rozumny i dobry,
c. osoba manipulowana jest niezdolna do przemylanego wyboru najlepszego rozwi¹zania,
d. manipuluj¹cy kieruje siê dobr¹ wol¹,
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e. gdyby te¿ osobie manipulowanej pozwolono podejmowaæ samodzielne
decyzje bez manipulacji i bez przymusu, jej wychowanie moralne nie
posuwa³oby siê naprzód tak, by na d³u¿sz¹ metê (nawet gdyby ta osoba
nie b³¹dzi³a) przynieæ korzyci wiêksze, ni¿ przynios³oby wprowadzenie
jej na najlepsz¹ drogê poprzez manipulacjê, o ile samodzielne dzia³anie
(nawet z b³¹dzeniem) nie prowadzi do rozwoju wa¿niejszych cech i zachowañ ni¿ te, do których prowadziæ by mia³a manipulacja,
f. jeli z kolei manipulacja mia³aby z³amaæ który z powy¿szych warunków,
bêdzie etycznie dozwolona, o ile w wyniku zaniechania owej manipulacji
sta³aby siê wiêksza krzywda wychowankowi lub osobie trzeciej (powa¿ne zagro¿enie ¿ycia, zdrowia lub deprawacj¹),
g. wykorzystanie w manipulacji mechanizmów biologicznych lub psychologicznych funkcjonowania wychowanka, wobec których wychowanek jest
bezbronny, jest dozwolone wówczas, gdy dzia³anie to ma na celu przywrócenie autonomii wychowankowi lub chroni przed wiêksz¹ krzywd¹
wychowanka lub osobê trzeci¹.

*
Powy¿sze analizy: podaj¹ argumenty za stwierdzeniem, ¿e w procesie wychowania wystêpowaæ mo¿e manipulacja; prezentuj¹ rozwiniête, wzglêdem propozycji Kaufmana, warunki etycznie dozwolonej manipulacji wobec wychowanków; pokazuj¹, ¿e nie ka¿da manipulacja niespe³niaj¹ca warunków Kaufmana,
a dotycz¹ca wychowanków, jest moralnie z³a. Zgoda na z³o, w celu unikniêcia
z³a wiêkszego nie jest jednak obojêtna moralnie. Otó¿, zgodnie z argumentacj¹
Gregoryego S. Kavki, w sporze z Williamem Neblettem, mo¿liwe jest doznawanie poczucia winy bez obiektywnej winy15. Jak pisze Kavka: Mój argument [przeciw koniecznemu zwi¹zkowi miêdzy poczuciem winy i win¹ obiektywn¹  dop.
P.S.] opieram na analizie sytuacji, w których podmiot zmuszony jest wybraæ
mniejsze z³o. W tego typu sytuacjach, nawet jeli podmiot wybierze lepsze, a tym
samym moralnie s³uszne wyjcie, mo¿e spowodowaæ cierpienie innych i pogwa³ciæ zasadê moraln¹, któr¹ uznaje. W takich okolicznociach podmiot mo¿e trwaæ
w przewiadczeniu, ¿e nie post¹pi³ le, a mimo to mieæ poczucie winy z powodu
zadanego cierpienia lub pogwa³cenia w³asnych zasad16. Osoby moralnie wra¿liSpór dotyczy istnienia moralnie doskona³ego podmiotu, który nie musia³by mieæ poczucia
winy z powodu uczynionego z³a. Zdaniem G.S. Kavki, taki podmiot istnieje teoretycznie, co ma
pozwoliæ na modyfikacjê klasycznej koncepcji opierania moralnoci na poczuciu winy w kierunku
odejcia od szkodliwego dla moralnoci poczucia winy. W. Neblett krytykuje argumentacjê Kavki,
wskazuj¹c, ¿e nawet podmiot moralnie doskona³y mo¿e mieæ poczucie winy niezale¿ne od faktycznej winy. Por. W. Neblett, Etyka winy, [w:] Filozofia moralnoci. Wina, kara, wybaczanie, s. 67-80
i cytowany artyku³ G.S. Kavki.
16
G.S. Kavka, Z³y czyn i wina, [w:] Filozofia moralnoci. Wina, kara, wybaczanie, s. 81.
15
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we mog¹ wiêc odczuwaæ powa¿ny dyskomfort moralny z racji pos³u¿enia siê manipulacj¹, zw³aszcza wobec wra¿liwych i czêsto bezbronnych wychowanków.
Mog¹ te¿ chcieæ przeprosiæ czy nawet zadoæuczyniæ. Problem nie jest wcale
banalny. Przeproszenie i zadoæuczynienie zostan¹ skierowane do wychowanka
i oznaczaæ bêd¹ przyznanie siê do winy, aczkolwiek niekoniecznie b³êdu. Tymczasem wychowanek mo¿e nie byæ na tyle dojrza³y w myleniu czy empatii, by
owo przyznanie siê wychowawcy do z³a nie spowodowa³o zachwiania tego ostatniego. Czy zatem, aby nie uczyniæ z³a w postaci utraty autorytetu, a wiêc mo¿liwoci m.in. ³agodnego wp³ywania na wychowanka, wychowawca musi od³o¿yæ
zadoæuczynienie i przeproszenie do czasu uzyskania takowej dojrza³oci przez
podopiecznego? S¹dzê, ¿e tak. Powa¿ne potraktowanie w³asnych dzieci, uczniów
i wychowanków powinno sk³aniaæ do przeproszenia ich nawet za to z³o, które
sta³o siê dla ich dobra.
SUMMARY
The article presents the ethical conditions of an approved manipulation in the concept of A.S.
Kaufman. The concept is a foundation for the question of the existence of educational manipulation.
One of the points of the article is the observation that in the upbringing and education manipulation is
done to the pupils. This paper presents a proposal of ethically justified manipulation of pupils. One
of the conditions is, for example, that the person manipulating must treat pupils as the target, rather
than the agent.

Key words
manipulation, education, conditions of ethically permissible manipulation, Kaufman A.S.
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Przyk³ad dziejowej roli arcybiskupa Josyfa Slipyja (1892-1984)
The Exemplary Historical Role of Archbishop Josyf Slipyj (1892-1984)
W 120. rocznicê urodzin

Rok 2012 stanowi dla Kocio³a greckokatolickiego na Ukrainie oraz w diasporze szczególn¹ okazjê do z³o¿enia ho³du jednemu z najwiêkszych duchowych
przywódców wschodniej wspólnoty katolickiej tradycji kijowskiej XX wieku.
W³anie teraz mija 120. rocznica urodzin Josyfa Slipyja powszechnie uznawanego za gorliwego zwolennika i kontynuatora nurtu odrodzeniowo-twórczego metropolity Andrzeja Szeptyckiego ( 1944). Dlatego nie bez powodu jego dzia³alnoæ pastersko-organizacyjna oraz naukowo-badawcza jest czêsto zestawiana
i porównywana z ca³ociowym dzie³em charyzmatycznego poprzednika. Choæ
w istocie tych dwóch osobistoci pod ¿adnym wzglêdem nie powinno siê uto¿samiaæ, bo ka¿da z nich to zupe³nie indywidualny format i wielkoæ, to jednak s¹
one bardzo podobne do siebie z uwagi na wizjê i gorliw¹ s³u¿bê swemu Kocio³owi. Te cechy niew¹tpliwie pozwoli³y im zdobyæ ogromne uznanie i autorytet
w ca³ym spo³eczeñstwie oraz staæ siê prawdziwymi orêdownikami pojednania
w Kociele greckokatolickim dawnej spucizny tradycyjno-duchowej i wartoci
teologiczno-liturgicznych ukszta³towanych na przestrzeni wieków. Niniejszy artyku³ powiêcony zostanie przede wszystkim wyj¹tkowej roli i dokonaniom Josyfa Slipyja, g³ównie w wymiarze oddzia³ywania osobistego i twórczego oraz
w kszta³towaniu dziejowej roli w³asnego Kocio³a.
I. PREDESTYNACJA HISTORYCZNA
1. Josyf Slipyj (rodowe nazwisko: Kobernyækyj-Dyczkowkyj), póniejszy
greckokatolicki arcybiskup lwowski i metropolita halicki, urodzi³ siê 17 lutego
1892 roku we wsi Zazdrist ko³o Trembowli na Podolu (obecnie obw. tarnopolski)
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w rodzinie ch³opskiej. Po ukoñczeniu szko³y gimnazjalnej w Tarnopolu w 1911
roku wst¹pi³ do Greckokatolickiego Seminarium Duchownego we Lwowie. Jako
seminarzysta od pocz¹tku da³ siê poznaæ z jak najlepszej strony oraz wykazywa³
nieprzeciêtne zdolnoci intelektualno-organizacyjne, co zosta³o szybko zauwa¿one
przez prze³o¿onych i zaowocowa³o skierowaniem go na studia zagraniczne.
W 1912 roku Slipyj rozpocz¹³ edukacjê na Uniwersytecie w Innsbrucku, gdzie
w roku 1918 zwieñczy³ studia doktoratem z teologii, kszta³ci³ siê jeszcze na rzymskich uczelniach teologicznych Angelicum i Gregorianum (w Instytucie Wschodnim). W roku 1917 przyj¹³ wiêcenia kap³añskie i od tej chwili zacz¹³ pe³niæ wa¿ne
funkcje organizacyjno-administracyjne i naukowo-badawcze w swoim Kociele.
W 1922 roku obj¹³ stanowisko profesora dogmatyki w Seminarium Duchownym,
a w trzy lata póniej otrzyma³ nominacjê na rektora owej szacownej instytucji1.
Jako g³ówny prze³o¿ony lwowskiego orodka seminaryjnego Slipyj wykaza³
olbrzymie zaanga¿owanie w proces edukacyjno-wychowawczy, który mia³ na
celu przede wszystkim usprawnienie realizacji programu wschodnich studiów
teologicznych oraz prawid³ow¹ adaptacjê tradycyjnych wartoci duchowych.
Dziêki wdro¿eniu nowego systemu nauczania oraz formacji duchowej w dalszej
kolejnoci w 1928 roku uda³o siê mu przekszta³ciæ seminarium w Greckokatolick¹ Akademiê Teologiczn¹. On sam zosta³ rektorem nowo utworzonej jednostki
organizacyjno-naukowej i zarazem wielkim inspiratorem rozwoju wielokierunkowej i wielopoziomowej bazy studiów oraz programów badawczych na tej uczelni2. W tym samym czasie aktywnie w³¹czy³ siê w organizowanie i propagowanie
tzw. kocielnych zjazdów unijnych, które podtrzymywa³y priorytet zjednoczenia
Kocio³ów Wschodu i Zachodu.
Tu¿ po wybuchu II wojny wiatowej i w jej nastêpstwie w dosyæ trudnym
okresie dla Kocio³a greckokatolickiego papie¿ Pius XII 25 listopada 1939 roku
mianowa³ Slipyja biskupem tytularnym i pomocniczym z prawem nastêpstwa
(koadiutorem) po metropolicie Andrzeju Szeptyckim. W trakcie wojny i niemieckiej okupacji Galicji ze wzglêdu na z³y stan zdrowia metropolity w zasadzie pe³ni³ znaczn¹ czêæ obowi¹zków pasterskich zwierzchnika Kocio³a. Wówczas by³
on zmuszony podejmowaæ wiele dzia³añ m.in. w obronie m³odzie¿y ukraiñskiej
przed zgubnymi skutkami wojny oraz wewnêtrznych napiêæ i podzia³ów. Swoje
obowi¹zki wykonywa³ zawsze w poczuciu g³êbokiej troski i odpowiedzialnoci
za powierzonych sobie wiernych. Tê wa¿n¹ i zarazem niezwykle trudn¹ misjê
Slipyj pe³ni³ a¿ do 1 listopada 1944 roku, aby po mierci metropolity ju¿ samodzielnie obj¹æ urz¹d metropolity halickiego.
Por. Do 100-riczczia wid dnia narod¿ennia B³a¿eniszoho Josyfa Slipoho Patrijarcha Ukrajiñskoji Greko-Katolyækoji Cerkwy. Biograficznyj narys, Lwiw 1991.
2
I. Muzyczka, Poczatky ukrajiñkoji bohos³owskoji nauky w XX st. i b³a¿. Patriarch Josyf,
„Bohoslovia” XLI (1977), s. 73-120.
1
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2. Jego samodzielne sprawowanie zwierzchnictwa nad Kocio³em greckokatolickim zosta³o ograniczone do zaledwie krótkiego epizodu, poniewa¿ ju¿
11 kwietnia 1945 roku zosta³ aresztowany wraz z ca³ym episkopatem, a w konsekwencji tego poddany prawie rocznym brutalnym przes³uchaniom. W tym czasie
d¹¿ono ró¿nymi metodami do wymuszenia na nim fa³szywego zeznania i jednoczenie zdrady w³asnego Kocio³a. Aby wywrzeæ na Slipyju jeszcze wiêksz¹ presjê, zarzucono mu agenturalne powi¹zania z niemieckimi s³u¿bami wywiadowczymi, zwi¹zek z podziemiem nacjonalistycznym o nastawieniu antyradzieckim
i tajn¹ wspó³pracê z Watykanem. Ponadto inkryminowano mu wspó³pracê z organizacj¹ niepodleg³ociow¹ Ukrainy z powodu przynale¿noci do Rady Senatorów i popieranie utworzonego w czerwcu 1941 roku rz¹du Jaros³awa Steæki3.
Bardzo negatywnie oceniano równie¿ jego dawn¹ dzia³alnoæ na stanowisku rektora seminarium i wspieranie niektórych czasopism, jak „Meta”, „Dzwony”
i „Nywa”. Ostatecznie, wysuwaj¹c przeciwko Slipyjowi ca³y szereg oskar¿eñ, postanowiono go skazaæ na osiem lat wiêzienia i trzy lata pozbawienia praw publicznych. Wyrok hierarcha odbywa³ w ciê¿kich obozach mordwiñskich, po czym
zosta³ skazany na do¿ywocie i by³ wywieziony na Syberiê4.
Pewien promieñ nadziei w czasie jego uwiêzienia pojawi³ siê w 1953 roku,
gdy po mierci Stalina w³adze okaza³y zainteresowanie nawi¹zaniem stosunków
dyplomatycznych z Watykanem i w tym celu zamierza³y wykorzystaæ Slipyja.
Watykan ewentualne podjêcie relacji dyplomatycznych z Moskw¹ uzale¿ni³ od
uwolnienia metropolity greckokatolickiego. Aby jednak zdobyæ pe³niejsze rozeznanie odnonie do mo¿liwoci zbli¿enia z Rzymem, w maju 1953 roku zdecydowano o przywiezieniu Slipyja do Moskwy. Wtedy tak¿e uczyniono swoisty
uk³on w stronê Kocio³a greckokatolickiego, by³o to dzia³anie typowo propagandowe, sk³adaj¹c propozycjê zwierzchnikowi ju¿ nieistniej¹cego Kocio³a napisania jego historii. Ten gest nie tyle otwarcia na rehabilitacjê wspólnoty greckokatolickiej, ile uzyskania w³asnych korzyci przez Moskwê, mia³ tak¿e ca³kiem
pozytywne znaczenie dla samego Slipyja i jego Kocio³a. Poniewa¿ Slipyj propozycjê Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyj¹³ zupe³nie na powa¿nie, czym
wzbudzi³ ograniczone zaufanie, otworzy³a siê przed nim mo¿liwoæ opracowania poniek¹d dzie³a ¿ycia. Wtedy pozwolono mu korzystaæ, wprawdzie pod nieustannym nadzorem, z biblioteki im. Lenina, gdzie mia³ dostêp nawet do zbiorów specjalnych.
Jednak po trzech miesi¹cach intensywnej pracy i zgromadzeniu wielu materia³ów do monumentalnego dzie³a o Kociele greckokatolickim ze wzglêdu na
3
O. Myszanycz, Metropolita Josyf Slipy przed s¹dem KGB. Materia³y z procesów w latach
1945-1946 i 1958-1959, [w:] Polska-Ukraina. 1000 lat s¹siedztwa, t. II, red. S. Stêpieñ, Przemyl
1994, s. 265.
4
I. Choma, Szlachamy katorhy B³a¿eniszoho Josyfa Slipoho, Rym 1987 (extractum e „Bohoslovia”, XLIX [1985]).
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zmianê kursu Moskwy wobec Watykanu Slipyj zosta³ zmuszony do przerwania
badañ i wywieziony z powrotem na Syberiê. Mimo to ten krótki pobyt w Moskwie i nastêpnie piêcioletnia praca w szpitalu specjalnym dla inwalidów w pobliskim Mak³akowie zaowocowa³y powstaniem 5-tomowego dzie³a Historia Kocio³a powszechnego na Ukrainie oraz Pogl¹d na podstawy dogmatyczne
i historyczne Kocio³a Greckokatolickiego na Ukrainie5. Kiedy zosta³ napisany
pierwszy tom, metropolita zdecydowa³ wys³aæ go do Moskwy, poniewa¿ nie
otrzyma³ potwierdzenia o jego dotarciu, póniej ju¿ nie wysy³a³ kolejnych tomów. W ³agrze i na zes³aniu metropolita oprócz opracowania historii swego
Kocio³a zajmowa³ siê tak¿e pisaniem traktatów filozoficzno-teologicznych, pojedynczych prac naukowych i prowadzi³ intensywn¹ korespondencjê z w³adzami
o potrzebie rehabilitacji Kocio³a greckokatolickiego.
Stosunkowo spokojny i zarazem po¿yteczny okres na wygnaniu skoñczy³ siê
dla Slipyja w po³owie 1958 roku, gdy ponownie zosta³ postawiony w stan oskar¿enia za tzw. agitacjê i propagandê antyradzieck¹6. Wysuniêto wówczas przeciwko niemu ca³y szereg oskar¿eñ o tworzenie pseudonaukowych i na dodatek szkodliwych dla pañstwa teorii dziejowych. Ca³y proces przeciwko hierarsze o znies³awienie kraju prowadzono przez ponad rok w Krasnojarsku i Kijowie. Mimo
przes³uchañ i dostarczania dowodów na swoj¹ niewinnoæ nie by³ on w stanie
obroniæ siê przed z góry przyjêtym za³o¿eniem s¹du o jego ca³kowitej winie.
W wyniku tego zosta³ skazany na siedem lat obozu za przestêpstwo przeciwko
pañstwu i próbê reaktywowania Kocio³a greckokatolickiego na Ukrainie7. Wyrok odbywa³ w Ozier³agu (region Krasnojarski) i w obozach mordwiñskich. We
wrzeniu 1962 roku Kolegium S¹du Najwy¿szego USRR podjê³o decyzjê o zastosowaniu wobec Slipyja – jako szczególnie niebezpiecznego – wiêzienia o specjalnym rygorze.
Sytuacja metropolity zwi¹zana z kolejnym wyrokiem i okolicznociami wiêzienia spowodowa³a, ¿e wiat zachodni, a w szczególnoci przedstawiciele spo³ecznoci katolickiej zaczêli coraz g³oniej domagaæ siê od rz¹du radzieckiego
jego uwolnienia. G³os w sprawie postanowili zabraæ parlamentarzyci francuscy
(118), prezydent USA John Kennedy i oczywicie papie¿ Jan XXIII. Jednoczenie biskupi greckokatoliccy dzia³aj¹cy na emigracji zwrócili siê z apelem do
wiatowej opinii publicznej o pomoc w uwolnieniu zwierzchnika swego Kocio³a. By³ to okres wyj¹tkowy w dziejach ca³ego Kocio³a katolickiego, gdy¿ odbywa³ siê Sobór Watykañski II, na którym zabrak³o w³anie Slipyja, natomiast obec5
Utwory zosta³y przygotowane w formie rêkopisu w jêzyku ukraiñskim, Istorija wse³enkoji
Cerkwy w Ukrajini (wstêp) oraz Pohlad na dohmatyczni i istoryczni osnowy Hreko-Kato³yækoji
Cerkwy na Ukrajini (opracowanie do 1596).
6
O. Myszanycz, Metropolita Josyf Slipy przed s¹dem KGB, s. 272-275.
7
A.A. Ziêba, Slipyj Josyf (Kobernyækyj  Dyczkowkyj), [w:] Polski s³ownik biograficzny,
t. XXXVIII, Warszawa – Kraków 1997, s. 567.
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ni byli obserwatorzy z patriarchatu moskiewskiego8. Niemal powszechna presja
wzglêdem Moskwy odnios³a w koñcu po¿¹dany skutek i w lutym 1963 roku Slipyj zosta³ bezporednio z gu³agu przewieziony do Rzymu, choæ on sam, jak wiadomo, d³ugo opiera³ siê przed emigracj¹, poniewa¿ pragn¹³ wraz ze swoj¹ wolnoci¹ tak¿e wolnoci dla swojego Kocio³a oraz mo¿liwoci dzia³ania w miejscu jego powstania. Jednak ostatecznie zaakceptowa³ swój wyjazd na Zachód,
aby przynajmniej w warunkach emigracyjnych móc wystêpowaæ w obronie w³asnej wspólnoty religijnej9.
3. Przyjazd i osiedlenie siê metropolity w Rzymie umo¿liwi³y otwarcie nowego rozdzia³u w jego ¿yciu, ale jak¿e z³o¿onego i pe³nego trudnych wyzwañ.
Tutaj musia³ tworzyæ od podstaw g³ówne struktury swego Kocio³a w diasporze,
które przede wszystkim swoim autorytetem moralno-duchowym by³yby w stanie
oddzia³ywaæ na ca³¹ wspólnotê greckokatolick¹ na emigracji oraz stanowiæ pewne wsparcie dla wiernych dzia³aj¹cych w warunkach przeladowania w zniewolonym kraju ojczystym. Dlatego bardzo wymowne by³o stanowisko Slipyja
przedstawione na drugiej sesji Soboru Watykañskiego II (padziernik 1963).
Wed³ug metropolity korzenie chrzecijañstwa Rusi-Ukrainy kijowskiej s¹ g³êboko osadzone w przesz³oci i wobec tego bardziej uwa¿nie winien byæ wys³uchiwany g³os grekokatolików na Zachodzie10. W ten sposób podkreli³ z ca³¹ moc¹,
¿e Koció³ greckokatolicki mimo ogromnego upokorzenia i doznanych krzywd
w okresie powojennym, ³¹cznie z bezprawn¹ likwidacj¹ oraz ca³kowit¹ utrat¹
struktury hierarchicznej, pragnie nadal pe³niæ misjê duchow¹ wród swych wiernych rozsianych po wiecie. To, ¿e przetrwa³ tamten ciê¿ki okres próby, jest najlepszym dowodem jego g³êbokiego przywi¹zania do pierwotnej spucizny historyczno-tradycyjnej. Stanowi³a ona zawsze prawdziwy powód trwania na s³u¿bie
wschodnim wartociom duchowym, którym Koció³ ten pozosta³ wierny bez
wzglêdu na niebezpieczeñstwo tak¿e utraty swej to¿samoci.
Pragn¹c utworzyæ rzeczywiste warunki rozwoju swego Kocio³a na Zachodzie oraz nawi¹zaæ do przedwojennych wzorców kszta³towania myl filozoficzno-teologicznej, Slipyj podpisa³ w listopadzie 1963 roku dekret o za³o¿eniu
w Rzymie Ukraiñskiego Katolickiego Uniwersytetu im. papie¿a Klemensa. Instytucja posiada³a tak¿e swoje filie w wielu krajach, gdzie prowadzono badania
8
Wa¿ne stanowisko w sprawie Slipyja zajê³a tak¿e diaspora ukraiñska nale¿¹ca do Ukraiñskiego Ruchu Chrzecijañskiego z siedzib¹ w Pary¿u, która wydawa³a po w³osku dla dziennikarzy
obs³uguj¹cych Sobór biuletyn Notiziario Ukraino. Zamieszczano tam m.in. historiê swego Kocio³a, informacje o sytuacji przeladowanej hierarchii oraz udziale delegacji tego Kocio³a na Soborze.
9
W. Rood, Rim i Moskwa. Otnaszenija mie¿du Swiatym Priesto³om I Rossijej/Sowietskim Sojuzom w pieriod ot Oktiabrskoj riewolucyi 1917 g. do 1 diekabria 1989 g., Lwiw – Nijmegen 1995,
s. 190.
10
Twory patriarcha i kardyna³a Josyfa, t. IX, Rym 1977, s. 86.
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naukowe i realizowano programy edukacyjne. Ju¿ w krótkim czasie okaza³o siê,
¿e pe³ni jedn¹ z najwa¿niejszych funkcji w ¿yciu spo³eczeñstwa greckokatolickiego na emigracji. Stanowi przede wszystkim intelektualne centrum dla dzia³añ
ukraiñskich elit na wygnaniu i orodek kszta³cenia m³odych kadr do pracy naukowej i duszpasterskiej w swoim Kociele11. Wraz z powstaniem Uniwersytetu
dosz³o do reaktywacji periodyku Bohoslovia”, który przed wojn¹ odgrywa³
wa¿n¹ rolê w greckokatolickiej przestrzeni wydawniczo-naukowej. Zaanga¿owanie w dziedzinê promocji idei twórczej Slipyj umiejêtnie ³¹czy³ z dzia³aniem organizacyjno-duszpasterskim w swoim Kociele12. Czêsto wizytowa³ wiernych
mieszkaj¹cych w ró¿nych regionach wiata, trudnoæ mia³ jedynie w spotkaniu
z grekokatolikami pozostaj¹cymi w granicach tzw. bloku socjalistycznego.
W zwi¹zku z aktywn¹ prac¹ metropolity nad przywróceniem w³asnemu Kocio³owi nale¿ytego miejsca poród wschodnich katolickich wspólnot Kocio³a
powszechnego w grudniu 1964 roku Stolica Apostolska postanowi³a podnieæ go
do godnoci arcybiskupa wiêkszego dla wszystkich grekokatolików w kraju i na
emigracji. To wydarzenie wywo³a³o ogromny sprzeciw ze strony Moskwy, która
zupe³nie inaczej wyobra¿a³a sobie lojalnoæ Rzymu wobec gestu zwolnienia
Slipyja z ³agrów. Ponadto w tej decyzji upatrywano uznanie daleko id¹cej autonomii zwierzchnika wschodnich katolików oraz legitymizacjê jego dzia³añ w sferze relacji z ukraiñsk¹ emigracj¹ antykomunistyczn¹. Protest Kocio³a moskiewskiego nie by³ w stanie niczego zmieniæ, czego potwierdzeniem by³o powo³anie
25 lutego 1965 roku Slipyja przez Paw³a VI do grona kardynalskiego.
Ta szczególna nobilitacja arcybiskupa wiêkszego i wraz z nim ca³ego Kocio³a greckokatolickiego przez Rzym by³a jednoczenie naturalnym procesem przyznania mu w niedalekiej przysz³oci statusu patriarchatu. O to tak¿e Slipyj zaapelowa³ 25 padziernika 1969 roku do papie¿a Paw³a VI na odbywaj¹cym siê
w Rzymie synodzie swego Kocio³a. Podkreli³ wówczas, ¿e nadanie patriarchatu by³oby pewnym wyrazem sprawiedliwoci dziejowej wzglêdem metropolii
kijowsko-halickiej oraz wa¿nym impulsem we wspó³czesnym odrodzeniu wspólnoty greckokatolickiej13. Tê rzecz jednak inaczej widziano w Watykanie i wcale
nie zamierzano spe³niaæ ambicji Slipyja. Dla metropolity tego rodzaju postawa
Stolicy Apostolskiej stanowi³a du¿e rozczarowanie, a w niektórych momentach
nawet wywo³ywa³a oburzenie. W zwi¹zku z tym wiosn¹ 1975 roku, po uprzedG. Przebinda, Wiêksza Europa. Papie¿ wobec Rosji i Ukrainy, Kraków 2001, s. 157.
J. Pelikan, Confessor between East and West: A Portrait of Ukrainian Cardinal Josyj Slipyj,
Grand Rapids 1990.
13
Metropolitae Kiovienses-Halicienses (quia sedes mutabatur), semper iuribus patriarchalibus usi sunt, quamvis iniuria temporis in exercendis eisdem impediti fuissent. Nunc omnia conamina clerus et populus in tota terra dispersi, unanimiter faciunt, ut patriarchatus a Summo Pontifice
reigatur. Nam unuquisque populus in Ecclesia Cattolica non diminuere et extinguere, sed crescere
et se evolvere desiderat.  Twory patriarcha i kardyna³a Josyfa, t. XIII, Rym 1983, s. 38.
11

12
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nim ustanowieniu patriarchatu przez synod biskupów greckokatolickich, Slipyj,
nie zwa¿aj¹c na brak oficjalnego zatwierdzenia ze strony papie¿a, postanowi³
przyj¹æ godnoæ patriarchy i og³osiæ ten fakt w swoim Kociele14. Niestety,
wszystkie starania Slipyja maj¹ce na celu przyznanie Kocio³owi greckokatolickiemu statusu patriarchatu nie zosta³y za jego ¿ycia uwieñczone prawdziwym
sukcesem. Hierarcha zmar³ w Rzymie 7 wrzenia 1984 roku, a 27 sierpnia 1992
roku jego prochy zosta³y przewiezione do Lwowa i pochowane w katedrze w.
Jura15.
II. WIADECTWO TWÓRCZE
1. Jako bliski wspó³pracownik Szeptyckiego przed II wojn¹ wiatow¹ Slipyj
z wielu wzglêdów zmuszony by³ wizytowaæ ró¿ne kraje, przede wszystkim wiata zachodniego. Podró¿e te stanowi³y dla niego niezwyk³¹ szko³ê poznania oraz
refleksji historiozoficznej. Potwierdzeniem tego s¹ jego dzienniki podró¿y,
w których czêciowo ods³oni³ bogactwo swych prze¿yæ i dowiadczeñ zwi¹zanych ze spotkaniami z wybitnymi osobistociami czy zaprezentowa³ w³asne pogl¹dy przedstawiane na konferencjach naukowych. Z relacji Slipija jednoznacznie wynika, ¿e gdziekolwiek wyje¿d¿a³ i z kimkolwiek siê spotyka³, zawsze
z dum¹ prezentowa³ swoje przywi¹zanie do wschodniego dziedzictwa kulturowo-duchowego. Z równie du¿¹ odwag¹ i determinacj¹ broni³ to¿samoci swego Kocio³a, z jednej strony g³êboko osadzonego w tradycji bizantyjskiej i rodzimym
nurcie kijowskim, a z drugiej poprzez odnowienie jednoci z Kocio³em rzymskim
stanowi¹cego prawdziw¹ cz¹stkê Kocio³a powszechnego. Z kolei dziêki swej
ogromnej wra¿liwoci na wschodni¹ duchowoæ i wartoci teologiczne okazywa³
g³êbok¹ wiê z ca³ym Kocio³em wschodnim S³owiañszczyzny. Dobitnym przyk³adem tej postawy jest nawi¹zanie relacji z emigracj¹ rosyjsk¹ oraz aprobata dzia³alnoci organizacji YMCA i prawos³awnego Instytutu Teologicznego w. Sergiusza w Pary¿u. Slipyj od samego pocz¹tku kszta³towania siê podwalin prawos³awnej rosyjskiej myli filozoficzno-teologicznej na Zachodzie dostrzega³ du¿¹ szansê
nie tylko na ogólne ocalenie rosyjskiego nurtu doktrynalno-religijnego, ale tak¿e
jego autentyczny progres. I tak w istocie siê sta³o przede wszystkim za spraw¹
wybitnych uczonych, którymi byli szczególnie: Miko³aj Bierdiajew, Wasilij Zieñskowskij, Siergiej Bu³gakow, Paul Evdokimov i wielu innych16.
14
Swoje niezadowolenie wobec braku zgody na uznanie patriarchatu Slipyj przedstawi³ w formie dosyæ emocjonalnej podczas synodu swego Kocio³a w Rzymie 23 listopada 1971 roku. Zob.
Twory patriarcha i kardyna³a Josyfa, t. XIII, s. 122.
15
Warto zaznaczyæ, ¿e w 1991 roku Slipyj zosta³ zrehabilitowany w zwi¹zku z podwójnym
skazaniem (1946 i 1958) na karê ciê¿kiego wiêzienia.
16
Twory kyr Josyja Werchownoho Archijepyskopa i kardyna³a, t. V, Rym 1977, s. 373-375.
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Zainteresowanie Slipyja doktryn¹ rosyjskich uczonych na emigracji nie by³o
zupe³nie przypadkowe, gdy¿ ju¿ wczeniej jego poprzednik na lwowskim tronie
metropolitalnym darzy³ du¿¹ sympati¹ i uznaniem znanego rosyjskiego filozofa
i zwolennika zjednoczenia chrzecijañstwa wschodniego i zachodniego W³odzimierza So³owjowa17. Jakkolwiek Slipyj mia³ inn¹ wizjê jednoci ni¿ So³owjow,
to w swych rozwa¿aniach ekumenicznych niejednokrotnie odwo³ywa³ siê do jego
intuicji. Odmiennoæ pogl¹dów Slipyja w dziedzinie zbli¿enia Kocio³ów wynika³a przede wszystkim z jego doæ konserwatywnej i niekiedy jednostronnej
obrony wydarzenia unii z 1596 roku. Ta sk³onnoæ by³a efektem studiów i ogólnego zorientowania na zachodni¹ myl filozoficzno-teologiczn¹ w czasie m³odoci. Potwierdzenie tego mo¿e stanowiæ twórczoæ z lat dwudziestych i trzydziestych minionego stulecia, gdzie Slipyj swoje wywody naukowe opar³ na filozofii
tomistycznej. Jego zdaniem, scholastyka, która jest nauk¹ szkoln¹, ma bezporednie odniesienie do filozofii Arystotelesa. Dziêki temu z jego pomoc¹ próbuje
zanurzyæ siê rozumem w prawdy wiary, pogodziæ Bo¿e Objawienie z rozumem18.
Niew¹tpliwie wa¿nym czynnikiem konfrontacji przez Slipyja prawos³awnej
i w ogóle wschodniej doktryny filozoficzno-teologicznej z tomistycznym systemem mylenia by³a próba uwolnienia Wschodu, w tym Rosji, od s³owianofilskiego izolacjonizmu. W jego pojêciu jedynie przekroczenie bariery zakompleksia³ego zadufania w sobie oraz pogardy wzglêdem innej opcji kulturowo-religijnej
umo¿liwi³oby otwarcie siê tamtego wiata na katolicki Zachód, a co wiêcej, poddanie rzeczywistej weryfikacji pogl¹dów w kwestii choæby sposobu realizacji
w³asnego ustroju kocielnego, karnoci czy misji. St¹d poprzez wydawanie krótkich religijnych studiów biograficzno-historycznych (Augustyna z Hippony, Jozafata Kuncewicza, Andrzeja Szeptyckiego, Piusa XI i innych) stara³ siê przybli¿aæ i upowszechniaæ dzie³o wielkich osobistoci Kocio³a katolickiego oraz jego
znaczenie dla ca³ego chrzecijañstwa.
2. Poniewa¿ styk kulturowo-religijny i narodowo-historyczny odgrywa³ bardzo du¿¹ rolê w okresie dzia³alnoci metropolity greckokatolickiego, dlatego jego
refleksja w tym wymiarze jest niezwykle interesuj¹ca. Powy¿szemu zagadnieniu
powiêci³ wiele miejsca w swoich opracowaniach z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku19. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ Bizantynizm jako forma kultury (Piñsk 1934) oraz Wiara i nauka (Lwów 1935), które zosta³y zamieszczone
w drugim tomie Opera omnia (Rym 1968). Utwory te oprócz wspania³ego dyskursu naukowego charakteryzuj¹ siê równie¿ bardzo odwa¿nym wezwaniem do
nowego przenikania dwóch podstawowych nurtów chrzecijañskiej kultury i reJ. Moska³yk, Idea powszechnoci Kocio³a wed³ug W³odzimierza So³owiowa, Roczniki
Teologii Ekumenicznej, III (2011), s. 89-102.
18
O. Hryniw, Josyj Slipyj jak istoryk, fi³osof, pedahoh, Lwiw 1994, s. 90.
19
Tam¿e.
17
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ligii, czyli prawos³awia i katolicyzmu. Wed³ug Slipyja, aby autentycznie mog³o
doæ do wzajemnego i pe³niejszego czerpania z duchowych zdobyczy obydwu
spucizn, musi nast¹piæ równowaga w relacji wiary i nauki. One bowiem nigdy
nie sta³y wobec siebie w sprzecznoci, lecz historycznie losy tak siê potoczy³y,
¿e zaczêto je rozdzielaæ i przeciwstawiaæ. W niektórych momentach doprowadzono przez to do zbytniego uproszczenia zasady wiary na Wschodzie z powodu
jej izolacji od nauki, natomiast na Zachodzie niegdy nadto dowartociowano
pierwiastek rozumowy w wierze, w wyniku czego czêciowo zatracono wra¿liwoæ na proces wewnêtrznego poznania Boga20.
Dlatego, zgodnie z opini¹ Slipyja, wspó³czenie nale¿y d¹¿yæ do zachowania w³aciwych proporcji nie tylko w wyznawaniu wiary opartej na wiedzy i rozumie, ale tak¿e do otwartego spotkania dwóch tradycji wyros³ych na w³asnym
dowiadczeniu wiary i refleksji naukowej. Prawdopodobnie z tego powodu uczony krakowski, Grzegorz Przebinda, wskazuje na pierwszeñstwo intuicji Slipyja
wzglêdem teologii dwóch p³uc chrzecijañstwa papie¿a Jana Paw³a II21, choæ
wizja papie¿a oscylowa³a raczej wokó³ praktycznego zbli¿enia konfesyjnego
miêdzy wschodnim Kocio³em ortodoksyjnym i zachodnim Kocio³em ³aciñskim. Z kolei Slipyj niejako zmierza³ do istoty, która powinna polegaæ najpierw
na dwustronnym odnajdywaniu punktów zbie¿noci w formule wiary uwiadomionej i uzasadnionej rozumowo oraz poszukiwaniu wspólnej przestrzeni pojednania obydwu podmiotów eklezjalnych na gruncie jednego chrzecijañstwa.
W³anie maj¹c na wzglêdzie dobro chrzecijan i perspektywê ich zjednoczenia, Slipyj wskazywa³ na dawne przyczyny podzia³ów powsta³ych na tle fa³szywej konkurencji dwóch przeciwstawnych obozów ³aciñsko-rzymskiego i grecko-bizantyñskiego. W wyniku tego dosz³o do powa¿nego zlekcewa¿enia wiernoci
pos³annictwu ewangelicznemu po jednej i po drugiej stronie oraz podporz¹dkowania Kocio³a celom wy³¹cznie doranym. Liczy³a siê bowiem tylko moc oddzia³ywania mechanizmu w³adzy wieckiej (cezaropapizm wschodni) oraz pragnienie dominacji ekskluzywizmu kulturowo-religijnego (panowania papiestwa
zachodniego). Dopóki skutki tamtych sk³onnoci nie zostan¹ przezwyciê¿one,
ci¹gle bêdziemy uto¿samiaæ siê bardziej z partykularn¹ wspólnot¹ kocieln¹,
a wraz z tym traciæ do pewnego stopnia wiê z nadrzêdn¹ ide¹ Kocio³a powszechnego. Nawo³uj¹c zw³aszcza w traktacie Bizantynizm jako forma kultury
do zerwania z dawn¹ jednostronnoci¹ w kszta³towaniu wizji doczesnego Kocio³a, opowiada³ siê za jego realizacj¹ na Wschodzie i Zachodzie w wymiarze wartoci powszechnej.
Tutaj nale¿y podkreliæ, ¿e pogl¹dy Slipyja ewoluowa³y, tak¿e odnonie do
powszechnoci eklezjalnej chrzecijan. O ile pierwotnie bêd¹c zafascynowany
20
21

Twory kyr Josyfa Werchownoho Archyjepyskopa i kardyna³a, t. II, s. 127-138.
G. Przebinda, Wiêksza Europa. Papie¿ wobec Rosji i Ukrainy, s. 168.
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koncepcj¹ doktrynaln¹ i metod¹ badawcz¹ katolickiej scholastyki, raczej oddawa³ przewagê zachodniej zasadzie rozumienia powszechnoci, o tyle w póniejszym okresie swej twórczoci d¹¿y³ do obiektywizowania rzeczywistych konsekwencji uczenia o niej na Zachodzie oraz rewaloryzacji tradycyjnej postawy na
Wschodzie. Wynika³o to niew¹tpliwie z jego ¿yciowego dowiadczenia, ale
ogromne znaczenie mia³o jeszcze pragnienie obrony bizantyjskiego charakteru
swego Kocio³a i jego roli w aktualnym przedsiêwziêciu ekumenicznym. Dlatego s³uszna wydaje siê teza Jaros³awa Pelikana o tym, ¿e Slipyj jako m¹¿ Kocio³a o zachodnios³owiañskim (ukraiñskim) myleniu dokonywa³ istotnego zbli¿enia swego Kocio³a i spo³eczeñstwa z ³aciñskokatolick¹ Europ¹ przy jednoczesnym utrzymaniu pe³nej ³¹cznoci z tradycj¹ bizantyñsk¹22.
III. POGL¥D NA MO¯LIWOCI ROZWOJU SWEGO KOCIO£A
1. Ju¿ z perspektywy rzymskiej Slipyj snu³ ró¿ne wizje rozwoju w³asnego
Kocio³a, tego w diasporze, ale tak¿e w rodzimym kraju. Jednak na pocz¹tku jego
nastawienie wobec rzeczywistego odrodzenia swej wspólnoty kocielnej by³o
nacechowane wyranym sceptycyzmem. Ów bynajmniej nie by³ uzale¿niony od
realnej oceny sytuacji tego Kocio³a na Ukrainie czy na emigracji, lecz wynika³
ze wiadomoci autentycznego stanowiska Rzymu. Dok³adnie mówi¹c, z d³ugotrwa³ej wschodniej polityki Watykanu, która nierzadko grzeszy³a bardzo s³ab¹
znajomoci¹ problemów ca³ego Kocio³a wschodniego tradycji s³owiañskiej.
Ponadto przejawia³a zbyt nik³e zainteresowanie autonomicznym rozwojem
wschodnich katolików23. Gdy po Soborze Watykañskim II dosz³o do zintensyfikowanego dzia³ania na rzecz ruchu ekumenicznego, w tym otwarcia siê Stolicy
Apostolskiej na dialog z Kocio³em prawos³awnym, wtedy niejako jeszcze bardziej usuniêto z pola widzenia wschodnich katolików. Zw³aszcza, ¿e wiele uwagi powiêcono dialogowi z rosyjsk¹ Cerkwi¹ Prawos³awn¹ i wokó³ niego zaczêto kszta³towaæ w du¿ej mierze ogólny plan zbli¿enia miêdzy chrzecijañstwem
Wschodu i Zachodu.
Metropolita uwa¿a³, ¿e dialog ten ma niew³aciw¹ strategiê i obarczony jest
b³êdnymi za³o¿eniami, przede wszystkim ze strony rzymskiej. Ona bowiem s³abo orientuje siê odnonie do prawdziwego nastawienia Rosjan i ich celów wobec
Kocio³a katolickiego24. Dopiero po wst¹pieniu na urz¹d Piotrowy przez papie¿a
Jana Paw³a II Slipyj jakby na nowo zacz¹³ ufaæ i ¿yæ nadziej¹, ¿e dojdzie do
22
Confessor between East and West. A Portrait of Ukrainian Cardinal Josyj Slipyj, s. 8-9; por.
H. Humennyj, Dy³ema Schid-Zachid w ukrajiñskij Cerkwi, Lwiw 1997.
23
H. £u¿nuækyj, Ukrajinka Cerkwa mi¿ schodom i zachodom: narys istoriji Ukrajinkoji
Cerkwy, Philadelphia: „providence” Association of Ukrainian Catholics, 1954, s. 37-45.
24
J. Slipyj, Nowy papie¿  S³owianin, Kultura 1978, nr 12 (375), s. 27-28.
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zmiany priorytetów w relacji Rzymu wzglêdem wschodnich wspólnot katolickich. Przede wszystkim z wiêksz¹ ulg¹ móg³ spojrzeæ w przysz³oæ swego Kocio³a, gdy¿ papie¿-S³owianin doskonale znaj¹cy sytuacjê grekokatolików nie
pozosta³ obojêtny na ich los. Czy Papie¿ nie ujrzy potrzeby podania pomocnej
rêki uciemiê¿onym, nie ograniczaj¹c siê do s³ów pociechy i zachêty do cierpliwoci, jak to czynili jego poprzednicy25.
Slipyj bardzo liczy³ na to, ¿e po wielu latach trudnych dowiadczeñ Kocio³a greckokatolickiego ze strony Zwi¹zku Sowieckiego i milcz¹cej postawy Zachodu dojdzie wreszcie, jak to zosta³o okrelone, do uznania przez Rzym potrzeby zjednoczenia w jeden Koció³ partykularny obrz¹dku wschodniego. Dotychczas bowiem, dzia³aj¹c w du¿ym rozproszeniu w diasporze, czêsto zmuszany by³
do uleg³oci wobec Kocio³a rzymskokatolickiego i przyjmowania jego regu³,
³¹cznie z podporz¹dkowaniem hierarchii ³aciñskiej26. Dzi mo¿na stwierdziæ, ¿e
oczekiwania metropolity wzglêdem papie¿a Jana Paw³a II w du¿ym stopniu siê
spe³ni³y. Od samego pocz¹tku swego pontyfikatu stara³ siê on przywróciæ w³aciwe znaczenie Kocio³owi greckokatolickiemu w strukturze Kocio³a powszechnego. Ju¿ w roku 1979 papie¿ zwróci³ siê do zwierzchnika grekokatolików, po
uprzednim spotkaniu z nim i licznymi przedstawicielami hierarchii, z oficjalnym
pos³aniem i listem osobistym. Zarówno w jednym, jak i drugim pimie Jan Pawe³ II z du¿ym uznaniem wyra¿a³ siê o Kociele greckokatolickim. Jednoczenie
zapewnia³ o swojej g³êbokiej wiêzi z bogatym dziedzictwem wschodniego Kocio³a tradycji kijowskiej zjednoczonego z Rzymem.
Maj¹c na uwadze przypadaj¹cy na rok 1988 jubileusz tysi¹clecia chrzecijañstwa na Rusi, papie¿ podkreli³, mogê zrozumieæ znaczenie, jakie rok 1988 ma dla
wszystkich synów i córek Kocio³a, który ma swoje korzenie w historii s¹siedzkiego narodu Ukraiñców, zajmuj¹cego szczególne miejsce poród rodziny s³owiañskich narodów27. Swoje bliskie relacje z katolick¹ czêci¹ chrzecijañstwa ruskiego
okreli³ ponadto w nastêpuj¹cy sposób: Wiara chrzecijañska przysz³a na Ru Kijowsk¹ przez miasto Konstantynopol. St¹d bowiem ruszyli misjonarze katoliccy,
którzy jako pierwsi przynieli z sob¹ Ewangeliê waszym ojcom, których jednoczenie oczycili wod¹ zbawczego obmycia. To za dokona³o siê wtedy, kiedy Koció³
w zachodniej i wschodniej czêci wiata zachowywa³ swoj¹ jednoæ, mimo ¿e czerpa³ obficie z dwóch ró¿nych tradycji i nale¿a³ do dwóch ró¿nych kultur ludzkich:
wyp³ywa³o te¿ st¹d wspania³e bogactwo Kocio³a powszechnego28.
Tam¿e, s. 27.
Tam¿e.
27
B³ahowisnyk B³a¿enniszoho Miros³awa-Iwana Kardyna³a Lubacziwkoho. Pidhotowka do
juwi³eju 1000-littija chreszczennija Rusi-Ukrajiny w papkych dokumentach, Roma – Warszawa –
Kyjiw, Rik XXII, kn. 1-4, s. 35-36.
28
Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, II, 1: 1979 (styczeñ-czerwiec), Poznañ 1990, s. 732.
25

26
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Dla Slipyja zacytowane wy¿ej s³owa skierowane do jego Kocio³a by³y
czym wiêcej ni¿ gestem przychylnoci papie¿a, lecz stanowi³y oznakê prawdziwego otwarcia pasterza Kocio³a powszechnego na umocnienie duchowej misji
wspólnoty greckokatolickiej w wiecie oraz zintegrowanego wspó³dzia³ania
w obrêbie wszystkich Kocio³ów katolickich tradycji wschodniej. Wszyscy, którzy s¹ spadkobiercami tradycji ukraiñskiej, maj¹ do spe³nienia wa¿n¹ i cile
okrelon¹ rolê w ³onie Kocio³a katolickiego29. Ponadto Jan Pawe³ II osobicie
apelowa³ do ró¿nych przedstawicieli organizacji spo³eczno-religijnych w wiecie
o stworzenie odpowiedniej atmosfery w celu przywrócenia wolnoci religijnej
tym ludziom i narodom, którzy j¹ utracili z przyczyn czysto politycznych. Papie¿ przypomina³, ¿e taka koniecznoæ wyp³ywa z zasady wolnoci religijnej, która stanowi jedn¹ ze szczególnych nauk samej Deklaracji Praw Cz³owieka30 i która
znajduje siê w konstytucjach poszczególnych pañstwa. Na mocy, tej zasady [ ]
wolno ka¿demu cz³owiekowi wierz¹cemu wyznawaæ w³asn¹ wiarê i byæ uczestnikiem wspólnoty tego Kocio³a, do którego nale¿y. Zachowanie za tej zasady
wolnoci religijnej wymaga, aby uznane by³y prawa ¿ycia i dzia³ania Kocio³a,
do którego nale¿¹ poszczególni mieszkañcy jakiego pañstwa31. By³ to równie¿
dowód na to, ¿e Jan Pawe³ II nigdy nie zaakceptowa³ zakazu dzia³alnoci Kocio³a greckokatolickiego we w³asnym kraju, usilnie pragnie jego usprawiedliwionej reaktywacji. Ta, jak wiadomo, nast¹pi³a na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych minionego stulecia.
2. Slipyj, szczególnie odk¹d móg³ dzia³aæ na wolnoci, bardzo zabiega³ o to,
aby zaznaczyæ charakter i obrzêdowo-tradycyjn¹ odmiennoæ swego Kocio³a.
Podobnie jak wczeniej A. Szeptycki, mia³ wiadomoæ, ¿e w przesz³oci zatracono pewne istotne elementy wyró¿niaj¹ce i zarazem okrelaj¹ce to¿samoæ
wschodnich katolików tradycji kijowskiej. Ponadto okres ostatnich 20 lat od delegalizacji greckokatolickich struktur eklezjalnych w kraju w ¿aden sposób nie
sprzyja³ przywróceniu pierwotnych wartoci i zwyczajów tego Kocio³a. Dlatego, bêd¹c ju¿ w Rzymie, niejednokrotnie podejmowa³ siê pisania obszerniejszych
traktatów na temat swego Kocio³a, w których dowodzi³ istotnej prawdy o bezpodstawnych próbach jego historycznego przyporz¹dkowania Kocio³owi ³aciñskiemu lub skazywania na nieub³agane ujednolicenie z prawos³awiem rosyjskim.
Wed³ug metropolity stanowi on ca³kowicie autonomiczny podmiot wspólnoty
katolickiej (partykularnej), która istnieje i dzia³a w bezporedniej relacji do powszechnego struktury Kocio³a Chrystusowego32. Natomiast zachowuj¹c w³asn¹
specyfikê i jednoczenie innoæ, bynajmniej nie tworzy on przeszkody we wspó³czesnym d¹¿eniu do zbli¿enia katolików i prawos³awnych.
Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, II, 2: 1979 (lipiec-grudzieñ), Poznañ 1992, s. 265-266.
Zob. Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka ONZ, 10 grudnia 1948 r.
31
Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, II, 1: 1979 (styczeñ-czerwiec), Poznañ 1990, s. 733-734.
32
Twory patrijarcha i kardyna³a Josyfa, t. XIII, s. 49-50.
29
30
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Zdaniem metropolity, w obecnym czasie powstaje jeszcze wiêksza potrzeba
podkrelenia i zaznaczenia to¿samoci religijnej przez samych grekokatolików.
Chodzi o to, aby o¿ywiæ pamiêæ o dziedzictwie duchowym swych przodków
i prawdziw¹ têsknotê spo³ecznoci wierz¹cych ku niemu. Przecie¿ ca³y rozwój
historyczno-kulturowy w dawnym kraju ruskim dokonywa³ siê zawsze dziêki
bezporedniemu czerpaniu z bogactwa spucizny chrzecijañskiej. Tysi¹clecie
naszego chrztu – akcentowa³ Slipyj  to jednoczenie jubileusz naszej ukraiñskiej
nauki. Jakkolwiek dziwnie to mo¿e zabrzmieæ, ale owa rzeczywistoæ jest równie¿ faktem historycznym33. I co wa¿ne, wiadomoæ zespolenia wartoci duchowych z ¿yciem spo³eczno-kulturowym narodu wywiera³a przez wieki istotny
wp³yw na postawê wiernych Kocio³a greckokatolickiego. Dzi ta wiadomoæ
ma prawo byæ niejako na nowo utwierdzana i upowszechniana w zmienionych
okolicznociach dzia³ania tego Kocio³a. Slipyj by³ przekonany, ¿e autentyczne
odrodzenie jego Kocio³a po d³ugim okresie izolacji jest mo¿liwe tylko poprzez
powrót do róde³ wiary i tradycji wschodniej.
Intencje Slipyja doskonale odczytywa³ równie¿ Jan Pawe³ II, zauwa¿aj¹c
przy tym, ¿e katolicki obrz¹dek bizantyjski ma szczególne zadanie do spe³nienia
w dziejach Kocio³a powszechnego. Przede wszystkim wiernoæ katolików tradycji kijowskiej duchowoci bizantyjskiej, teologii i liturgii mo¿e oddzia³ywaæ
niezwykle pozytywnie na ich integracjê w ojczystym kraju i na emigracji oraz
sprzyjaæ porozumieniu i zjednoczeniu wewn¹trz ca³ego chrzecijañstwa. Metropolita jednak zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e nawet po uzyskaniu pe³nej wolnoci dzia³ania Kocio³a w kraju i oczywicie w dobie rozwiniêtego ekumenizmu
bêdzie on kontestowany przez prawos³awie rosyjskie. Wcale siê nie pomyli³
w tym wzglêdzie, o czym mo¿e wiadczyæ nieustêpliwa postawa prawos³awnych
w trakcie obrad Miêdzynarodowej Komisji Mieszanej do spraw dialogu katolicko-prawos³awnego34 czy równie¿ ich ci¹g³y sprzeciw wobec rozwoju struktur Kocio³a greckokatolickiego na wschodniej Ukrainie.
Slipyj jednoczenie przewidzia³, ¿e w nowej sytuacji Europy Wschodniej,
która niechybnie nast¹pi, zarówno prawos³awni, jak i katolicy obrz¹dku wschodniego bêd¹ potrzebowali du¿o czasu, aby w sposób obiektywny oceniæ przesz³oæ
oraz wszystkie napiêcia wyros³e na gruncie rywalizacji spo³eczno-wyznaniowej
w dawnej Rusi. Trzeba bêdzie tak¿e wypracowaæ w³aciw¹ formu³ê braterskiego
Tam¿e, t. IX, s. 324-325.
W dniach 26-31 stycznia 1990 roku we Wiedniu obradowa³a specjalna podkomisja do spraw
uniatyzmu, gdzie strona prawos³awna wysunê³a postulat zniesienia uniatyzmu i w³¹czenia wschodnich katolików, zgodnie z ich wol¹, albo do ³aciñskiego Kocio³a rzymskokatolickiego, albo do Kocio³a prawos³awnego, na co strona katolicka owiadczy³a, ¿e Kocio³y unickie maj¹ w³asn¹ d³ug¹
historiê i dlatego niezale¿nie od okolicznoci ich powstania, nie mo¿na domagaæ siê ich likwidacji
przez wcielenie do innego Kocio³a. Por. W. Hryniewicz, Kocio³y siostrzane. Dialog katolicko-prawos³awny 1980-1991, Warszawa 1993, s. 240-241.
33
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wspó³¿ycia otwartego na pe³n¹ komuniê eklezjaln¹, zw³aszcza ¿e obydwa Kocio³y dziedzicz¹ tê sam¹ podstawê bizantyjskiej spucizny duchowej. Jednym
z najwa¿niejszych wyzwañ bêdzie pokonanie wzajemnych uprzedzeñ i opanowanie ¿¹dzy odwetu za doznane krzywdy. Wszystko, co wydarzy³o siê w przesz³oci miêdzy tymi dwiema wspólnotami jednego Kocio³a Chrystusowego, powinno pos³u¿yæ dzisiaj ich autentycznemu spotkaniu w prawdzie i mi³oci.

*
Przedstawienie tutaj krótkiego zarysu dziejowej roli duchowego przywódcy
Kocio³a greckokatolickiego XX wieku Josyfa Slipyja ma na celu przede wszystkim oddanie mu nale¿ytego ho³du w 120. rocznicê jego urodzin, jest tak¿e prób¹
spojrzenia na tê postaæ w szerszym kontekcie historyczno-eklezjalnym. Mimo
ogromnych zas³ug dla wschodniego Kocio³a katolickiego tradycji kijowskiej
ma³o znana jest wci¹¿ dzia³alnoæ Slipyja na rzecz rozwoju w ojczystym kraju
i wiecie oraz w³aciwego upodmiotowienia w rodzinie wschodnich wspólnot katolickich. Ponadto zw³aszcza w rodowisku prawos³awnym bywa on niekiedy
postrzegany jako nieprzejednany czy wrêcz fanatyczny obroñca katolickiej wizji
powszechnoci Kocio³a. W du¿ym stopniu k³óci siê to dzi z zasad¹ otwartego
dzia³ania ekumenicznego. Jest to jednak odosobnione stanowisko, które nie ma
¿adnej podstawy, o czym mo¿na siê przekonaæ choæby podczas lektury tego artyku³u.
SUMMARY
The presented here brief overview of the historical role of the spiritual leader of the Greek
Catholic Church of the 20th century Josyf Slipyj is primarily aimed at paying him proper tribute on
the 120th anniversary of his birth, but it is also an attempt to look at his person in a broader historical
and ecclesial context. Despite his enormous contribution to a comprehensive development of the
Eastern Catholic Church of the Kiev tradition and the empowerment of Eastern Catholic
communities, the person of Slipyj is still insufficiently recognized both in his own country and in
the world. In addition, especially in the Orthodox environment he sometimes happens to be seen as
a staunch or even fanatical defender of the Catholic vision of the universality of the Church, which
today is largely at odds with the principle of an open ecumenical activity. However, this is an
isolated position, which has no grounds in the actual state of matters as can be concluded even
from this article.

Key words
Josyf Slipyj, Andrey Sheptytsky, the Greek Catholic Church, Kiev tradition, Bohoslovia,
the universal Church
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Glenndálocha (Glendalough)  stolica tytularna
biskupa Mariana Przykuckiego, sufragana poznañskiego
Glenndálocha (Glendalough)  the Titular See of Bishop Marian Przykucki,
the Suffragan Bishop of Poznañ

W roku swych 85. urodzin oraz 35. rocznicy sakry biskupiej, zarazem w 10
lat po zakoñczeniu sprawowania urzêdów i przejciu na emeryturê, drogê przez
doczesnoæ zakoñczy³ arcybiskup senior Marian Przykucki, niegdysiejszy wpierw
biskup pomocniczy w archidiecezji poznañskiej (1974-1981), nastêpnie ostatni
w dziejach ordynariusz che³miñski (1981-1992), wreszcie pierwszy arcybiskup
metropolita szczeciñsko-kamieñski (1992-1999). Przez wiêksz¹ czêæ ¿ycia zwi¹zany z Poznaniem, gdzie zda³ maturê (1946), odby³ formacjê seminaryjn¹ (1947-1950) i przyj¹³ wiêcenia kap³añskie (1950), póniej pracowa³ duszpastersko
jako wikariusz w parafii w. Miko³aja (1953-1954), przez dwie dekady by³ kapelanem kolejnych pasterzy Kocio³a poznañskiego  arcybiskupów Walentego
Dymka (1954-1956) i Antoniego Baraniaka (1957-1973) – na koniec biskupem
pomocniczym u boku tego ostatniego oraz arcybiskupa Jerzego Stroby, wikariuszem generalnym (1975-1981) i prepozytem kapitu³y metropolitalnej (1973-1981), a w okresie wakatu od sierpnia 1977 roku do padziernika 1978 roku
wikariuszem kapitulnym i rz¹dc¹ archidiecezji, na trwa³e wpisa³ siê on w dzieje
lokalnego Kocio³a. Jego dokonania na tym polu zapewne doczekaj¹ siê prêdzej
czy póniej pióra monografisty, który uka¿e je w pe³niejszym wietle, zgromadziwszy rozproszone wiadectwa do tematyki, wszak¿e nim kto zdobêdzie siê
na opracowanie wyczerpuj¹cej biografii zmar³ego w dniu 16 padziernika 2009
roku hierarchy1, wpierw mo¿na spodziewaæ siê publikacji rozmaitych wspomnieñ

1
Notabene jego zgon przypad³ w kolejn¹ rocznicê wyboru na Stolicê Piotrow¹ Jana Paw³a II,
w którym to dniu M. Przykucki wspó³przewodniczy³ w roku 1978 uroczystociom pogrzebowym
w archikatedrze poznañskiej kardyna³a Boles³awa Filipiaka (zob.: K.R. Prokop, Polscy kardyna³owie, Kraków 2001, s. 322).
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pomiertnych tudzie¿ tekstów ukazuj¹cych wybrane aspekty pos³ugi nale¿¹cego
przez tak d³ugi czas do grona episkopatu kap³ana2.
W obecnym artykule przedstawione zostan¹ w zarysie dzieje biskupstwa tytularnego, nadanego temu pasterzowi Kocio³a u progu jego obecnoci w gronie
nastêpców aposto³ów (tytulariuszem Glenndálocha, o tej bowiem stolicy mowa,
Marian Przykucki by³ przez ca³y okres pos³ugi w archidiecezji poznañskiej
w charakterze biskupa pomocniczego  do momentu nominacji na ordynariusza
che³miñskiego). Podejmowany tu w¹tek mo¿e czytelnikom zdaæ siê cokolwiek
„egzotyczny”, jako ¿e chodzi o biskupstwo istniej¹ce niegdy  w wiekach rednich  w odleg³ej Irlandii, którego losy w zasadzie nie maj¹ nic wspólnego
z dziejami Kocio³a w Polsce, poza w³anie tym faktem, ¿e w czasach wspó³czesnych tytu³ owej stolicy zosta³ nadany reprezentantowi polskiego episkopatu3.
W odnonym kontekcie nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e jakkolwiek w rodzimej historiografii kocielnej dotychczas rzeczywicie niewiele uwagi powiêcano problematyce biskupstw tytularnych, nadawanych w ci¹gu stuleci hierarchom
ustanawianym do pos³ugi w polskich diecezjach, to jednak w obcojêzycznym
pimiennictwie jest to tematyka maj¹ca wcale obfit¹ literaturê przedmiotu. Sk¹din¹d kwestiê tê podj¹³ ju¿ przed wiekiem  niejako na marginesie zasadniczych
dociekañ  ks. Pawe³ Czaplewski w pracy Tytularny episkopat w Polsce redniowiecznej4, co po dziesiêcioleciach zyska³o rozwiniêcie w jednej z ksi¹¿kowych
2
Do biografii M. Przykuckiego – m.in.: Z. Szuba, Biskupi polscy XX wieku, ¯ycie Katolickie 2 (1983), nr 5-6, s. 208; W. Kasyna, Marian Przykucki, ostatni biskup che³miñski 1981-1992,
Studia Pelpliñskie” 23 (1992), s. 33-243; K.R. Prokop, Biskupi Kocio³a katolickiego w III Rzeczypospolitej. Leksykon biograficzny, Kraków 1998, s. 116-117; ten¿e, Biskupi zachodniopomorscy
(X-XX w.), Koszalin 2003, s. 295-300; A. Wañka, Przykucki Marian abp, ur. 27 I 1924 w Skokach
k. W¹growca, zm. 16 X 2009 w Szczecinie, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XVI, Lublin 2012, kol.
763. Tak¿e: Kto jest kim w Kociele? Osoby sprawuj¹ce kluczowe funkcje w Kociele katolickim
w Polsce. Stan na dzieñ 1 stycznia 1996 r., oprac. G. Polak, Warszawa 1996, s. 299-300; Kto jest
kim w Kociele. Ekumeniczne who is who chrzecijañstwa w Polsce. Stan na dzieñ 15 lutego
1999 r., oprac. G. Polak, Warszawa 1999, s. 299; Encyklopedia Szczecina, t. II, Szczecin 2000,
s. 224 (R. Kamiñski); t. [IV] – Suplement 2, Szczecin 2007, s. 244 (R. W³odkowski); t. [V] – Suplement 3, Szczecin 2010, s. 158 (T. Jasiunas); Leksykon Kocio³a katolickiego w Polsce (stan na 2
sierpnia 2003 r.), Warszawa 2003, s. 99; M. Przykucki, Beati pacifici. Homilie, listy, wspomnienia
pierwszego metropolity szczeciñsko-kamieñskiego, Szczecin 20062 (tam¿e zw³. Biogram na s. 13-15); Konferencja Episkopatu Polski. Informator 2009, Tarnów 2009, s. 73.
3
Zob. zw³aszcza: F. Grannell, Glendalough, [w:] Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, t. XXI, Paris 1986, kol. 187-190 (gdzie wskazana wczeniejsza literatura przedmiotu oraz
edycje ród³owe do dziejów tytu³owego biskupstwa). Tak¿e: U. Mattejit, Glendalough, [w:] Lexikon
des Mittelalters, t. IV, Münster – Zürich 1989, kol. 1495-1496; M. Wójcik, Gleann da Locha, Glendalough, [w:] Encyklopedia katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 1105-1106; The Encyclopedia of Ireland, ed. B. Lalor, New Haven – London 2003, s. 443-444 (C. Gallagher, P. Harbison); D. Rees, Glendalough, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, t. IV, Freiburg – Basel – Wien 20093, kol. 746.
4
P. Czaplewski, Tytularny episkopat w Polsce redniowiecznej, Roczniki Towarzystwa Przyjació³ Nauk Poznañskiego 40 (1913) [druk 1914], s. 91-161; 43 (1916) [druk 1915], s. 67-163
[osobne odbicie: Poznañ 1915].
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publikacji autora obecnego przyczynku5. Natomiast dla czasów nowo¿ytnych
oraz najnowszych bodaj nikt w polskiej historiografii nie pokusi³ siê o próbê
ca³ociowego spojrzenia na ow¹ problematykê, która na to zas³uguje; przypatruj¹c siê bowiem gronu episkopatu tytularnego z doby staropolskiej, nietrudno dostrzec np. wystêpuj¹c¹ praktykê d³ugotrwa³ego z³¹czenia tytu³ów niektórych
stolic biskupich in partibus infidelium z konkretnymi sufraganiami (Gniezno 
Theodosia, Kraków  Laodicea, Lwów  Nicopolis, P³ock  Lacedaemon, Poznañ  Aenos, Wilno  Methone, W³oc³awek  Maraga vel Margarita), podobnie
jak i mianowania kolejno kilku pod rz¹d biskupów z danego kraju, jakkolwiek
z ró¿nych diecezji, z nadaniem tej samej stolicy tytularnej6.
W obcych historiografiach  jak nadmieniono  stwierdziæ mo¿na obecnoæ
publikacji podejmuj¹cych tego rodzaju zagadnienie czy to w postaci monograficznej7, czy przynajmniej w formie zestawieñ chronologicznych, wzbogaconych
o biogramy poszczególnych tytulariuszy8. Na gruncie rodzimym pisz¹cy te s³owa og³osi³ kilka artyku³ów i przyczynków z owego zakresu, które winny u³atwiæ
w przysz³oci opracowanie s³ownika historyczno-geograficznego stolic tytularnych, nadawanych w ci¹gu wieków polskim biskupom9. W ten nurt wpisuje siê
równie¿ obecne opracowanie, stanowi¹ce kolejny krok na drodze, o której celu
K.R. Prokop, Biskupi pomocniczy w diecezjach polskich w dobie przedtrydenckiej (2. po³.
XIII-1. po³. XVI w.), Kraków 2002, s. 170-180.
6
Zob. zw³.: K.R. Prokop, „Polonica” w katalogu obsady biskupstw tytularnych XVII-XIX w.
z Archivio Segreto Vaticano (ASV), Archiwa, Biblioteki i Muzea Kocielne 93 (2010), s. 175-209.
7
Np.: C.R. Fort, Tratado de los obispos españoles titulares de iglesias in partibus infidelium
o auxiliares en las de España, wyd. V. de la Fuente (España Sagrada, t. LI), Madrid 1879. Ostatnio te¿: Le diocesi d’Italia, red. L. Mezzadri, M. Tagliagerri, E. Guerriero, t. I-III, Cinisello Balsamo (Milano) 2007-2008, gdzie – obok biskupstw rezydencjalnych  uwzglêdnione zosta³y, wyró¿nione tak samo osobnymi has³ami, dzisiejsze stolice tytularne z obszaru ca³ego Pó³wyspu
Apeniñskiego.
8
Np.: J. Darragh, The Catholic Hierarchy of Scotland. A Biographical List, 1653-1985, Glasgow 1986, s. 103-108 (Appendix: Titular Sees in Scotland), gdzie notabene natrafiamy na pojedyncze polonicum, jako ¿e od roku 1974 biskupem tytularnym szkockiej diecezji Abernethy vel Abernethia jest aktualnie emerytowany biskup pomocniczy z Tarnowa W³adys³aw Bobowski (tam¿e,
s. 104). Por.: J. Dowden, The Bishops of Scotland, being Notes on the Lives of all the Bishops,
under each of the Sees, prior to the Reformation, ed. by J. Maitland Thomson, Glasgow 1912.
9
K.R. Prokop, Stolice tytularne biskupów pomocniczych diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej,
Koszaliñsko-Ko³obrzeskie Wiadomoci Diecezjalne” 21 (1993), nr 10-12, s. 72-83; ten¿e, Alba
Maritima  Biograd na moru. Stolica tytularna biskupa Ignacego Je¿a w latach 1960-1972, Przegl¹d Kalwaryjski 5 (1998), s. 140-176; ten¿e, San Leone  stolica tytularna biskupa Stanis³awa
Dziwisza, Analecta Cracoviensia 30-31 (1998-1999), s. 543-559; ten¿e, Beatia – Biatia – Vivatia
– Baeza. Stolica tytularna biskupa Albina Ma³ysiaka, [w:] Z radoci¹ g³oszê Ewangeliê. 85 lat ¿ycia Ksiêdza Biskupa Albina Ma³ysiaka. Ksiêga pami¹tkowa, red. K.R. Prokop, Kraków 2003,
s. 517-524; ten¿e, Aquae Albae in Byzacena – stolica tytularna biskupa Piotra Krupy (poczet tytulariuszy), Miesiêcznik Diecezji Pelpliñskiej 18 (2009), z. 4, s. 315-326; ten¿e, Beatia (Vivatia) –
Baeza. Stolica tytularna biskupa Wies³awa migla, Miesiêcznik Diecezji Pelpliñskiej 21 (2012),
z. 4, s. 200-207.
5
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mowa wy¿ej; z niego wynika te¿ uzasadnienie specyfiki podejcia do tematu,
które mo¿e wzbudziæ czyje obiekcje, wiod¹c nawet ku krytyce. Nie chodzi bowiem o wyczerpuj¹ce przedstawienie dziejów danej stolicy biskupiej, jako ¿e nie
wydaje siê, i¿ szczegó³owe zag³êbianie siê w historiê ka¿dej sporód owych dzi
ju¿ nieistniej¹cych diecezji mo¿e prowadziæ ku czemukolwiek odkrywczemu
przy rozpatrywaniu problematyki biskupstw tytularnych. Tego rodzaju podejcie
okazaæ siê mo¿e nieodzowne co najwy¿ej w przypadku udzielenia odpowiedzi
na pierwszorzêdnej wagi (w ka¿dym z przypadków) pytanie, dlaczego i w jakich
okolicznociach dane biskupstwo przesta³o istnieæ i stanowiæ ¿yw¹ cz¹stkê Kocio³a powszechnego. Jak pokazuj¹ konkretne przyk³ady, powody ku temu bywa³y ró¿ne i st¹d rzecz wymaga ka¿dorazowo wyartyku³owania. Poza tym
w zupe³noci wystarcza ogólne spojrzenie na dzieje diecezji ze wskazaniem na
czas jej powstania, lokalizacjê geograficzn¹, miejsce w obrêbie struktur ponaddiecezjalnych (prowincji kocielnej), najwa¿niejsze momenty w jej historii,
wreszcie podanie listy biskupów (na ile jest znana).
Drug¹ czêæ prezentacji winny stanowiæ „losy” danego biskupstwa ju¿ jako
stolicy tytularnej, co w praktyce sprowadza siê do przedstawienia sylwetek kolejnych biskupów, dzier¿¹cych ów tytu³. I znów w tym kontekcie nale¿y zaznaczyæ, ¿e w ¿adnym razie nie chodzi o wyczerpuj¹ce ich biografie, z podaniem
jak najpokaniejszej liczby szczegó³ów z curriculum vitae, a jedynie o pewien
zasób najwa¿niejszych faktów, wyznaczaj¹cych istotne momenty w konkretnym
¿yciorysie (przede wszystkim co siê tyczy pos³ugi w Kociele)  ze szczególnym
akcentem w³anie na okres piastowania godnoci biskupa tytularnego (ramy czasowe, pe³nione w tym czasie funkcje kocielne, obszary aktywnoci, itp.), przy
czym dla ogólnego obrazu donios³e znaczenie maj¹ tak¿e narodowoæ (dla zaobserwowania, czy kolejnymi tytulariuszami zostawali duchowni tej samej nacji)
tudzie¿ charakter powierzonej misji (biskup pomocniczy, koadiutor ordynariusza,
dyplomata w s³u¿bie Stolicy wiêtej, osoba piastuj¹ca eksponowane funkcje
w Kurii Rzymskiej).
Przypatruj¹c siê problematyce obsady biskupstw tytularnych, dotykamy te¿
poniek¹d zagadnienia sukcesji apostolskiej, w odniesieniu do której nie nale¿y
zapominaæ, ¿e ma ona wielop³aszczyznowy wymiar. Obok bowiem sukcesji wiêceñ biskupich w przywo³anym pojêciu zawiera siê równie¿ sukcesja urzêdu,
a wiêc nastêpowanie kolejno po sobie hierarchów zasiadaj¹cych na danej stolicy10,
10
Zob. definicje sukcesji apostolskiej [w:] Katolicyzm A-Z, red. Z. Pawlak, Poznañ 19943,
s. 354 (T. Gogolewski); G. O’Collins, E.G. Farrugia, Leksykon pojêæ teologicznych, Kraków 2002,
s. 322; Encyklopedia Kocio³a, t. II, oprac. L.F. Cross, E.A. Livingstone, Warszawa 2004, s. 872;
H. Vorgrimler, Nowy leksykon teologiczny, Warszawa 2005, s. 352-353; Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, Lublin – Kraków 2002 s. 1141-1147 (J. Morawa). Ponadto: R. Trevijano, Successione apostolica, [w:] Dizionario patristico e di antichità cristiane, t. II, Casale Monferrato 1983, kol. 3328-3331; C. Markschies, J. Wohlmuth, K.C. Felmy, A. von Campenhausen,
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istotna w przypadku ka¿dego sporód biskupstw rezydencjalnych, w odniesieniu
do diecezji tytularnych jest ona do pewnego stopnia wzglêdna, nie istnieje bowiem wymóg (ani koniecznoæ), aby stolice te by³y stale obsadzone. Per analogiam i w tym przypadku mo¿na jednak mówiæ o owym wymiarze sukcesji apostolskiej, który w perspektywie dziejowej bynajmniej nie jest lekcewa¿ony,
o czym wiadczy uwzglêdnianie na równi biskupstw rezydencjalnych oraz tytularnych (w³anie w aspekcie ich obsady) w tego rodzaju fundamentalnej edycji,
jak Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi czy równie¿ w urzêdowym
roczniku watykañskim Annuario Pontificio.
Jeli obok powy¿szego wzi¹æ pod uwagê, ¿e bodaj ka¿dy sporód cz³onków
episkopatu tytularnego przejawia  w wiêkszym lub mniejszym stopniu  zainteresowanie dziejami diecezji, której tytu³ zosta³ mu powierzony przez Stolicê
wiêt¹, w tym zw³aszcza szeregiem poprzedników, d¹¿¹c do posiadania w owym
wzglêdzie pewnej wiedzy (o czym pisz¹cy obecne s³owa mia³ sposobnoæ po
wielokroæ siê przekonywaæ), wydaje siê, ¿e na ³amach ukazuj¹cych siê krajowych
czasopism teologiczno-historycznych nie powinno brakn¹æ miejsca na opracowania równie¿ z tego zakresu. Uwadze czytelników Poznañskich Studiów Teologicznych przedk³adamy zatem szkic powiêcony ukazanym pokrótce losom biskupstwa Glenndálocha oraz postaciom hierarchów, którym tytu³ tej diecezji
zosta³ w minionych dekadach nadany, przypisuj¹c owo opracowanie pamiêci
arcybiskupa Mariana Przykuckiego, tytulariuszem Glenndálochy bêd¹cego w latach 1973-1981.

***

Glenndálocha, w³aciwie GlenndaLocha (Glendalough, GlinnedaLoch,
Glydelagh), to malowniczo po³o¿ona miejscowoæ w po³udniowo-wschodniej
Irlandii, w hrabstwie Wicklow (oko³o 40 kilometrów na po³udnie od sto³ecznego
Dublinu), w pobli¿u bêd¹cego orodkiem prowincji miasta Leinster11. Jej nazwa
pochodzi od gaelickiego gleann dà loch, tj. ‘dolina dwóch jezior’ (Valley ot the
Two Lakes, The Glen of the Two Lakes), i nawi¹zuje do zasadniczych cech topografii terenu12. Jak o tym stanowi¹cym dzi jedn¹ z atrakcji turystycznych”
P. Neuner, Apostolic Succession, [w:] Religion. Past and Present. Encyclopedia of Theology and
Religion, t. I, Leiden – Boston 2007, s. 335-339; R. Trevijano, Successione apostolica, [w:] Nuovo
dizionario patristico e di antichità cristiane, t. III, Genova – Milano 20082, kol. 5157-5160;
W. Beinert, H. Schütte, Successio apostolica, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, t. IX, Freiburg – Basel – Wien 20093, kol. 1080-1084; P. Goyret, Successione apostolica, [w:] Dizionario di
ecclesiologia, red. G. Calabrese, P. Goyret, O.F. Pizzy, Roma 2010, s. 1408-1425.
11
M.in.: Illustrated Guide to Ireland, London – New York – Sydney – Montreal – Cape Town
1992, s. 163, 192-194, 236-237; Ireland. Guide, Dublin 1993, s. 51, 107-109, 298; Irlandia, oprac.
B. Szerelmy i in., Bielsko-Bia³a [2007], s. 144-145, 342-345; Irlandia. Przewodnik ilustrowany,
Warszawa 2007, s. 164-165.
12
Por.: E. Ekwall, The Concise Oxford Dictionary of English Place-Names, Oxford 1989 [reprint], s. 198. Nadto: C. Egger, Lexicon nominum locorum, Città del Vaticano 1977, s. 130.
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Zielonej Wyspy miejscu (wspó³czenie jest to teren parku krajobrazowego Glendalough Forest) pisa³ w powiêconym mu eseju znaj¹cy ów zak¹tek z autopsji
t³umacz wspó³czesnej literatury irlandzkiej Wojciech Falarski13, przybywaj¹cy
tam pielgrzym czy turysta znajduje siê w samym sercu gór Wicklow [ ]. Od
pó³nocy ci¹gnie siê grañ wzgórz Camaderry, od po³udnia dolinê opasuj¹ zalesione zbocza gór Luguduff i Derrybawn. […] Na dnie doliny spoczywaj¹ dwa
jeziora, Górne i Dolne, które ³¹czy p³yn¹ca leniwie rzeczka Gleneala, wpadaj¹ca od zachodu do Jeziora Górnego. Strumieñ wyp³ywaj¹cy z Jeziora Dolnego
zlewa siê jeszcze z potokiem Glandasan, wij¹cym siê miêdzy wzgórzami Camaderry. W³anie w tym miejscu, w szóstym stuleciu, powsta³ klasztor, który w doæ
krótkim czasie rozrós³ siê w olbrzymi¹ osadê klasztorn¹, maj¹c¹ przez kilka nastêpnych stuleci pe³niæ rolê prê¿nego orodka nauczania, ¿ycia religijnego i kulturalnego, przyci¹gaj¹c swoj¹ s³aw¹, a tak¿e wiêtoci¹ swego za³o¿yciela w.
Kevina (Coemgen) pielgrzymów z ca³ej Europy14.
Wspomniany tu irlandzki wiêty, zmar³y w roku 618, wywodz¹cy siê z klanu w³adaj¹cego wschodni¹ czêci¹ Leinsteru, uwa¿any jest za twórcê i za³o¿yciela osady monastycznej w Dolinie Dwóch Jezior, pocz¹tkowo nazywanej
Pustelni¹ Kevina (Dísert Choemgín), gdzie skupi³ wokó³ siebie wspólnotê oddaj¹cych siê surowej ascezie mnichów. Pierwotnie wiedli oni ¿ycie pokutnicze
w nieistniej¹cej ju¿ dzi miejscowoci o nazwie Cluainduach, ostatecznie jednak
o ich przeniesieniu siê do Glenndálochy mia³ przes¹dziæ fakt, ¿e jej w³aciciel,
niejaki Dimma, ofiarowa³ [im] j¹ w darze, chc¹c mieæ za s¹siadów wi¹tobliwych
braci, jednakowo¿ stawiaj¹c przezornie jeden warunek, by administratorem (erenach) tego terenu by³ zawsze który z mnichów nale¿¹cy do jego rodziny (W. Falarski)15.
Jak konstatuje cytowany autor, w redniowiecznej Irlandii budowê klasztornej osady rozpoczynano od wzniesienia ogrodzenia, rodzaju wa³u (vallum), którego kolistemu kszta³towi przypisywano symbolikê kosmosu. Ogrodzenie wyznacza³o równoczenie obszar sacrum. Prawdopodobnie w przypadku Glendalough,
szczególnie w póniejszym okresie, linia ogrodzenia mia³a kszta³t nieregularny,
co podyktowane by³o ukszta³towaniem terenu oraz jego znaczn¹ powierzchni¹.
13
W. Falarski, Glendalough – Dolina Dwóch Jezior, „W Drodze” 1999, nr 7, s. 60-68 [tekst
ten, w zmienionej wersji, zamieszczony zosta³ równie¿ w ksi¹¿kowym zbiorze: W. Falarski, Podró¿e po Irlandii monastycznej, Poznañ 2006, s. 13-37; tam¿e, s. 224-227 Literatura przedmiotowa].
14
W. Falarski, Glendalough, s. 60. Zob. grafiki i fotografie ukazuj¹ce wygl¹d Doliny Dwóch
Jezior  m.in.: Illustrated Guide to Ireland, s. 237; Historia Irlandii, red. T.W. Moody, F.X. Martin,
Poznañ 1998, s. 97; I. Meyer-Sickendiek, Gottes gelehrte Vaganten. Die Iren im frühen Europa,
Düsseldorf 2000, s. 124; The Oxford Illustrated History of Ireland, ed. R.F. Foster, Oxford 2000,
s. 198-199; R. Killeen, Historical Atlas of Dublin, Dublin 2009, s. 167.
15
W. Falarski, Glendalough, s. 62.
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Niektóre wspólnoty obywa³y siê [zreszt¹] bez grodziska, za wiêt¹ przestrzeñ
wyznacza³y okrelone znaki  na przyk³ad rzebione w kamieniu krzy¿e. Krzy¿e
stawiano tak¿e u wejcia do monastyru. W tej wiêtej przestrzeni istnia³ jeszcze
obszar wydzielony  sanctum sanctorum, gdzie nie mieli wstêpu wieccy oraz
kobiety (rodzaj klauzury). W tym najwiêtszym dla wspólnoty miejscu spoczywa³y relikwie nale¿¹ce do patrona lub cia³o za³o¿yciela. [ ] Nie wiemy, czy i gdzie
w klasztorze Kevina z³o¿ono takie relikwie. W centralnym miejscu klasztoru znajdowa³ siê koció³, okrelany mianem oratorium, jak równie¿ dairtech, co w jêzyku irlandzkim znaczy „dêbowy dom”, jako ¿e do jego budowy u¿ywano zazwyczaj drewna dêbowego. Znajdowa³ siê tam tak¿e refektarz wraz kuchni¹
(praindtech) oraz dom gocinny (technoiged), a w zale¿noci od zamo¿noci
i wielkoci klasztoru  stodo³y, spichlerze, stajnie, obory. Kamienna wie¿a, która
pe³ni³a funkcjê dzwonnicy i baszty obronnej, tak charakterystyczna dla irlandzkiego krajobrazu, pojawi³a siê dopiero na prze³omie IX i X stulecia. Mnisi mieszkali w krytych strzech¹ chatach w kszta³cie pszczelich uli, zwanych celami. Chatê zamieszkiwa³o zwykle dwóch lub trzech mnichów. Przywilejem opata by³o
posiadanie osobnej celi, po³o¿onej w pewnej odleg³oci od pozosta³ych. Osobne
cele s³u¿y³y te¿ jako warsztaty rzemielnicze oraz skryptoria16.
Wiele wskazuje na to, ¿e pierwsze zabudowania klasztorne [w Glendalough]
wzniesiono nieopodal Jeziora Dolnego, u zbiegu strumieni Gleneala i Glendasan. Z up³ywem czasu klasztor stopniowo siê rozbudowywa³ i rozrasta³, obejmuj¹c coraz to wiêksz¹ po³aæ doliny. O jego wielkoci mo¿e wiadczyæ choæby fakt,
i¿ wzniesiono tutaj a¿ siedem kocio³ów. Najwiêkszym sporód nich, po³o¿onym
w centrum osady, jest katedra, okrelana te¿ czêsto w kronikach jako opactwo.
Pierwotny, drewniany budynek sp³on¹³ w roku 832, a po kolejnym po¿arze w parê
lat póniej wzniesiono na jego miejscu budynek z kamienia, co  niestety  nie
uchroni³o go przed zniszczeniami, jakie nios¹ po¿ary i grabie¿e. Ogieñ i ³upie¿cze napady nie oszczêdza³y zreszt¹ ca³ego klasztoru. W roku 770 mia³ miejsce
pierwszy du¿y po¿ar  nie wiemy jednak, co by³o jego przyczyn¹. W ci¹gu kolejnych czterech stuleci podobnych przypadków odnotowano a¿ dwadziecia, z czego sprawcami przynajmniej dziewiêciu byli Wikingowie. [ ] Tu¿ nad rzek¹ Gleneala usytuowany jest najlepiej zachowany z klasztornych zabudowañ koció³ w.
Kevina, [przy czym] do pochodz¹cego najprawdopodobniej z XI wieku budynku
kocio³a dobudowano póniej zakrystiê i prezbiterium, po którym widoczne s¹ ju¿
tylko fundamenty. [ ] W miejscu, gdzie sta³a cela wiêtego, mnisi wznieli ma³y
koció³ek, nazwany Teampull na Skellig, co znaczy „koció³ na skale”. Dzi znajduj¹ siê tu jedynie szcz¹tki budowli pochodz¹cej z XII wieku, [sk¹d] ju¿ tylko
kilka kroków do [ ] groty usytuowanej na wysokoci szeciu metrów nad tafl¹
jeziora, wy¿³obionej w skale na g³êbokoæ dwóch metrów, gdzie wiêty czêsto
16

Por. rekonstrukcjê wygl¹du wczesnoirlandzkiego klasztoru, [w:] Historia Irlandii, s. 74 (il. 25).
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przebywa³. [ ] Niestety, nie zachowa³y siê ¿adne anna³y klasztorne. Zapewne
sp³onê³y wraz z wieloma kopiowanymi i spisywanymi tutaj ksiêgami, z których
czêæ mog³a te¿ zostaæ zagrabiona, by bezpowrotnie zagin¹æ lub ulec zniszczeniu. O klasztorze Glendalough dowiadujemy siê wiêc g³ównie z licznych, acz
bardzo lakonicznych wzmianek zamieszczanych w kronikach. S¹ to na ogó³ daty
mierci kolejnych opatów oraz wydarzeñ, takich jak choæby wspomniane po¿ary
czy napady grabie¿cze. [ ] Sporód licznych, jak nale¿y przypuszczaæ, manuskryptów powsta³ych w Glendalough zachowa³ siê jedynie Msza³ Drummonda
oraz kilka stronic podrêcznika do ³aciny17.
Jakkolwiek w przytoczonym powy¿ej, obszerniejszym cytacie autora opisuj¹cego z autopsji interesuj¹ce nas miejsce pojawia siê wzmianka o katedrze
(dopowiedzmy, ¿e nosi³a ona wezwanie w. w. Aposto³ów Piotra i Paw³a  takie
samo zatem, jak poznañska archikatedra)18, w sposób naturalny kieruj¹ca uwagê
ku dziejom tytu³owego biskupstwa Glenndálocha, to jednak o diecezji i jej pasterzach w interesuj¹cym eseju W. Falarskiego mowy w ogóle nie ma, jak gdyby
chodzi³o o rzeczywistoæ pozostaj¹c¹ niejako „w cieniu” rozwijaj¹cego siê
w Dolnie Dwóch Jezior orodka monastycznego. W rzeczy samej tak w³anie
sprawy siê przedstawia³y, albowiem a¿ do momentu prze³omowego dla dziejów
Kocio³a na Zielonej Wyspie synodu w Kells z marca 1152 roku (poprzedzonego
nie mniej istotnym w owej perspektywie synodem w Ráith Bresail z roku 1111)19
jego organizacja terytorialna  odmiennie, ani¿eli na kontynencie  oparta by³a
w³anie na rozbudowanych strukturach monastycznych, w cis³ym powi¹zaniu
z którymi funkcjonowa³a pewna liczba (w ci¹gu wieków zmieniaj¹ca siê) stolic
biskupich20. Zajmuj¹cy je duchowni, sami reprezentuj¹cy kler zakonny, byli zatem przede wszystkim szafarzami zwi¹zanych z urzêdem pasterskim sakramentów, udzielaj¹cymi siê zw³aszcza w sferze liturgii, nie za sprawuj¹cymi jurysdykcjê, ta bowiem nale¿a³a do opatów. Niejednokrotnie wszak¿e zdarza³o siê
w opisywanych realiach, ¿e opat i biskup by³ jedn¹ i t¹ sam¹ osob¹, jak w³anie
W. Falarski, Glendalough, s. 63-64 oraz 65-67. Zob. tak¿e has³o: Book of Glendalough, [w:]
The Encyclopedia of Ireland, s. 444 (P.Ó. Riain).
18
Por. analogicznej wymowy, co w tekcie W. Falarskiego, uwaga na temat tego zabytku [w:]
Ireland Guide, s. 108-109 (the largest of the ruins at Glendalough is the Cathedral). Tak¿e:
A. Gwynn, R.N. Hadcock, Medieval Religious Houses. Ireland, Bristol 1970, s. 58 (Glendalough –
Cathedral).
19
Historia Irlandii, s. 119: W roku 1111 synod narodowy w Ráith Bresail w pobli¿u Cashel
[ ] podzieli³ Irlandiê na 24 biskupstwa, zastêpuj¹c star¹ organizacjê monastyczn¹. Musia³o jednak min¹æ czterdzieci lat, nim reorganizacja zosta³a uwieñczona sukcesem (B. Ó Cuíu). Tak¿e:
S. Grzybowski, Historia Irlandii, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 19982, s. 75.
20
M.in.: S. Grzybowski, Historia Irlandii, s. 69-76; Historia Irlandii, s. 69nn, 119nn; J. O’Beirne
Ranelagh, Historia Irlandii, Warszawa  Gdañsk 2003, s. 35nn; Encyclopedia of Irish History and
Culture, ed. J.S. Donnelly, t. I-II, Detroit 2004 (zw³. t. I, s. 448-450  has³o Monasticism in the
Early Middle Ages). Nadto: M. Archdall, Monasticon Hibernicum, t. I-II, Dublin 1879, passim.
17
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mia³o to – zdaje siê – miejsce u pocz¹tku dziejów Glenndálochy, gdzie poczet
zarówno zwierzchników miejscowej wspólnoty monastycznej, jak i pasterzy tamtejszej stolicy biskupiej, otwiera wspomniany ju¿ w. Kewin (Kevin), zmar³y
w roku 618 (podawana bywa tak¿e data roczna 622)21. W owej perspektywie tym
³atwiej zrozumieæ przypadek XI-wiecznego biskupa Doliny Dwóch Jezior imieniem Gilla na Naomh, który w pewnym momencie opuci³ bezpowrotnie to
malownicze ustronie, aby podj¹æ dzia³alnoæ misjonarsk¹ na kontynencie, która
zawiod³a go do krajów Rzeszy, gdzie zmar³ w roku 1085 jako opat benedyktyñskiego klasztoru w Würzburgu22.
O czym dopiero co nadmieniono, pierwszym hierarch¹ w poczcie zarówno
biskupów (czego wszak¿e trudno nie opatrzyæ znakiem zapytania), jak i opatów
Glenndálochy, jest za³o¿yciel tego orodka monastycznego23  w. Coemgen
(Choemgín, Coamgín, Coemgen, Caoimhín), czyli Kewin (Kevin), syn Coemloga (Koemlog), nale¿¹cy do najpopularniejszych wiêtych irlandzkich doby redniowiecza (wspomnienie liturgiczne 3 czerwca)24. O jego roli, jako organizatora
wspólnot klasztornych, mowa by³a powy¿ej, natomiast trudno cokolwiek powiedzieæ o nim jako o biskupie25. To samo dotyczy zdecydowanej wiêkszoci sporód jego bli¿szych oraz dalszych nastêpców na owej stolicy z wieków VII-XII,
których imiona z ró¿nych powodów s¹ znane. Dla VII stulecia byli to: Mo LíbZestawienia chronologiczne znanych ze róde³ biskupów oraz opatów Glenndálochy zainteresowany czytelnik znajdzie [w:] F. Grannell, Glendalough, kol. 189. Co znamienne (i zarazem
koresponduj¹ce z opisywanymi wy¿ej realiami) na pierwszym miejscu zamieszczono tam Liste des
abbés, a dopiero w drugiej kolejnoci Liste des évêques. Z kolei M. Wójcik zauwa¿a, ¿e w. Kewin
wy³¹cznie uchodzi za pierwszego biskupa Glenndálochy (tego rodzaju w¹tpliwoæ nie dotyczy jego
miejsca w poczcie tamtejszych opatów) i nie ma pewnoci, ¿e faktycznie mia³ sakrê biskupi¹
(M. Wójcik, Gleann da Locha, kol. 1105). Por. wykaz biskupów Glenndálochy [w:] P.B. Gams,
Series episcoporum Ecclesiae Catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro Apostolo, Ratisbonae
1873, s. 218 nr 123 (Dublin/Glendalough).
22
F. Grannell, Glendalough, kol. 188; U. Mattejit, Glendalough, kol. 1496; D. Rees, Glendalough, kol. 746. Opisany przypadek nie by³ bynajmniej czym odosobnionym, lecz wskazaæ
mo¿na wiêcej przyk³adów podobnych losów obdarzonych godnoci¹ biskupi¹ misjonarzy z Zielonej Wyspy, przybywaj¹cych na kontynent.  J. Strzelczyk, Iroszkoci w kulturze redniowiecznej
Europy, Poznañ 20082, passim. Tak¿e: S. Grzybowski, Historia Irlandii, s. 63 (mapa).
23
A. Gwynn, R.N. Hadcock, Medieval Religious Houses, s. 176-177 (St. Kevin’s Monastery);
F. Grannell, Glendalough, kol. 187-188; U. Mattejit, Glendalough, kol. 1495 § [1] (Kloster); Historia Irlandii, s. 71, 84.
24
H. Fros, F. Sowa, Ksiêga imion i wiêtych, t. III, Kraków 1998, kol. 475-476; The Encyclopedia of Ireland, s. 586 (A. Mac Shamhráin); J. Marecki, L. Rotter, Jak czytaæ wizerunki wiêtych.
Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009, s. 369-370; P. Ó Riain, Kevin
(Cóemgein, „Schöngeborner”) hl., [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, t. V, Freiburg – Basel –
Wien 20093, kol. 1421. Por.: Martyrologium rzymskie oraz elogia wiêtych i b³ogos³awionych
z niektórych martyrologiów zakonnych, Kraków [1967], s. 162-163; P. Hanks, F. Hodges, A Dictionary of First Names, Oxford 1990, s. 192.
25
Zob. wy¿ej uwagê w przyp. 21.
21
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ba, Aempadán oraz zmar³y w roku 678 Dairchell Mac Curetai. Z wieku VIII
wiadomo tylko o biskupie Sellánie, gdy z kolei nastêpne stulecie reprezentuj¹
w tytu³owym poczcie dwaj biskupi i zarazem miejscowi opaci: Etirscél Ua Ceallaigh ( 814) oraz Dungal Mac Baethín ( 899). Równoczenie biskupem i opatem Glenndálochy by³ równie¿ Cormac Ua Fithbran ( 925), po którym na biskupstwie nast¹pi³ Nuadu ( 928), lecz dla kolejnych stu kilkudziesiêciu lat nie
znamy imienia ani jednego hierarchy z pocztu pasterzy interesuj¹cej nas diecezji
 a¿ do czasów zmar³ego w roku 1085 Gilli na Naomha, o którym by³a mowa
wczeniej z racji jego przeniesienia siê na kontynent i mierci we wskazanym
roku, gdy by³ opatem klasztoru benedyktynów w bawarskim Würzburgu (fakt ten
unaocznia cokolwiek odmienne, ani¿eli w dzisiejszych realiach, postrzeganie
charakteru urzêdu biskupiego we wczesnym redniowieczu). Ów¿e rok 1085,
podobnie zreszt¹ jak i poprzedni (tj. 1084), zapisa³ siê w dziejach Glenndálochy
jednym z wielkich po¿arów tamtejszego kompleksu monastycznego (o nich
w przytoczonym uprzednio tekcie wspomina³ W. Falarski), który wczeniej jeszcze niszczycielskiej mocy tego ¿ywio³u dowiadczy³ w latach 775, 817, 833, 886,
982, 1017, 1020 oraz 106126.
Prze³om stuleci XI i XII to w dziejach tytu³owego biskupstwa pontyfikat
Cormaca Ua Maila ( 1101), po którym  nie wiemy, czy bezporednio  nast¹pi³ Aedh Ua Modáín ( 1126). W po³owie tego stulecia powtórnie pojawia siê
w interesuj¹cym nas poczcie imiê Gilla na Naomh, jako ¿e tak samo, jak bêd¹cy
u schy³ku ¿ycia benedyktyñskim opatem w Würzburgu hierarcha, zwa³ siê zmar³y w roku 1157 daleki jego nastêpca na stolicy biskupiej Doliny Dwóch Jezior,
za którego czasów mia³ miejsce wspomniany wy¿ej synod w Kells (1152)27.
Wtedy to równie¿, oko³o roku 1154, w panoramie Glenndálochy pojawi³ siê
nowo ufundowany przeorat kanoników regularnych w. Augustyna, nosz¹cy
wezwanie Najwiêtszego Zbawiciela (Salwatora). Powsta³y z fundacji ówczesnego opata Doliny Dwóch Jezior, o którego osobie w kolejnym z akapitów, krótko
przed rokiem 1163 zosta³ powierzony znanej równie¿ z dziejów ówczesnych ziem
polskich kongregacji arrowezyjskiej, a w pó³ wieku póniej podporz¹dkowany
organizacyjnie przeoratowi pw. Wszystkich wiêtych w metropolitalnym Dublinie  w czasie, kiedy biskupstwo Glenndálochy utraci³o ju¿ status odrêbnego
Kocio³a partykularnego (o czym dalej)28. W drugiej po³owie XII wieku kolejnyF. Grannell, Glendalough, kol. 187.
D. Ó Cróinín, Synode von Kells (1152), [w:] Lexikon des Mittelalters, t. V, Münster – Zürich
1991, kol. 1099; S. Grzybowski, Historia Irlandii, s. 76; Historia Irlandii, s. 121, 419; J. O’Beirne
Ranelagh, Historia Irlandii, s. 43. Nadto: W. Falarski, Podró¿e po Irlandii monastycznej, s. 10
(Epoka monastyczna w Kociele irlandzkim zamknê³a siê definitywnie w po³owie XII w., kiedy to
podczas synodu w Kells ostatecznie dokonano reformy organizacyjnej Kocio³a. Irlandia zosta³a
podzielona na 36 biskupstw i 4 arcybiskupstwa z siedzibami w Armagh, Cashel, Dublinie oraz
Tuam).
28
F. Grannell, Glendalough, kol. 187-188; U. Mattejit, Glendalough, kol. 1495-1496 § [2]
26

27
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mi sukcesorami na tytu³owej stolicy biskupiej byli: Cinead Ua Ronáin († 1173),
Maelchalainn Ua Clerchén († 1186) oraz Macrobius (Makrobiusz) ( 1192), których rola nie ogranicza³a siê zatem do bycia szafarzami sakramentów (zw³aszcza
wiêceñ) i w ogólnoci do sfery liturgii, lecz z racji „usamodzielnienia” biskupstw wzglêdem struktur monastycznych i przeprowadzonej w po³¹czeniu
z tym ich delimitacji, mieli oni w³adzê podobn¹ tej, jaka by³a udzia³em ówczesnych cz³onków episkopatu na kontynencie29. I jakkolwiek dla tego okresu nie
mamy ju¿ do czynienia z sytuacj¹, i¿by opat Glenndálochy by³ zarazem miejscowym biskupem, to jednak w³anie w drugiej po³owie XII stulecia zdarzy³a siê
sytuacja, kiedy dotychczasowy prze³o¿ony tamtejszej wspólnoty monastycznej
zosta³ zwierzchnikiem prowincji kocielnej, obejmuj¹cej tytu³ow¹ diecezjê.
Mowa o hierarsze nale¿¹cym do pocztu wiêtych Kocio³a i odbieraj¹cym
czêæ pod imieniem w. Wawrzyñca OToole, w rzeczywistoci za nosz¹cym
gaelickie imiê Lorcán, skojarzone przez Anglików z Lawrence, czyli Laurentius
(st¹d Wawrzyniec). ¯yj¹cy w latach 1128-1180 Lorcán Ua Tuathail (Ó Tuathail),
syn w³adaj¹cego w pó³nocnym Leinsterze Muirchertacha, oddany zosta³ w dzieciñstwie na naukê do opactwa Glenndálocha i tam  w wieku 25 lat – obrany na
opata (1153/1154). D³ugo rz¹dów opackich nie sprawowa³, gdy¿ w roku 1162
powo³ano go na stolicê arcybiskupi¹ Dublinu (konsekrowany zosta³ przez metropolitê Armagh Gelazjusza) i na niej zasiada³ do momentu przedwczesnej
mierci, która go zaskoczy³a 14 (12) listopada 1180 roku w normandzkim Eu (rok
wczeniej bra³ on udzia³ w Soborze Laterañskim III, przewodz¹c gronu przyby³ych wówczas do Rzymu szeciu biskupów irlandzkich). Kanonizacji niegdysiejszego opata Doliny Dwóch Jezior dokona³ papie¿ Honoriusz III w roku 1225, czy
te¿  wed³ug innych  1226 (wiêty ten do dzi pozostaje g³ównym patronem
dzier¿onego niegdy przezeñ arcybiskupstwa)30. W³anie za w sk³ad dubliñskiej
prowincji kocielnej (metropolii) wchodzi³o od czasu reorganizacji struktur diecezjalnych z roku 1152 tytu³owe biskupstwo Doliny Dwóch Jezior, st¹d jej pa(Priorat CanA St. Saviour’s); M. Wójcik, Gleann da Locha, kol. 1105; D. Rees, Glendalough, kol.
746.
29
Przedstawiony wykaz znanych biskupów za: P. Gams, Series episcoporum, s. 218; F. Grannell, Glendalough, kol. 189 (gdzie wskazane ród³a i literatura przedmiotu  kol. 189-190). Zob.
nadto: C. Etchingham, Church Organization in Ireland AD 650 to 1000, Maynooth 1999.
30
M.in.: P.B. Gams, Series episcoporum, s. 218; L. Boyle, Lorenzo O’Toole (Lorcan Ua Tuathail), arcivescovo di Dublino, [w:] Bibliotheca sanctorum, t. VII, Roma 1967, kol. 160-161;
T. Olden, O’Toole Laurence (Lorcán Ua Tuathail) (1130?-1180), [w:] The Compact Edition of the
Dictionary of National Biography, t. II, Oxford 1975, s. 1558; M. Wójcik, Gleann da Locha, kol.
1106; Historia Irlandii, s. 133-134; The Encyclopedia of Ireland, s. 849 (A. Mac Shamhráin);
H. Fros, F. Sowa, Ksiêga imion i wiêtych, t. VI, Kraków 2007, kol. 53; J. Marecki, L. Rotter, Jak
czytaæ wizerunki wiêtych, s. 600; D. Rees, Glendalough, kol. 746. Zob. te¿: W. Falarski, Glendalough, s. 66 (gdzie wskazanie na jedn¹ ze wi¹tyñ Glenndálochy, koció³ek zwany Reefert, jako
domniemane miejsce z³o¿enia na wieczny spoczynek cia³a w. Wawrzyñca OToolea).
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sterze mieli przez kilkanacie lat za swego kocielnego zwierzchnika w. Wawrzyñca OToolea (notabene w roku 1157 nie przyj¹³ on proponowanego mu
wyboru na stolicê biskupi¹ Glenndálochy, gdzie wtedy jeszcze by³ opatem). Zarazem jednak bliskoæ metropolitalnego Dublinu okazaæ siê mia³a czynnikiem,
który przes¹dzi³ o rych³ym kresie samodzielnoci tytu³owej diecezji jako odrêbnego Kocio³a partykularnego, którego granice  co zasadne bêdzie raz jeszcze podkreliæ  wytyczone zosta³y dopiero w XII stuleciu31.
Owa samodzielnoæ stanê³a pod znakiem zapytania ju¿ w roku 1185, kiedy
to dekretem królewskim (od roku 1171 znaczna czêæ Irlandii pozostawa³a pod
ber³em angielskich monarchów z dynastii normañskiej) postanowiona zosta³a
unia personalna archidiecezji dubliñskiej i diecezji Glenndálochy, wszak¿e wola
panuj¹cego nie zyska³a w tym wzglêdzie nieodzownej akceptacji ze strony Stolicy Apostolskiej i w tamtym momencie nie wesz³a w ¿ycie. Sama jako taka kwestia musia³a jednak prêdzej czy póniej powróciæ, gdy¿ w nowych realiach
okaza³o siê, ¿e tytu³owe biskupstwo (pozbawionego wczeniejszego „zaplecza”
monastycznego) nie jest jednostk¹ posiadaj¹c¹ wystarczaj¹ce fundamenty ekonomiczne dla prawid³owego funkcjonowania. Przez krótki czas ostroæ wystêpowania tego problemu os³abia³ w pewnej mierze fakt, ¿e kolejny (i  jak siê mia³o
okazaæ  ostatni) w poczcie biskupów Glenndálochy, Wilhelm (William) de Piro
(po raz pierwszy duchowny niebêd¹cy Irlandczykiem), nastêpca Makrobiusza,
przez okres kilkuletniego wygnania arcybiskupa Dublinu Jana (John) Comyna vel
Cumina (lata ok. 1197-1206) administrowa³ t¹ archidiecezj¹, posiadaj¹c z tego
tytu³u dodatkowe ród³a dochodów. Zarazem jednak owa sytuacja na nowo
uzmys³owi³a decydentom po¿ytki p³yn¹ce ze z³¹czenia w jednym rêku rz¹dów
w obu s¹siaduj¹cych ze sob¹ Kocio³ach partykularnych, w czego konsekwencji
po mierci w roku 1212 Wilhelma de Piro desygnowany na jego nastêpcê Robert
z Bedford w ogóle nie zdo³a³ obj¹æ rz¹dów w diecezji Glenndálochy, gdy¿ dekretem z 30 lipca 1213 roku powierzona zosta³a ona przez angielskiego monarchê
Jana bez Ziemi nowemu arcybiskupowi Dublinu Henrykowi (Henry) de Loundres, niebawem wicekrólowi Irlandii, zmar³emu w roku 122832. W konsekwencji
terytorium dotychczasowego biskupstwa zyska³o status archidiakonatu w ramach
archidiecezji dubliñskiej (1215), której pasterze rozszerzyli odt¹d swoj¹ tytulaturê o nowy cz³on, odnosz¹cy siê do nieistniej¹cego ju¿ zatem jako samodzielna
31
O zasiêgu terytorialnym tytu³owej diecezji pisze F. Grannell, Glendalough, kol. 188. Zob.
tak¿e: Atlante universale di storia della Chiesa. Le Chiese cristiane ieri e oggi, oprac. H. Jedin,
K. Scott Latourette, J. Martin, Casale Monferrato – Città del Vaticano 1991, s. 19 (mapa Il cristianesimo nelle isole britanniche fino al IX secolo); S. Grzybowski, Historia Irlandii, s. 74 (mapa 4
Diecezje irlandzkie w XIII w.); Historia Irlandii, s. 141 (il. 53); R. Killeen, Historical Atlas of
Dublin, s. 16, 21, 30, 44.
32
J.T. Gilbert, Loundres Henry de (d. 1228), [w:] The Compact Edition of the Dictionary of
National Biography, t. I, Oxford 1975, s. 1245. Zob. tak¿e: R. Killeen, Historical Atlas of Dublin,
s. 33.
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Karta ze schematyzmu (elenchusa)
po³¹czonych archidiecezji Dublinu
i diecezji Glenndalochy Kocio³a anglikañskiego

jednostka organizacyjna Kocio³a partykularnego (notabene równie¿ tytu³ opatów Glenndálochy przeszed³ w tym samym czasie na metropolitów Dublinu)33.
Co wiêcej, w dobie ju¿ po zerwaniu jednoci z Rzymem i ukonstytuowaniu na
Wyspach Brytyjskich Kocio³a narodowego owa podwójna tytulatura utrzymana
zosta³a przez kolejne stulecia i do dzi podtrzymywana jest tam tradycja zaistnia³ej w XIII stuleciu unii personalnej (United Dioceses of Dublin and Glendalough), za anglikañski prymas Irlandii nosi tytu³ arcybiskupa Dublinu i biskupa Glenndálochy (Archbishop of Dublin and Bishop of Glendalough, Primate of
Ireland and Metropolitan)34.
33
Hierarchia Catholica medii aevi sive Summorum Pontificum, S.R.E. cardinalium, Ecclesiarum antistitum series, t. [I]: Ab anno 1198 usque ad annum 1431, ed. C. Eubel, Monasterii 19132
[reprint: Patavii 1960], s. 265 (Glendelacensis) i tam¿e przyp. 1; F. Grannell, Glendalough, kol.
188-189; U. Mattejit, Glendalough, kol. 1496 § [3] (Bistum). Zob. tak¿e: R. Killeen, Historical
Atlas of Dublin, s. 19, 25, 37, 48.
34
Ostatnio: Clergy of Dublin and Glendalough. Biographical Succession Lists, ed. J.B. Leslie,
W.J.R. Wallace, Belfast  Dublin 2001. Lista dotychczasowych  poczynaj¹c od r. 1535  anglikañskich arcybiskupów Dublinu, nosz¹cych zarazem tytu³ biskupów Glenndálochy, przedstawia siê
nastêpuj¹co (w nawiasie podawano datê roczn¹ rozpoczêcia rz¹dów): George Brown (1535), Hugh
Curwin (1555), Adam Loftus (1567), Thomas Jones (1605), Lancelot Bulkeley (1619), James Margetson (1661), Michael Boyle (1663), John Parker (1679), Francis Marsh (1682), William King
(1703), John Hoadly (1730), Charles Cobbe (1743), William Carmichael (1765), Arthur Smyth
(1766), John Cradcok (1772), Robert Fowler (1779), Charles Agar (1801), Euseby Cleaver (1809),
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Próby reaktywowania interesuj¹cej nas diecezji jako odrêbnego Kocio³a lokalnego by³y podejmowane w drugiej po³owie XV wieku – w okresie tzw. odrodzenia (renesansu) gaelickiego i przejciowego za³amania siê angielskiej ekspansji na Zielonej Wyspie (notabene kilkadziesi¹t lat wczeniej, w roku 1398,
Anglicy doszczêtnie spalili i obrócili w ruinê wielowiekowy kompleks monastyczny Doliny Dwóch Jezior, wraz z tym k³ad¹c kres jego istnieniu; dopiero
w latach 1875-1880 przeprowadzono czêciow¹ restauracjê opuszczonych od
wieków zabudowañ sakralnych Doliny Dwóch Jezior, w tym dawnej katedry)35.
Z tamtego czasu znamy te¿ imiona kilku duchownych wywiêconych na biskupów w³anie na tytu³ diecezji Glenndálochy. Wszak¿e o ¿adnym z nich nie wiadomo, i¿by kiedykolwiek zdo³a³ obj¹æ jurysdykcjê nad terytorium, które niegdy
wchodzi³o w sk³ad tego Kocio³a partykularnego (znajdowa³o siê ono wówczas
we w³adaniu dynastii gaelickich, podczas gdy metropolitalny Dublin pozostawa³
pod panowaniem angielskim  st¹d w³anie próby reaktywowania dawnego biskupstwa, skutecznie jednak utr¹cane przez Anglików)36. Co wiêcej, mamy 
zdaje siê  do czynienia z przypadkami równoczesnego promowania na ow¹ godnoæ wiêcej ani¿eli jednego duchownego, skoro z jednakowym tytu³em wystêpuj¹ w tym samym czasie dwaj ró¿ni duchowni. Pierwszy z tego grona, bli¿ej nieznany Micha³ (Michael), promocjê na urz¹d pasterski w tytu³owej diecezji
uzyska³ przed rokiem 1481; oko³o roku 1494 godnoæ tê piastowa³ niejaki Jan
(John), w latach 1494-1495 franciszkanin Iwo (Ivo) Ruffi, natomiast 21 sierpnia
1500 roku prowizjê papiesk¹ na biskupstwo Glenndálochy otrzyma³ ze strony
Aleksandra VI dominikanin Franciszek z Kordoby (de Corduba)37. Stosunkowo
najwiêcej wiemy o powiadczonym na owej godnoci w latach 1481-1497 innym
reprezentancie Zakonu Kaznodziejskiego, Dionizym vel Dionizjuszu (Denis
White)38. W rzymskich ksiêgach Libri formatarum zachowa³a siê precyzyjna inWilliam Magee (1820), Richard Whately (1831), Richard Chenevix Trench (1864), William Conygham (1885), Joseph Ferguson Peacocke (1897), John Henry Bernard (1915), Charles Frederick
D’Arcy (1919), John Allen Fitzgerald Gregg (1920), Arthur William Barton (1939), George Otto
Simms (1956), Alan Alexander Buchanan (1969), Henry Robert McAdoo (1977), Donald Arthur
Caird (1985), Walton Empey (1996), John Neill (2002) i – aktualnie – Michael Jackson (2011).
35
A. Gwynn, R.N. Hadcock, Medieval Religious Houses, s. 177; D. Rees, Glendalough, kol.
746. Nadto: Irlandia, s. 343; W. Falarski, Glendalough, s. 68.
36
Zob.: S. Grzybowski, Historia Irlandii, s. 108 (mapa 5 Irlandia pod koniec redniowiecza).
37
Hierarchia Catholica medii aevi, t. II: Ab anno 1431 usque ad annum 1503, ed. C. Eubel,
Monasterii 1914 [reprint: Patavii 1960], s. 160 (Glandelacensis); F. Grannell, Glendalough, kol.
189 (lista Évêques titulaires). Ponadto: M. Wójcik, Gleann da Locha, kol. 1105; D. Rees, Glendalough, kol. 746.
38
Por.: Hierarchia Catholica medii aevi, t. II, s. 160 (gdzie widnieje jako Dionysius Fuyt).
39
Zob.: M. Armellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX, Roma 18912 [reprint: Roma
1982], s. 469-471 (S. Stefano del Cacco, gdzie na s. 469 wzmianka, ¿e wi¹tynia ta wczeniej by³a
zwana S. Stefano de Pinea); C. Rendina, Le chiese di Roma, Roma 2007, s. 351 (Santo Stefano del
Cacco).
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formacja o jego sakrze biskupiej, st¹d wiadomo, ¿e pe³ni kap³añstwa zakonnik
ów, konsekrowany na nadany mu 22 padziernika 1481 roku tytu³ diecezji Glenndálochy, dost¹pi³ w niedzielê 9 grudnia tego roku w Wiecznym Miecie,
w kociele w. Stefana del Cacco (ecclesia S. Stephani in Cacco)39, przez pos³ugê arcybiskupa tytularnego Mytilene (Metilinensis) Benedykta (z zakonu benedyktynów), któremu asystowali w tym obrzêdzie biskupi stolic Ascoli (Asculanus) oraz Antaradus (Anteradensis)40.
W odniesieniu do duchownych wiêconych na interesuj¹cy nas tytu³ u schy³ku wieków rednich zachodzi³o pewne prawdopodobieñstwo (a w ka¿dym razie
maj¹ca jakie podstawy nadzieja), ¿e przy sprzyjaj¹cych okolicznociach dane im
bêdzie podj¹æ kiedy pos³ugê na tych terenach, gdzie diecezja uprzednio funkcjonowa³a41. Zupe³nie inaczej rzecz przedstawia siê w odniesieniu do dzisiejszych
biskupów tytularnych, albowiem w fakcie powierzania im konkretnych stolic
historycznych, istniej¹cych przed wiekami, nie zawiera siê roszczenie do sprawowania rz¹dów pasterskich na danym terytorium, dzi tak czy inaczej objêtym
wspó³czesnymi strukturami organizacji terytorialnej Kocio³a katolickiego i podlegaj¹cym okrelonej jurysdykcji kanonicznej. Nie inaczej jest w odniesieniu do
Glenndálochy42, której nazwa, jako stolicy tytularnej, pojawia siê na kartach Annuario Pontificio (urzêdowego rocznika Stolicy Apostolskiej) dopiero wraz z rokiem 197043, od którego to momentu dotychczasowy poczet jej tytulariuszy obejmuje piêæ postaci  w tym dwóch reprezentantów katolickiego episkopatu
wspó³czesnej Irlandii.
Pierwszym XX-wiecznym biskupem tytularnym Glenndálochy, zarazem
bezporednim poprzednikiem na owej godnoci M. Przykuckiego, by³ zwi¹zany
przez sw¹ pos³ugê z dalekim wzglêdem Europy subkontynentem indyjskim Raymond DMello. Urodzony 27 marca 1907 roku w Kirem w diecezji Mangalore
(Mangalur) i do pos³ugi w niej wywiêcony na kap³ana 24 kwietnia 1937 roku,
w 22 lata póniej zosta³ nastêpc¹ na tamtejszej stolicy biskupiej (erygowanej
w roku 1886 i wchodz¹cej w sk³ad prowincji kocielnej Bangalore) zmar³ego 24
40
W. Maziere Brady, The Episcopal Succession in England, Scotland and Ireland A.D. 1400
to 1875, t. I, Rome 1876 [reprint: Farnborough 1971], s. XXVI. Nadto: Hierarchia Catholica medii
aevi, t. II, s. 89, 96, 198. Por.: G. Fedalto, La Chiesa Latina in Oriente, t. II: Hierarchia Latina
Orientis, Verona 20062, s. 44-45 (Anteradensis), 176-178 (Mytilenensis), gdzie jako data ostatniego w znanych autorowi ród³ach wyst¹pienia arcybiskupa Benedykta, w charakterze piastuj¹cego
ow¹ godnoæ hierarchy, widnieje 13 V 1471 roku (tam¿e, s. 178).
41
Por.: Hierarchia Catholica medii aevi, t. II, s. 283; t. III: Saeculum XVI ab anno 1503 complectens, ed. G. van Gulik & C. Eubel, Monasterii 19232, s. 349. Nadto: Atlante universale di storia della Chiesa, s. 71 (La Chiesa cattolica romana nel 1500 circa).
42
Zob.: Atlas hierarchicus. Descriptio geographica et statistica insuper notae historicae Ecclesiae Catholicae, oprac. Z. Stê¿ycki, Mödling 1992, s. 16-17 (mapa British Isles).
43
Annuario Pontificio per l’anno 1970, Città del Vaticano 1970, s. 633. Por.: Annuario Pontificio per l’anno 1969, Città del Vaticano 1969, s. 630.
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kwietnia 1958 roku Basila Salvadora Peresa. Prekonizowany 5 lutego 1959 roku
przez papie¿a b³. Jana XXIII, sakrê otrzyma³ w poniedzia³ek (po Niedzieli Bia³ej) 6 kwietnia tego roku w kociele Zwiastowania NMP w Allahabadzie z r¹k
ordynariusza loci Leonarda Josepha Raymonda, któremu asystowali w tamtym
obrzêdzie pasterze dwóch innych diecezji indyjskich: Albert Conrad De Vito
z Lucknow oraz Leo DMello z Ajmeru (Ajmer  Jaipur). Po piêcioletniej pos³udze pasterskiej w macierzystej diecezji R. DMello uzyska³ 21 kwietnia 1964
roku translacjê na biskupstwo Allahabadu (jedno z najrozleglejszych terytorialnie w Kociele katolickim, erygowane tak samo w roku 1886, a nale¿¹ce do
metropolii Agry), z którego poprzednik, jego niegdysiejszy konsekrator L.J. Raymond (notabene pierwszy Hindus ustanowiony biskupem ordynariuszem),
przeniesiony zosta³ na arcybiskupstwo Nagpur. Równie¿ tu rz¹dy Raymonda
DMello trwa³y piêæ lat  do momentu przyjêtej 20 grudnia 1969 roku przez papie¿a Paw³a VI jego rezygnacji z urzêdu. W tym samym dniu 62-letni hierarcha
otrzyma³ prekonizacjê na tytularn¹ stolicê Glenndálochy, która wraz z tym pojawia siê na kartach Annuario Pontificio, w dziale Sedi titolari44. Do jego nazwiska godnoæ owa przypisana by³a wszak¿e przez zaledwie kilkanacie miesiêcy,
gdy¿ w zwi¹zku ze zmian¹ dotychczasowej praktyki w owym wzglêdzie i umo¿liwieniem rezygnuj¹cym z rz¹dów w danym Kociele partykularnym cz³onkom katolickiego episkopatu zachowania do koñca ¿ycia tytu³u (pod mianem biskupaemeryta) zajmowanej uprzednio stolicy rezydencjalnej, R. DMello skorzysta³ z tej
sposobnoci i w grudniu 1970 roku zrezygnowa³ z tytularnego biskupstwa Glenndálochy, by 24 listopada 1971 roku zakoñczyæ sw¹ „doczesn¹ pielgrzymkê”45.
Kolejnym duchownym, któremu interesuj¹ca nas stolica przypad³a w udziale,
by³ wywiêcony na biskupa na ów w³anie tytu³ Marian Przykucki, prekonizowany przez papie¿a Paw³a VI w dniu 12 grudnia 1973 roku (sakra mia³a miejsce
3 lutego 1974 w Poznaniu). Poniewa¿ chodzi o postaæ, o której najwa¿niejszych
momentach z curriculum vitae na tych ³amach nie ma potrzeby pisaæ, gdy¿ zainteresowanemu czytelnikowi ³atwo do nich dotrzeæ46, poprzestaniemy wy³¹cznie
Annuario Pontificio per l’anno 1971, Città del Vaticano 1971, s. 634; oraz poprzedni przypis. Tak¿e: „Acta Apostolicae Sedis” 62 (1970) nr 4 (z 30 IV 1970), s. 231; nr 7 (z 31 VII 1970),
s. 406.
45
„Acta Apostolicae Sedis” 63 (1971) nr 11 (z 30 XI 1971), s. 864 (Necrologio); Annuario
Pontificio per l’anno 1972, Città del Vaticano 1972, s. 674, 932; Annuario Pontificio per l’anno
1973, Città del Vaticano 1973, s. 684. Nadto: W. Kowalak, Allahabad, [w:] Encyklopedia katolicka, t. I, Lublin 1973, kol. 377; Atlante universale di storia della Chiesa, s. 106-107 (mapa B), 143
(mapa B); Atlas hierarchicus, s. 24-25 (mapa South Asia); K. Ma³ysz, Mangalur, Mangalore, [w:]
Encyklopedia katolicka, t. XI, Lublin 2006, kol. 1141;
46
Zob. wy¿ej przyp. 2. Ponadto: Acta Apostolicae Sedis” 66 (1974) nr 2 (z 28 II 1974),
s. 93; Liste chronologique des ordinations episcopales en 1974, „Esprit et Vie” R. 1978 nr 3 (z 19
I 1978) – Supplément, s. 51 nr 9; W. Jakubowski, M. Solarczyk, Organizacja Kocio³a rzymskokatolickiego na ziemiach polskich od X do XXI wieku. Informatorium historyczne, Warszawa – Olsz44
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na przypomnieniu, ¿e tytulariuszem Glenndálochy duchowny ten pozostawa³
przez ca³y okres swej pos³ugi biskupa pomocniczego w Kociele poznañskim,
a wiêc w latach 1973(1974)-1981  do momentu translacji na urz¹d pasterski
w Kociele che³miñskim47. Po tym fakcie interesuj¹ca nas stolica tytularna wakowa³a przez niespe³na dziewiêæ miesiêcy, jako ¿e 4 marca 1982 roku nadana
zosta³a przez papie¿a b³. Jana Paw³a II po raz pierwszy duchownemu pochodz¹cemu w³anie z Irlandii, a wiêc kraju, do którego kocielnych dziejów przynale¿¹ losy tej diecezji w wiekach rednich.
Mowa o Donalu Brendanie Murrayu, który do grona episkopatu w³¹czony
zosta³ w wieku 42 lat jako ówczenie najm³odszy biskup Kocio³a irlandzkiego.
Urodzony 29 maja 1940 roku w sto³ecznym Dublinie, tam odby³ kolejne etapy
edukacji oraz  po wst¹pieniu do miejscowego seminarium duchownego  formacjê przygotowuj¹c¹ do kap³añstwa. Kszta³ci³ siê w Blackrock College, Holy
Cross College (Clonliffe) oraz University College of Dublin (Maynooth), uzyskuj¹c licencjaty z nauk humanistycznych i teologii oraz magisterium z filozofii.
Po wiêceniach prezbiteratu, które przyj¹³ 22 maja 1966 roku jako cz³onek pretyn 2011, s. 163 (tak¿e s. 144, 189); A. Weiss, Poznañska diecezja (od 1821 archidiecezja), [w:]
Encyklopedia katolicka, t. XII, kol. 185-186.
47
Annuario Pontificio per l’anno 1974, Città del Vaticano 1974, s. 696; Annuario Pontificio
per l’anno 1982, Città del Vaticano 1982, s. 133, 751. Zob. te¿: P. Nitecki, Biskupi Kocio³a
w Polsce w latach 965-1999. S³ownik biograficzny, Warszawa 20002, kol. 364-365.
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zbiterium archidiecezji dubliñskiej, skierowany zosta³ na dalsze studia do Rzymu, gdzie w latach 1966-1969 pog³êbia³ wiedzê na Papieskim Uniwersytecie w.
Tomasza „Angelicum”, otrzymuj¹c tam doktorat z nauk teologicznych. Po powrocie do Dublinu podj¹³ pracê edukacyjno-formacyjn¹  wpierw w Mater Dei”
Institute of Education (1969-1970), a nastêpnie w Clonliffe College, gdzie od roku 1970 by³ wyk³adowc¹ teologii moralnej. Wyk³ada³ równie¿ na University
College of Dublin katechetykê (1973-1982) i etykê medyczn¹ (1978-1982), a w roku 1977 bra³ udzia³ w zgromadzeniu Synodu Biskupów w Rzymie jako doradca
uczestnicz¹cych w nim hierarchów z Irlandii. Sam znalaz³ siê w ich gronie w piêæ
lat póniej (prekonizacja 4 marca 1982), ustanowiony biskupem pomocniczym
w rodzinnej archidiecezji dubliñskiej, gdzie mia³ odt¹d wspieraæ w pos³udze tamtejszego metropolitê Dermota J. Ryana. Z jego te¿ r¹k otrzyma³ sakrê w niedzielê 18 kwietnia 1982 roku w kociele parafialnym w. Andrzeja (St. Andrew’s
Church, Westland Row) w Dublinie, maj¹c za wspó³konsekratorów nuncjusza
apostolskiego w Republice Irlandii Gaetano Alibrandiego, arcybiskupa tytularnego Bindy, oraz wczeniej ju¿ pe³ni¹cego pos³ugê sufragañsk¹ w owym Kociele
partykularnym Josepha Carrolla, biskupa tytularnego Quaestoriany48. Jako tamtejszy biskup pomocniczy i zarazem tytulariusz Glenndálochy (a wiêc miejscowoci znajduj¹cej siê w granicach wspó³czesnej archidiecezji dubliñskiej, st¹d
hierarcha, o którym mowa, zapewne niejednokrotnie mia³ sposobnoæ tam bywaæ) Donal Brendan Murray pozostawa³ czynny przez 14 lat (1982-1996). Aktywny w strukturach Konferencji Episkopatu Irlandii jako cz³onek szeregu jej
komisji (m.in. bioetycznej oraz „Iustitia et Pax”), w dniu 10 lutego 1996 roku
uzyska³ prekonizacjê na ordynariusza irlandzkiej diecezji Limerick (w metropolii Cashel)  w miejsce zmar³ego 3 kwietnia 1995 roku Jeremiasza (Jeremiah)
Newmana. Autor licznych publikacji, uczestnik w roku 1999 Synodu Biskupów
Europy, przed osi¹gniêciem przewidzianego przez prawo kanoniczne wieku emerytalnego z³o¿y³ w roku 2009 motywowan¹ dobrem powierzonej jego trosce pasterskiej wspólnoty diecezjalnej rezygnacjê, przyjêt¹ przez papie¿a Benedykta
XVI w dniu 17 grudnia tego roku (od tamtego momentu do dzi diecezja Limerick pozostaje nieobsadzona, a jej tymczasowy zarz¹d spoczywa w rêkach obranego przez kolegium konsultorów administratora)49.

Les ordinations épiscopales en 1982, „Esprit et Vie” 1986, nr 17 (z 24 IV 1986), s. IV nr
49; Annuario Pontificio per l’anno 1983, Città del Vaticano 1983, s. 765. Zob. tak¿e literaturê wskazan¹ w kolejnym z przypisów.
49
B.J. Canning, Bishops of Ireland 1870-1987, [Ballyshannon] 1987, s. 196-197, nr 11; Annuario Pontificio per l’anno 1997, Città del Vaticano 1997, s. 385, 893; Annuario Pontificio per l’anno 2010, Città del Vaticano 2010, s. 404. Ponadto: Atlante universale di storia della Chiesa, s. 141
(mapa A); Atlas hierarchicus, s. 16-17 (mapa British Isles); K. Ma³ysz, Limerick, Luimneach, [w:]
Encyklopedia katolicka, t. X, Lublin 2004, kol. 1082.
48

GLENNDÁLOCHA (GLENDALOUGH)  STOLICA TYTULARNA BISKUPA

Biskup Donal Brendan Murray

355

Autograf biskupa D.B. Murraya

Po awansie D.B. Murraya w roku 1996 zajmowane uprzednio przezeñ tytularne biskupstwo Glenndálochy wakowa³o a¿ do schy³ku roku 1998, kiedy to
decyzj¹ papie¿a b³. Jana Paw³a II przypad³o kolejnemu duchownemu rodem
z Zielonej Wyspy. By³ nim 51-letni Diarmuid Martin  tak samo, jak poprzednik
w tej godnoci, urodzony w Dublinie i nale¿¹cy do prezbiterium sto³ecznej archidiecezji. Na wiat przyszed³ on 8 kwietnia 1945 roku i w rodzinnym miecie
zdobywa³ wykszta³cenie tudzie¿ odby³ formacjê seminaryjn¹. Wywiêcony na
kap³ana 25 maja 1969 roku w St. Patrick’s Training College w Drumcondra
(dzielnicy Dublina) przez ówczesnego metropolitê Dublinu Johna Charlesa
McQuaida, analogicznie, jak niewiele wczeniej D.B. Murray, skierowany zosta³
do Wiecznego Miasta celem odbywania dalszych studiów na Papieskim Uniwersytecie w. Tomasza Angelicum”, gdzie zyska³ specjalizacjê w zakresie teologii
moralnej, uwieñczon¹ doktoratem. Po powrocie z Rzymu pracowa³ duszpastersko  w latach 1973-1974  w parafii w. Brygidy (St. Brigids Parish) w Cabinteely, by w roku 1975 ponownie zawitaæ w stolicy chrzecijañstwa  z zadaniem
sprawowania opieki pastoralnej nad przybywaj¹cymi do Wiecznego Miasta
w Roku Jubileuszowym pielgrzymami z archidiecezji dubliñskiej. Od tamtego
momentu pozostaæ mia³ w Rzymie na d³ugo, powo³any w roku 1976 do pracy
w dykasteriach Stolicy wiêtej. Przez pierwsz¹ dekadê czynny by³ w Papieskim
Komitecie do Spraw Rodziny (Pontificio Comitato per la Famiglia), w roku 1981
przemianowanym na Papiesk¹ Radê do Spraw Rodziny (Pontificio Consiglio per
la Famiglia), by w roku 1986 uzyskaæ nominacjê na podsekretarza w Papieskiej
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Radzie „Iustitia et Pax” (Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace), kierowanej ówczenie przez kardyna³a Rogera Etchegaraya, w której strukturach
awansowa³ 9 kwietnia 1994 roku na stanowisko sekretarza. Po czterech latach
pracy na tym stanowisku uzyska³ dnia 5 grudnia 1998 roku prekonizacjê na biskupa tytularnego Glenndálochy, przy czym sakry udzieli³ mu osobicie papie¿
b³. Jan Pawe³ II w bazylice w. Piotra na Watykanie w wiêto Objawienia Pañskiego 6 stycznia 1999 roku (wspó³konsekratorami byli arcybiskupi Giovanni
Battista Re, substytut do spraw ogólnych w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, i Francesco Monterisi, sekretarz Kongregacji Biskupów; pe³ni kap³añstwa
dost¹pi³o podczas tamtego obrzêdu z r¹k namiestnika Chrystusowego w sumie
dziewiêciu elektów). W kolejnych latach przypad³y mu na gruncie watykañskim
nastêpne funkcje, wród nich cz³onkostwo w G³ównym Komitecie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 (Comitato Centrale del Grande Giubileo), podobnie jak by³
on uczestnikiem ekumenicznych prac Wspólnej Grupy Roboczej Kocio³a
Rzymskokatolickiego i wiatowej Rady Kocio³ów (Joint Working Group between
the Roman Catholic Church and the World Council of Churches). Wyniesiony
z dniem 17 stycznia 2001 roku do godnoci arcybiskupiej (z zachowaniem nadal
tytularnej stolicy Glenndálochy), zosta³ z upowa¿nienia Watykanu sta³ym obserwatorem przy mieszcz¹cych siê w szwajcarskiej Genewie agendach Organizacji
Narodów Zjednoczonych, jak równie¿ wiatowej Organizacji Handlu. W tym
charakterze czynny by³ przez niespe³na dwa i pó³ roku  do momentu uzyskania
w dniu 3 maja 2003 roku prekonizacji na koadiutoriê (z prawem nastêpstwa) przy
metropolicie Dublinu, kardynale Desmondzie Connellu (uroczysta inauguracja
pos³ugi D. Martina, jako koadiutora, mia³a miejsce w dubliñskiej prokatedrze pw.
Niepokalanego Poczêcia NMP dnia 30 sierpnia 2003 roku). Wraz z tym przesta³
byæ arcybiskupem tytularnym (ad personam) Glenndálochy, za w rok póniej,
26 kwietnia 2004 roku, przej¹³ z r¹k poprzednika pe³niê rz¹dów nad Kocio³em
dubliñskim jako nowy jego arcybiskup-metropolita, którego w³adza pasterska
obejmuje tak¿e historyczn¹ Dolinê Dwóch Jezior  dawn¹ siedzibê biskupów
i opatów50.
Ostatnim jak dot¹d hierarch¹ w poczcie tytulariuszy Glenndálochy jest biskup Guy A. Sansaricq, notabene od obu ¿yj¹cych swych poprzedników w tej
godnoci starszy wiekiem i dzi bêd¹cy ju¿ emerytem. Przyszed³ on na wiat
6 padziernika 1934 roku w Jérémie na Haiti, w rodzinie kreolskiej, jako daleki
potomek niegdysiejszych kolonizatorów Ameryki £aciñskiej. Wczenie zdecydowany powiêciæ siê s³u¿bie Bo¿ej, po ukoñczeniu uprzednich etapów nauki
szkolnej wst¹pi³ w wieku 13 lat do ni¿szego seminarium duchownego macierzy50
M.in.: Annuario Pontificio per l’anno 1999, Città del Vaticano 1999, s. 897; „Revue des
Ordinations Épiscopales” [7] (2000) nr 9, s. 4 nr 8; Annuario Pontificio per l’anno 2004, Città del
Vaticano 2004, s. 201; Annuario Pontificio per l’anno 2005, Città del Vaticano 2005, s. 220.
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stej diecezji Jérémie, gdzie kszta³ci³ siê przez piêæ lat. Uzyskawszy potrzebne na
to stypendium, wys³any zosta³ nastêpnie do St. Pauls Pontifical Seminary
w Ottawie w Kanadzie, gdzie odby³ w sumie siedmioletnie studia filozoficzno-teologiczne, po których powróci³ na Haiti i 29 czerwca 1960 roku przyj¹³ w katedrze w sto³ecznym Port-au-Prince wiêcenia prezbiteratu  jako kap³an diecezji Les Cayes. W tym w³anie miecie, przy tamtejszej wi¹tyni katedralnej pw.
Wniebowziêcia NMP (Notre-Dame de lAssomption), pracowa³ jako neoprezbiter przez rok, po czym skierowany zosta³ do pos³ugi duszpasterskiej wród haitañskich emigrantów na wyspach Bahama, gdzie centrum jego aktywnoci stanowi³ benedyktyñski przeorat w stolicy Wspólnoty Bahamów  Nassau. Po
szeciu latach dzia³alnoci w tym charakterze G.A. Sansaricq uzyska³ zgodê
zwierzchnoci kocielnej na odbycie studiów specjalistycznych w zakresie nauk
spo³ecznych na Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie, które zakoñczy³ w roku 1971. W tym samym roku uzyska³ inkardynacjê do diecezji brooklyñskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej (9 stycznia 1971), podejmuj¹c i tam pracê poród haitañskich emigrantów. Przez kolejne 22 lata
zwi¹zany by³ z parafi¹ Najwiêtszego Serca Jezusowego (Sacred Heart) w Cambria Heights, otrzymuj¹c w tym czasie nominacjê na diecezjalnego koordynatora
duszpasterstwa Haitañczyków. W roku 1987 Konferencja Biskupów USA powierzy³a mu kierownictwo apostolatu haitañskich emigrantów w skali ca³ego kraju
(The National Haitian Apostolate), przy czym w roku 1993 zosta³ on przeniesiony z Cambria Heights do parafii w. Hieronima (St. Jerome) w Flatbush, gdzie
obj¹³ obowi¹zki proboszczowskie. Papie¿ b³. Jan Pawe³ II nada³ mu 10 marca
1999 roku godnoæ honorowego pra³ata Jego wi¹tobliwoci, natomiast w dniu
6 czerwca 2006 roku papie¿ Benedykt XVI wyniós³ go do godnoci biskupa tytularnego Glenndálochy i ustanowi³ biskupem pomocniczym w diecezji brooklyñskiej, u boku ordynariusza loci Nicholasa Anthonyego DiMarzio. Z r¹k tego
ostatniego przyj¹³ sakrê we wtorek 22 sierpnia 2006 roku w kociele Matki Bo¿ej Anielskiej (Our Lady of Angels Church) na Brooklynie (Nowy Jork), przy
czym wspó³konsekratorami podczas tamtego aktu byli: poprzedni ordynariusz
brooklyñski Thomas Vose Daily oraz pe³ni¹cy pos³ugê biskupa pomocniczego
w tej diecezji od 12 lat Ignatius Anthony Catanello. Warto nadmieniæ, i¿ dope³niony tamtego dnia obrzêd wiêceñ biskupich mia³ tym bardziej niecodzienny
charakter, ¿e równoczenie pe³ni kap³añstwa dost¹pi³o a¿ trzech elektów ustanowionych do pos³ugi w charakterze biskupów pomocniczych w owym w³anie Kociele partykularnym (dwaj pozostali to Octavio Cisneros i Frank Joseph Caggiano), przy czym  co równie¿ godzi siê podkreliæ  ka¿dy z nich jako stolicê
tytularn¹ otrzyma³ jedn¹ z istniej¹cych w redniowieczu diecezji irlandzkich
(obok Glenndálochy by³y to Eanach Dúin vel Annaghdown oraz Inis Cathaig vel
Scaterry Island). Po zaledwie czterech latach biskupiej pos³ugi, 6 padziernika
2010 roku (dok³adnie w dniu swych 76 urodzin), biskup Guy A. Sansaricq prze-
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szed³ na emeryturê  w zwi¹zku z przyjêciem przez Stolicê Apostolsk¹ warunkowanej osi¹gniêtym wiekiem jego rezygnacji. Nadal czynny w duszpasterstwie
(w roku 2011 przebywa³ w Wiecznym Miecie z wizyt¹ ad limina apostolorum),
pozostaje on aktualnym tytuariuszem Glenndálochy jako  od roku 1969  pi¹ty
z kolei hierarcha Kocio³a katolickiego, na tê historyczn¹ stolicê prekonizowany
z woli zasiadaj¹cego na Stolicy Piotrowej namiestnika Chrystusowego51.
Jak dot¹d najd³u¿ej sporód owej pi¹tki hierarchów godnoæ t¹ dzier¿y³ Donal Brendan Murray (niemal 14 lat), po nim Marian Przykucki (siedem i pó³
roku), gdy znów najkrócej – Raymond DMello (zaledwie rok). W wietle zawartej w obecnym przyczynku faktografii w gronie tym znaleli siê dotychczas:
Hindus, Polak, dwóch Irlandczyków oraz naturalizowany w USA Haitañczyk
(Kreol), przy czym  co zosta³o ju¿ zaakcentowane  obaj duchowni z Zielonej
Wyspy, którym przypad³a w minionych latach godnoæ tytulariuszy Glenndálochy,
w momencie uzyskania prekonizacji reprezentowali prezbiterium archidiecezji
dubliñskiej, w której granicach znajduje siê dzi owo historyczne miejsce, stanowi¹ce wa¿ny punkt na mapie pielgrzymkowych szlaków Europy. Jak wskazuj¹
na to chocia¿by cytowane tu wczeniej opisy pióra Wojciecha Falarskiego, bywaj¹ tam równie¿ przybysze z ju¿ nie tak dalekiej we wspó³czesnych realiach
(z racji zmiany sposobów podró¿owania) Polski, licznie wszak w ostatnich latach zasiedlaj¹cy Zielon¹ Wyspê. Warto, aby odwiedzaj¹c malownicz¹ Dolinê
Dwóch Jezior, mieli oni wiadomoæ, ¿e jest to miejsce wpisane równie¿ w dzieje polskiego Kocio³a.
SUMMARY
Glendalough („glen of two lakes”), an Irish bishopric since the beginning of the 7th century,
united with the archdiocese of Dublin at the beginning of the 13th century, since 1969 included
among titular sees. In the years 1973-1981 it was the titular see of bishop Marian Przykucki, the
suffragan bishop of Poznañ and later the bishop of the Che³mno (1981-1992) and the Szczecin-Kamieñ (1992-1999) dioceses.
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