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ISAAC KALIMI

Department of Near Eastern Languages and Civilizations,
The Oriental Institute, University of Chicago

Historia, historiografia a wiarygodnoæ historyczna.
Ksiêga Kronik na tle staro¿ytnego pimiennictwa
bliskowschodniego i grecko-rzymskiego1
History, Historiography and Historical Credibility in Chronicles Compared to the Ancient Near Eastern
and Greco-Roman Cultures

Celem niniejszego artyku³u jest wyraziste sformu³owanie, rozwiniêcie i uwypuklenie pogl¹dów dotycz¹cych historii, historiografii i oceny historycznej wiarygodnoci Ksiêgi Kronik. Wymaga to umiejscowienia treci Ksiêgi w jej w³asnym kontekcie historycznym oraz charakterystyki dzie³a jako ca³oci przez
okrelenie jego gatunku literackiego2.
Badanie powy¿szych zagadnieñ nie tylko zaspokaja intelektualn¹ ciekawoæ
wspó³czesnego czytelnika Kronik, która jest jedn¹ z najobszerniejszych, a do niedawna tak¿e najbardziej niedocenianych ksi¹g Biblii Hebrajskiej. Kwestie te wa¿ne s¹ tak¿e dlatego, ¿e maj¹ bezporedni wp³yw na rozumienie Ksiêgi, jej treci
i celu oraz na ocenê jej wiarygodnoci jako ród³a wiedzy o historii Izraela w okresie monarchii i rozwoju judaizmu w epoce Drugiej wi¹tyni. Postawione zadanie
obejmuje dwa etapy. Najpierw przedstawiê niektóre wspólne cechy dzie³a KroniNiniejszy artyku³ jest zapisem wyk³adu, który mia³em zaszczyt wyg³osiæ dn. 22 padziernika 2008 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pragnê
podziêkowaæ Panu prof. Arkadiuszowi Marciniakowi, Panu prof. Adamowi Zió³kowskiemu i Pani
dr Teresie Stanek za zaproszenie i wspania³¹ gocinnoæ. Wyra¿am te¿ wdziêcznoæ Pani Ma³gorzacie Wiertlewskiej za kompetentne przet³umumaczenie wyk³adu na jêzyk polski.
Od t³umacza: Dziêkujê Pani dr Teresie Stanek i Panu prof. Adamowi Zió³kowskiemu za zapoznanie siê z pierwsz¹ wersj¹ przek³adu i cenne uwagi. M.W.
2
W mojej ksi¹¿ce pt. An Ancient Israelite Historian („Studia Semitica Neerlandica” 46; Assen: Royal Van Gorcum, 2005), podejmujê dog³êbnie te fundamentalne zagadnienia i odnoszê siê
szczegó³owo do ró¿norodnych opinii i kierunków reprezentowanych przez badaczy tematu.
1
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karza i pokrewnych pism staro¿ytnego Bliskiego Wschodu oraz Grecji i Rzymu,
a nastêpnie przeanalizujê na przyk³adach przypuszczalny tok rozumowania Kronikarza i dokonan¹ przez niego reinterpretacjê róde³. Rozpatrzê te¿ historyczn¹ wiarygodnoæ wybranych szczegó³ów, które pojawiaj¹ siê tylko w Ksiêdze Kronik, aby
wykazaæ, i¿ zawiera ona potencjalnie wiarygodne informacje.
I. HISTORIA, HISTORIOGRAFIA I WIARYGODNOÆ HISTORYCZNA
Chc¹c zrozumieæ dowolny utwór literacki i w pe³ni doceniæ jego wartoæ,
czytelnik musi dok³adnie poznaæ charakter dzie³a i intencjê autora. Czy w istocie
dzie³o to zamierzone by³o jako fikcja czy historia, narracja literacka czy powieæ
historyczna, komentarz czy tekst teologiczny? Nale¿y tak¿e dowiedzieæ siê
wszystkiego, co mo¿liwe o autorze: jego/jej osobowoci, miejscu zamieszkania
i dok³adnym czasie (a przynajmniej okresie) historycznym, w którym ¿y³, nim
przyst¹pi siê do badania utworu jako takiego. Innymi s³owy, wa¿ne jest, aby odczytywaæ utwór wewn¹trz jego spo³eczno-kulturowego rodowiska, w jego religijnym i historycznym otoczeniu.
Niestety, nie jest to mo¿liwe w przypadku pónego utworu biblijnego, jakim
jest Ksiêga Kronik. Podobnie jak wielu innych pisarzy biblijnych, Kronikarz3 nie
zechcia³ nam podaæ ¿adnej bezporedniej informacji o sobie, o tym kiedy i gdzie
¿y³ ani te¿ o celu (celach) swojej pracy i zastosowanych metodach  z wyj¹tkiem odwo³añ do jakich rzekomo wczeniejszych pism. Podobnie jak wielu autorów biblijnych przed i po nim, od samego pocz¹tku podejmuje w³aciwy temat
dzie³a, samemu chc¹c zachowaæ ca³kowit¹ anonimowoæ. Nie zamieci³ nawet
tak zdawkowego wprowadzenia, jak to, które otwieraj¹ pamiêtniki Nehemiasza:
S³owa Nehemiasza, syna Chakaliji: W miesi¹cu Kislew roku dwudziestego4 przebywa³em w twierdzy Suza… (Neh 1,1)5 czy pisma niektórych greckich historyków, na przyk³ad Tukidydesa: Tukidydes z Aten opisa³ wojnê, któr¹ prowadzili
3
Nie uwa¿am, aby wszystko, czego mo¿emy siê dowiedzieæ o domniemanym autorze odnosi³o siê bezporednio do autora rzeczywistego. Tym niemniej trzeba jako odnieæ siê do autora utworu. Skoro faktycznie nie wiemy nic o rzeczywistym autorze (zob. I. Kalimi, An Ancient Israelite
Historian, s. 19-20), a jednoczenie uwa¿am, i¿ Ksiêga Kronik w wiêkszoci  jeli nie prawie
w ca³oci  jest dzie³em jednego autora (to znaczy, jest w du¿ej mierze wolna od póniejszych dodatków), zdecydowa³em siê nazwaæ anonimowego autora „Kronikarzem”, zgodnie ze zwyczajem
przyjêtym w naukach biblijnych.
4
Najprawdopodobniej by³o to w 19 roku panowania Artakserksesa I, zob. Neh 2,1.
5
Takie wprowadzenie widnieje czêsto na pocz¹tku biblijnych ksi¹g prorockich (np. Iz 1,1; Jer
1,1-3; Ez 1,1-3), a nawet niektórych poematów biblijnych czy literatury m¹drociowej (Pnp 1,1;
Prz 1,1; Koh 1,1), jednak zupe³nie brakuje go w rozpoczêciu ksi¹g historycznych.
Polskie cytaty z Biblii za: Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu, pod red. ks. Micha³a
Petera i ks. Mariana Wolniewicza, wyd. 2 poprawione, Poznañ, Ksiêgarnia w. Wojciecha, 1982.
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miêdzy sob¹ Peloponezyjczycy i Ateñczycy (Wojna peloponeska 1,1)6. Wspó³czesny badacz powinien zatem uwa¿nie i wszechstronnie przestudiowaæ ksiêgê
i w oparciu o przeprowadzone badania sformu³owaæ niezbêdne wnioski dotycz¹ce autora, czasu i miejsca jego ¿ycia, okolicznoci historycznych oraz specyfiki
literackiej i celu (celów) jego dzie³a.
O ile w przesz³oci nie doceniano Kronikarza i jego dzie³a, przypisuj¹c im
zaledwie marginalne znaczenie7, o tyle czasy wspó³czesne s¹ dla nich jeszcze
bardziej bezwzglêdne. Spo³eczeñstwo, które ¿ywi nabo¿n¹ czeæ wobec historii
jako dziedziny naukowej, widzi w Kronikarzu i jego pisarstwie wszystko, z wyj¹tkiem prawdziwej’ historii. Czy takie podejcie trafnie ujmuje to, z czym
mamy do czynienia w Ksiêdze Kronik? Czy Kronikarz naprawdê nie jest nikim
wiêcej ni¿ kopist¹ / plagiatorem / fantast¹ / midraszyst¹ / egzeget¹ / kolejnym
‘biblijnym’ teologiem? A mo¿e jednak jest przede wszystkim historykiem, posiadaj¹cym w³asn¹ logikê i uzasadnione cele, ¿yj¹cym w historycznym kontekcie swoich czasów, a zarazem w wiecie staro¿ytnym i w wiecie ‘biblijnym’?
Moja ksi¹¿ka An Ancient Israelite Historian, tak jak i inne moje opracowania
na temat Ksiêgi Kronik, jest prób¹ oddania sprawiedliwoci temu urzekaj¹cemu
utworowi i jego autorowi. Konkluzja, do jakiej dochodzê brzmi, ¿e zasadniczo pod
wzglêdem literackim Kroniki nie s¹ ani midraszem, ani komentarzem, ani teologi¹. ¯adne z tych okreleñ nie oddaje w pe³ni charakteru ksiêgi. Zatem Kronikarza
nie mo¿na uwa¿aæ ani za midraszystê, ani za egzegetê, ani za teologa.
To prawda, mo¿na go opatrzyæ wieloma etykietkami: midraszysty, egzegety,
teologa, historyka itp. Osobicie uwa¿am ‘Kronikarza’ po prostu za historyka,
przy czym moja charakterystyka opiera siê na jedynym jego utworze, jakim dysponujemy – na Ksiêdze Kronik. Wed³ug mnie definicja, która trafia w sedno sprawy i okrela gatunek literacki Ksiêgi jako ca³oci zawiera siê jednym s³owie –
‘historiografia’ albo, by uj¹æ rzecz bardziej precyzyjnie – Ksiêga nale¿y do ‘sakralno-dydaktycznego’ pisarstwa historycznego o tyle, ¿e zawarta w niej ‘filozofia historii’ jest g³ównie teologiczna, a jej cel dydaktyczny. Znaczy to, ¿e autor
jest przede wszystkim ‘historykiem’. W ka¿dym razie Ksiêgi jako ca³oci nie nale¿y klasyfikowaæ jako ‘fikcji historycznej’ czy ‘literatury fantastycznej’, jak
chcieliby niektórzy wspó³czeni uczeni, nie podejmuj¹cy zarazem ¿adnego autentycznego wysi³ku intelektualnego, aby j¹ zrozumieæ8.
Tukidydes, Wojna peloponeska, t³um. K. Kumaniecki, oprac. R. Turasiewicz, Wroc³aw: Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, 1991. Zob. tak¿e: Herodot, Dzieje, t³um. i oprac. S. Hammer,
Warszawa: Czytelnik 1959. Dodatkowe odniesienia literaturowe w: I. Kalimi, An Ancient Israelite
Historian, s. 19 przyp. 1. Warto równie¿ nadmieniæ, ¿e w odró¿nieniu od Mateusza, Marka i Jana,
Ewangelia wed³ug w. £ukasza we wprowadzeniu podaje cel utworu (£k 1,1-4).
7
Zob. I. Kalimi, Retelling of Chronicles in Jewish Tradition: A Historical Journey, (Winona
Lake, IN: Eisenbrauns, 2009).
8
Szczegó³owa argumentacja i odniesienia literaturowe w: I. Kalimi, An Ancient Israelite Historian, s. 35-36.
6
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Nie znaczy to oczywicie, ¿e Kroniki nie zawieraj¹ elementów fikcyjnych.
I tak na przyk³ad olbrzymia iloæ z³ota zgromadzona przez Dawida na budowê
wi¹tyni (1Krn 22,14; 29,1-9)9, niewiarygodnie wielka liczebnoæ wojsk izraelskich i judejskich (2Krn 13,2), jak te¿ liczba jeñców pojmanych przez Judejczyków (2Krn 28,8-15) s¹ nierealistyczne. Jednak tego rodzaju wyolbrzymienia liczb
mo¿na bez trudu odnaleæ w ca³ej Biblii Hebrajskiej, nie wy³¹czaj¹c najwczeniejszych biblijnych ksi¹g historycznych oraz w wielu staro¿ytnych dokumentach Bliskiego Wschodu i basenu Morza ródziemnego. Grupê takich wyolbrzymieñ odnajdujemy w semickich ród³ach pisanych i obejmuje ona nastêpuj¹ce
przypadki:
(1) ogromna liczebnoæ Izraelitów w czasach Wyjcia i wêdrówki przez pustyniê (Wj 12,37-38; Lb 11,21; 26,51);
(2) wielka liczba ¿o³nierzy izraelskich i judejskich wymieniona w 2Sm 24,9;
(3) wielkie bogactwa Salomona wed³ug relacji w 1Krl 9-10;
(4) niewiarygodnie wielkie straty po stronie nieprzyjaciela odnotowane
w asyryjskich inskrypcjach, np. dotycz¹cych króla Salmanasara III (858-824 p.n.e.)
a odnosz¹cych siê do strat anty-asyryjskiej koalicji pod Karkar (853 r. p.n.e.).
Wed³ug inskrypcji na monolicie z Kurh (linie 96-102) ca³kowite straty koalicji
anty-asyryjskiej pod Karkar wynios³y 14.000 ¿o³nierzy  co jest wysok¹ liczb¹
w ka¿dych okolicznociach. Jednak liczba ta wzrasta w kolejnych nastêpuj¹cych
po sobie opisach bitwy: na Czarnym Obelisku (linie 54-66): 20.500; wed³ug inskrypcji na tzw. bykach z Kalchu (Nimrud) jest to ju¿ 25.000; a na steli Salmanasara III (828r. p.n.e.) 29.000 mê¿czyzn10.
Zjawisko wyolbrzymiania odnajdujemy tak¿e w niesemickim, to znaczy
greckim, helleñskim i rzymskim pimiennictwie historycznym. Oto przyk³ady:
(1) W podanym przez Herodota (Dzieje 7,186) opisie bitwy pod Termopilami (centralna Grecja; 480 r. p.n.e.), król perski Kserkses Wielki (Kserkses I lub
Ahaszwerosz; 486-465 r. p.n.e.), wyruszy³ na wyprawê z 5.283.220 ¿o³nierzami
przeciw zjednoczonym si³om greckich miast-pañstw licz¹cym oko³o 7.000 mê¿czyzn (wliczaj¹c w to 300 spartañskich hoplitów; Dzieje 7,224), pod wodz¹
9
Te iloci nie s¹ mo¿liwe i nie pozostaj¹ w ¿adnej proporcji do rzeczywistego kosztu wi¹tyni. Rzeczywista wartoæ tego z³ota i srebra wynosi blisko piêæ miliardów dolarów na nasze pieni¹dze, a jego wartoæ nabywcza by³a jeszcze wiêksza; zob. E.L. Curtis and A.A. Madsen, A Critical and Exegetical Commentary on the Books of Chronicles (ICC; Edinburgh: T. & T. Clark,
1910), s. 258.
10
Zob. Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, red. J.B. Pritchard, (3rd
edn. with Supplement; Princeton: Princeton University Press, 1969), s. 279a, 279b; The Context of
Scripture: Canonical Compositions, Monumental Inscriptions and Archival Documents from the
Biblical World, red. W.W. Hallo et al., (Leiden: E.J. Brill, 2002), t. II, s. 261-64, zw³. 264.
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Leonidasa, króla Sparty. Tymczasem niektórzy wspó³czeni historycy szacuj¹, ¿e
wielkoæ perskich si³ l¹dowych pod Termopilami by³a o wiele mniejsza. W oparciu o dane dotycz¹ce perskiego systemu wojskowego, zdolnoci logistycznych,
zaopatrzenia dostêpnego wzd³u¿ trasy przemarszu wojsk itp., przyjmuj¹ oni, ¿e
liczba ¿o³nierzy waha³a siê od 60.000 do 300.00011.
(2) Ksenofont (Wyprawa Cyrusa 1,7)12 podaje, ¿e w bitwie pod Kunaks¹
(Babilonia, na wschodnim brzegu Eufratu w 401 r. p.n.e.), g³ówna królewska
armia króla Persji, Artakserksesa II (404-359 r. p.n.e.) liczy³a 1.200.000 ¿o³nierzy, podczas gdy jego brat, a zarazem przeciwnik, Cyrus M³odszy, dysponowa³
wojskiem sk³adaj¹cym siê miêdzy innymi ze 100.000 barbarzyñców. Najprawdopodobniej królewska armia Artakserksesa II w rzeczywistoci liczy³a 400.000,
a Cyrusa M³odszego zaledwie 13.000 barbarzyñców, zgodnie z relacj¹ greckiego
pisarza, Plutarcha (¯ywoty, Artakserkses; 13,6)13 i greckiego historyka Diodora
Sycylijskiego (Bibliotheke 14,19)14.
(3) Wed³ug greckiego historyka Polibiusza (Dzieje 11,3), straty armii Hannibala (dowodzonej przez jego brata, Hazdrubala) w bitwie nad Metaurusem (207 r.
p.n.e.), wynios³y oko³o 10.000 ludzi15. Póniej, rzymski historyk, Tytus Liwiusz
(lub Livy; Ab Urbe Condita Libri 27,49)16, wyolbrzymi³ straty Hannibala w tej
bitwie do 56.000 ¿o³nierzy.
Wyolbrzymienia mia³y przypuszczalnie podnieæ presti¿ króla, przysporzyæ
mu chwa³y i sprawiæ, ¿e zwyciêstwo stanie siê jeszcze bardziej spektakularne.
W wiêkszoci, jeli nie we wszystkich wy¿ej opisanych przypadkach, wyolbrzymienie liczb przez staro¿ytnych historyków/pisarzy, sk³ania nas do zakwestionowania ich zdolnoci oceny rzeczywistoci. Nie kwestionujemy natomiast  tylko
z powodu przesadzonych liczb  tego, ¿e opisywane przez nich g³ówne wydarzenie w ogóle mia³o miejsce. Podobnie, w³aciwoæ ta nie ma ¿adnego wp³ywu
na zasadniczy charakter – gatunek literacki – Ksiêgi Kronik, jak i innych semickich i niesemickich dzie³ historycznych przywo³anych powy¿ej.

Zob. na przyk³ad, T. Kelly, Persian Propaganda – A Neglected Factor in Xerxes’ Invasion
of Greece and Herodotus, „Iranica Antiqua” 38 (2003), s. 173-219, zw³. s. 198-199 i zamieszczony
tam przegl¹d ró¿norodnych stanowisk oraz odniesienia literaturowe.
12
Ksenofont, Wyprawa Cyrusa, t³um. W. Madyda, Warszawa: Czytelnik, 2003.
13
Plutarch, ¯ywoty s³awnych mê¿ów, t³um. M. Bro¿ek, Wroc³aw: Ossolineum, 1996.
14
Zob. C.H. Oldfather, Diodorus of Sicily (LCL; London: William Heinemann / Cambridge,
MA: Harvard University Press, 1954), t. VI, s. 62-65.
15
Zob., Polibiusz, Dzieje, t³um. i opr. S. Hammer, Wroc³aw: Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, 1957.
16
Zob. Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od za³o¿enia miasta: ksiêgi XXI-XXVII, t³um. i oprac.
M. Bro¿ek, Wroc³aw: Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, 1974.
11
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Kroniki zawieraj¹ te¿ fikcyjne modlitwy i mowy, przypisane przez Kronikarza ró¿nym królom i prorokom, które nie mia³y miejsca w rzeczywistoci (przynajmniej nie w formie i treci podanej w Ksiêdze), na przyk³ad: mowy i modlitwa Dawida (1Krn 21,7-16; 28,2-10; 29,1-5.10-19), mowa Abiasza (2Krn 13,412), modlitwa Jozafata (2Krn 20,5-12) i mowa Ezechiasza (2Krn 29,5-11;30,69). Do tej kategorii nale¿y tak¿e zaliczyæ listy (áúëî / úøâéà) u³o¿one przez Kronikarza a przypisane królowi Chiramowi (2Krn 2,10); prorokowi Eliaszowi
(2Krn 21,12-15); i królowi Ezechiaszowi (2Krn 30,6-9). Wszystkie te teksty pojawiaj¹ siê w nieparalelnej czêci Kronik (tzw. ‘dodatkach’)17. Jednak tego rodzaju ‘fikcyjne’ elementy mo¿na z ³atwoci¹ odnaleæ i we wczeniejszych ksiêgach historycznych, takich jak Ksiêga Samuela czy Królewska, na przyk³ad:
modlitwa Anny (1Sm 2,1-10); mowa po¿egnalna Samuela (1Sm 12,1-25), tak
zwany testament Dawida (1Krl 2,2-10), oraz modlitwa Salomona (1Krl 8,1253)18. Metoda ta jest te¿ dobrze znana z historiografii klasycznej, helleñskiej
i rzymskiej, jako przyk³ad mo¿na podaæ niektóre mowy w dzie³ach Herodota (np.
Dzieje 5.106-107; 5,109; 7,220; 7,237), Tukidydesa (np. Wojna peloponeska,
1,22; 1,140-145; 2,35-46; 2,60-64; 3,37-40)19, Ksenofonta (np. Wyprawa Cyrusa
1,7), Polibiusza (np. Dzieje 11.4-6), 1 Ksiêga Machabejska (2,48-69) i Józefa Flawiusza (np. Wojna ¿ydowska 7,332-388)20. Czy jakikolwiek powa¿ny uczony
kwestionuje przynale¿noæ tych dzie³ do specyficznego gatunku literackiego, jakim by³o pisarstwo historyczne?
Co oczywiste, Ksiêga Kronik zawiera równie¿ szereg w¹tków teologicznych.
Na przyk³ad, Kronikarz zak³ada Bo¿¹ w³adzê nad ludmi i ingerencjê w ich dzia³anie (np. 1Krn 10,13-14; 29,11; 2Krn 1,7-13; 20,6; 25,9; 36,17-21)21. Jednak
podobne elementy pojawiaj¹ siê tak¿e w Ksiêdze Królów (np. 1Krl 3,5-15; 8;
2Krl 17,18-23; 23,26-27) oraz w ró¿nych ród³ach pochodz¹cych ze staro¿ytnych
dokumentów bliskowschodnich, takich jak Inskrypcja Moabicka (stela Meszy),
historyczne teksty egipskie, królewskie inskrypcje asyryjskie i Cylinder Cyrusa.
Bo¿e w³adanie ludzkim losem jest tak¿e cech¹ dzie³ klasycznych, wystêpuje na
Zob. tak¿e 2Krn 36,15-21 (dodatek).
Historia deuteronomistyczna zawiera te¿ wiele innych przyk³adów: przewa¿aj¹ca czêæ
Ksiêgi Powtórzonego Prawa wprowadzona jest jako koñcowa mowa Moj¿esza (zob. zw³aszcza Pwt
1,1-5; 31,1-8; 32,44-47); Joz 24,1-28; Sdz 2,1-5; 2Krl 17,7-23.
19
Tukidydes rozwa¿a tu mowy zawarte w ksiêdze.
20
Zob. Józef Flawiusz, Wojna ¿ydowska, t³um. J. Rado¿ycki, Warszawa: Rytm, 2007.
21
Odniesienia do literatury pomocniczej dotycz¹cej zakresu teologicznych perspektyw w Ksiêdze Kronik, w: I. Kalimi, The Books of Chronicles: A Classified Bibliography (Simor Bible Bibliograph 1; Jerusalem: Simor, 1990), s. 91-105 pozycje 575-726; oraz w póniejszej publikacji:
W. Johnstone, 1 and 2 Chronicles: Volume 1: 1 Chronicles1 – 2 Chronicles 9: Israel’s Place Among
the Nations („Journal for the Study of the Old Testament” Supplement Series, 253; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997), s. 10-16; S.S. Tuell, First and Second Chronicles (Interpretation;
Louisville, KT: Westminster / John Knox Press, 2001), s. 12-14.
17
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przyk³ad u Herodota (Dzieje 4,205). A przecie¿ nikt nie okrela podstawowego
rysu literackiego tych utworów s³owem ‘teologia’22.
Jako historyk, który pragnie jasno ukazaæ i umo¿liwiæ czytelnikom dostêp do
róde³ wykorzystanych w Ksiêdze, Kronikarz interpretuje te z nich, które wymagaj¹ objanienia (z perspektywy kanonicznej mo¿na by nazwaæ to zjawisko interpretacj¹ wewn¹trzbiblijn¹). Zastêpuje wiêc s³owa rzadko u¿ywane, potocznymi: porównajmy na przyk³ad 1Krl 9,5: é ú ø á ã øùàë (= dos³. jak p o w i e d z i a ³ e m / o b i e c a ³ e m”), z 2Krn 7,18: øùàë é ú ø ë (= „jak zapewni³em w p r z y m i e r z u”); 2Krl 21,8: åìà àñéó ì ä ð é ã øâì éùøàì îï äàãîä (= „nie uczyniê ponownie Izraela w y g n a ñ c a m i z ziemi”), z 2Krn 33,8: åìà àñéó ì ä ñ é ø àú øâì
éùøàì îòì äàãîä (= „nie w y s i e d l ê ponownie Izraela z ziemi”). Parafrazuje niejednoznaczne zwroty, takie jak: åéäé áùîòê àú ÷åì öòãä áøàùé äáëàéí à æ ú ç ø õ
(„Gdy us³yszysz szelest kroków w wierzcho³kach krzewów balsamowych, wtedy s p i e s z s i ê”; 2Sm 5,24), i pisze: åéäé ëùîòê àú ÷åì äöòãä áøàùé äáëàéí à æ
ú ö à á î ì ç î ä („Skoro tylko us³yszysz odg³os kroków w wierzcho³kach drzew
balsamowych, ruszaj do walki”; 1Krn 14,15). Niekiedy, aby wykorzystane ród³a sta³y siê zrozumia³e dla odbiorców, Kronikarz pomija w nich niejasne idiomy i wyra¿enia, jak na przyk³ad w opowiadaniu o zdobyciu Jerozolimy (porównajmy np. 1Krn 11,4.6 z 2Sm 5,6.8). Niektóre teksty harmonizuje, aby u³atwiæ ich zrozumienie przez niewykszta³conych odbiorców23, a niekiedy t³umaczy,
co siê zdarzy³o i dlaczego (np. 1Krn 10,13-14; 2Krn 24,24; 25,16)24. Jednak te
historyczno-egzegetyczne zabiegi Kronikarza nie s¹ na tyle rozleg³e, aby istotê
Ksiêgi wziêtej jako ca³oæ okreliæ mianem ‘komentarza’25.
Dopowiedzmy od razu, ¿e bez w¹tpienia wystêpuj¹ w Ksiêdze Kronik elementy midraszu. Znajdujemy tam na przyk³ad kilka wyjanieñ dotycz¹cych pochodzenia ró¿nych nazw w oparciu o podobieñstwo brzmienia danej nazwy
i hebrajskiego rdzenia lub s³owa (gra s³ów), np. ùìîä  ùìí (Szelomo – Szalem
[= ca³y]; 1Krn 28,9; 29,19) i ùìîä  ùìåí (Szelomo – Szalom [= pokój]; 1Krn
22,9)26. Jednak¿e uwzglêdniwszy wszystkie w³aciwoci tekstu, b³êdem jest zaklasyfikowanie ca³ej Ksiêgi Kronik jako midraszu27.
22
Zob. szczegó³owe omówienie i odniesienia do róde³ podstawowych i pobocznych: I. Kalimi, An Ancient Israelite Historian, s. 27-29, zw³. przyp. 50.
23
Szczegó³owe omówienie w: I. Kalimi, The Reshaping of Ancient Israelite History in Chronicles (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2005), s. 154-156.
24
Porównajmy tê metodê z metod¹ Herodota, Dzieje 1,1, gdzie wyjania on, i¿ jednym z jego
celów jest dociec „powodu, dlaczego oni [tzn. Grecy i cudzoziemcy, I.K.] toczyli ze sob¹ wojny”.
25
Szczegó³owe omówienie w: I. Kalimi, An Ancient Israelite Historian, s. 23-27, i tam¿e podanych odniesieniach do literatury przedmiotu.
26
Zob. 1Krn 2,7; 10,13; 2Krn 19,5-8; 20,12; 32,2-7; oraz I. Kalimi, „Utilization of Pun/Paronomasia in the Chronistic Writing,” An Ancient Israelite Historian, s. 67-81, zw³aszcza s. 77-81
oraz podana tam bibliografia i szczegó³owe omówienie interesuj¹cej nas kwestii.
27
Zob. I. Kalimi, An Ancient Israelite Historian, s. 20-23 i podane tam dalsze odnoniki do
literatury.
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Co interesuj¹ce, porównywalne cechy pojawiaj¹ siê tak¿e we wczeniejszych
biblijnych ksiêgach historycznych i w pismach Herodota, na przyk³ad: Od Persesa otrzymali Persowie sw¹ nazwê (Dzieje 7,61); Niegdy (Medowie) nazywani
byli przez wszystkich Ariami, kiedy jednak Kolchijka Medea przyby³a z Aten do
tych Ariów, zmienili i oni swoj¹ nazwê (Dzieje 7,62). Mimo to, nikt przecie¿ nie
nazywa Herodota antykwaryst¹, lecz ‘ojcem historii’28.
Ponadto, Kronikarz nie jest po prostu ‘kopist¹’ czy ‘plagiatorem’, jak nazywaj¹ go niektórzy uczeni; kim, kto pracowa³ metod¹ wytnij – wklej’. Te okrelenia s¹ naprawdê niesprawiedliwe wzglêdem Kronikarza. Jest on bowiem raczej twórczym artyst¹, wytrawnym historykiem dysponuj¹cym z³o¿onym warsztatem pisarskim. By³ pisarzem, który nie tylko, stosownie do celów, dobiera³ materia³ z wczeniejszych ksi¹g, lecz równie¿ na nowo go opracowywa³, wyra¿aj¹c
dawne s³owa wie¿ym stylem i nadaj¹c im nowy kszta³t literacki29.
Okrelenie przeze mnie omawianego tu dzie³a jako historiografii’, a jego
autora jako ‘historyka’ nie jest równoznaczne z pozytywn¹ odpowiedzi¹ na pytania o wiarygodnoæ historyczn¹ Kronik30. Uznanie narratora/autora za historyka
nie zale¿y te¿ wy³¹cznie od tego, czy on sam postrzega³ siebie jako kogo, kto
relacjonuje wydarzenia z przesz³oci. Okrelenie to wynika z analizy istotnych
kryteriów, na które dodatkowo zwracam uwagê, a które wyranie dochodz¹ do
g³osu w samej Ksiêdze. Kronikarz wybiera materia³ z wczeniejszych pism biblijnych’ i dokonuje jego oceny31. Porz¹dkuje ten materia³ na nowo i redaguje
w kolejnoci, kontekcie i formie, jakie uznaje za w³aciwe. Dok³ada starañ, by
wyraziæ swoj¹ ‘filozofiê’ historii (lub, jak kto woli, swoj¹ ‘teologiê’ historii, np.
2Krn 13) przez dobór odpowiednich rodków kompozycyjnych (mowy, modlitwy, listy), niekiedy wyjania, co siê zdarzy³o i w ten sposób tworzy dzie³o literackie, które dobrze wpasowuje siê w pónobiblijne pisma historyczne32.
Podkrelam, ¿e wszystkie te cechy nie czyni¹ automatycznie Ksiêgi Kronik
wiarygodnym dzie³em historycznym w znaczeniu ogólnym (tj. ‘histori¹’ w sen28
Warto odnotowaæ podobieñstwa (wyolbrzymianie liczb, przypisywanie mów itp.) miêdzy
Herodotem a staro¿ytnymi historykami ¿ydowskimi. Nale¿y mimo to pamiêtaæ, ¿e z jednej strony
wczesne ¿ydowskie pisma historyczne (np. kodeksy J, E / JE) i historia deuteronomistyczna zosta³y ukoñczone na d³ugo przed Herodotem (np. Ksiêga Królewska ok. po³owy VI w. p.n.e.; zob. tak¿e poni¿ej, przyp. 64); z drugiej jednak strony, Kroniki zosta³y napisane po Herodocie (ok. 400375 r. p.n.e.). Mamy wiêc wszelkie prawo przypuszczaæ, ¿e Kronikarz przej¹³ metody wczeniejszych utworów hebrajskich (biblijnych), a nie, ¿e uleg³ wp³ywom greckim.
29
Zob. I. Kalimi, Reshaping of Ancient Israelite History, s. 18-403 i wnioski na s. 407-409
(cytat pochodzi ze s. 407).
30
Zagadnienie to omawiam w dalszym fragmencie tej czêci niniejszego artyku³u.
31
Wiêcej szczegó³ów na ten temat dalej w niniejszym artykule.
32
Wszystkie te kryteria zosta³y wyszczególnione w: I. Kalimi, An Ancient Israelite Historian,
s. 29-39.
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sie tego, co faktycznie siê wydarzy³o) ani jej autora ‘naukowym historykiem’.
Podsumowuj¹c moj¹ argumentacjê powiedzia³bym, ¿e specyfika Kronikarza jako
historyka polega na jego odmiennoci od autora (autorów) Ksiêgi Królów, Tukidydesa (ok. 460-396 r. p.n.e.) czy greckiego historyka Rzymu, Polibiusza (ok.
208-118 r. p.n.e.). G³ównym celem Kronikarza, jak i wielu innych greckich, helleñskich i rzymskich historyków ró¿nych czasów i miejsc, takich jak Herodot (ok.
484-425 r. p.n.e.) i Tytus Liwiusz (59 r. p.n.e. – 17 r. n.e.), nie by³a dok³adna
analiza dokumentów i precyzyjny opis przesz³ych zdarzeñ.
We wstêpie do swojej ksi¹¿ki pt. Geschichte der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1535, Leopold Ranke (1795-1886) stwierdza: Historiografii przypisano urz¹d os¹dzania przesz³oci, nauczania ku po¿ytkowi wspó³czesnych; niniejsza próba nie stawia sobie tak wygórowanych zadañ: chce tylko
opowiedzieæ, jak by³o naprawdê [wie es eigentlich gewesen]33. Celem Kronikarza nie by³o opisanie przesz³oci zgodnie z tym, jak by³o naprawdê, bez os¹dzania przesz³oci i nauczania o niej ku po¿ytkowi wspó³czesnych. Tego rodzaju
kryteria i im podobne standardy pisania historii, które odgrywa³y dominuj¹c¹ rolê
w koncepcjach niektórych dawnych historyków (np. Tukidydes i Polibiusz),
a przewa¿aj¹ zw³aszcza w czasach nowo¿ytnych, nie by³y dla Kronikarza pierwszoplanowe i b³êdem jest oceniaæ go t¹ miar¹. Przeciwnie, Kronikarz wykorzystuje wczeniejsze teksty/ród³a do tego, by przekazaæ najwa¿niejsze, wed³ug
niego, pouczenia odnosz¹ce siê do praktyki ¿ycia spo³ecznego, politycznego, moralnego i religijnego. Wskazuje swym odbiorcom drogê postêpowania, daj¹c im
‘historyczne’ opisy postaci wa¿nych w ¿yciu narodu, które rzetelnie strzeg³y (np.
Dawid, Salomon, Ezechiasz i Ozeasz) – b¹d te¿ nie przestrzega³y (np. Saul,
Joram, Joasz w drugim okresie swojego panowania i Achaz) – przykazañ Piêcioksiêgu. Jako takie, postaci te mog¹ stanowiæ przyk³ad dla odbiorców wspó³czesnych Kronikarzowi, ale tak¿e dla przysz³ych czytelników. Zatem, historia est
magistra vitae34, a Kronikarz podejmuje siê zadania, które potem zosta³o porzucone przez Ranke’go i jego kontynuatorów w czasach wspó³czesnych35. To znaczy, os¹dza przesz³oæ i usi³uje nauczaæ o niej ku po¿ytkowi swoich wspó³czesnych. Kierowanie siê tego rodzaju trosk¹ nie jest powodowane wy³¹cznie wzglê„Man hat der Historie das Amt, die Vergangenheit zu richten, die Mitwelt zum Nutzen zu
belehren, beigemessen: so hoher Ämter unterwindet sich gegenwärtiger Versuch nicht: er will bloß
sagen, wie es eigentlich gewesen” (t³umaczenie na angielski i podkrelenia moje, I.K.; t³umaczenie
cytatu z niemieckiego na polski: Maria Wojtczak); zob. L. Ranke, Geschichte der romanischen und
germanischen Völker von 1494 bis 1535 (Leipzig and Berlin: Reimer, 1824), s. v-vi.
34
Zob. I. Kalimi, Reshaping of Ancient Israelite History, s. 140-158, 310-311, 339-340.
35
Leopold Ranke, autor 54 tomów, w których podejmowa³ ca³e spektrum tematów historycznych (historia wiata, historia Niemiec itd.), ju¿ za ¿ycia uznawany by³ za najwiêkszego historyka
w Europie. W porównaniu z innymi historykami, jego wp³yw by³ przemo¿ny. Wed³ug s³ów brytyjskiego historyka G.P. Goocha, by³ on Goethem wród historyków, a my wszyscy jestemy jego
uczniami”.
33
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dami ‘teologicznymi’ i doktryn¹. Kronikarz prawdopodobnie pos³uguje siê nimi,
¿eby pouczyæ spo³ecznoæ o w³aciwym postêpowaniu (np. byciu pos³usznym
Bogu i przestrzeganiu Jego przykazañ), aby zdo³a³a przetrwaæ jako ma³a wspólnota otoczona przez nie¿yczliwych s¹siadów. Zarazem Kronikarz uwspó³czenia
jêzyk i styl starszych tekstów, zmienia przy tym czêciowo ich treæ i zawarte
w niej informacje oraz dostosowuje ich religijne przes³anie i wyjania, dlaczego
wydarzenia zaistnia³y w takim, a nie innym kszta³cie.
Wiarygodnoæ Ksiêgi Kronik jako ród³a historycznego dla okresu sprzed
niewoli babiloñskiej jest kwesti¹ zupe³nie odrêbn¹ od kwestii jej gatunku literackiego. Problem wiarygodnoci Kronik nie powinien rzutowaæ na ocenê g³ównych
cech literackich utworu jako historiografii. Nawet jeli kto uwa¿a Ksiêgê za s³ab¹ historiê’ (tzn. podaj¹c¹ niedok³adne informacje), nadal pozostaje ona dzie³em
historiograficznym pod wzglêdem zamys³u i literackiej specyfiki. Nikt nie przeczy, ¿e Herodot zamieszcza wiele nierzetelnych danych liczbowych, mów i opowieci w swoich Dziejach, ale te¿ nikt nie kwestionuje, ¿e jest to dzie³o historyczne, a autora nale¿y uwa¿aæ za historyka. Nawet sam Herodot podkrela przecie¿: Ja za muszê podaæ, co siê opowiada, ale bynajmniej nie jestem zobowi¹zany w to wierzyæ i te s³owa maj¹ siê odnosiæ do ca³ych mych Dziejów (Dzieje
7,152; por. 2.123).
Twierdzenie, ¿e Kronikarz jako historyk jest zupe³nie niewiarygodny36 jest
niecis³e. B³êdem jest tak¿e podwa¿anie historycznej wiarygodnoci Kronik jako
ca³oci i przypisanie im miana midraszu37, komentarza, teologii, literatury fantastycznej itp. i automatyczne, niejako z definicji, negowanie jakiejkolwiek historycznej wiarygodnoci Ksiêgi. W odró¿nieniu od takiego stanowiska, moja klasyfikacja Kronik – chocia¿ nie okrela Ksiêgi automatycznie jako godnego zaufania dzie³a historycznego, pozostawia du¿¹ swobodê badania ka¿dego fragmentu z osobna, ¿eby przekonaæ siê, czy mo¿na znaleæ tam jakiekolwiek wiarygodne informacje38. Ka¿dy urywek wyodrêbniony w Kronikach nale¿y wiêc bardzo
36
Tak uwa¿a C.C. Torrey, The Composition and Historical Value of Ezra-Nehemiah (BZAW
2; Gießen: J. Ricker’sche Buchhandlung, 1896), s. 52.
37
Pe³ne uzasadnienie dlaczego Julius Wellhausen myli³ siê w swojej charakterystyce Ksiegi
Kronik i jej autora, w: I. Kalimi, An Ancient Israelite Historian, s. 20-23. Mówi¹c najkrócej,
pierwszoplanowym zamiarem Wellhausena by³o datowanie Kodeksu Kap³añskiego (P) na okres po
niewoli babiloñskiej, przy jednoczesnym umieszczeniu Kodeksu Deuteronomicznego (D) w okresie monarchii. W rezultacie, przyjmuje on, ¿e Ksiêgi Samuela i Królewskie zawieraj¹ wczeniejsze
ród³a, które zosta³y splecione razem i zredagowane przez Deuteronomistê zgodnie z teologicznymi wytycznymi i duchem Ksiêgi Powtórzonego Prawa. Kronikarz ¿yj¹cy setki lat póniej, wykorzysta³ Ksiêgi Samuela i Królewskie jako surowy materia³, który opracowa³ na sposób midraszu,
zgodnie ze wskazaniami Kodeksu Kap³añskiego. O ile wiêc Kroniki reprezentuj¹ judaizm i ¯ydów
w ogóle, którzy poruszaj¹ siê w sferze midraszu, o tyle Ksiêgi Samuela-Królewskie reprezentuj¹,
pod ka¿dym wzglêdem, staro¿ytnego Izraela i jego rzeczywist¹/prawdziw¹ kontynuacjê, to znaczy chrzecijañstwo i chrzecijan. Czytelników zainteresowanych kwesti¹ przyjmowania przez
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wnikliwie przebadaæ i oceniæ w ró¿nych aspektach (tekstualnym, literackim, filologicznym, teologicznym i historycznym). Ka¿dy przypadek trzeba potraktowaæ indywidualnie, w oparciu o najlepsz¹ wiedzê i dog³êbn¹ analizê wzajemnie
powi¹zanych materia³ów biblijnych i pozabiblijnych (epigraficznych i archeologicznych).
W rzeczy samej, genealogie i opisowe czêci Ksiêgi zawieraj¹ szereg wiarygodnych danych historycznych dotycz¹cych okresu sprzed i po niewoli babiloñskiej. Oto kilka przyk³adów:
(1) 1Krn 3,17-18 (‘dodatek’) wymienia siedmiu synów króla Jechoniasza,
uprowadzonego do niewoli. Dane wiadcz¹ce o tym, ¿e Jechoniasz mia³ co najmniej piêcioro dzieci wyczytaæ mo¿na tak¿e z dokumentu administracji babiloñskiej z 13 roku panowania Nabuchodonozora II (592/91 r. p.n.e.), gdzie odnotowano, ¿e dostarczono ¿ywnoæ uprowadzonemu do niewoli i uwiêzionemu Jechoniaszowi i jego piêciu synom39.
(2) Imiê ‘Anani’, które zamyka listê potomków Dawida w 1Krn 3,24 nie jest
imieniem zmylonym, lecz historycznym, najprawdopodobniej jest to ta sama
osoba, która wspomniana jest w papirusach z Elefantyny pochodz¹cych z 14 roku
panowania Dariusza II, króla Persji (407 r. p.n.e.). Wed³ug tego zapisu, ¿ydowscy najemnicy wystosowali list do Bagohi, perskiego zarz¹dcy Yehud (Judy), do
arcykap³ana Jochanana (II) oraz do Ostana, brata Ananiego40.
(3) Kronikarz wymienia  w tekstach, które nie maj¹ paraleli nigdzie w Biblii Hebrajskiej  plemiê o nazwie Meunici’. Odnone fragmenty umieszczone
s¹ w kontekcie VIII w. p.n.e.: w czasach królów Judy, Ozeasza (783-742 r.
p.n.e.; 2Krn 26,7) i Ezechiasza (716/5-687/6 r. p.n.e.; 1Krn 4,41)41. ‘Meunici’,
którzy zamieszkiwali pó³nocny Synaj i zachodni Negew, nie zostali wymyleni
przez Kronikarza, lecz byli historycznym plemieniem nomadów, powiadczonym
w Inskrypcji Podsumowuj¹cej z Kalchu (ND 400, wiersze 22-23) Tiglatpilesara III,
króla Asyrii (744-727 r. p.n.e.)42.
Wellhausena metodologii historii zaproponowanej przez Rankego, odsy³am do mojej ksi¹¿ki, gdzie
wyakcentowa³em ten punkt: An Ancient Israelite Historian, s. 22, przyp. 17.
38
Zob. I. Kalimi, An Ancient Israelite Historian, s. 32-33.
39
Zob. E.F. Weidner, „Jojachin, König von Juda, in babylonischen Keilschrifttexten,” Mélanges syriens offerts à M. René Dussaud (Paris: Paul Geuthner, 1939), t. 2, s. 923-935; Pritchard,
Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, s. 308b. Odnonie do wyjanienia ró¿nic w liczbie synów miêdzy Ksiêg¹ Kronik a dokumentem babiloñskim zob. I. Kalimi, Retelling of
Chronicles in Jewish Tradition – A Historical Journey, rozdz. 13, przyk³. 2.
40
Ca³ociowe omówienie tej kwestii w: I. Kalimi, An Ancient Israelite Historian, s. 59-61.
41
Meunici s¹ prawdopodobnie wymienieni tak¿e w 2Krn 20,1 (odczytane za LXX jako:
åê ôùí Ì[å]éíáéùí [=Meunici], zamiast TM: îäòîåðéí [= Ammonici]); i w 26,8 (odczytane za LXX:
ôïõò Ì[å]éíáßïõò, w miejsce TM: äòîåðéí).
42
Zob. H. Tadmor, „The Me’unites in the Book of Chronicles in the Light of an Assyrian
Document,” w: B. Uffenheimer (red.), Bible and Jewish History: Studies in Bible and Jewish Hi-
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(4) Informacja w 2Krn 32,30 (‘dodatek’, por. 2Krl 20,20), ¿e król Ezechiasz
zamkn¹³ wy¿sze ród³a wód w Gichonie, a przeprowadzi³ je do³em ku zachodniej
stronie Miasta Dawidowego (por. 2Krn 32,2-4; ‘dodatek’), jest powiadczona
przez istniej¹cy akwedukt oraz inskrypcjê znajduj¹c¹ siê przy wejciu do kana³u,
z której wynika, ¿e kana³ Siloe zosta³ zbudowany na krótko przed wkroczeniem
Sennacheryba, króla Asyrii do Judy (701 r. p.n.e.)43.
(5) Wiêkszoæ archeologów uznaje, ¿e król Manasses zbudowa³ warowny
mur zewnêtrzny w Jerozolimie, jak podaje 2Krn 33,14 (‘dodatek’)44.
II. OCENA RÓDE£
Jako historyk, Kronikarz ocenia swoje ród³a. Nastêpuj¹ce przyk³ady objaniaj¹ specyfikê ujêcia historii w Kronikach:
(1) Kiedy Kronikarz czyta³ materia³ ród³owy w 1Sm 31, prawdopodobnie
zadawa³ sobie pytanie, dlaczego Saul zosta³ pozbawiony w³adzy królewskiej nad
Izraelem i dlaczego on i jego synowie zginêli w bitwie z Filistynami. Ocenia³
wiêc z jednej strony czyny Saula, z drugiej za pozbawienie go tronu i tragiczn¹
mieræ. W oparciu o swoje rozumienie poprzednich tekstów z 1Sm i zgodnie ze
swoim widzeniem wiata (lub, jak kto woli, ‘filozofi¹ historii’, która z pewnoci¹ by³a natury teologicznej – kryteria nagrody i kary) doda³ do ród³a krótki
wniosek: Tak zgin¹³ Saul z powodu swej niewiernoci, jakiej dopuci³ siê wzglêdem Jahwe, dlatego, ¿e nie by³ pos³uszny Jego s³owu oraz dlatego, ¿e szuka³ rady
u duchów zmar³ych, a nie radzi³ siê Jahwe. Z tego powodu sprawi³ [Jahwe], ¿e
zgin¹³, a królestwo [jego] przekaza³ Dawidowi, synowi Iszaja (1Krn 10,13-14,
‘dodatek’ do 1Sm 31)45. Mimo, i¿ napisane jest, ¿e radzi³ siê wiêc Saul Jahwe,
story Dedicated to the Memory of Jacob Liver (Tel Aviv: Tel Aviv University Press, 1972), s. 222230 (hebr.); R. Borger, H. Tadmor, „Zwei Beiträge zur alttestamentlichen Wissenschaft aufground
der Inschriften Tiglatpilesers III,” Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 94 (1982),
s. 244-251, zw³. 250-251; I. Ephal, The Ancient Arabs: Nomads on the Borders of the Fertile Crescent 9th-5th Centuries B.C. (Jerusalem: Magnes Press / Leiden: E.J. Brill, 1982), s. 65-71; H. Tadmor, The Inscriptions of Tiglath-pileser III King of Assyria: Critical Edition, with Introduction,
Translations and Commentary (Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities, 1994),
s. 178-179.
43
Odnonie do inskrypcji z Siloe, zob. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the
Old Testament, s. 321b; F.W. Dobbs-Allsopp, J.J.M. Roberts, C.L. Seow, R.E. Whitaker, Hebrew
Inscriptions: Texts from the Biblical Period of the Monarchy with Concordance (New Haven and
London: Yale University Press, 2005), s. 499-506.
44
Odnonie do szczegó³ów zob. I. Himbaza, „Le mur de Manassé (2 Chr xxxiii 14) entre archéologues et théologiens,” Vetus Testamentum, 57 (2007), s. 283-294. Warto tak¿e nadmieniæ, ¿e
du¿e fragmenty 1Krn 12,1-41 najprawdopodobniej opieraj¹ siê na rzeczywistym spisie (spisach),
do którego Kronikarz mia³ dostêp.
45
Odnonie do tych wersetów z Krn, zob. I. Kalimi, Reshaping of Ancient Israelite History in
Chronicles, s. 139-140, 209-210, 339.

HISTORIA, HISTORIOGRAFIA A WIARYGODNOÆ HISTORYCZNA

19

lecz Jahwe mu nie odpowiedzia³ (1Sm 28,6; zob. tak¿e werset 15), Kronikarz
pisze, ¿e Saul nie radzi³ siê Jahwe. Jego zdaniem, jeli Pan nie odpowiada³ Saulowi, znaczy to, ¿e tak naprawdê Saul nie radzi³ siê Pana, poniewa¿ bliski jest
Jahwe wszystkim, którzy Go wzywaj¹, wszystkim, którzy wzywaj¹ Go szczerze
(Ps 145,18)46.
(2) Kronikarz czyta³ w materiale ród³owym: Zostawili tam [Filistyni] swych
bo¿ków, a Dawid i jego ludzie zabrali je (2Sm 5,21). Dla Kronikarza jest rzecz¹
niemo¿liw¹ (lub, jak kto woli – historyczn¹ niecis³oci¹), ¿eby Dawid, król
wybrany przez Boga (2Sm 5,2 / 1Krn 11,2; 1Krn 28,4 – ‘dodatek’) oraz ojciec
i za³o¿yciel królestwa Izraela nie zna³ przepisów Tory: Spalisz w ogniu pos¹gi
ich bóstw; nie bêdziesz pragn¹³ wzi¹æ dla siebie ani srebra, ani z³ota [które znajduj¹ siê] na nich (Pwt 7,25 zob. tak¿e werset 5; 12,3). Dla Kronikarza jest tak¿e
nie do przyjêcia, by Dawid zna³ Prawo, a mimo to wola³ je zlekcewa¿yæ z powodu ¿¹dzy zagarniêcia ³upów. Kronikarz zmieni³ wiêc treæ ród³a zgodnie ze swoj¹ ocen¹ historyczn¹ wielkiej postaci Izraela i napisa³, jak post¹pi³ Dawid: [Filistyni] porzucili tam swoje bo¿ki, a Dawid rozkaza³ spaliæ je w ogniu (1Krn
14,12). Innymi s³owy, Dawid zna³ Prawo i post¹pi³ zgodnie z przepisem47.
(3) Kronikarz czyta³ ród³o dotycz¹ce miast, które Salomon da³ Chiramowi
w zamian za dostarczone materia³y na budowê wi¹tyni i pa³acu (1Krl 9,10-13).
Pyta³ sam siebie, czy by³o prawdopodobne, ¿eby Salomon, najbogatszy król izraelski w dziejach48, ten, któremu Pan z³o¿y³ obietnicê: A nadto dam ci to, o co nie
prosi³e, a wiêc takie bogactwo i s³awê, ¿e ¿aden z królów nie bêdzie siê móg³
z tob¹ równaæ p o w s z y s t k i e d n i t w o j e (1Krl 3,13)49, naprawdê nie by³
w stanie zap³aciæ za materia³y nabyte od Chirama? Czy mo¿liwe jest, ¿eby wybrany przez Boga król Salomon (1Krn 28,5-6; 29,1 – ‘dodatki’)50, przekaza³ czêæ
Zob. tak¿e Ezd 8,22b: „rêka Boga naszego czuwa ³askawie nad wszystkimi, którzy do
Niego siê zwracaj¹, a srogi gniew Jego kieruje siê przeciw wszystkim, którzy od Niego odchodz¹” (por. werset 31). Odnonie do tej koncepcji Kronikarza, zob. 1Krn 28,9; 2Krn 15,2; oraz szczegó³owe omówienie w: I. Kalimi, Reshaping of Ancient Israelite History in Chronicles, s. 327-329.
47
Szczegó³owe omówienie w: I. Kalimi, Reshaping of Ancient Israelite History in Chronicles,
s. 154-156.
48
Zob. 2Krn 8,17-18 / 1Krl 9,26-28; 2Krn 9,9-11.17-21 / 1Krl 10,10-12.18-22.
49
W paralelnym tekcie Kronikarz wzmacnia tê Bo¿¹ obietnicê, zmieniaj¹c i rozbudowuj¹c
wczeniejszy tekst: „obdarujê ciê bogactwem, skarbami i chwa³¹, jakich nie mieli królowie
p r z e d t o b ¹ i nie bêd¹ mieli p o t o b i e” (2Krn 1,12). Zob. I. Kalimi, Reshaping of Ancient
Israelite History in Chronicles, s. 40-42, 223, 312-313.
50
1Krn 28,6 nawi¹zuje do Proroctwa Natana w 1Krn 17,11-13 / 2Sm 7,12-14. W obu tych
miejscach Kronikarz prawdopodobnie opar³ swoje stwierdzenie na 1Krl 2,15b: „dla mnie (= Adoniasza) by³a w³adza królewska; ale na kogo innego przesz³a w³adza królewska i dosta³a siê memu
bratu [= Salomonowi]; gdy¿ z woli Pana mu przypad³a”. Skoro król Salomon zosta³ wybrany
przez Pana na nastêpcê swego ojca i budowniczego wi¹tyni, wyklucza to prawdopodobieñstwo
przeciwstawnej historii z 1Krl 1-2. Któ¿ sprzeciwi³by siê temu, kogo Pan sam wybra³? Zatem Kronikarz ca³kowicie pomija tê historiê.
46
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Ziemi Obiecanej obcemu w³adcy w zamian za z³oto i drewno? Dla Kronikarza
odpowied na te pytania by³a zdecydowanie negatywna. Nie dopuszcza³ mo¿liwoci, ¿e Pan nie dotrzyma³ obietnicy danej Salomonowi, a przynajmniej nie dotrzyma³ jej w pe³ni. Zakwestionowa³ wiêc prawdopodobieñstwo informacji zawartej w Ksiêdze Królów i ca³kowicie j¹ odrzuci³. Stosownie do tego Kronikarz odwróci³ ca³¹ historiê i napisa³: Po up³ywie dwudziestu lat, w czasie których zbudowa³ Salomon wi¹tyniê Jahwe i swój pa³ac, odbudowa³ te¿ miasta, które Chiram
da³ Salomonowi, i odda³ je na mieszkanie synom Izraela (2Krn 8,1-2)51.
Ogólnie bior¹c, dokonana przez Kronikarza ewaluacja wczeniejszych tekstów sprawia, ¿e dostrzega on potrzebê podania wyjanienia jakiego historycznego wydarzenia (pierwszy z omówionych tu przyk³adów); albo rozwik³ania
sprzecznoci miêdzy wczeniejszym ród³em a Tor¹ (drugi przyk³ad); albo zapobie¿enia wewnêtrznej sprzecznoci (trzeci przyk³ad). Przyjêcie podejcia, którego próbka zosta³a zaprezentowana powy¿ej, stawia Kronikarza w innym, du¿o
korzystniejszym wietle. Nie fa³szowa³ wydarzeñ, lecz raczej ocenia³ je z innej
perspektywy, posiadaj¹cej w³asn¹ logikê i sposób uzasadniania. Nie znaczy to
jednak, ¿e my, wspó³czeni historycy, musimy akceptowaæ metody Kronikarza
i uznawaæ je za uprawnione.

III. KOMPONOWANIE HISTORII: DIALEKTYKA MIÊDZY
TERANIEJSZOCI¥ A PRZESZ£OCI¥
Pisanie historii – jakiejkolwiek historii – nie jest równoznaczne ze zwyk³ym
opisem przesz³ych zdarzeñ, instytucji, postaci itp. Przeciwnie, oznacza tak¿e patrzenie na przesz³oæ z punktu widzenia historyka: jego w³asnego czasu, miejsca,
okolicznoci spo³ecznych, religijnych, kulturowych i politycznych. Tak wiêc
przesz³oæ’ nigdy nie jest tylko ‘przesz³oci¹’ i prawdê mówi¹c, nigdy nie jest
martwa. Podlega ci¹g³emu kszta³towaniu i przekszta³caniu, w zale¿noci od miejsca, czasu i ró¿norodnych okolicznoci pracy historyka. Tak¿e historyk  ka¿dy
historyk  jest wytworem historii, w której wzrasta, ¿yje i tworzy, w nie mniejszym stopniu ni¿ historia, która stanowi neutralny przedmiot badañ, wiedzy
i pisarstwa historyka. Zatem ka¿de rozumienie wydarzeñ historycznych samo
w sobie jest ju¿ historyczne, gdy¿ stanowi swoiste po³¹czenie tematu historycznego i subiektywnych warunków pracy historyka – nie podlegaj¹cych jego
kontroli  oraz jego osobowoci.
Kilka rozdzia³ów mojej ksi¹¿ki An Ancient Israelite Historian powiêci³em
wykazaniu, ¿e Kronikarz by³ uwarunkowany swoim czasem, miejscem i kontek51

Obszerniej na ten temat w: I. Kalimi, Reshaping of Ancient Israelite History, s. 40-42.
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stami historycznymi. W³anie jako taki – a nikt nie mo¿e pomijaæ wspomnianych
czynników – Kronikarz wybiera z wczeniejszych tekstów i w¹tków dotycz¹cych
przesz³oci Izraela te, które maj¹ odniesienie do spraw wa¿nych dla niego samego i jego odbiorców. Ocenia te teksty i w¹tki, opowiadaj¹c historiê z perspektywy swojego kontekstu spo³eczno-historycznego i jego norm, z uwzglêdnieniem
literackich i religijnych standardów, oraz spraw ¿ywotnych dla jego pokolenia.
Innymi s³owy, Ksiêga Kronik przede wszystkim przedstawia pogl¹dy autora na
przesz³oæ, ujmowan¹ przez niego w taki sposób, aby mia³a zastosowanie do jego
czasu i pokolenia, natomiast mniej wa¿ne jest dok³adne przedstawienie czasów
i pokoleñ, o których jest mowa.
Faktem jest, ¿e przes³anie Kronikarza zdecydowanie ró¿ni siê od przes³ania
wczeniejszych dzie³ biblijno-historycznych, gdy¿ skierowane by³o do innego
czasu, miejsca i odbiorców. Zosta³o dostosowane do wspó³czesnych mu lokalnych i nowych okolicznoci historycznych. Nale¿y wiêc oceniæ dzie³o Kronikarza jako znacz¹cy wk³ad w dialektykê miêdzy historykiem okresu Drugiej wi¹tyni a historykiem okresu sprzed niewoli babiloñskiej, przez ponowne opowiedzenie historii Izraelitów, zw³aszcza Judejczyków, z czasów Dawida i dynastii
Dawidowej. Taka dialektyka przynosi z sob¹ ocenê historii Izraela z perspektywy historyka epoki Drugiej Wspólnoty (= gmina jerozolimska po powrocie
z wygnania). Poni¿sze przyk³ady ilustruj¹ moj¹ tezê:
(1) Kronikarz skupia siê w swoim dziele na pokoleniu Judy, na dziejach dynastii Dawidowej, przypisuj¹c szczególne znaczenie Jerozolimie, wi¹tyni jerozolimskiej, sprawowanemu w niej kultowi oraz tym, którzy go sprawowali. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e skupienie uwagi Kronikarza na tych zagadnieniach wyrasta
z funkcji, jakie pe³ni³y w jego w³asnych czasach. Innymi s³owy, stara siê on
uwydatniæ wiêtoæ i nadrzêdnoæ wspó³czesnej mu wi¹tyni i swojego miasta 
Jerozolimy, oraz swojej judzkiej wspólnoty w Yehud Medinta (= Prowincja Judy)
i jej przywódców – Ananiego (potomek Dawida) oraz arcykap³ana. Kronikarz
opisuje arcykap³ana w królestwie Judy zgodnie z wizerunkiem tej instytucji
w jego w³asnych czasach w Yehud Medinta52. Poniewa¿ o lewitach pisze du¿o
i pochlebnie53, prawdopodobnie by³ jednym z nich.
(2) Kronikarz opisuje Jerozolimê jako miejsce, gdzie Dawid i jego synowie
mieszkali prawie nieprzerwanie od zdobycia miasta przez Dawida, przypuszczalnie do czasów Kronikarza za panowania perskiego (koniec V – pierwsze æwieræwiecze IV w. p.n.e.). Wydaje siê, ¿e g³ównym celem Kronikarza by³o przedstawienie Jerozolimy jako miasta ostatecznego i niemal nieprzerwanego zamieszkania potomków Dawida. Co wiêcej, wykorzystuje spis mieszkañców JerozoliZob. I. Kalimi, Reshaping of Ancient Israelite History, s. 140-142, 182-185.
Zob. np. 1Krn 15,11-24; 23-26; 16,4 („dodatki”); i por. 2Krn 34,30 z paralelnym tekstem
w 2Krl 23,2.
52
53
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my po niewoli babiloñskiej z Neh 11 jako zwieñczenie genealogicznego i etnograficznego wprowadzenia do swojego dzie³a (1Krn 1-9), chocia¿ genealogie
urywaj¹ siê na rodzie Saula (1Krn 8,29-38 – ‘dodatek’) i tragicznej mierci Saula i jego synów (1Krn 10 / 1Sm 31)54. Obraz, jaki wy³ania siê z 1Krn 9, ukazuje
Jerozolimê zamieszkan¹ dobrowolnie przez ca³ego Izraela. Miasto stanowi³o centrum ca³ego narodu, zarówno pó³nocnych, jak i po³udniowych plemion. Ponadto,
przez wprowadzenie licznych zmian w tekcie Ksiêgi Samuela i jedyny w swoim rodzaju opis zdobycia miasta, Kronikarz najprawdopodobniej stara siê podbudowaæ reputacjê wspó³czesnej sobie Jerozolimy – miasta wyludnionego i prowincjonalnego (Neh 11,3-19 / 1Krn 9,2-17) – i uczyniæ j¹ atrakcyjnym i po¿¹danym orodkiem ca³ego narodu dla potencjalnych repatriantów. Innymi s³owy,
Kronikarz prawdopodobnie usi³uje zachêciæ wspó³czesnych mieszkañców Yehud
Medinta, jak i ¯ydów z diaspory (zw³aszcza egipskich i babiloñskich Gola =
wysiedlonych), ¿eby sprowadzili siê do Jerozolimy i zamieszkali w niej na sta³e.
Pokazuje wiêc, jak wa¿ne jest to miasto dla religii oraz ¿e potomkowie jedynej
prawowitej dynastii niemal zawsze byli i nadal s¹ (Anani, wymieniony na siódmym miejscu w 1Krn 3,24 i na papirusach z Elefantyny)55 – sta³ymi mieszkañcami Jerozolimy. Nie zapominajmy, ¿e zaledwie kilka lat wczeniej Nehemiasz
zmusi³ niektórych ¯ydów z prowincji do osiedlenia siê w wyludnionej Jerozolimie56.
(3) Za spraw¹ ró¿nych zabiegów literackich, Kronikarz stara siê uwydatniæ
nadzwyczajn¹ wiêtoæ wi¹tyni, jej lokalizacji, sprzêtów i s³ug, przypuszczalnie
po to, by podkreliæ wiêtoæ i znaczenie wspó³czesnej mu niewielkiej, niezbyt
okaza³ej i skromnie wyposa¿onej wi¹tyni. £¹czy umiejscowienie wi¹tyni
z ofiar¹ Izaaka (Aqedah; Rdz 22,1-19), o czym nie wspomina paralelny tekst
z Ksiêgi Królów (2Krn 3,1 – ‘dodatek’ do 1Krl 6). Wyrane odniesienia do opowieci o Aqedah, spisie ludnoci i klepisku Arauna (2Sm 24 / 1Krn 21,1-22,1)
prawdopodobnie mia³y na celu przydanie wi¹tyni Zorobabela szczególnej wietnoci, gdy¿ nie dorównywa³a wi¹tyni Salomona ani wielkoci¹, ani bogactwem,
ani wyposa¿eniem do sprawowania kultu57. Mo¿na te¿ z wszelkim prawdopodobieñstwem widzieæ w tym ukryt¹ polemikê wymierzon¹ przeciw wiêtemu
54
Aby stworzyæ literack¹ ³¹cznoæ miêdzy genealogi¹ rodu Saula a opowieci¹ o mierci Saula, Kronikarz powtarza tê genealogiê tak¿e w 1Krn 9,39-44 (ponowne powtórzenie / Wiederaufnahme); zob. I. Kalimi, An Ancient Israelite Historian, s. 92.
55
Zob. tak¿e wy¿ej, czêæ II, przyk³ad 2 w niniejszym artykule.
56
Zob. I. Kalimi, An Ancient Israelite Historian, s. 85-108, 125-141. Warto dodaæ, ¿e w faktyczna sytuacja Jerozolimy niewiele siê zmieni³a przez te sto lat, od czasu wczeniejszego proroctwa-zachêty Zachariasza, dotycz¹cego miasta (Za 8).
57
Obszerniejsze omówienie w: I. Kalimi, „The Land / Mount Moriah, and the Site of the Jerusalem Temple in Biblical Historical Writing,” Early Jewish Exegesis and Theological Controversy: Studies in Scriptures in the Shadow of Internal and External Controversies (JCH 2; Assen,
Royal Van Gorcum, 2002), s. 9-32 zw³aszcza 25-31.
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miejscu Samarytan na górze Garizim, o to, które miejsce kultu jest wybrane
i najwiêtsze58.
(4) W odró¿nieniu od swego wzorca, tj. historii deuteronomistycznej (2Krl
24,8-17), Kronikarz podkrela, ¿e Nabuchodonozor II wywióz³ naczynia wi¹tynne za panowania Jojakima (597 r. p.n.e.) i ¿e nie dozna³y one uszczerbku (2Krn
36,10). Podobnie post¹piono te¿ z pozosta³ymi naczyniami wi¹tynnymi póniej,
kiedy Nabuchodonozor zniszczy³ wi¹tyniê i Jerozolimê (587/6 r. p.n.e.; 2Krn
36,18 – ‘dodatek’). Innymi s³owy, wszystkie wiête naczynia by³y w Babilonie
czekaj¹c a¿ Bóg skieruje na nie sw¹ uwagê i sprowadzi je z powrotem. I taki rzeczywicie by³ bieg wydarzeñ, kiedy Szeszbassar przyprowadzi³ powracaj¹cych
wygnañców do Syjonu i przyniós³ ze sob¹ naczynia ze wi¹tyni Jahwe, które Nabuchodonozor kaza³ zabraæ z Jeruzalem (Ezd 1,7; zob. tak¿e 5,13-15; 6,5). Mówi¹c jeszcze inaczej, Kronikarz chcia³ w ten sposób wyraziæ myl, ¿e naczynia
wi¹tyni Zorobabela, a wiêc jego w³asnej, wspó³czesnej mu wi¹tyni, to te same,
jakie znajdowa³y siê w wi¹tyni Salomona. Jest to najwyraniej polemika z tymi,
którzy negowali znaczenie ubogiej wi¹tyni Zorobabela i nie powa¿ali jej, co znalaz³o wyraz w Ksiêdze Aggeusza i innych pismach z okresu Drugiej wi¹tyni59.
(5) Jak odnotowano ju¿ w literaturze przedmiotu, Kronikarz ocenia postaci
epoki monarchicznej (takie jak Dawid i Salomon) oraz ich czyny, jak gdyby ju¿
w owych dawnych czasach istnia³y dzie³a Deuteronomisty i Kap³añskie, tak jak
za jego czasów, w epoce perskiej60.
(6) Kronikarz pomija ostatni¹ czêæ edyktu Cyrusa. Zdecydowa³ siê zakoñczyæ swoje dzie³o wezwaniem do powrotu do ziemi Izraela, ìòéå niechaj wraca.
Takie zakoñczenie wydaje siê praktyczn¹ syjonistyczn¹’ zachêt¹ do powrotu
z istniej¹cych wspólnot ¿ydowskich Gola do Yehud Medinta61.
Zob. I. Kalimi, „The Affiliation of Abraham and the Aqedah with Zion / Gerizim in Jewish
and Samaritan Sources,” Early Jewish Exegesis and Theological Controversy, s. 33-58; I. Kalimi,
J.D. Purvis, The Hiding of the Temple Vessels in Jewish and Samaritan Literature, „Catholic Biblical Quarterly” 56 (1994), s. 679-685.
59
Przechowanie naczyñ wi¹tynnych w Babilonie, co podkrela zarówno Kronikarz jak i Ezdrasz (1-6) mo¿na przeciwstawiæ tradycjom obecnym w literaturze ¿ydowskiej i samarytañskiej,
które utrzymuj¹, ¿e czêæ wyposa¿enia wi¹tyni, z naczyniami w³¹cznie, zosta³a ukryta w ziemi a¿
do czasów eschatologicznych, kiedy na nowo zostanie przywrócone sprawowanie kultu. Zob.
I. Kalimi, „The Affiliation of Abraham and the Aqedah with Zion / Gerizim,” Early Jewish Exegesis and Theological Controversy, s. 33-58; tego¿, „The Twilight of Jerusalem: King Jehoiachin and
the Temple’s Vessels in the Deuteronomistic and Chronistic History,” An Ancient Israelite Historian, s. 115-123.
60
Zob. przyk³ady w: I. Kalimi, Reshaping of Ancient Israelite History, s. 142-147, 149-156.
61
Zob. I. Kalimi, An Ancient Israelite Historian, s. 152-155. S¹ te¿ inne przyk³ady potwierdzaj¹ce mój punkt widzenia, zob. tego¿, Reshaping of Ancient Israelite History, s. 140-158, 182185, 279-280, 289-290, 312 przyp. 38, 314 przyp. 44; tego¿, „The Land / Mount Moriah”, Early
Jewish Exegesis and Theological Controversy, s. 9-32 zw³. 25-31. Zob. tak¿e tego¿, An Ancient
Israelite Historian, s. 85-157.
58
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Podsumowuj¹c powy¿sze nale¿y powiedzieæ, ¿e wed³ug naszej znajomoci
róde³, Kroniki s¹ pierwszym tego rodzaju dzie³em w rodkowym okresie Drugiej wi¹tyni62. Wydaje siê, i¿ utwór ten odpowiada³ na wielkie zapotrzebowanie
ówczesnego pokolenia, z uwagi na rozwój norm spo³ecznych, religijnych, jêzykowych i literackich, zw³aszcza od czasu Ksiêgi Samuela i Królów wiele pokoleñ wstecz. Stosownie do tego, Kroniki i Kronikarz reprezentuj¹ zasadê, ¿e ka¿de pokolenie ma swoj¹ w³asn¹ historiografiê i w³asnego historyka”. A poniewa¿
veritas filia temporis63, Kroniki s¹ w³aciwym utworem, „prawdziwym” dla
swego czasu, miejsca i odbiorców.
*
Niniejszy artyku³ stanowi próbê ukazania Ksiêgi Kronik w wietle badañ
historycznych, aby oddaæ sprawiedliwoæ dzie³u i jego autorowi. Prowadzi to do
wniosku, ¿e zasadniczo Ksiêga jako ca³oæ pod wzglêdem gatunku literackiego
jest historiografi¹ (a dok³adnie mówi¹c, ‘sakralno-dydaktycznym’ pisarstwem
historycznym), tzn. ¿e zawarta w Ksiêdze ‘filozofia historii’ jest g³ównie teologiczna, a jej cel jest dydaktyczny. Wystêpowanie wyolbrzymionych liczb, fikcyjnych mów i modlitw, refleksji teologicznej, wewnêtrznej interpretacji i elementów midraszu, nie podwa¿a powy¿szej definicji.
Jako historyk, Kronikarz ocenia ród³a na swój w³asny, specyficzny sposób
i robi to zgodnie z w³asnymi normami historycznymi, kulturowymi i religijnymi.
Celem Kronikarza nie jest proste opisanie minionych zdarzeñ, instytucji i postaci, lecz tak¿e ogl¹danie historii przez pryzmat konkretnego kontekstu w³asnego
czasu, miejsca oraz sytuacji spo³ecznej, religijnej, kulturowej i politycznej. Dlatego te¿, jako kto, kto jest uwarunkowany swoim czasem, miejscem i kontekstem historycznym, Kronikarz wybiera z wczeniejszych tekstów i w¹tków
z przesz³oci Izraela, te, które maj¹ zwi¹zek ze sprawami wa¿nymi dla niego
i jego odbiorców. Dokonuje oceny owych tekstów i w¹tków, odtwarzaj¹c przesz³oæ z perspektywy w³asnego kontekstu spo³eczno-historycznego i obowi¹zuj¹cych w nim norm oraz standardów literackich i ¿ywotnych kwestii religijnych.
Ksiêgê nale¿y rozumieæ zatem w wietle kontekstu historycznego, w którym
Kronikarz podejmuje siê opracowania róde³.
Podejcie zaprezentowane w niniejszym artykule ukazuje Kronikarza w zdecydowanie innym i o wiele korzystniejszym wietle, ani¿eli wiêkszoæ dotychJestem zdania, ¿e deuteronomistyczne dzie³o historyczne podlega³o podwójnej redakcji:
w wiêkszoci spisane zosta³o w epoce monarchicznej (prawdopodobnie za czasów Jozjasza), a ukoñczone w okresie niewoli babiloñskiej, ok. 550 r. p.n.e. Szczegó³owe odniesienia w: I. Kalimi, ‘The
Land / Mount Moriah’. Early Jewish Exegesis and Theological Controversy, s. 23-24 przyp. 40.
63
Odnonie do tego powiedzenia zob. inspiruj¹cy artyku³: B. Dooley, ‘Veritas filia Temporis’:
Experience and Belief in Early Modern Culture, „Journal of the History of Ideas” 60 (1999),
s. 487-504.
62
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czasowych opracowañ naukowych. Kronikarz ocenia³ dawny materia³ z perspektywy, która posiada³a w³asn¹ logikê i system uzasadniania. Nie znaczy to jednak,
¿e wspó³czesny historyk ma akceptowaæ sposób pracy Kronikarza i bezkrytycznie ufaæ jego metodzie historycznej, ale musi dostrzec, ¿e w opisie niektórych
wydarzeñ czy ich szczegó³ów tkwi ziarno prawdy. Rol¹ wspó³czesnego historyka jest dokonaæ bardzo wnikliwej oceny tego intryguj¹cego dokumentu, aby
wydobyæ potencjalne dane historyczne dotycz¹ce okresu sprzed i po niewoli babiloñskiej.
Z ang. prze³. MA£GORZATA WIERTLEWSKA

SUMMARY
The purpose of this article is to express, expand and sharpen views concerning history,
historiography, historical evaluation and reliability, and the main literary nature of the book of
Chronicles as a whole in its own historical context. These are vital issues that have direct
implications for understanding the book, its content, its purpose, and credibility as a source for the
history of Israel in the monarchic period, and for the development of Judaism in the Second Temple
era. In order to accomplish this task, some common features of the Chronicler’s writing and the
related ancient Near Eastern and Greco-Roman historical writings are provided. Furthermore, the
presumed Chronicler’s lines of thought and his evaluations of sources are scrutinized and
exemplified, and the historical trustworthiness of some details, which appear only in Chronicles, is
examined in order to demonstrate that the book contains some potential reliable data.

Key words:
Chronicles, Chronicler, historiography, reshaping of history, dialectic between the present
and the past, reliability
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Ojcowskie pouczenie m¹drociowe w Ksiêdze Przys³ów (2,1.5)
Paternal Wisdom Instruction in the Book of Proverbs (2:1.5)

Niniejszy artyku³ stanowi kontynuacjê i dopowiedzenie do pierwszego, który ukaza³ siê wczeniej1. Obecnie zaproponowany tekst jest równie bogaty
w treæ, teologiê i m¹droæ, jak¿e przydatn¹ w ustaleniu poprawnych relacji miêdzy nauczycielem a uczniem lub rodzicem a dzieckiem:
w. 1: Synu mój, je¿eli przyjmiesz moje s³owa
i przechowasz w sobie moje przykazania
w. 5: zrozumiesz wówczas bojañ Jahwe
i dojdziesz do poznania Boga!
Najbli¿szy kontekst w. 2,1-22 stanowi drugie z serii pouczeñ, przy czym kolejne czêci ³¹cz¹ siê ze sob¹ stale pojawiaj¹cym siê warunkiem: jeli, co czyni pouczenie rodzajem obietnicy2. Komentatorzy zwracaj¹ uwagê, ¿e rozdzia³ ten
wprowadza uzdrawiaj¹c¹ korektê w typowe rozumienie nauczania w spo³ecznoci izraelskiej, uwa¿anego za sztukê trudn¹, wymagaj¹c¹ bezdyskusyjnego pos³uszeñstwa, nak³adaj¹cego szereg obowi¹zków, posilaj¹cego siê nieustannymi
napomnieniami i reprymendami, bez odpowiedniego systemu zachêt i szerszego
uzasadnienia3. Jest tak¿e znakomitym przed³u¿eniem woli nauczyciela, wyra¿onej w wersie 1,8, ale w ³agodniejszej formie. Nie ma ju¿ bowiem s³uchaj, lecz
je¿eli przyjmiesz. Ca³oæ tekst u dzieli siê na:
a) w. 1-4: czêæ jeli, podaj¹c¹ konkretne warunki i dotycz¹c¹ otwartoci
i gotowoci podjêcia trudu zdobywania m¹droci nauczyciela;
1
2
3

Por. „Poznañskie Studia Teologiczne” 22/2008, s. 43-54.
Podobnie do 3,21-26; 4,10-19; 6,20-35.
Por. M.V. Fox, The Pedagogy of Proverbs 2, JBL 113/1994, s. 233.

28

JANUSZ NAWROT

b) w. 5-8: czêæ spe³niaj¹c¹ obietnice ze wzglêdu na wiernoæ Jahwe;
c) w. 9-11: czêæ podejmuj¹c¹ obietnice w. 5 z uzasadnieniem w³asnym;
d) w. 12-15: czêæ dotycz¹c¹ korzyci doczesnych z nabycia m¹droci (wyrwania ze z³ego towarzystwa);
e) w. 16-19: czêæ dotycz¹c¹ innych korzyci doczesnych z nabycia m¹droci (wyrwania z towarzystwa kobiety podstêpnej);
f) w. 20-22: czêæ o tematyce sprawiedliwoci z odpowiednim uzasadnieniem
o losie sprawiedliwych i bezbo¿nych4;
Sporód licznych korzyci z nabywania m¹droci wybieramy pierwsz¹, najbardziej bodaj po¿¹dan¹, poniewa¿ wynosz¹c¹ na najwy¿sze poziomy cz³owieczeñstwa w jego wysi³kach do zjednoczenia z Bogiem. Wszystkie pozosta³e korzyci w wersach 5-22 mo¿na uznaæ za sk³adniki pierwszej: nabycia bojani
Bo¿ej i poznania samego Wszechmocnego.
W wersie 1 znajduje siê sekcja trzech zdañ warunkowych, opisuj¹cych postawê m³odzieñca pragn¹cego nabyæ m¹droæ. Wyró¿niæ tu trzeba wpierw sam¹
zachêtê, wzmiankowan¹ trzykrotnym pojawieniem siê spójnika warunkowego ~ai, jeli, po którym  pocz¹wszy od wersetu 5, a nastêpnie w wersie 9  nastêpuj¹ dwie motywacje, wprowadzone przys³ówkiem za', wówczas, wtedy. Ukazuj¹ one szczêliwe konsekwencje postawy pos³uszeñstwa okazywanego pouczeniom.
Wersety 1-2 przedstawiaj¹ koniecznoæ pos³usznego nastawiania ucha na
mowy dowiadczonego nauczyciela. Oznacza to, ¿e m³ody adept m¹droci musi
zaakceptowaæ pouczenia jako wartociowe dla siebie, zapamiêtaæ je i uczyniæ
z nich centrum swego postêpowania5. Autor przyrzeka m¹droæ bêd¹c¹ darem
Pana, jeli syn zechce wiernie, tzn. ponad wszelkie bogactwa i dobra tej ziemi,
pod¹¿aæ drog¹ wskazanej propozycji. Staje siê on wówczas jak wi¹tynia Salomona, która kryje w sobie, jak sanktuarium, Bo¿e s³owo. W odró¿nieniu od wi¹tyñ pogañskich, które ukrywa³y pos¹gi idoli uczynionych ludzk¹ rêk¹, którymi
ci sami ludzie usi³owali manipulowaæ za pomoc¹ niezliczonych praktyk magicznych i zaklêæ, uczeñ Pana sam poddaje siê Jego instrukcjom przyjmuj¹c je z pe³n¹ gotowoci otwartoci¹ i zachowuj¹c je w sercu6. Nale¿y jednak zwróciæ uwa4
Por. R.E. Murphy, Wisdom Literature: Job, Proverbs, Ruth, Canticles, Ecclesiastes and Esther, FOTL XIII, Eerdmans Publ. Comp., Grand Rapids 1981, s. 56.
5
Por. D.A. Garrett, dz. cyt., s. 75. Zawarte w w. 2 terminy paralelne ble, „serce” oraz !z<a,o ucho
odnosz¹ do percepcji ludzkiego organizmu, zarówno zewnêtrznej jak i wewnêtrznej, por. C. Toy,
A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Proverbs, ICC, T & T Clark, Edinburgh
1977, s. 33.
6
Kol 3,16 dorzuca tu tak¿e ¿yczenie, by s³owo Chrystusa przebywa³o w uczniach z ca³ym
swym bogactwem. Stan¹ siê wówczas sami jakby ród³em pouczeñ wzajemnych w tym, co sami
zachowuj¹ z Bo¿ej nauki, por. B.K. Waltke, dz. cyt., s. 219.

OJCOWSKIE POUCZENIE M¥DROCIOWE W KSIÊDZE PRZYS£ÓW (2,1.5)

29

gê tak¿e na sam¹ postawê nauczyciela, który wdra¿a syna w to, co sam wyznaje
i co uwa¿a za najbardziej wartociowe, czyni¹c z tego nadrzêdny cel swego ¿ycia. Postawa taka bierze siê z ewidentnego dowiadczenia osobistego, które op³aci³o siê w jego ¿yciu i które chce on teraz przekazaæ nastêpcy, by ten dalej kontynuowa³ jego drogê. Godna podkrelenia jest tu zmiana stylu mowy nauczyciela dziêki zastosowaniu spójnika warunkowego -~ai, którego najwa¿niejsz¹ funkcj¹ jest uszanowanie wolnoci wyboru ucznia. Jest to typowy dla nurtu m¹drociowego sposób zachêty do podjêcia trudnej drogi wartociowego ¿ycia7.
W wejciu na tak trudn¹ drogê zachowanie wolnoci wyboru stanowi rzeczywicie conditio sine qua non szczeroci postanowienia, a potem wytrwa³oci w podjêtych postanowieniach. Nie mo¿na jednak interpretowaæ -~ai wy³¹cznie w kategoriach wolnoci wyboru. Struktura znaczeniowa tekstu wskazuje, ¿e kazuistyczna konstrukcja wersetu zbli¿a siê mocno do imperatywu8. Potwierdzeniem tej
tezy mo¿e byæ treæ kolejnych w. 3-4, która buduje coraz bardziej agresywn¹
aktywizacjê postawy m³odego adepta m¹droci. Nie zyska jej jedynie pasywnym
nadstawianiem ucha i otwartym sercem. Musi dojæ do przyzywania rozumu,
poddania mowy cnocie roztropnoci (w. 3), obudzenia w sobie pozytywnego
po¿¹dania jej jak srebra i poszukiwania, jak skarbu (w. 4)9.
Werset u³o¿ony zosta³ jako podwójny paralelizm synonimiczny miêdzy
rzeczownikami: rm,ae, mowa, wyk³ad, powiedzenie10 oraz hw"c.mi, nakaz, przykazanie, a tak¿e dwoma czasownikami: xq;l', przyj¹æ, otrzymaæ i !p;c', przechowaæ, ceniæ. Oznacza to, ¿e ojciecnauczyciel pragnie od synaucznia wiêcej ni¿
tylko prostego lub przypadkowego s³uchania11. Wyrazi siê to w pe³nej gotowoci
przyjêcia udzielanych nauk, co znaczy wiêcej ni¿ tylko otwartoci umys³u i uznania czego za praktyczne czy wartociowe. Takiej postawie musi wiêc towarzyszyæ dobra wola i zaanga¿owanie.
Zastosowany w omawianym wersecie pierwszy z rzeczowników, wed³ug 1,12 wskazuje, ¿e jego treci¹ s¹ hmol{v. ylev.mi, przys³owia Salomona, czyli zespó³
sentencji m¹drociowych, z których sk³ada siê pokany fragment Ksiêgi Przys³ów12. W powy¿ej zapisanej formie znajduje siê jeszcze w wersetach 4,10.20
7
W samej Ksiêdze Przys³ów por. 1,10.11; 2,3.4; 3,24.30.34; 4,16; 6,1.28; 9,12; 18,2;
19,19.26; 20,11; 22,27; 23,2.15.17.18; 24,11.14; 25,21; 27,22; 30,17.32.
8
Egzegeci zwracaj¹ uwagê na podobieñstwa struktury z egipskimi instrukcjami m¹drociowymi, por. C. Kayatz, dz. cyt., s. 15-17.
9
Teologicznie odpowiada to Jezusowej przypowieci o skarbie i perle w Mt 13,45-46. Por.
tak¿e O. Plöger, Sprüche Salomos, Neukirchener Vg, Neukirchen-Vluyn, 1984, s. 25.
10
Por. tak¿e w Rdz 49,21; Lb 24,4.16; Pwt 32,1; Joz 24,27; Hi 6,10.25-26; 8,2; 23,12; 33,3;
Ps 5,2; 19,15; 107,11; 138,4; 141,6; Prz 1,2; 4,10; 7,1; 8,8; 15,26; 16,24; 22,21.
11
T³umaczenia angielskie u¿ywaj¹ tu czasownika grasp, uchwyciæ, dog³êbnie zrozumieæ,
por. m.in. T. Longman III, dz. cyt., s. 119.
12
Dok³adniej dwie z jej wielkich czêci, mianowicie 10,1 oraz 25,1, definiowane jako przys³owia Salomona na okrelenie wielkich jednostek tekstowych w Ksiêdze.
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oraz 7,1. Ka¿dy z tych wersetów stanowi admonicjê skierowan¹ do syna przez
ojca-nauczyciela. Pierwszy z wymienionych cytatów w kontekcie w. 11 akcentuje przede wszystkim m¹droæ (hm'k.x') syna oraz  najprawdopodobniej  jego
moraln¹ prawoæ (^yTik.r;d>hi)13 jako skutek pos³uchu danego s³owom ojca14. Z kolei
w. 22 rzuca decyduj¹ce wiat³o na rozumienie wersetu 20. Skutkiem pos³uszeñstwa jest ¿ycie (~yYIx;)15 oraz lekarstwo (aPer>m;) dla cia³a. W ostatnim z wymienionych tekstów przyjêcie s³ów ojcowskich gwarantuje rozwój ¿ycia wewnêtrznego po³¹czony z d³ugim ¿yciem doczesnym, pe³nym Bo¿ego b³ogos³awieñstwa
(w. 2)16.
Z kolei hw"c.m,i stanowi z pewnoci¹ ucilenie pierwszego rzeczownika. Jest
on czêsty w tradycji deuteronomistycznej, w wersie 1b nie oznacza jednak przepisów Tory17, lecz w³asne s³owa nauczyciela, wyra¿aj¹ce najprawdopodobniej
ludzkie dowiadczenie, z którego bierze siê m¹droæ cz³owieka dojrza³ego18. Nie
mo¿na jednak pomijaæ faktu, ¿e w wielu tekstach biblijnych termin ten zdradza
sens dyskursu prze³o¿onego maj¹cego moc rozkazu i ¿¹daj¹cego podporz¹dkowania siê ucznia. Wed³ug wersetu 2,6 ojciec funduje swój autorytet nie na w³asnej pozycji patriarchalnej w rodzinie lub tradycji, lecz na samym Bogu. W rezultacie, pos³uszeñstwo lub niepos³uszeñstwo, prowadz¹ do ¿ycia lub mierci,
którym zarz¹dza jedynie najwy¿szy, Boski W³adca19. Wola zarówno ojca jak
i wola spo³ecznoci posiada swój autorytet zawsze w zgodzie z ostateczn¹ wol¹
Boga. Z tej racji hw"c.mi posiada wartoæ trwa³¹, która wykracza poza specyficzn¹
i jednostkow¹ sytuacjê20.
Czasownik xq;l' zawiera wa¿ne przes³anie i jest fundamentem wszystkich nastêpuj¹cych po nim warunków (w. 1b-4) oraz obietnic (w. 5-22)21. Znajomoæ
13
Termin ten pochodzi od czasownika %r;D', w stemie hipil prowadziæ, wieæ, które s¹ zbyt
nieprecyzyjne by ods³oni³y sens w. 10. Paralele zawarte w innych tekstach ksiêgi wskazuj¹ na
cie¿ki prawoci w znaczeniu moralnym wolnym od niegodziwoci, por. 2,13; 3,6, por. B.K.
Waltke, dz. cyt., s. 287.
14
M¹droæ taka jest darem samego Boga (2,6), jest tak¿e cenniejsza od wszystkich dóbr materialnych (Prz 4,7; 8,11).
15
Tu chodzi najpewniej o ¿ycie Bo¿e rozkwitaj¹ce w cz³owieku strzeg¹cym ojcowskich s³ów,
por. 4,23; 5,6; 6,23; 8,35.
16
W takim znaczeniu wystêpuje ono m.in. w Prz 3,21-22; 4,13; 8,35; 16,15; 21,21; 22,4. Takie ¿ycie, które nie bêdzie nigdy zniszczone przez mieræ, odnaleæ mo¿na m.in. w 4,22; 6,23;
10,17; 11,19; 12,28; 13,14; 15,31; 19,23; 22,4, por. B. K. Waltke, dz. cyt., s. 104-107.
17
Por. zw³aszcza w Pwt 4,2.40; 5,10.29.31; 6,1.2.17.25; 7,9.11; 8,1.2.6.11; 10,13;
11,1.8.13.22.27.28; 13,5.19; 15,5; 17,20; 19,9; 26,13.17.18; 27,1.10; 28,1.9.13.15.45; 30,8.10.11.16;
31,5.
18
Por. R.E. Murphy, Proverbs, WBC 22, Thomas Nelson Publ., Nashville 1998, wyd. komputerowe.
19
Por. Prz 3,1-2; 4,4; 6,20.23; 10,8; 13,13-14; 19,16.
20
Por. B.K. Waltke, dz. cyt., s. 220; TDOT VIII, s. 508-509.
21
Szerzej, por. TDOT VIII, s. 18-19.
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nauki tak wartociowej dla ¿ycia poci¹ga za sob¹ oczywiste zobowi¹zanie do
praktycznej realizacji. Dopiero taka postawa doprowadzi do ich pe³nej realizacji,
nie wystarczy samo przygl¹danie siê, ocenianie lub nawet teoretyczne zg³êbianie
umys³em22. Wymieniony ju¿ wy¿ej w. 4,10 zawiera ów czasownik z apelem do
syna o przyjêcie nauczania, które daje ¿ycie. Tym razem warto postawiæ akcent
na dobrowolnoæ przyjêcia (xq;w>), która powinna zrodziæ siê z najwy¿szej argumentacji, jak¹ jest w³anie mo¿noæ posiadania ¿ycia. Nie towarzyszy temu zatem ¿aden nacisk czy przymuszanie. Z kolei w. 8,10-11 zachêca grupê uczniów
do nabycia (Wxq.) nauki, która cenniejsza jest od z³ota i pere³. Taka zachêta oznacza przyjêcie postawy przewartociowania ¿ycia i oderwania go od doczesnych
i materialnych b³yskotek. Interesuj¹cy nas czasownik stanowi przed³u¿enie zachêty, jaka pojawi³a siê ju¿ w wersecie 6  s³uchajcie (W[m.vi). Taka sekwencja
nie oznacza rozwijania osobnych umiejêtnoci cz³owieka, lecz raczej konsekwencjê w kolejnych stopniach akceptacji tego, co siê s³yszy23. Wartoæ cenniejsza od
dóbr materialnych24 jest tym bardziej godna podkrelenia, ¿e zarówno srebro,
z³oto, per³y i klejnoty mog¹ cz³owieka zepsuæ i sprowadziæ z drogi m¹droci25,
podczas gdy ona sama nigdy do tego nie doprowadzi. Jej jedynym celem jest
sta³y wzrost wartoci ca³ego ludzkiego ¿ycia. Natomiast w Prz 9,9 zachêta skierowana jest do pouczaj¹cego, który  jeli ju¿ chce przekazywaæ sw¹ m¹droæ 
powinien wybieraæ uczniów m¹drych. M¹dry bowiem skorzysta z nauk i powiêkszy sw¹ m¹droæ, podobnie jak uczeñ wiat³y powiêkszy sw¹ wiedzê. Autor
wprawdzie nie dodaje tego w sposób jasny, lecz nauka p³yn¹ca z tekstu jest
czytelna: m¹dry skorzysta, podczas gdy g³upi  nie26. Za to w wersie 10,8 stwierdza ju¿ wprost, ¿e ten, kto chce przyj¹æ sercem (xQ;yI ble) wszelkie nakazy i pouczenia, ten ju¿ okazuje sw¹ m¹droæ27. Wynika ona z samego faktu, ¿e stale
Mówi o tym tak¿e Jk 1,22-25. Nie mo¿na nauczyæ siê jedziæ na rowerze nawet wówczas,
gdy pozna siê jego budowê i zalety jego funkcjonowania, por. M. Polanyi, Personal Knowledge:
Towards a Post-Critical Philosophy, Harper Torchbooks, New York 1962, s. 173-184.
23
Por. B.K. Waltke, dz. cyt., s. 399.
24
Por. np. Hi 22,24; 28,12-19; Ps 19,10-11; 119,72.127; Prz 3,13-14; 8,18-19; 16,16; Syr 7,19;
29,11; 41,12; 51,28;
25
Por. Syr 8,2; 31,5-6. Tak¿e wiele tekstów prorockich mówi o z³ocie i srebrze, które s³u¿¹ do
odlewania idoli, co sprowadza na bezdro¿a ¿ycia.
26
Na tym tle widaæ z kolei wielki krok naprzód, jakiego w relacji do m¹droci starotestamentowej dokonuje Jezus w przypowieci o siewcy w Mt 13,3-9. Jeli mêdrzec w Prz 9,9 ma kierowaæ
siê tylko do uczniów, którzy skorzystaj¹ z jego nauki, s³owo Bo¿e siane jest bez opamiêtania, bez
dba³oci o fakt, ¿e znakomita jego wiêkszoæ nie wyda oczekiwanego plonu. M¹droæ jednak przypowieci tkwi w fakcie, ¿e pad³szy na glebê ¿yzn¹ wyda plon przewy¿szaj¹cy ziarno stracone
w porze rzucania, co ostatecznie zwróci siê w³acicielowi. Poza tym Bóg jest tak niezmiernie hojny, ¿e ziarno s³owa pad³szy nawet w rodowisko nieurodzajne, nie wp³ynie znacz¹co na Jego zasobnoæ, por. C.L. Blomberg, Matthew. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, NIV NAC 22, Broadman Press, Nashville 1992, s. 214-215.
27
Jego m¹droæ serca przeciwstawia siê tu m¹droci cz³owieka w myl 3,7.
22
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czuje on niedosyt w³asnej m¹droci i dziêki temu staje siê otwarty na nowe pouczenia. Takie przyjêcie oznacza przede wszystkim uwewnêtrznienie tego, co
z zewn¹trz sp³ywa na cz³owieka. Nie pozostaje to jednak bezskuteczne, lecz
przejmuje cz³owieka od wewn¹trz, daj¹c mu w ten sposób mo¿noæ przemiany
¿ycia i stawania siê coraz lepszym28. Autor podkrela, ¿e taki cz³owiek, chocia¿
byæ mo¿e nie naby³ jeszcze m¹droci w stopniu zadowalaj¹cym, posiada ju¿ postawê, któr¹ mo¿na nazwaæ m¹dr¹. Daje mu ona bowiem sta³¹ okazjê do jej nabywania i nie zamyka go na najwa¿niejsze i najcenniejsze treci ¿ycia29.
Werset 5 stanowi pierwsz¹ z dwóch wspania³ych konsekwencji, jakie nast¹pi¹, jeli uczeñ zechce daæ pos³uch wskazówkom dawanym przez rodzicielskiego nauczyciela. Jest ni¹ mo¿noæ nabycia hw"hy> ta;r>yI, „bojani Pañskiej30 oraz
~yhil{a/ t[;d;, poznania Boga. Paralelnie tym wyra¿eniom towarzyszy tak¿e paralelny uk³ad czasowników: !yBi, zrozumieæ oraz ac'm', nabyæ, znaleæ.
Bojañ Pañska jest rzeczywistoci¹ bogat¹ w treæ, chocia¿ nie³atw¹ do
uchwycenia. Mimo ¿e poza Prologiem w 1-9 hw"hy> ta;r>yI, nie wystêpuje w Ksiêdze
w relacji do m¹droci, stanowi pewn¹ homogeniczn¹ ca³oæ31. Natomiast pojawia siê w cis³ej koneksji z wczeniejszym tekstem 1,7, u¿ytego w sensie opisowym, prezentuj¹cym bojañ Jahwe jako pocz¹tek wszelkiego poznawania, czyli
postawy otwartej na dalsze zg³êbianie m¹droci i karnoci. W Ksiêdze Przys³ów
jest on  jak siê wydaje  szczególnie ulubionym przez Autora sformu³owaniem
pojawiaj¹cym siê w kontekcie ludzkich postaw. I tak, w wersie 8,13 hagiograf
oznajmia, i¿ bojañ Jahwe równowa¿na jest z nienawici¹ wszelkiego z³a. Od
razu widaæ tu u¿ycie zwrotu w sensie moralnym: bojañ Jahwe oznacza mo¿liwe
pe³ne i trwa³e odwrócenie siê od czynionego dotychczas z³a. Mo¿e to oznaczaæ,
¿e w opinii hagiografa d¹¿enie do zdobycia m¹droci nie powinno byæ celem
samym w sobie, lecz musi byæ uzale¿nione od w³aciwych relacji z Jahwe, co
nie odbywa siê bez rezygnacji ze z³a. Jest to warunkiem koniecznym, by prawdziwa m¹droæ mog³a sp³ywaæ od Boga, nie z jakichkolwiek innych róde³32.
Wers 9,10 widzi w niej pocz¹tek m¹droci33. Brzmi to szczególnie realistycznie woW. 16,23  taki cz³owiek m¹droæ swego serca ujawni w mowie po¿ytecznej dla jego autorytetu i ¿ycia kolejnych s³uchaczy.
29
Cz³owiek m¹dry we w³asnym mniemaniu przepe³niony jest fa³szyw¹ m¹droci¹, która nie
pozwala zagociæ prawdziwie pouczaj¹cej m¹droci. Dlatego zd¹¿a do ruiny w³asnego ¿ycia (Oz
4,14), por. B.K. Waltke, dz. cyt., s. 459.
30
W z³o¿eniu ~yhil{a/ ha'r>yI, por. Rdz 20,11; Wj 20,20; 2Sm 23,3; Ne 5,9.15.
31
Por. R.N. Whybray, Wisdom in Proverbs. The Concept of Wisdom in Proverbs 1-9, SBT 45,
London 1965, s. 73-77. Poza Ksiêg¹ Przys³ów zwrot ów zamieszczaj¹ tak¿e Ps 19,10; 34,12;
111,10; Iz 33,6.
32
Por. A. Lelièvre, A. Maillot, Commentarie des Proverbes III, s. 188.
33
Co nale¿y rozumieæ w sensie nauki dawanej przez wiêtego, por. J. Becker, Gottesfurcht im
Alten Testament, AnBib 24, Institut Pontifical Biblique, Rome 1965, s. 220.
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bec niemo¿liwych do skorygowania postaw szyderców i bezbo¿ników (w. 7-9).
Kieruje siê zatem do tych, którzy mog¹ siê na ni¹ otworzyæ. W swoim pesymizmie pouczenia m¹droci zawieraj¹ tym samym odrobinê nadziei na korektê postêpowania tych, którzy, jakkolwiek pope³niaj¹ b³êdy, potrafi¹ siê jednak z nich
wycofaæ34. Jest tak¿e bojañ Bo¿a szko³¹ m¹droci, jak w wersie 15,33. Sensem
tego wyra¿enia jest mo¿liwoæ wejcia w sferê oddzia³ywania m¹droci, dostêpu
do niej na miarê ludzkich mo¿liwoci35. Wed³ug w. 10,27 pomna¿a ona dni ¿ycia
doczesnego, co nale¿y uwa¿aæ za nagrodê za postêpowanie z ni¹ zgodne.
W wersie 14,27 upodabnia siê do ród³a ¿ycia, które pozwala na unikniêcie side³
mierci. Podobnie w wersie 19,23 twierdzi, i¿ bojañ prowadzi do ¿ycia spokojnego i sytego. Poobiedni¹ sjestê mo¿na uwa¿aæ za wyraz ¿ycia bez wiêkszych
problemów, jakiego pragnê³o wielu Izraelitów. Autor daje tu prost¹ receptê: bojañ Jahwe pozwala unikaæ wielu trosk doczesnych, co sprowadza tak upragniony pokój serca. Tak¿e i tutaj ten rodzaj ¿ycia jest nagrod¹ za postawê bojani
wzglêdem Jahwe36. Wed³ug w. 22,4 nagrod¹ za nie  oprócz ¿ycia  s¹ tak¿e: bogactwo i chwa³a. Tutaj bojañ czyni cz³owieka skromnym, podcinaj¹c skrzyd³a
zbyt wybuja³ym ambicjom pozwalaj¹cym uciec od Jahwe. Obie postawy stawiaj¹ bezustannie przed Jego obliczem i przywodz¹ do rzeczywistoci ¿ycia grzesznego i niedoskona³ego. Obie tak¿e prowadz¹ do chwalenia Jahwe ca³ym ¿yciem,
pe³nym wiadomoci w³asnych ograniczeñ, co z kolei pozwala wejæ w przymierze z Panem i okazaæ wdziêcznoæ wobec Jego darów37. Wed³ug w. 23,17 zapewnia ona spokojn¹ i jasn¹ przysz³oæ, zw³aszcza po udanych próbach zwi¹zanych
z czasow¹ pomylnoci¹ grzeszników, wobec których nale¿y zachowaæ odrobinê
cierpliwoci. Natomiast bojañ bêdzie si³¹ w wytrwaniu wobec pokus wchodzenia na drogê wystêpnych38. Pozwala tak¿e unikaæ niebezpieczeñstw i wszelkiego
z³a, zarówno moralnego jak i fizycznego, jak g³osi w. 16,6. Tekst ten godny jest
szczególnego podkrelenia z racji szokuj¹cej na pierwszy rzut oka tezy, ¿e bojañ gwarantuje wiêcej, ni¿ mi³oæ i wiernoæ. One bowiem pozwalaj¹ zmazaæ
pope³nione uprzednio winy, podczas gdy bojañ pozwala w ogóle unikaæ z³a39.
Na koniec tekst w. 31,30 mówi¹cy o bojani Jahwe u niewiasty, któr¹ mo¿na za
ni¹ chwaliæ bez koñca. Niektórzy egzegeci widz¹ tu personifikacjê samej m¹droci, na co wskazuje ca³oæ poematu o doskona³ej niewiecie (w. 10-31). Tekst stanowi zapewne inkluzjê semick¹, utworzon¹ w relacji do prologu Ksiêgi (1-9), poPor. A. Lelièvre, A. Maillot, dz. cyt., s. 209.
Por. L. Derousseaux, La crainte de Dieu dans l’Ancien Testament, Cerf, Paris 1970, s. 324.
36
Por. A. Lelièvre, A. Maillot, Commentarie des Proverbes II, s. 31.
37
Por. tam¿e, s. 104.
38
Por. A. Lelièvre, A. Maillot, dz. cyt., s. 146-147.
39
Kp³ 1-7 opisuje mo¿liwoæ zg³adzenia win poprzez dokonanie rytualnych ofiar i obrzêdów,
czemu jednak ewidentnie musi towarzyszyæ w³aciwa postawa ¿alu, skruchy i szczeroci. St¹d tekst
ten nie powinien byæ odczytywany jako swoista konkurencja wobec kap³añskiego rytua³u zadoæczynnego, por. T. Longan III, dz. cyt., s. 330.
34
35
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niewa¿ w³anie werset 1,7 prezentuje bojañ Jahwe jako pocz¹tek wszelkiego
poznawania. Obecnie podstawow¹ charakterystyk¹ doskona³ej niewiasty jest w³anie bojañ Jahwe40. Wszystkie cytaty ukazuj¹, ¿e bojañ Jahwe nie oznacza jakiegokolwiek odczucia czy uczucia, lecz pewien rodzaj postêpowania lub sposób ¿ycia, wystêpuj¹cy w tekstach w cis³ej korelacji ze sprawiedliwoci¹ ludzkiego dzia³ania oraz w kontekcie retrybucji moralnej41.
Powy¿sza skrótowa analiza terminologii pozwala widzieæ w wersie 5 tê sam¹
konotacjê moraln¹ hw"hy> ta;r>yI, która rodzi siê na fundamencie przyjmowanych od
ojca-nauczyciela wskazówek, które uczeñ ma przyj¹æ tak, jak przyjmuje pouczenia samego Jahwe, w³anie dziêki postawie bojani.
Z kolei sformu³owanie ~yhila{ / t[;d; znajduje siê jeszcze tylko w Oz 4,1 oraz 6,642.
W pierwszym z wymienionych cytatów prorok ¿ali siê, i¿ w Izraelu zanik³o poznanie Jahwe, a tym samym brakuje tam mi³oci i wiernoci. Werset utworzony jest
jako obraz procesu, w którym Pan wchodzi w spór ze swym ludem. Wezwanie do
pos³uchu pozwala uczestnikom uwiadomiæ sobie skalê oskar¿enia. W Izraelu brak
najbardziej podstawowych cech ¿ycia spo³ecznego i religijnego. Obie ostatnie wartoci (tm,a/ + ds,x), odnosz¹ siê zarówno do Boga jak i cz³onków w³asnego ludu.
Pierwsze s³owo stawia akcent na ci¹g³oæ postaw ludzkich, podczas gdy drugie
bardziej na intensywnoæ dzia³añ z nimi zwi¹zanych. Natomiast brak poznania Jahwe stanowi winê szczególnie ciê¿k¹, poniewa¿ prawo Bo¿e zosta³o w ca³oci objawione zarówno w swej formie pisemnej jak i w licznych pouczeniach wpierw
Moj¿esza, póniej proroków. St¹d lud nie mo¿e uwolniæ siê od winy. Jak tu rozumieæ zastosowanie wiêtego Tetragramu? Prawdopodobnie prorokowi nie chodzi
o czysto religijn¹ i naturaln¹ znajomoæ Boga, jak to opisuje Rz 1,18-25. Nie chodzi o sam fakt wiadomoci Boga. W ksiêdze brak ~yhila{ / t[;d; skutkuje zniszczeniem przede wszystkim relacji spo³ecznych i popadniêciem w grzechy ca³ego ludu.
St¹d lepszym rozumieniem zwrotu mo¿e byæ zanik wiadomoci prawodawstwa
Bo¿ego wyra¿onego przede wszystkim w przykazaniach i przepisach dotycz¹cych
budowania rzeczywistych relacji spo³ecznych. Jest to obiektywny sens t[;d:; znajomoæ pewnych zasad. Zniewa¿enie ich oznacza nieprzejmowanie siê samym Bogiem, który jest ich Twórc¹, co ustawia t[;d; w sensie subiektywnym43. W pierwszym momencie oznacza to w oczywisty sposób zaniechanie studiowania Tory,
jednak w dalszych etapach powoduje ca³kowity zanik wiadomoci prawa Bo¿ePor. L. Derousseaux, tam¿e.
Tu w³anie w 10,27; 14,26-27; 15,16; 16,6; 19,23; 22,4.
42
W ksiêdze Proroka czasownik w odniesieniu do poznawania Jahwe znajduje siê jeszcze
w 2,22; 5,4; 8,2; 13,4; 14,10. Teksty te odnosz¹ siê do zapoznania relacji miêdzy Bogiem a ludem
wynikaj¹cych z postanowieñ przymierza, por. W. Harrelson, Knowledge of God in the Church, Int
30/1976, s. 12-17. Z kolei ~yhil{a/ [d;y" w sensie poznawaæ Boga ST wymienia tylko w Dn 11,32.
43
W ten sposób m.in. D.A. Garrett, Hosea, Joel. An Exegetical and Theological Exposition of
Holy Scripture, NIV NAC 19A, Broadman & Holman Publ., Nashville 1997, s. 110.
40
41

OJCOWSKIE POUCZENIE M¥DROCIOWE W KSIÊDZE PRZYS£ÓW (2,1.5)

35

go44. Taki sens zwrotu zostaje poparty wyliczeniem w wersie 2 szeciu najczêstszych grzechów pope³nianych przez lud. ¯aden z nich nie odnosi siê do postawy
intelektualnej, lecz moralnej. W ten sposób zostaje wrêcz z³amane przymierze, na
mocy którego lud móg³ dowiadczaæ Bo¿ych dobrodziejstw45. Z kolei w. 6,6 jawi
siê jako konkluzja pedagogiczna w. 4-5, w których Bóg ¿ali siê na ulotnoæ i niesta³oæ wiernoci ludu wobec Niego, mimo wytrwa³ych pouczeñ kierowanych do
ludu przez proroków. Werset 6 stanowi rodzaj lapidarnej formu³y, podobnie do Mi
6,8, wyra¿aj¹cej oczekiwania Boga wobec ludu. Ma On upodobanie zw³aszcza
w rozumianej tu bardzo szeroko, lecz  w myl kontekstu  zw³aszcza w relacji do
Siebie samego, postawie szczeroci, w której ofiary Mu sk³adane nie bêd¹ oderwane od reszty ¿ycia moralnego, które musi tak¿e odnosiæ siê do blinich. Warto tu
podkreliæ, ¿e w opinii proroka ~yhila{ / t[;d; jest du¿o wa¿niejsza ni¿ same ofiary, nie
za tylko ewentualny sposób ich sk³adania. Ofiary nie maj¹ znaczenia bez odpowiedniej postawy ofiarnika. Ona warunkuje mo¿liwoæ ich akceptacji przez Boga46.
Ponadto nale¿y zaznaczyæ zespolenie w wersecie obu terminów: ds,x, oraz t[;d.; Oba
wzajemnie siê wyjaniaj¹: znajomoæ Boga zawiera zawsze element poznania intelektualnego, lecz nie dojdzie nigdy do swej pe³ni, jeli nie zostanie wsparta odpowiedni¹ postaw¹ moraln¹  uczciwoci¹ i szczeroci¹ wzglêdem Boga i bliniego.
Samo nabywanie wiadomoci nie wystarczy, poniewa¿ Bóg nie jest sk³adnic¹ teorii na swój temat, lecz Istot¹ ¿yw¹, nak³adaj¹c¹ na swych wiernych pewne jasno
okrelone zasady postêpowania, wobec których musi zaistnieæ postawa pe³nego pos³uszeñstwa47. Jeli natomiast ds,x, rozumieæ jako lojalnoæ (wynikaj¹c¹ z) przymierza, tak¿e t[;d; odnosiæ siê musi do niego, zatem wpierw do poznania przepisów i zasad postêpowania, które z niego wynikaj¹, potem stosowania ich w ¿yciu48.
W podsumowaniu powy¿szej egzegezy nale¿y tak¿e w Prz 2,5 przyj¹æ ~yhil{a/
t[;d; w sensie poznania prawa natury intelektualnej, lecz tak¿e  co jest o wiele
wa¿niejsze  wcielenia go w ¿ycie, co pozwala z kolei zg³êbiaæ dalej jego ca³¹
zawartoæ49.
Czasownik !yBi jest bardzo czêsto u¿ywany w Ksiêdze Przys³ów50. Nie sposób
omówiæ tutaj wszystkich tekstów, dlatego warto zwróciæ uwagê na cytaty zawiera44
Por. E. Jacob, C.A. Keller, S. Amsler, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, CAT XIa, Labor et
Fides, Genève 1965, s. 40.
45
Por. D. Stuart, Hosea – Jonah, WBC 31, Word Books Publ., Waco 1987, s. 75.
46
Por. tu klasyczne teksty: Rdz 4,5-6; Iz 1,11-20; Am 5,21-27; Mi 6,6-8; Ps 51,16-17; Mt 9,13;
12,7. W Oz por. tak¿e 4,8.13; 8,13.
47
Por. E. Jacob, C-A. Keller, S. Amsler, dz. cyt., s. 52. Tê sam¹ teologiê poznania przez mi³oæ zawiera 1J.
48
Por. D. Stuart, dz. cyt., s. 110.
49
Por. tak¿e TDOT V, s. 645-647.
50
Por. Prz 1,2.5.6; 2,9; 7,7; 8,5.9; 10,13; 14,6.8.9.15.33; 15,14; 16,21; 17,10.24.28; 18,15.18;
19,25; 20,24; 21,29; 23,1; 24,12; 26,13; 28,2.5.7.11; 29,7.19.
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j¹ce naraz oba interesuj¹ce czasowniki  ³¹cznie z ac'm51
' . Takich tekstów nie ma jednak wiele, mianowicie Prz 8,9; 10,13; Pwt 32,10 oraz 1Krn 28,9. Z tej racji warto
je przybli¿yæ.
Pierwszy z wymienionych cytatów znajduje siê w kontekcie w. 1-11, bêd¹cych wprowadzeniem w wielk¹ mowê personifikowanej M¹droci52, przy czym
we wprowadzeniu tym mo¿na wyró¿niæ w. 1-5: zaznaczenie t³a i adresatów wo³ania M¹droci, oraz w. 6-11: wezwanie do pos³uchu wraz z motywacj¹. Werset
6 mówi zatem o sprawach podnios³ych i prawych, co stanowiæ ma uzasadnienie
s³uchania. Werset 7 dodaje do tego prawdê i nienawiæ przewrotnoci. Wers 8
stwierdza sprawiedliwoæ ka¿dego s³owa, bez domieszki fa³szu i przewrotnoci.
Werset 10 zachêca do zdobywania karnoci i umiejêtnoci, które wiêcej s¹ warte
ni¿ srebro i z³oto. Widaæ tu wiêc swoisty melan¿ zarówno pozytywnych jak i negatywnych nastawieñ M¹droci, przy czym zarówno jedne jak i drugie s³u¿¹ rzeczywistemu dobru s³uchacza53. Wreszcie w. 11 akcentuje najwy¿sz¹ wartoæ
m¹droci, przekraczaj¹c¹ klejnoty i per³y, o czym by³a ju¿ mowa powy¿ej54.
W tym kontekcie g³ówny w. 9 opisuje to, co mo¿na by nazwaæ reakcj¹ s³uchacza na tak zachwalane przymioty. Tekst oznajmia, i¿ ca³a M¹droæ jest dostêpna
dla cz³owieka rozumnego (!ybiMel;) i z prostot¹ mo¿e byæ przyjêta przez tych, którzy posiedli wiedzê (t[;d' yaec.mol). , czyli wykazali postawê aktywn¹ w jej nabywaniu55. Zwrot ów oznacza mo¿noæ poci¹gniêcia za sob¹ tych, którzy ze zrozumieniem poszukiwali M¹droci, jej nauczaniu podporz¹dkowali swe ¿ycie i dlatego
posiedli osobist¹, duchow¹ i moraln¹ znajomoæ tego, co komunikuje zw³aszcza
Prawo i Prorocy56.
Nastêpny tekst, mianowicie Prz 10,13, jest czêci¹ wielkiej kolekcji tzw.
Przys³ów Salomona (10,1-22,16) i znajduje siê w kontekcie mów przeciwstawiaj¹cych cz³owieka rozumnego g³upcowi poprzez ich postêpowanie w bogactwie i mowie (10,1b-16). Ukazuj¹c efekty mów w³asnych lub innych (w. 6-14),
Autor akcentuje wyranie skutki mów zarówno ludzi m¹drych jak i g³upców
Czasownik ów wystêpuje w samej Prz jeszcze w: 1,13.28; 3,4.13; 4,22; 6,31.33; 7,15;
8,9.12.17.35; 10,13; 16,20.31; 17,20; 18,22; 19,8; 20,6; 21,21; 24,14; 25,16; 28,23 oraz 31,10.
52
Por. M. Gilbert, Le discours de la Sagesse en Proverbes, 8, w: La Sagesse de l’Ancien Testament. M. Gilbert (red.), BETL 51, University Press, Leuven 1979, s. 202–218.
53
Por. M. Gilbert, Les cinq livres des Sages: Les Proverbes de Salomon, Le live de Job, Qohélet ou l’Ecclésiaste, Le livre de Ben Sira, La Sagesse de Salomon, Lire la Bible 129, Cerf, Paris
2003, s. 43-51.
54
Taki podzia³ proponuje B. K. Waltke, dz. cyt., s. 392-393 z wy³¹czeniem samego w. 11, co
jednak le¿y poza granicami zainteresowañ niniejszego artyku³u.
55
Por. R.E. Murphy, Proverbs, WBC 22, Thomas Nelson Publ., Nashville 1998, wyd. komputerowe.
56
Za takim zawê¿onym rozumieniem m¹droci opowiada siê m.in. J. Vílchez-Líndez, Panorama des recherches actuelles sur la Sagesse dans l’Ancien Testament, w: ACFEB, La Sagesse
biblique de l’Ancien au Nouveau Testament, LD 160, Cerf, Paris 1995, s. 136 (139-139).
51
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w serii paralelizmów antytetycznych (w. 11-14)57. Wersety 13-14 na zasadzie paralelizmu synonimicznego powi¹zane s¹ wspólnym tematem m¹droci (hm'k.x',
w. 13a)  m¹drzy, mêdrcy (~ymik'x], w. 14a) oraz metonimi¹ wargi (w. 13a) –
„usta” (w. 14b). G³ówny interesuj¹cy nas w. 13a ukazuje, ¿e ród³em opanowania mowy jest charakter samej osoby, która zauwa¿a i rozumie sytuacjê oraz jej
rezultaty. Te mog¹ okazaæ siê zarówno pozytywne jak i negatywne. W pierwszym
przypadku mo¿na wiêc wyg³osiæ sw¹ mowê, podczas gdy w drugim nale¿y kategorycznie zamilczeæ. Takie postêpowanie mo¿na w³anie nazwaæ m¹droci¹ lub
roztropnoci¹. G³oszona mowa jako m¹droæ wyp³ywa w sposób jasny z ³aski Najwy¿szego dziêki wiernemu nauczaniu. Pozwala to samemu g³osz¹cemu motywowaæ w³asne zachowanie, za s³uchaczom  uczyæ siê58. Przeciwnie, ci, którzy praktykuj¹ z³e zachowanie, pychê i podstêp w mowie, staj¹ siê g³upcami i to niezale¿nie od tego, ile wiedzy by posiadali. Jest to bowiem wysoce nieroztropne59.
Pwt 32,10 stanowi czêæ poetyckiej pieni Moj¿esza (w. 1-43), której kontekstem bli¿szym s¹ w. 7-14, opowiadaj¹ce o Bo¿ych b³ogos³awieñstwach dla
Izraela w czasach przesz³ych. I tak w. 7 zachêca do przywo³ania pamiêci ojców,
naocznych wiadków cudów zdzia³anych w przesz³oci. Wersy 8-9 wymieniaj¹
szczególnie zapowied rozdzia³u ziemi, do której na razie jeszcze zd¹¿aj¹, na poszczególne pokolenia i ustanowienie Izraela ludem Jahwe. Wersety 10-11 mówi¹
z kolei o wspania³ej opiece nad odnalezionym na pustyni ludem, na wzór or³a
chroni¹cego swe pisklêta. Wersety 12-13 ukazuj¹ jedynoæ Jahwe obdarzaj¹cego
swój lud po¿ywieniem z plonów ziemi, do której weszli. Za w. 14 koñczy seriê
b³ogos³awieñstw, wspominaj¹c obfitoæ po¿ywienia i poczucie pe³nego bezpieczeñstwa w Ziemi Obiecanej60. Czasownik ac'm' w wersie 10 odnosi do Synaju,
ku któremu Bóg przyprowadzi³ swój lud i pod którym zosta³o zawarte przymierze. W ten sposób ca³a spo³ecznoæ Izraela sta³a siê ca³kowicie zale¿na od dzia³añ Jahwe, a tak¿e podporz¹dkowana Jego przykazaniom61. Trzeba jednak podkreliæ, ¿e termin ten ma za swój podmiot Boga, nie cz³owieka, co wyranie ró¿ni go od g³ównego tekstu Prz 2,5. Wspólnota tematyczna uwidacznia siê jednak
równie mocno z fakcie, ¿e znalezienie ludu przez Boga zaowocowa³o zwi¹zaniem
57
Sugerujemy siê tu podzia³em materia³u wg B. K. Waltke, dz. cyt., s. 456.460. R.E. Murphy
proponuje nieco inny podzia³ ³¹cz¹cy w. 13-15 w jedn¹ ca³oæ, lecz w sposób nieprzekonuj¹cy.
Wa¿niejsze wydaje siê byæ rozró¿nienie treciowe, oddzielaj¹ce w. 15 od 13-14, por. Wisdom Literature, s. 68.
58
Por. B.K. Waltke, dz. cyt., s. 462.
59
Por. D.A. Garrett, dz. cyt., s. 107. Brak serca oznacza tu brak charakteru zdolnego panowaæ
nad w³acicielem, st¹d kij jako kara lub narzêdzie opamiêtania, zatem przywo³anie do pos³uszeñstwa (Prz 13,24; 14,3; 22,8.15; 23,13-14; 29,15), por. T. Longman III, dz. cyt., s. 235.
60
Por. P. Winter, Der Begriff ‘Söhne Gottes’ im Moseslied Dt 32,1-43, ZAW 67/1955,
s. 40-48.
61
Por. E.H. Merrill, Deuternonomy. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, NIV NAC 4, Broadman & Holman Publ, Nashville 1994, s. 414.
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siê Jahwe z Jego spo³ecznoci¹ oraz Jego aktywnym dzia³aniem na rzecz dobra
Jego wybrañców. Chodzi wiêc o troskliw¹ opiekê, strze¿enie, jak renicy oka,
tzn. z mo¿liwoci¹ reakcji na najmniejsze nawet zagro¿enie62. Wskazuje to, jak
wartociowy w oczach Jahwe jest Jego lud. Podobnie, chocia¿ w odwrotnym kierunku mo¿e spe³niaæ sw¹ rolê ac'm' w dzia³aniu m³odego adepta m¹droci: poznanie Boga domaga siê sta³ej postawy aktywnego trwania i podejmowania dzia³añ,
które ka¿dego dnia bêd¹ je pog³êbiaæ.
Wreszcie 1Krn 28,9a nale¿y do bli¿szego kontekstu w. 1-10 przekazuj¹cych
instrukcje odchodz¹cego Dawida dla Salomona, nastêpcy tronu. Wersety 9-10
mog¹ byæ uznane za nieco oddzielone od kontekstu faktem skierowania siê Dawida bezporednio i wy³¹cznie do Salomona, podczas gdy jego wita pe³ni ju¿
rolê wy³¹cznie milcz¹cych wiadków. W wersie 9a Dawid nakazuje synowi uznanie Jahwe za jedynego Boga Izraela, s³u¿enie Mu ca³ym sercem i umys³em, bowiem Jahwe przenika serca ludzkie i pozna dog³êbnie wszelkie ich tajniki.
W domyle nale¿y odczytaæ to jako ostrze¿enie przed wszelk¹ dwulicowoci¹
i ob³ud¹. Werset 9b stanowi zdanie warunkowe, ukazuj¹ce koniecznoæ poszukiwania Boga przez nowego króla. Bóg pozwoli siê odnaleæ (aceM'yI) tylko w wypadku szczerego poszukiwania Go, za odrzuci w przypadku niewiernoci. Widaæ tu klasyczny model wzajemnoci relacji Jahwe  lud (król) na zasadzie proporcjonalnoci postêpowania63. Salomon musi to sobie wzi¹æ do serca tym bardziej, ¿e zosta³ wybrany na budowniczego wi¹tyni Pana (w. 10)64. W tekcie
warto podkreliæ, i¿ celem szukania Boga przez cz³owieka ma byæ  podobnie
do Prz 2,5  poznanie Go ([D;)65.
Podsumowuj¹c egzegezê powy¿szych cytatów mo¿na zauwa¿yæ, ¿e oba
g³ówne czasowniki: !yBi oraz ac'm', stoj¹ wobec siebie w relacji gotowoci i zysku.
Oto cz³owiek rozumny wykazuje postawê otwart¹ na przyjêcie m¹droci i pouczenia, co skutkuje obdarzeniem go potrzebn¹ nauk¹. Cz³owiek taki czyni koniecznym warunek akceptacji proponowanych wartoci, za Bóg udziela mu tego,
do czego d¹¿y. Podobnie jest w Prz 2,5, co ostatecznie skutkuje coraz wiêkszym
i chêtniejszym nabywaniem m¹droci, by ostatecznie staæ siê prawdziwym mêdrcem i dorosn¹æ do roli nauczyciela.
Por. R. Meyer, The Apple of the Eye, w: Mélanges Dominique Barthélemy, P. Casetti,
O. Keel, A. Schenker (red.), Fribourg/Göttingen, 1981, s. 289-307.
63
Szczegó³y por. G.N. Knoppers, I Chronicles 10-29. A New Translation with Introduction
and Commentary, AB 12 A, Doubleday, New York – London – Toronto – Sydney – Auckland 2004,
s. 930.
64
Por. F. Michaeli, Les Livres des Chroniques, d’Esdras et de Néhémie, CAT XVI, Delachaux
et Niestlé, Neuchâtel 1967, s. 139.
65
Czasownik ten nale¿y jednak rozumieæ nie jako pe³niê poznania Boga, lecz uznanie Jego
autorytetu i przyjêcie do wiadomoci Jego w³adztwa nad narodem w ramach zawartego traktatu 
przymierza. W ten sposób ziemski król ogranicza sw¹ rolê do przedstawicielstwa Bo¿ego wobec
ludu, por. H.B. Huffmon, The Treaty Background of Hebrew Yada‘, BASOR 181/1966, s. 31-37.
62
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Omówiony cytat g³ówny stanowi znikom¹ czêæ ogromnego bogactwa m¹droci, jakie zawiera Ksiêga Przys³ów. Niech jednak zachêci ka¿dego czytelnika
do cierpliwego i wytrwa³ego zdobywania jej. Nigdy nie wyczerpie siê ród³o
Bo¿ej nauki za niezale¿nie do wieku, statusu spo³ecznego lub zamo¿noci uczeñ
otwarty na jej treæ, pragn¹cy wcielaæ w ¿ycie jej pouczenia mo¿e bez koñca
wzrastaæ w dobru i pomna¿aæ wartoæ swego cz³owieczeñstwa.
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RÉSUMÉ
La combinaison de deux versets proposés dans l’article est une inclusion sémitique fondée sur
deux verbes hébreux : !yBi et ac'm'. Le premier montre une attitude d’un jeune adèpte de la sagesse,
prêt à l’acquérir. Deuxième montre le gain tiré du fait qu’il s’est montré apt à l’instruction venue
du père ou de l’instituteur. Il est important de souligner que le but principal de toutes les instructions
est la possession de la crainte de Dieu et sa connaissance. A ce but mènent les conseils de l’homme
sage au sujet de la vie quotidienne. Ainsi l’auteur inspiré convaincs que l’acquis de la sagesse de la
vie est une étape nécéssaire du chemin de la connaissance de Dieu. Il comble ses élus de toute
sagesse, non seulement spirituelle mais aussi ordinaire, acquise par expérience. Il surgit alors un
important engrenage entre sagesse de Dieu comme une grâce donnée, et une sagesse comme effort
humain.

Les mots clés:
Sagesse – Dieu – élève – instituteur – instruction – Livre des Proverbes

Key words:
Wisdom – God – learner – teacher – instruction – Book of Proverbs
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Religijnoæ w Ksiêdze Kap³añskiej
Religiousness in the Book of Leviticus

Z inspiracji mo¿liwoci¹ interpretacji Ksiêgi Kap³añskiej w hermeneutyce
symboli, przedstawiam analizê pozwalaj¹c¹ na odczytanie jej przes³ania w perspektywie ukazanego w niej modelu religijnoci. Bior¹c pod uwagê tekst w jego
ostatecznej wersji1, próbujê odczytaæ zamys³ instytucji, która by³a odpowiedzialna za wybór takiego w³anie (a nie innego) materia³u, w takiej oto formie, a która przez ten tekst mia³a ambicje kszta³towaæ ¿ycie religijne spo³ecznoci. Fragmentarycznoæ przepisów oraz ich pozycja w tekcie sugeruje, ¿e nale¿y odczytywaæ je nie tylko  lub nawet, nie tyle  na p³aszczynie dos³ownej, ale nade
wszystko na p³aszczynie metaforycznej i typicznej.

KSIÊGA KAP£AÑSKA I JEJ INTERPRETACJA
Ksiêga Kap³añska2 stanowi ze wszech miar oryginalny dokument pimiennictwa staro¿ytnego Izraela i judaizmu. Jej znaczenie ujawnia siê poprzez dwa
specyficzne elementy struktury i treci: 1* usytuowana jest centralnie zarówno
w ca³ym Piêcioksiêgu, jak i w centrum tego, co okreliæ mo¿na mianem wyda-

1
Pos³u¿y³am siê tekstem: I. Cylkow, Tora. hvm trwt. Piêcioksi¹g Moj¿esza, Kraków 2006 (reprint dwujêzycznego wydania z 1895 r.).
2
W tym punkcie przytaczam tylko kilka przyk³adów, wyznaczaj¹cych dwa g³ówne nurty
w interpretacji tej Ksiêgi. Historiê dotychczasowego dorobku w tej dziedzinie przedstawia:
J.E. Hartley, Leviticus, („Word Biblical Commentary”, vol. 4), Dallas 2002, XLIII-LV.
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rzenia na Synaju3; 2* forma literacka ukazuje j¹ jako instrukcjê od Boga dla
swego ludu, przekazan¹ z nowo zbudowanego sanktuarium4.
W strukturze literackiej uderza przede wszystkim wyró¿nienie jej w uk³adzie
Piêcioksiêgu, zarówno od strony formy, jak i treci. Ksiêga zda siê byæ wy³¹czon¹ z ci¹gu narracyjnego – wprawdzie s³owa wprowadzenia sugeruj¹ cis³e powi¹zanie z Ksiêg¹ Wyjcia, tak, ¿e Ksiêga Kap³añska stanowi jej kontynuacjê,
ale równie¿ Ksiêga Liczb rozpoczyna siê w taki sposób, ¿e mo¿na w niej widzieæ
ci¹g dalszy Ksiêgi Wyjcia. Treci¹ Ksiêgi Kap³añskiej s¹ nieomal wy³¹cznie
przepisy rytualne5, okrelaj¹ce zasady postêpowania w wybranych sytuacjach.
Przepisy te nie pozwalaj¹ jednak na rozpoznanie jednolitego systemu w perspektywie legislacyjnej, poniewa¿ dotykaj¹ tylko niektórych elementów ¿ycia kultowego i spo³ecznego, traktuj¹c wyrywkowo tak¿e te podjête.
W judaizmie rabinicznym Ksiêga ta jest traktowana ze szczególnym respektem i czasami bywa okrelana jako tora par excellence. Badania egzegetów ¿ydowskich, pocz¹wszy od staro¿ytnoci do czasów wspó³czesnych, g³ównie koncentruj¹ siê na odczytaniu rationale przepisów i zawartej tam teologii oraz na
zwi¹zku z tradycj¹ talmudyczn¹. Z tego powodu interpretacja Ksiêgi Kap³añskiej
zazwyczaj polega³a na ustaleniu czasu powstawania tekstu, pog³êbianiu zrozumienia intencji prawodawcy oraz zwi¹zków konkretnych przepisów z podobnymi regulacjami w innych tekstach Biblii Hebrajskiej6. U pocz¹tków tradycji
chrzecijañskiej Ksiêga Kap³añska wzbudza³a zainteresowanie jedynie jako zestaw nieaktualnych ju¿ przepisów rytualnych, zwi¹zanych z kultem wi¹tynnym
oraz ¿yciem religijnym historycznego Izraela7. W egzegezie nowo¿ytnej, wyroSpecyficzn¹ w³aciwoci¹ retoryki hebrajskiej jest chiastyczna budowa tekstu, pozwalaj¹ca
na umieszczenie w samym centrum treci najistotniejszej. O chiastycznej budowie Tory: T. Stanek,
Przes³anie Tory w perspektywie synchronicznej, l¹skie Studia Historyczno-Teologiczne, 40
(2007), s. 5-23; A. Tronina, Ksiêga Kap³añska (Nowy Komentarz Biblijny, t. III), Czêstochowa
2006 (tê pozycjê dalej cytujê jako NKB)
4
Rozpoczyna siê zdaniem: A wezwawszy Moj¿esza; rzek³ (rbd) do niego Wiekuisty z przybytku zboru w te s³owa (rma) , kontynuuj¹cym treæ ostatniego rozdzia³u Ksiêgi Wyjcia.
5
Komentatorzy zwykle wyró¿niaj¹ tylko dwa passusy narracyjne: 10,1-2 oraz 24,10-12.23.
Uwa¿am, ¿e nale¿y do tego dodaæ jeszcze 10,16-20. Hartley uwa¿a nawet, ¿e rozdzia³y 8; 9 i 16
stanowi¹ mixture of narrative and regulations, dz. cyt., XXXI.
6
Te zagadnienia jednoznacznie i wyczerpuj¹co podejmuj¹ w swoich komentarzach: B. Levine, In the Presence of the Lord. A Study of Cult and some Cultic Terms in Ancient Israel, Leiden
1974; B. Levine, Leviticus. The JPS Torah Commentary (Jewish Publication Society III), Philadelphia 1989; J. Milgrom, Leviticus. A New Translation with Introduction and Commentary, (Anchor
Bible, vol. I-III), NY 1991-2001, a u pocz¹tków stoi dzie³o: Y. Kaufmann, The Religion of Israel.
From Its Beginnings to the Babylonian Exile, T.M. Greenberg, New York 1956.
7
Krótkie objanienie zasad interpretacji ¿ydowskiej i wczesno-chrzecijañskiej: NKB, s. 4550. Najwa¿niejsze nurty wspó³czesnej interpretacji omawiaj¹: J.W. Watts, Ritual and Rhetoric in
Leviticus: From Sacrifice to Scripture, Cambridge 2007, s. 3-37; A. Tronina, Stan badañ nad Ksiêg¹ Kap³añsk¹, „Roczniki Teologiczne”, 2003, z. 1, s. 15-27; A. Tronina, Narracja w Ksiêdze Kap³añskiej, w: Jêzyk Biblii. Od s³uchania do rozumienia, Kielce 2005, s. 62-69.
3
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s³ej w wiecie chrzecijañskim i ugruntowanej na racjonalistycznym rozumieniu
wiata, zosta³a potraktowana jako wiadectwo zamierzch³ego rytua³u, tote¿ zainteresowanie wzbudza³a raczej wród historyków ni¿ teologów8.
Badania nad Ksiêg¹ Kap³añsk¹ w perspektywie synchronicznej rozpocz¹³
Rolf Rendtorff9. Ze wzglêdu na pionierski charakter tego studium, Rendtorff ukaza³ jedynie mo¿liwoæ holistycznego podejcia do analizy tej Ksiêgi, dowodz¹c,
¿e ze wzglêdu na jego fragmentarycznoæ, ukazany tam system ofiarniczy w ¿aden sposób nie mo¿e byæ traktowany jako instrukta¿ dla ofiarników. Ten nurt
w badaniach kontynuowali m.in. Rolf Knierim i Ernst Blum10.
Prze³om w recepcji i interpretacji Ksiêgi Kap³añskiej dokona³ siê za spraw¹
antropologa, Mary Douglas, która zaproponowa³a odczytanie tego dzie³a jako
symbolu11. Douglas zwróci³a uwagê na zwi¹zek pomiêdzy przestrzeni¹ sakraln¹,
tekstem sakralnym a dzie³em literackim. Przywo³uj¹c (nierzadkie w staro¿ytnoci) przyk³ady kompozycji tekstów w formie przypominaj¹cej kszta³t przedmiotu, stanowi¹cego jego temat g³ówny, postawi³a hipotezê, ¿e Ksiêga Kap³añska
swoim uk³adem ma ambicje odzwierciedliæ architekturê sanktuarium Izraela, nawi¹zuj¹c¹ tak¿e do hierarchii wiêtoci w przestrzeni góry Synaj, w czasie objawienia. Douglas dzieli zatem Ksiêgê na trzy czêci (stanowi¹ je rozdzia³y: 1-17
+ 18-24 + 25-27), odpowiadaj¹ce trzem strefom wiêtoci wi¹tyni – dziedziniec
(miejsce dostêpne wszystkim Izraelitom), przedsionek wi¹tyni (miejsce dostêpne tylko kap³anom) i wiête wiêtych (miejsce dostêpne tylko arcykap³anowi)12.
W tej perspektywie podkrela jednoæ Ksiêgi i jednolitoæ jej treci. Od tej pory
Ksiêga Kap³añska czêsto jest analizowana pod k¹tem struktury literackiej. Dziêki temu nie tylko dostrze¿ono jej niezwykle przemylan¹ retorykê, ale tak¿e
ujawni³o siê wiele nowych koncepcji interpretacyjnych13.
8
Warto jeszcze dodaæ, ¿e w zwi¹zku z tym treæ tej Ksiêgi by³a oceniana jako przejaw rytualizmu. Zaci¹¿y³a na tym nie tylko emocjonalna ocena Wellhausena, który przeciwstawia³ religiê
proroków (duchow¹), religii kap³anów (rytualizm), ale tak¿e  jak mówi Levine – icie protestancka niechêæ do rytua³ów.
9
R. Rendtorff, Leviticus. (Biblischer Kommentar. Altes Testament 3/1), Neukirchen-Vluyn
1985.
10
R. Knierim, The Composition of the Pentateuch, SBL 24 (1985), s. 393–415; Criticism of
Literary Features, Form, Tradition, and Redaction, w: The Hebrew Bible and Its Modern Interpreters. Ed. D. Knight and G. Tucker, Philadelphia 1985, s. 123–65; Text and Concept in Leviticus 1.
1-9. A Case in Exegetical Method (Forschungen zum Alten Testament 2), Tübingen 1992; E. Blum,
Studien zur Komposition des Pentateuch, BZAW 189, Berlin 1990.
11
Takie odczytanie Ksiêgi Kap³añskiej przedstawi³a w dwu pozycjach: M. Douglas, Poetic
Structure in Leviticus, w: Pomegranates and Golden Bells, red. D. Wright, D. Freedman, A. Hurvitz, Eisenbrauns 1995 oraz: Leviticus as Literature, Oxford 1999.
12
Douglas, Leviticus…, s. 75.
13
Dokonanej przez Mary Douglas interpretacji Ksiêgi Kap³añskiej powiêcono konferencjê,
której materia³y opublikowano w: Reading Leviticus. A Conversation with Mary Douglas, red.
J.F.A. Sawyer, (JSOTSup 227), Sheffield 1996, a po jej mierci powiêcono jej dzie³u znaczn¹
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Teologiczny sens ukryty za opisami rytua³ów ukaza³ Alfred Marx, analizuj¹c
strukturê tekstu oraz w³aciwoci gramatyczne Kp³ 1-714. Ten nurt rozwin¹³ m.in.
James Watts, opisuj¹c strukturê retoryczn¹ tego fragmentu, a potem ca³ej Ksiêgi15. Tak¿e najnowszy polski komentarz do Ksiêgi Kap³añskiej (NKB) k³adzie
nacisk na strukturê literack¹ tekstu natchnionego oraz na jego wymowê kerygmatyczn¹16, ukazuj¹c powi¹zania pomiêdzy treci¹ Ksiêgi Kap³añskiej a dowiadczeniami fundatywnymi chrzecijañstwa. Wa¿ny nurt w badaniach wyznaczaj¹
komentarze odwo³uj¹ce siê do w³aciwoci jêzyka Ksiêgi, opieraj¹ce siê o najnowsze badania z dziedziny jêzykoznawstwa i t³umaczenia tekstów ludów
ociennych17. Analizy te pozwalaj¹ na lepsze zrozumienie znaczenia poszczególnych terminów i kontekstów w jakich tak¹ terminologiê stosowano, a tym samym
pog³êbiæ rozumienie ich symbolicznego znaczenia.
Interpretacj¹, która ³¹czy ujêcie tradycyjne (metoda historyczno-krytyczna
i tradycja ¿ydowska) z ujêciem synchronicznym, jest komentarz Milgroma18. Wychodz¹c z pytañ o rationale le¿¹ce za poszczególnymi przepisami, postuluje, ¿e
tekst zawiera wiadectwa archaicznych aktów rytualnych oraz ich reform. Milgrom akceptuje podzia³ Ksiêgi Kap³añskiej na dwie czêci, pochodz¹ce z dwu
ró¿nych róde³, które datuje na okres monarchii – kap³añskie (P, XI-X w.) i wiêtoci (H, VIII w.). Ostateczny kszta³t nadano dzie³u po niewoli babiloñskiej19.
W ostatecznej redakcji Ksiêgi te dwa nurty po³¹czono w sposób nierozerwalny,
ale poprzez wybór materia³u i jego uk³ad wskazano treci przekraczaj¹ce idee zawarte w poszczególnych przepisach. Interpretacja Milgroma odwo³uje siê do hiczêæ: The Journal of Hebrew Scriptures”, 8 (2008), http://www.jhsonline.org. O znaczeniu tej interpretacji dla religioznawstwa: R. Hendel, Mary Douglas and Anthropological Modernism, „The
Journal of Hebrew Scriptures”, http://purl.org/jhs Articles, 2-11. z dnia 26.04.2008.
14
A. Marx, The Theology of the Sacrifice, w: The Book of Leviticus. Composition and Reception, red. R. Rendtorff, R.A. Kugler, Leiden – Boston 2003, s. 103-120. W tej interpretacji wiod¹c¹
ide¹ jest rozumienie ofiary jako komunii z bóstwem, tote¿ Marx nazywa ofiarami par excellance
tylko te akty, które stanowi¹ posi³ek dla bóstwa (hl[ i hxnm) lub bóstwa i ludzi (~ymlX i hxnm). Te
natomiast, które wi¹¿¹ siê z zadoæuczynieniem (tajx i ~Xa) maj¹ znaczenie jedynie jako umo¿liwiaj¹ce sk³adanie tych pierwszych. Marx ukazuje tak¿e strukturê ofiar jako poziomy uczestnictwa
– Bóg tylko; Bóg i kap³ani; Bóg, kap³ani i lud.
15
J.W. Watts, The Rhetorics of Ritual Instruction in Leviticus 1-7, w: The Book of Leviticus.
Composition and Reception, red. R. Rendtorff, R.A. Kugler, Leiden – Boston 2003, s. 79-100;
Ritual…. Tak¿e: Ch.R. Smith, The Literary Structure of Leviticus, JSOT 70 (1996), s. 17-32.
16
NKB, 12.
17
Najwa¿niejsze z nich to komentarze Barucha Levine i Jacoba Milgroma.
18
Milgrom odwo³uje siê do interpretacji w tradycji ¿ydowskiej, traktuj¹c j¹ jako integralny
element objaniania tego tekstu, obok osi¹gniêæ badañ za pomoc¹ metod: historyczno-krytycznej
i synchronicznej.
19
Pierwszy nurt, redukuj¹cy coraz wyraniej zakres sancta, reprezentowany jest przez ród³o
P, a potem przez krêgi rabiniczne; drugi, rozszerzaj¹cy zakres sancta, to ród³o H, przepisy rytualne Ksiêgi Ezechiela oraz teksty z Qumran. Dz. cyt., s. 1439-1443.
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storycznych korzeni instrukcji zawartych w Ksiêdze Kap³añskiej, co nie przeszkadza autorowi podkrelaæ, ¿e Ksiêga ma znaczenie symboliczne.
Ró¿norodnoæ odczytañ wskazuje na wielkie bogactwo treciowe Ksiêgi
Kap³añskiej. Wywodzi siê ono z niezwyk³ej struktury formalnej, która pozornie
nosi cechy instrukcji dotycz¹cej kwestii rytua³ów celebrowanych na terenie wi¹tyni i w ¿yciu codziennym. Niezale¿nie jednak od sposobu podejcia do tej Ksiêgi i zró¿nicowanych pogl¹dów na temat jej powstawania i przeznaczenia, wszyscy autorzy s¹ zgodni co do jednego – ani omówione rytua³y nie stanowi¹ spójnego systemu, ani te¿ podane instrukcje nie zosta³y przedstawione w sposób
wystarczaj¹cy do celebracji jakiegokolwiek rytua³u. Bardziej dog³êbna analiza tej
struktury ukazuje, ¿e autor tej ksiêgi by³ poet¹, i za pomoc¹ tak wyszukanego
jêzyka przedstawi³ wizjê wiata, swoj¹ i swojej wspólnoty. ¯adna z dokonanych
interpretacji nie ujawnia w pe³ni znaczenia tej Ksiêgi; ka¿da zatem mo¿e byæ
przyczynkiem do lepszego zrozumienia tajemnicy wiary, która w tym tekcie
znalaz³a swój wyraz.
Skoro zadaniem hermeneutyki jest nie tylko odczytanie warstwy narratywnej tekstu, ale tak¿e jego struktury retorycznej jako formy przekazywania treci
i nauczania, to analiza struktury retorycznej powinna ukazaæ koncepcje ideologiczne20. W badaniach nad stylem literackim Ksiêgi Kap³añskiej zwykle zwraca
siê uwagê na dwie krótkie narracje (10,1-2 oraz 24,10-12,23), przerywaj¹ce tok
instrukta¿u21, lub na formu³ê wprowadzaj¹c¹ – Jahwe przemawia³ (rbd) do
mówi¹c (rmal)…– która stanowi jedn¹ z najbardziej charakterystycznych cech
tego dzie³a22. Hartley zwraca uwagê na strukturê formu³y wprowadzaj¹cej, która
sk³ada siê z dwu elementów: s³owa narratora oraz s³owa Boga, wyra¿aj¹ce kto
i do kogo ma mówiæ23. W ca³ym tekcie znajduje siê 36 takich formu³ (4 x 9
[3 x 3]), wystêpuj¹cych w ró¿nych wariantach, co do adresata–postaci, do której
Bóg mówi i do adresata mowy Boga24.
20
For a reader to attend to these elements of literary art is not merely exercise of ‘appreciation’ but a discipline of understanding. R. Alter, Introduction to the Old Testament, w: The Literary Guide to the Bible, R. Alter, F. Kermode, (red.), Cambridge Massachusetts 1987, s. 11-35.
21
Douglas  konstruuj¹c analogiê pomiêdzy tekstem Ksiêgi Kap³añskiej a sanktuarium  uzna³a te dwie narracje za kurtyny, rozdzielaj¹ce trzy strefy w sanktuarium (dziedziniec, przedsionek
i miejsce najwiêtsze).
22
C.J. Labuschagne, The Pattern of the Divine Speech Formulas in the Pentateuch. The Key
to Its Literary Structure. „Vetus Testamentum” 32 (1982), s. 268-96. Ten podzia³ stosuje Tronina
(NKB).
23
[…] formulation of an introductory formula plus a commission-to-speak formula; J. E. Hartley, xxxii.
24
9 razy brzmi: Jahwe przemawia³ (rbd) do Moj¿esza mówi¹c (rma)…; ponadto, z rozwiniêciem, wskazuj¹cym na adresata przes³ania: 14 razy […] Mów do Izraela (w wariantach: hwc, rbd, rma);
4 razy […] Przemawiaj do Aarona i jego synów (w wariantach: hwc, rbd); 2 razy […] Przemawiaj
do Aarona; 1 raz […] Przemawiaj do kap³anów synów Aarona; 1 raz […] Przemawiaj (rbd) do
Aarona i jego synów i do wszystkich synów Izraela. Ponadto pojawiaj¹ siê formu³y, w których Bóg
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PODZIA£ TEKSTU I JEGO UZASADNIENIE
Podejmuj¹c refleksjê nad form¹ Ksiêgi Kap³añskiej próbujê wydobyæ kszta³t
ukazanej tam religijnoci. Poniewa¿ wyodrêbnienie jednostek jest tym elementem, który we wszystkich interpretacjach ma podstawowe znaczenie, proponujê
w³asny podzia³ tekstu. Zaproponowane przez innych egzegetów podzia³y ukazuj¹, ¿e niektóre jednostki s¹ bardzo ³atwe do wyró¿nienia (np. 1-7 czy 1-16) i st¹d
stosowane s¹ przez wszystkich. Inne natomiast, szczególnie ostatnie rozdzia³y,
sprawiaj¹ wiele trudnoci25. W niniejszym artykule proponujê jeszcze inny, nowy,
podzia³ tekstu.
Bior¹c pod uwagê motywy formalne oraz treciowe, dzielê tekst na trzy czêci, a ka¿d¹ z nich na dalsze trzy, które nazywam segmentami. Wprowadzam jednak bardzo nietypowy uk³ad jednostek, gdy¿ ³¹czê fragmenty poza kolejnoci¹
w tekcie – dwa pierwsze segmenty obejmuj¹ kolejne rozdzia³y (wed³ug podzia³u Langtona), trzeci segment to rozdzia³ z zakoñczenia Ksiêgi.
Podzia³ wygl¹da nastêpuj¹co:
Czêæ pierwsza: rozdzia³y 1-7 + 8-10 + 24
Czêæ druga: rozdzia³y 11-15 + 16 + 25-26
Czêæ trzecia: rozdzia³y 17-22 + 23 + 27
Jako podstawê takiego podzia³u wybra³am nastêpuj¹ce kryteria: 1* miejsca
i postacie, do których odnosz¹ siê przepisy; 2* temat przepisów; 3* formu³y
wprowadzaj¹ce; 4* styl.
Rozbicie ostatnich czterech rozdzia³ów i do³¹czenie ich do jednostek utworzonych z kolejno nastêpuj¹cych po sobie, wynika z dwu przyczyn. Pierwsza
z nich to propozycja rozwi¹zania trudnoci, jakie te rozdzia³y sprawiaj¹ w ka¿dej próbie odczytania wiêkszych jednostek egzegetycznych – rozdzia³y 24-27 nie
stanowi¹ zwartego materia³u i zwykle kwalifikuje siê je jako miscellanea. Faktycznie, rozdzia³y te nie daj¹ siê po³¹czyæ w jeden zwarty blok tematyczny,
jednak¿e bli¿sza analiza wed³ug zaproponowanych wy¿ej kryteriów pokazuje, ¿e

zwraca siê nie tylko do Moj¿esza  1 raz brzmi Jahwe przemawia³ (rbd) do Aarona…; a 4-krotnie
Bóg zwraca siê do Moj¿esza i Aarona: 3 razy bez szczególnego adresata i 1 raz z poleceniem: […]
Przemawiajcie do Izraela.
25
Najlepiej chyba rozwi¹zuje je Tronina, który dzieli Ksiêgê na siedem czêci: 1-7 (1-5+6-7)
+ 8-10 + 11-15 + 16-17 + 18-20 + 21-22 + 23-27 (23-26+27); NKB, 36. T¹ drog¹ uzyskuje chiastyczn¹ strukturê ca³oci, z motywem krwi przeb³agania jako centralnym oraz wydobywa symbolikê liczbow¹  liczba 7 jest charakterystyczna dla tekstów rytualnych BH (szerzej: M.H. Farbridge, Studies in Biblical and Semitic Symbolism, London 2002 {oryg. 1923}, 114-116; T. Stanek,
Liczby jako aspekt jêzyka religijnego. Przyk³ady retoryki Tory, „Filozofia Religii” t. 4, red. J. Baniak, Poznañ 2008, s. 103-117). Buduj¹c czêæ pierwsz¹ jako dwucz³onow¹, uzasadnia tak¹¿ konstrukcjê czêci ostatniej.
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swoj¹ treci¹ wyranie dopowiadaj¹ poprzednie26. Dodatkowo takie po³¹czenie
sprawia, ¿e dope³niaj¹ one symbolicznego znaczenia czêci poprzednich.
Pozosta³a czêæ artyku³u ma sta³¹ strukturê. W ka¿dej z omawianych c z ê  c i analizujê kolejne s e g m e n t y pod k¹tem poruszanego w ka¿dym z nich
zagadnienia, przy czym omawianie s e g m e n t u t r z e c i e g o rozpoczynam od
uzasadnienia do³¹czenia jednego z koñcowych rozdzia³ów. W r é s u m é dotycz¹cym ka¿dej c z ê  c i ukazujê, jaki aspekt religijnoci akcentuje, a w p o d s u m o w a n i u wskazujê na rodzaj religijnoci proponowany przez Ksiêg¹ Kap³añsk¹, odczytan¹ jako narracja symboliczna.
CZÊÆ PIERWSZA, Kp³ 1-7 + 8-10 + 24

P i e r w s z y s e g m e n t (Kp³ 1-7) to instrukcja dotycz¹ca sk³adania ofiar27.
Wymieniono 5 rodzajów ofiar, stanowi¹cych nie tylko podstawê systemu kultowego28, ale tak¿e obrazuj¹cych fundamentalne akty odniesienia cz³owieka do
Boga – uwielbienie i postawê adoracji (hxnm i hl[), pragnienie zadoæuczynienia
za grzechy wzglêdem Boga i ludzi (tajx i ~Xa) oraz pragnienie komunii z Bogiem (~ymlX)29. Pierwsze trzy, obrazuj¹ce uwielbienie i komuniê (~ymlX, hxnm, hl[),
zosta³y przedstawione jako ofiary dobrowolne, których przedmiot uzale¿niono od
zamo¿noci ofiarnika, a instrukcje s¹ adresowane do Izraelitów. Dwie ostatnie
ofiary (tajx i ~Xa), wi¹¿¹ce siê z zadoæuczynieniem, zosta³y omówione bardzo
szczegó³owo, a instrukcja uwzglêdnia 4 stopnie w hierarchii wspólnoty (kap³an,
ca³a wspólnota, kto ze starszyzny, kto z pospolitego ludu). Formu³y wprowadzaj¹ce dziel¹ ten segment na 9 (nierównych co do d³ugoci) jednostek. Adresa-

Zasadnoæ takiego potraktowania tekstu wynika z zupe³nie odmiennej struktury literackiej,
w porównaniu do literatury zachodniej. W nowszych badaniach czêsto dochodzi do g³osu wiadomoæ, ¿e opowieci biblijnych nie mo¿na czytaæ wy³¹cznie linearnie, a nale¿y uwzglêdniæ w¹tki
wystêpuj¹ce symultanicznie. W przypadku Ksiêgi Kap³añskiej pisze o tym tak¿e Milgrom, objaniaj¹c, dlaczego instrukcje dotycz¹ce zasad sk³adania ofiar poprzedzaj¹ konsekracjê kap³anów. Dz.
cyt., s. 552.
27
Jêzyki staro¿ytne nie zna³y abstrakcyjnego terminu ofiara, a tworzy³y jedynie terminy na
okrelenie konkretnych aktów. Najbardziej ogólne terminy to: xbz  ofiara codzienna ze zwierz¹t
w wi¹tyniach i kultach domowych, której miêso by³o dzielone pomiêdzy bóstwo i ofiarnika (por.
1Sm 1) oraz !brq, oznacza dar, przedmiot przeznaczony dla bóstwa. Bogactwo terminologii wprowadzi³ w swoim t³umaczeniu Izaak Cylkow: hlw[ ca³opalenie; hva ofiara ogniowa; tajx ofiara zagrzeszna; hxnm !brq ofiara niedna; ~yrkb txnm ofiara pierwocin; ~ymlv xbz ofiara op³atna; ~va ofiara
pokutna; hrkza znak przypomnienia; hdwt xbz ofiara dziêkczynna; hmlv tdwt xbz ofiara dziêkczynnoop³atna; ~yawlm hl[ ofiara wywiêcenia; hpwnt przedstawienie; hmwrt podniesienie (wszystkie terminy pochodz¹ z t³umaczenia Ksiêgi Kap³añskiej).
28
S¹ to ofiary: ca³opalna, pokarmowa, pojednania, przeb³agania i zadoæuczynienia; ze zwierz¹t i zbó¿.
29
Bardzo dobrze opisuje to Marx, s. 109-111.
26
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tem pierwszych dwu i ostatnich dwu przykazañ jest ca³y Izrael30, w samym centrum natomiast znajduje siê – adresowana do Aarona i jego synów – instrukcja
dotycz¹ca ofiary ca³opalnej (hl[h trwt). Miejscem, do którego odnosz¹ siê instrukcje, jest dziedziniec wi¹tyni, a zawarte tam przepisy dotycz¹ zasad sk³adania ofiar oraz zachowania kap³anów i ofiarników.
D r u g i s e g m e n t (Kp³ 8-10) dzieli siê na dwie jednostki, 8,1-10,7 oraz
10,8-20. Pierwsza z nich opisuje szczegó³owo: czynnoci, jakie wykona³ Moj¿esz podczas konsekracji Aarona (8,1-36), pierwsz¹ ofiarê Aarona (ajx i hl[)
i zwi¹zan¹ z tym teofaniê (9,1-24) oraz mieræ Nadawa i Awihu wskutek nieprawid³owoci w ofierze kadzielnej (10,1-7). Druga jednostka (10,8-20) – instrukcja, która dotyczy cile kap³anów – rozpoczyna siê formu³¹: Jahwe przemawia³
(rbd) do Aarona mówi¹c (rma), i stanowi jedyny w ca³ej Ksiêdze przypadek, ¿e
Bóg zwraca siê do Aarona z pominiêciem Moj¿esza. Jej treci¹ jest zakaz picia
wina w sanktuarium oraz instrukcje dotycz¹ce obowi¹zków kap³anów – pouczania Izraela i spo¿ywania prebend z ofiar – a zakoñczona jest krótk¹ narracj¹
10,16-20. Akcja umiejscowiona zosta³a na dziedziñcu i w przedsionku sanktuarium, a jej podmiotami s¹ wy³¹cznie kap³ani.
T r z e c i s e g m e n t tej czêci to rozdzia³ 24, który podejmuje dwa, pozornie nie zwi¹zane ze sob¹ motywy: instrukcje dotycz¹ce wiecznika i chlebów pok³adnych (w. 1-12) oraz instrukcje dotycz¹ce blunierstwa przeciwko Bogu i najciê¿szych krzywd przeciwko cz³owiekowi (w. 13-23)31. Propozycja do³¹czenia
rozdzia³u 24 do czêci pierwszej wynika z faktu, ¿e treæ tego rozdzia³u dope³nia
dowiadczenia opisane w poprzednich segmentach. Instrukcje Kp³ 1-7 dotyczy³y
tego, co dzieje siê na dziedziñcu wi¹tyni, Kp³ 8-10 tego, co dzieje siê na dziedziñcu, ze wzmiankami o wnêtrzu sanktuarium, natomiast rytua³y Kp³ 24 dotycz¹ sanktuarium: 1* w sensie dos³ownym, przedsionka sanktuarium – wiecznik
i chleby odnosz¹ siê do codziennego rytua³u tam celebrowanego32; 2* w sensie
metaforycznym, wiêtego wiêtych – blunierstwo przeciwko Bogu oraz morderstwo i trwa³e okaleczenia cz³owieka dotycz¹ rzeczy najwiêtszych (Stwórcy
i Jego przedstawiciela na ziemi). Czêæ ta koñczy siê obrazem ukamienowania
bluniercy.

Milgrom akcentuje, ¿e w religii Izraela prawo rytualne powinno byæ znane ca³ej wspólnocie, a nie tylko kap³anom, jednoczenie to w³anie kap³an, a nie kto inny jest odpowiedzialny za
pouczanie ca³ego ludu co do zasad postêpowania.
31
Milgrom, dz. cyt., s. 2128-2133 pokazuje, jak instrukcja 24,1-12 zosta³a zwi¹zana z lex tallionis 24,13-23 poprzez zastosowanie struktury retorycznej.
32
Kp³ 10,1-7 mówi o ofierze kadzid³a, a Kp³ 24,1-12 o wieczniku i chlebach pok³adnych 
wszystkie trzy stanowi¹ ca³oæ rytua³u celebrowanego codziennie przez kap³anów w przedsionku
sanktuarium.
30
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Podsumowanie czêci pierwszej
Czêæ pierwsza (1-7 + 8-10 + 24) wychodzi od rytua³u ofiarnego, którego
celebracja jest zwi¹zana ze wi¹tyni¹, w centrum stawia konsekracjê kap³anów,
a koñczy rytua³em zadoæuczynienia za grzechy, dotycz¹cym wspólnoty. Tak
utworzona jednostka podejmuje temat relacji do Boga w perspektywie grzechów
i zadoæuczynienia. Segment pierwszy to instrukcje dotycz¹ce zasad sk³adania
ofiar. Treæ dotyka zatem sedna relacji Boga i ludzi, tak jak by³a ona rozumiana
wród ludów staro¿ytnego Bliskiego Wschodu, a wymienione ofiary stanowi¹
fundament tej relacji. Segment drugi, opisuj¹cy konsekracjê kap³anów (inwestytury tych, którzy maj¹ strzec prawid³owoci rytua³ów), podejmuje na dwa sposoby problem grzechu  nienazwan¹ (a wiêc ukryt¹ przed ludmi) winê Nadawa
i Awihu oraz spo¿ywanie przez Aarona porcji ofiary pokutnej (ajx), wi¹¿¹cej siê
z nierozpoznanymi i nienazwanymi grzechami ca³ego Izraela. Segment trzeci dope³nia tego tematu zasadami dotycz¹cymi postêpowania wobec grzechów jawnych, pope³nionych wobec Boga i ludzi.
Treci¹ rozdzia³ów 1-7 jest system ofiar, w którym centralne miejsce zajmuj¹ ofiary wyra¿aj¹ce potrzebê zadoæuczynienia za czyny przeciwko Bogu (tajx
i ~va), natomiast treci¹ rozdzia³u 24 s¹ instrukcje dotycz¹ce zadoæuczynienia
za najciê¿sze przewiny przeciwko cz³owiekowi. W centrum za znajduje siê opis
inwestytury najwy¿szego kap³ana i ustanowienie go odpowiedzialnym za rytua³
i za pouczanie Izraela. Dwie narracje dotycz¹ grzechu, którego konsekwencj¹ jest
mieræ – w pierwszym przypadku wina jest nierozpoznana przez ludzi, tote¿ egzekutorem jest Bóg (10,1-2); w drugim to ludzie s¹ wiadkami przestêpstwa, tote¿ egzekutorem jest ca³a spo³ecznoæ (24,23). Narracja po³o¿ona centralnie
dotyczy spo¿ywania przez kap³anów ofiary zagrzesznej (ajx) ca³ej wspólnoty,
stanowi¹cej oczyszczanie wspólnoty i sanktuarium, aby ich ustrzec od mierci.
CZÊÆ DRUGA, Kp³ 11-15 + 16 + 25-26

P i e r w s z y s e g m e n t (Kp³ 11-15) podaje zasady czystoci rytualnej dotycz¹ce ca³ej wspólnoty, a tym samym wprowadza przepisy odnosz¹ce siê do
sfery ¿ycia spo³ecznego. Rozdzia³ 11 dotyczy zasad rozró¿niania pomiêdzy zwierzêtami czystymi i nieczystymi oraz zabijania zwierz¹t na ofiary i na pokarm.
W rozdzia³ach 12-15 motyw rozdzielania pomiêdzy czystym i nieczystym kontynuowany jest wy³¹cznie w odniesieniu do dwu kwestii zwi¹zanych z ludzkim cia³em  p³odnoci i tr¹du – jako czytelnymi symbolami ¿ycia i mierci33. Ujmuje
33
Rozdzia³y 12-15 cechuje budowa chiastyczna, gdzie motyw sfery p³ciowej pojawia siê
w kwestii oczyszczenia po³o¿nic (Kp³ 12) oraz normalnych i nienormalnych wydzielin organów
p³ciowych (Kp³ 15), natomiast motyw tr¹du znalaz³ siê w trzech rodkowych jednostkach (Kp³ 13;
14,1-32; 14,33-53). W takim uk³adzie rozdzia³ 11 stanowi rodzaj wprowadzenia, ukazuj¹cego tê
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on zatem symbolicznie ca³okszta³t ¿ycia ludzkiego, w tym co odnosi siê do podstaw egzystencji (po¿ywienie), i w tym co odnosi siê do granic egzystencji (¿ycie i mieræ). Wymienione w tej jednostce ofiary ca³opalenie (hl[) i powszednia
(xbz), w kategoriach antropologicznych wyra¿aj¹ poczucie zale¿noci od bóstwa
i potrzebê komunii, natomiast tematyka eksponuj¹ca pokarm i sferê p³ciow¹ akcentuje potrzeby egzystencjalne cz³owieka. Segment ten sk³ada siê z 6 jednostek
 w dwu Jahwe mówi wy³¹cznie do Moj¿esza (2, 4), a w czterech zwraca siê równoczenie do Moj¿esza i do Aarona (formu³y: 1, 3, 5, 6)34. Trzy z poród formu³
wprowadzaj¹cych (1, 2, 6) s¹ adresowane do ca³ego Izraela.
D r u g i s e g m e n t (Kp³ 16), to pouczenia dotycz¹ce zasad rytualnego
oczyszczania (rpk) zarówno kap³ana jak te¿ ca³ej wspólnoty Izraela, ponawiane
ka¿dego roku. Rozpoczyna siê s³owami: Jahwe przemawia³ (rbd) do Moj¿esza po
mierci dwu synów Aarona Powiedzia³ (rma) Jahwe do Moj¿esza: przemawiaj
(rbd) do Aarona… Nietypowa jest d³ugoæ tej formu³y, która nie tylko dok³adnie
opisuje okolicznoci, w których Bóg mówi, ale tak¿e dwukrotnie wymienia imiê
Moj¿esza jako porednika35. Treci¹ mowy jest instrukcja dotycz¹ca postêpowania arcykap³ana, gdy  jeden raz w roku  bêdzie wchodzi³ do miejsca najwiêtszego w sanktuarium. Miejscem celebracji omówionego tutaj rytua³u jest zarówno ca³a przestrzeñ sanktuarium (dziedziniec, przedsionek i wiête wiêtych), jak
te¿ teren poza sanktuarium, na który wchodzi cz³owiek wyganiaj¹cy koz³a, a nawet pustynie, dok¹d kozio³ poniesie grzechy Izraela36.
S e g m e n t t r z e c i (Kp³ 25-26)37 ma tak¿e nietypow¹ formu³ê wprowadzaj¹c¹: Jahwe przemawia³ (rbd) do Moj¿esza na górze Synaj mówi¹c (rma).
Rozdzia³ 25, omawiaj¹cy szeroko niektóre zasady darowania d³ugów, podejmuje
sam¹ opozycjê ¿ycie-mieræ, w innym jeszcze wietle, pos³uguj¹c siê motywami: 1* rozdzielanie
zwierz¹t na czyste i nieczyste, 2* rozdzielanie miêsa jako pochodz¹cego z rytualnego uboju i spoza niego, 3* rozdzielanie pomiêdzy miêsem a krwi¹.
34
Oprócz 10,8 s¹ to jedyne w Ksiêdze Kap³añskiej pouczenia, w których Aaron wystêpuje
jako bezporedni adresat mowy Boga.
35
U¿ycie takiej formu³y oraz wyeksponowanie tematu oczyszczania sanktuarium (ten motyw
pojawi siê jeszcze raz w Kp³ 23, gdzie wymieniono wiêta celebrowane w cyklu rocznym), sprawia, ¿e rozdzia³ ten ma szczególne znaczenie. Rendtorff w jednym z wczeniejszych artyku³ów
uznaje go za centrum Tory: R. Rendtorff, Leviticus 16 als Mitte der Tora. „Biblical Interpretation”,
11, 3/4, Leiden 2003, s. 252-258. Termin rpk u¿yto w tym tekcie w formie czasowników; rzeczownik ~yrpkh ~wy (Dzieñ Pojednania) pojawi siê dopiero w Kp³ 23,23-32.
36
Istnieje wiele niejasnoci dotycz¹cych tego rytua³u. Wp³ywowa interpretacja Rene Girarda,
Kozio³ ofiarny dodatkowo zafa³szowa³a rozumienie biblijnego opisu. Girard odczytuje sens w wietle rytua³ów greckich, przez co nie tylko wypacza sens rytua³u biblijnego, ale tak¿e zniekszta³ca
jego opis. Szerzej: M. Douglas, The Go-Away Goat, w: The Book of Leviticus. Composition and
reception, red. R. Rendtorff, R.A. Kugler, (“Vetus Testamentum Supplements XCIII”), Leiden 2004,
s. 121-141.
37
Przez Langtona podzielony na dwa rozdzia³y, prawdopodobnie ze wzglêdu na tematykê.
Oryginalny uk³ad tekstu zachêca jednak, aby poszukaæ znaczenia ca³oci.
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tematykê ¿ycia – motyw wiod¹cy segmentu pierwszego – ale na poziomie ca³ej
spo³ecznoci; wród ludu Jahwe nie mog¹ gin¹æ s³absi. W instrukcjach tego rozdzia³u przekroczona zosta³a bariera indywidualnej doskona³oci na rzecz troski
o doskona³oæ ca³ego Izraela, a podane w segmencie pierwszym zasady ¿ycia spo³ecznego w tym segmencie zosta³y poszerzone o kwestie ¿ycia gospodarczego.
Zdanie koñcz¹ce rozdzia³ 25 wprowadza p³ynnie do rozdzia³u 26, którego treci¹
s¹ b³ogos³awieñstwa i przekleñstwa. Rozdzia³ 25 ma charakter instrukcji, natomiast
26 ostrze¿enia, jednoznacznie traktuj¹cego o warunkach ¿ycia i mierci na p³aszczynie wspólnotowej. Obydwa rozdzia³y silnie eksponuj¹ zachowanie przykazañ
jako warunku ¿ycia w swojej ziemi  a s¹ nimi: zachowanie czystoci rytualnej,
szabatów i fundamentalnej sprawiedliwoci spo³ecznej. Ostatnie zdanie tego segmentu przypomina o pobycie na Synaju i zawartym tam przymierzu.
Podsumowanie czêci drugiej
Czêæ druga przenosi miejsce akcji ze wi¹tyni do wspólnoty – przykazania
i pouczenia (twrwt) wci¹¿ dotycz¹ relacji Izraela do Boga (osób i wspólnoty), ale
jej przedmiotem nie s¹ tylko ofiary, ale nade wszystko zasady ¿ycia spo³ecznego
i gospodarczego. Segment pierwszy szeroko traktuje o warunkach rozpoznawania tego co czyste i nieczyste w kwestiach dotycz¹cych: pokarmów, sfery p³ciowej i tr¹du (osoby, domu i naczyñ), dotyka wiêc przestrzeni egzystencji w wymiarze osobistym, rodzinnym i spo³ecznym. Segment drugi podaje instrukcje
dotycz¹ce oczyszczania sanktuarium, gdy¿ jego nieskazitelnoæ jest warunkiem
zamieszkiwania bóstwa, a tym samym warunkuje ¿ycie ludzi (osób i spo³ecznoci). Segment trzeci – do wymienionych wy¿ej zasad dzielenia przestrzeni na
czyst¹ i nieczyst¹ – dodaje czas, który domaga siê szczególnego uwiêcenia, oraz
wskazuje na konsekwencje niew³aciwego postêpowania. W zakoñczeniu (trzeci
segment) wyakcentowano, ¿e wszystkie przykazania s¹ zwi¹zane z przymierzem
zawartym z Izraelem na Synaju, a ich zachowanie jest warunkiem ¿ycia we w³asnym kraju.
CZÊÆ TRZECIA, Kp³ 17-22 + 23 + 27

S e g m e n t p i e r w s z y (Kp³ 17-22) podejmuje motywy znane z poprzednich regulacji – zabijanie zwierz¹t na pokarm i ofiary, relacje p³ciowe, odniesienia do kultu i wi¹tyni, a tak¿e do rodziców i spo³ecznoci (17-20) oraz przepisy
dotycz¹ce kwalifikacji rytualnej kap³anów i zwierz¹t ofiarnych (21-22). Wszystkie te kwestie wyra¿one zosta³y w charakterystycznym, parenetycznym stylu,
a ich przestrzeganie warunkuje wiêtoæ Izraela. Przykazania wyra¿one w tym
segmencie  jakkolwiek s¹ podobne w tematyce do przykazañ danych wczeniej
 ogarniaj¹ o wiele szerszy wymiar ¿ycia osobowego i spo³ecznego, prowadz¹c
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do rozró¿niania pomiêdzy dobrym a z³ym, a nie jedynie pomiêdzy czystym a nieczystym. Zasad¹ przewodni¹ tych regulacji jest oddzielenie Izraela od innych ludów (por. w. 20,26) uzasadnione cis³¹ przynale¿noci¹ Izraela do Jahwe. Czêæ
ta dzieli siê na 9 jednostek. Adresatami czterech sporód mów Boga s¹ tylko kap³ani (1, 5, 6, 7), trzech ca³y Izrael (2, 3, 4), a jednej kap³ani i Izrael (8). Porednikiem pomiêdzy Bogiem a Izraelem w tym segmencie jest wy³¹cznie Moj¿esz.
S e g m e n t d r u g i (Kp³ 23), stanowi wykaz i opis celebrowania dni wiêtych. Podzielony na 5 jednostek – cztery rozpoczyna formu³a: Jahwe przemawia³
(rbd) do Moj¿esza mówi¹c (rma): Mów (rma) do Izraelitów (1, 2, 3, 5), a jedna
bez adresata (4). Rozdzia³ ten podejmuje tak¿e motyw rozdzielania, ale z innej
perspektywy – po ustaleniu w segmencie pierwszym zasad rozdzielania w obrêbie przestrzeni (ziemia, zwierzêta, ludzie) – Izrael zosta³ wezwany do podzielenia czasu na wiêty oraz niewiêty. Autor wprowadza zatem nowy motyw – czas
wiêty to nie jest jaki obiektywnie wyodrêbniony walor kosmosu (tak jak mo¿na obiektywnie wyodrêbniæ przestrzeñ), ale jest to aspekt kosmicznego ³adu, stanowi¹cy integraln¹ czêæ ludzkiego bytowania.
S e g m e n t t r z e c i (Kp³ 27) dotyczy zasad spe³nienia lubów i obietnic
(rdn), poczynionych wobec Boga. Dobra, które mog¹ byæ ofiarowane Bogu obejmuj¹: osoby, zwierzêta, dom i pole, a wiêc ogarniaj¹ ca³¹ przestrzeñ egzystencjaln¹: rodzinê, potomstwo i ród³o utrzymania. Przykazania odnosz¹ siê w ca³oci sfery ¿ycia osobowego i wspólnotowego, które jednak pozostaje w realnym
zwi¹zku ze wi¹tyni¹  poczynione przez osobê luby maj¹ swoje konsekwencje
w ¿yciu wspólnoty, a ich wype³nienie dokonuje siê w wi¹tyni. luby dotycz¹
bytów przestrzeni, ale ich realizacja odnosi siê do czasu, a zatem zakoñczenie
ukazuje jednoæ tych dwu sfer w ¿yciu cz³owieka. Ostatni segment tego dzie³a
rozpoczyna siê formu³¹: Jahwe przemawia³ (rbd) do Moj¿esza mówi¹c (rma):
Mów (rma) do Izraelitów, co mo¿na odczytaæ jako  w³aciwe przes³aniu Tory 
podkrelenie, ¿e Bóg mówi do ca³ego Izraela, przez porednictwo Moj¿esza.
Ca³oæ koñczy zdanie: Oto przykazania (twcmh), które poruczy³ Wiekuisty Moj¿eszowi dla Izraelitów, u góry Synaj (t³um. Cylkow).
Podsumowanie czêci trzeciej
Przykazania czêci trzeciej wi¹¿¹ siê z ¿yciem osoby i spo³ecznoci nie tylko w aspekcie religijnym, ale tak¿e w aspekcie gospodarczym i rodzinnym, a jej
treæ jest jednym wielkim wezwaniem do wiêtoci. Realizowanie wiêtoci –
ukazane jako oddzielanie – obejmuje przestrzeñ i czas. T¹ drog¹ autor wskazuje
na ca³okszta³t ludzkiej egzystencji jako miejsce realizowania wiêtoci, ale tak¿e
odwo³uje siê do opisu stworzenia Rdz 1,1-2,4. Styl tej czêci ma wyj¹tkowo podnios³y charakter dziêki licznym napomnieniom oraz poprzez silne wyakcentowanie zwi¹zku tych przykazañ z pobytem na Synaju.
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W porównaniu do czêci drugiej, równie¿ traktuj¹cej o zasadach oddzielania, nast¹pi³o przesuniêcie akcentów w dwu aspektach. Po pierwsze, akcent pada
na d¹¿enie i zachowanie wiêtoci, a nie tylko czystoci; akcentuje wiêc wymiar
pozytywny, domagaj¹cy siê osobowego zaanga¿owania. Po drugie, dziel¹c rok
poprzez rytm wi¹t i szabatów obejmuje czas w jednostkach bliskich ¿ycia codziennego, a wiêc tak¿e osobowego, podczas gdy rytm jubileuszy (Kp³ 25) ujmowa³ czas mierzony miar¹ ¿ycia wspólnotowego. Segmenty pierwszy i drugi
dotyczy³y ¿ycia wspólnotowego, segment trzeci za akcentuje wymiar indywidualny i osobowy.
Analiza Ksiêgi Kap³añskiej wed³ug zaproponowanego podzia³u ukaza³a, ¿e
jej treæ ujmuje symbolicznie ca³okszta³t ludzkiej egzystencji. Opisane w czêci
pierwszej instytucje kultowe  wi¹tynia, o³tarz, kap³añstwo  stanowi¹ punkt
wyjcia do sakralizacji ¿ycia. Czêci nastêpne ukazuj¹, ¿e ca³okszta³t egzystencji
ludu Bo¿ego ma aspekt kultu. Instytucjonalizacja ¿ycia Izraela obejmuje zarówno przestrzeñ jak i czas. Uwiêcenie jest rzeczywistoci¹ dynamiczn¹, zale¿n¹ od
ka¿dego cz³owieka, i dokonuje siê nie tylko w miejscu wydzielonym (wi¹tynia),
ale tak¿e w ca³ej przestrzeni ¿yciowej (rodzina i wspólnota, relacje osobowe
i gospodarcze).
Ksiêga Kap³añska niesie zatem przes³anie o nierozerwalnoci instytucji
i wspólnoty. Instytucja jest sine qua non warunkiem relacji do Boga, nie tylko
w wymiarze wspólnotowym, ale tak¿e w indywidualnym  ka¿dy cz³owiek, chc¹cy urzeczywistniæ ³¹cz¹ce go z Bogiem relacje dokonuje tego poprzez rytua³,
czyli s³u¿¹c¹ temu celowi instytucjê. Instytucja sama z siebie nie ma jednak wystarczaj¹cej wartoci, ale konieczne jest tak¿e zaanga¿owanie osobowe. Wyra¿a
siê ono w przestrzeganiu przykazañ i pouczeñ (twcm, twrwt) otrzymanych od Boga,
dotycz¹cych dwu aspektów  postawy wobec rytua³ów i postawy wobec innych
cz³onków wspólnoty. Te dwa aspekty relacji do Boga zosta³y ukazane jako nierozerwalne, i wzajemnie siê warunkuj¹ce – dowiadczenie rytualne stanowi integraln¹ czêæ dowiadczenia religijnego, jakkolwiek, to pierwsze nie wyczerpuje
tego drugiego. Dowiadczenie religijne  opieraj¹c siê na aktach rytualnych 
d¹¿y do objêcia ca³okszta³tu ludzkiej egzystencji.
Akcja Ksiêgi Kap³añskiej zosta³a umieszczona w czasie pomiêdzy zakoñczeniem prac przy budowie przybytku a wyruszeniem w drogê. Ze wzglêdu jednak
na treæ, która prezentuje j¹ jako rodzaj instrukta¿u, Ksiêga wydaje siê mieæ charakter wybitnie statyczny. Jest to jednak wra¿enie pozorne. Dzie³o rozpoczyna
siê instrukcj¹ dotycz¹c¹ sk³adania ofiar, ale ju¿ preskryptywny charakter podanych tam przepisów wskazuje na odniesienie do przysz³oci. Zakoñczenie Ksiêgi – instrukcja dotycz¹ca wype³nienia lubów z³o¿onych Bogu  w ca³ej pe³ni
ujawnia ten jej aspekt. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e natura wymienionych tam zasad ¿ycia odnosi siê do sytuacji zdecydowanie innej ani¿eli rodowisko, w któ-
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rym daje siê te pouczenia, a ich treæ jednoznacznie mówi o przysz³oci. A zatem w tej, szczególnie wa¿nej dla religijnoci Izraela Ksiêdze, ujawnia siê podstawowy aspekt religii Izraela – wychylenie ku przysz³oci38.
ABSTRACT
The Book of Leviticus appears as a compilation of fragmentary cultic and ethical prescriptions,
coming from different periods of religious history of Israel. The synchronic analysis, started by
Mary Douglas, proved that the editor of final version of Leviticus was a great artist, with a religious
goal. Leviticus is a book that presents multiple layers of meaning. In this article the Book of
Leviticus was considered from the Religionswissenschaft point of view. The text was divided on
a major blocks according to its theme, and then asked what message was delivered through each
one of them; and subsequently, what was message of the whole Book. Careful analysis of
vocabulary, as well as the time and place of action, allow to suggest a new structure – the four final
chapters might serve as the endings for three blocks of text. The theme leads the reader from the
temple to the community; from the present to the future.

Key words
Leviticus  religion of Israel  symbolism  synchronic analysis
38
Ten aspekt religii Izraela analizowa³am w pracy: Dzieje jako teofania. Wewn¹trzbiblijna
interpretacja i jej teologiczne konsekwencje, Poznañ 2005, szczególnie: s. 119-133; 149-156; 161163; 167-169.
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Job 42:6 and Telling the Truth
Job 42:6 and Telling the Truth

In the last chapter of the Book of Job, after all the speeches had been made
by Job and his three friends – Eliphaz, Bildad, and Zophar – by enigmatic Elihu
and finally by God Himself, God said to the oldest of the three friends, Eliphaz:
„You did not speak truth like Job” and thus commanding that the three friends
make an expiatory burnt offering and also ask Job to intercede for them to appease God’s wrath – which they did and Job prayed for them and so they did and
were forgiven (Job 42:7-9). God’s statement is frequently interpreted as calling
into doubt the veracity of the pronouncements of the three friends, and seeing
the ten speeches of Job as enunciations of truths. For example, it is stated that
the three friends „had condemned Job against their better knowledge and conscience, and therefore abandoned truth in favor of the justice of God, a line of
defence abhorrent to Him” by regarding Job „as a deep-dyed sinner, and hypocrite”1.
It is quite clear that such an opinion is hardly defensible. The pronouncements of the three friends were full of true statements to the extent that some of
them are even quoted in the New Testament: for instance, 5:13 in 1 Cor. 3.19, or
a near-quotation of 5:9 in Rom. 11:33. Also, according to The Companion Bible,
Appendix 61, there are in total 65 passages in Job referred to, if not exactly quoted, or referring to other books of the Bible: 37 in the Psalms; 18 in Proverbs; 9 in
the Prophets; and 1 in the New Testament2. No doubt about veracity should be
cast at least on these passages. On the other hand, Job’s speeches include statements whose truthfulness may not be not quite acceptable or which are at least
1
2

Robert F. Hutchinson, Thoughts on the Book of Job, London: Samuel Bagster 1875, 272.
17 of these passages come from the speeches of the three friends.
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theologically precarious. Job stated that God acted unjustly, at least, against him
(19:6) and considered him His enemy (13:24, 19:11, countered by Elihu in
33:10); God holds him as a prisoner by keeping his feet in the stocks (13:27, cf.
Elihu in 33:11) and multiplies his wounds for no reason (9:17); God destroys both
the innocent and the guilty (9:22) and mocks at the despair of the innocent (9:23);
God destroys the hope of man (14:19). This shows that God’s „condemnation of
the friends and the approval of Job does not mean that everything they said was
wrong, and everything said by Job was right”3.
In what respect was Job right? Many answers have been proposed; for example, Job was right in his appeal to the divine justice (Eduard König); in attacking
his friends thesis (P. Haghebaert); in his act of humility (Charles E.B. Cranfield);
in his faith expressed in his statements (William Kelly); in his apology (L.W.
Batten); in his innocence, in the fact that he „saw his fate as an incomprehensible
mystery,” in his mistrust of the accepted arguments (Helmut Lamparter)4. As it
also has been stated, the approval of Job „must be understood in relation to the
main theme of the discussion”; on the other hand, the condemnation of Job’s
friends should be understood as pointing to the three friends’ errors „on the vital
issues”5. Yet the questioning of God’s justice by Job seems to be very much one
of the main themes. An argument can be made that Job himself pointed to the
fact that his words should be taken with a grain of salt, although he was not quite
specific about which words he meant. He said that because of the unbearable
suffering, his words were rash and babbling (6:3), at least at times; because of
his despair, his words are lost in the wind (6:26), easily carried by the wind, futile. Job effectively admitted that not all his words had been saturated with veracity when recanting what he has spoken (42:6). On the other hand, he exclaimed at one point that if his friends ha been in his place and he were attempting to counsel them, he would have used the same advices they did when trying
to find an explanation of his predicaments; he also would console them with his
mouth (16:4-5). This can be taken to mean that if it were not for the suffering
that befell him, he would have expressed the same views as his three friends; i.e.,
their views and his own were very much the same before the disasters struck.
Sharing the same views very likely was one reason why they were his friends.
Therefore, the statement that the three friends „did not speak truth like Job”
should not be understood as a reference to all that Job has ever spoken – since,
3
Edward J. Kissane, The book of Job, Dublin: Browne and Nolan 1939, 297. Somewhat more
cautiously: the author of the Book of Job „may put into the mouth of Eliphaz and the two others some
very true ideas, just as he may make Job express some very exaggerated or debatable ideas,” Edouard
Dhorme, A commentary of the Book of Job, Nashville: Thomas Nelson 1984 [1926], lxxxii.
4
References are given in Jean Lévêque, Job et son dieu, Paris: Librarie Lecoffre 1970, 125.
5
Kissane, op. cit., 297. A supposition is made that the friends, like his wife in 2:9, encouraged
him to blaspheme, p. xxxv, also accepted by Lévêque, op. cit., 125-126.
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by implication, this would also include the speeches of the three friends as expressing the views Job shared before their arrival – but what Job had spoken after his friends arrived.
The way God’s chastisement should be understood is indicated by Job’s desire that his friends should keep silence, thereby proving their wisdom (13:5)6.
The emphasis in an interpretation of „you did not speak truth like Job” should
not be placed as much on „truth” as on „speak” (along with „like”). The verse
does not have to mean that the three friends did not speak any truth at all, but
that they did speak truth, although not like Job. It is not primarily a matter of the
way truth was pronounced but the situation in which it was pronounced. They
spoke truth, but it would be much better if they did not, not now, not in the front
of suffering Job. They should have commiserated with him in silence the way
they did for the first seven days (2:13). This is when they truly pitied and consoled him, as was their original intention (2:11). The dialogue, or rather a series
of monologues, took place on the eighth day for a couple of hours or so, for considerably shorter amount of time than the time spent in silence. And yet, they
were not rebuked by God for this silence, but only for the words spoken during
a rather short amount of time spent in the company of Job. The rebuke seems to
mean that there should simply be a proper time and place, even for speaking the
truth. Already Qoheleth had admonished his readers that there is a proper time
for silence and a proper time for speaking (3:7), and according to Sirach, one
should not show off his wisdom in an inopportune time (32:4). This is what the
words of the three friends amounted to, to showing off their knowledge. However, the same words and the same thoughts in the mouth of Job have a different
weight than they do when spoken by the three friends. They spoke from the sidelines about suffering and the reason for it, they analyzed it as observers. After
they sat for seven days in silence overwhelmed by Job’s suffering, they became
uncompassionate theoreticians pontificating about what Job could have done in
his life to have deserved it. Job’s „cries of pain are met with the cold consolation
of the friends who are content to comfort the righteous man in his agony with the
theory of misfortunes of the wicked and the happiness of the innocent”7. In this,
even if they were right, even if Job did what they claimed he did, this truth could
do little to counter his suffering or to improve Job’s situation; this truth could
bring no relief but could only exacerbate the already insufferable misery of Job.
„What Job needed from his friends … was not theology, but sympathy”8. He
needed silent empathy, he needed his friends to at least try to feel his pain. InIn which way, it can be added, „even a fool who keep silent is considered wise,” Prov. 17:28.
Dhorme, op. cit., lxxx.
8
Harold S. Kushner, When bad things happen to good people, New York: Avon Books 1983,
88, and thus „their silent presence must have been a lot more helpful to their friend than their
lengthy theological explanations were,” p. 91.
6
7
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stead, he received lectures, filled with true observations and analyses, but more
harmful than helpful, more exacerbating his suffering rather than alleviating his
pain. In this situation, „prayer without words”9 would be more valuable.
It is another matter when Job speaks. His words flow from the depth of his
despair and thereby have an altogether different coloring than the same words
spoken by a detached analyst. Job speaks, not to stir theoretical discussion of
difficult theological issues, but to express his pain. The emotive side of his pronouncements is more important than the conceptual content. If his friends cannot
help him, he wants their empathy, not their theorizing.
However, there is at least one positive result of the three friends lectures –
the Book of Job. It can be stated that the three friends’ pain is our gain: had it not
been for their speeches, there would have been no Job’s responses and then no
Elihu’s responses to their speeches and no Job’s responses and finally, there
would not have been the two speeches of God. The Book of Job would be reduced to the introduction with theologically curious if not troubling bargaining
of Satan with God, and the closing where Job’s patience is rewarded. The loss
would be incalculable, if only from the literary point of view10.

SUMMARY
The interesting problem of the Book of Job is the „sin” of Job’s friends. What wrong did they
say that Job was to pray that God would forgive them? Why their sober words were considered by
God as sinful while Job’s speeches, full of anger, were judged as proper? The answer lies in the
context – not in the text only.

Key words
Job  communication  suffering  truth  belief

9
„Prayer without words – that mute wrestling agony of the soul which God will understand
and not pass by with neglect,” as stated by Joseph Parker, The book of Job, New York: Funk and
Wagnalls 1889, 408.
10
According to Daniel Webster, „The Book of Job taken as a mere work of literary genius is
one of the most wonderful productions of any age or of any language,” Charles Lanman, The Private Life of Daniel Webster, New York: Harper 1852, 102. Thomas Carlyle once said: „There is
nothing written, I think, in the Bible or out of it, of equal literary merit,” Lectures on heroes, in his
Collected works, London: Chapman and Hill 1864, v. 6, 221.
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Ksiêga M¹droci zapowiada, ¿e gdy przyjdzie czas, wtedy ludzie uczciwi bêd¹ s¹dziæ narody oraz rz¹dziæ pañstwami i wtedy Pan bêdzie ich królem na zawsze” (3,7-8). A chocia¿ rzeczownik królestwo (basilei,a) wystêpuje
w tym dziele Septuaginty (6,4.20; 10,10.14; 18,15), to jednak treciowo daleko
odbiega od stosowanych we wczeniejszych ksiêgach Starego Testamentu.
W sposobie modyfikacji znaczeñ przejêtych z innych tekstów starotestamentowych mo¿na wyró¿niæ tendencje: (1) idealizacja: – „Salomon” – jest typem m¹drego w³adcy; Izrael – typem sprawiedliwego; „taktyka” Boga wobec Izraelitów i Egipcjan podczas wyjcia z niewoli faraonów jest typem Jego postêpowania wobec sprawiedliwych i bezbo¿nych; (2) uniwersalizm: mêdrzec denacjonalizuje orêdzie Starego Przymierza, duchowe wartoci Izraelitów staj¹ siê wspóln¹ w³asnoci¹ ludzi dobrej woli; (3) indywidualizacja: w miejsce zbiorowoci,
Izraela, wprowadzony zosta³ pojedynczy sprawiedliwy, a starotestamentowa relacja JHWH do ludu Bo¿ego transponowana jest na odniesienie Boga do poszczególnego cz³owieka; (4) spirytualizacja: nadzieje mesjañskie w wysublimowanej
postaci, oczyszczone z nalecia³oci historyczno-politycznych, staj¹ siê w³asnoci¹ wszystkich sprawiedliwych; w miejsce politycznego panowania wchodzi
w³adanie moralne; d³ugie, spokojne ¿ycie – znane z dawnych ksi¹g Pisma – jako
zap³ata za bogobojne ¿ycie w Ksiêdze M¹droci jest prezentowane jako niemiertelnoæ; (5) znamienn¹ cech¹ autora jest usi³owanie, aby Bo¿e dzia³anie w wiecie przypisaæ tak¿e S³owu (16,24) i M¹droci (rozdz. 10).
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SPRAWIEDLIWOÆ
Biblia od pocz¹tku naucza, ¿e Bóg jest sprawiedliwy, gdy¿ nagradza za dobro, a karze za z³o. W najstarszych ksiêgach nagroda za prawoæ by³a ograniczana do doczesnoci i wyra¿a³a siê m.in. w wolnoci od cierpieñ, licznym potomstwie i d³ugim ¿yciu. Dowiadczanie przez cz³owieka udrêk bywa³o rozumiane
jako kara za grzechy (Pwt 1,2632; 28,168). Ta myl przenika ca³e dzie³o deuteronomistyczne i kronikarskie (2Krn 17,118,1; 26,123; 27,6). Analogicznie
nauczaj¹ prorocy (Amos, Ozeasz, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel): nieszczêcia s¹
sprawiedliw¹ kar¹ za uchybienia. Podobne stanowisko w tej sprawie zajmuje literatura m¹drociowa (Prz 12,21; 13,21)1.

CIERPIENIE
Problemem staje siê jednak cierpienie, które czêsto spada na niewinnych
i sprawiedliwych. Wród autorów spotkamy ró¿ne rozwi¹zania: klêska z³ych
i sukces pobo¿nych to nieod³¹czna konsekwencja ¿ycia (Ps 37), w którym zmagamy siê z niemo¿noci¹ zrozumienia dzia³ania Bo¿ego (Hi 38,1-42,6) albo wpadamy w rezygnacjê (Koh 7,15; 8,9.1214; 9,11, 10, 57). Znana by³a idea cierpienia zastêpczego (Iz 52,1353,12). Wreszcie w Psalmach 49 i 73 ujawnia siê
nowa perspektywa: oto obecne przeciwnoci próbuje siê rozwi¹zaæ w wietle pomiertnej wiêzi z Bogiem (49,16 i 73,24). Gdy mowa o cierpieniu niewinnego
sprawiedliwego, widaæ ju¿ pewne pokrewieñstwo Ksiêgi M¹droci z oboma
wspomnianymi Psalmami. Z 2 Ksiêgi Machabejskiej wynika za, i¿ Bóg jest tym,
który karci sprawiedliwych (2Mch 7). D l a t e g o m ê c z e ñ s t w o i  m i e r æ
nie oznaczaj¹ dla nich katastrofy i klêski, lecz oczyszczaj¹c¹ próbê wyznaczon¹ przez Boga, który jest ze sprawiedliw y m p r z y  m i e r c i i p o t e m d a r u j e m u s z c z ê  l i w ¹ w i e c z n o  æ.
Na tle takiej w³anie teologicznej perspektywy autor Ksiêgi M¹droci staje wobec pewnych paradoksów, podaje ich now¹ interpretacjê we fragmencie 3 rozdzia³u swego dzie³a (w. 1–12).
Jedno w wymowie ca³ej Ksiêgi M¹droci wydaje siê pewne. Otó¿ wbrew
pogl¹dom szerzonym przez bezbo¿nych oraz mimo ich przeciwdzia³ania, s p r a w i e d l i w i ¿ y j ¹ n a d z i e j ¹ p r z y s z ³ e j n i e  m i e r t e l n o  c i. Z tej wiary
czerpi¹ si³y do wytrwania w bolesnych dowiadczeniach. To g³êbokie przewiadczenie pomaga³o rozwi¹zywaæ trudnoci, jakie nurtowa³y tak¿e wiernych diaspory aleksandryjskiej:
1

A. Schmitt, Das Buch der Weisheit. Ein Kommentar, Würzburg 1986, s. 55-58.
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1. Jak Bóg mo¿e dopuciæ, ¿e sprawiedliwi bywaj¹ uciskani, a nawet mordowani przez bezbo¿nych? Bezbo¿nym tylko siê wydaje, ¿e unicestwiaj¹ sprawiedliwych, ¿e ich nadzieja jest bezpodstawna. Dusze pomordowanych sprawiedliwych s¹ w rêku Boga i ¿adne cierpienie ju¿ ich wiêcej nie dotknie. Cierpienia
doczesne, nieporównywalne z wielkoci¹ nagrody wiecznej, s³u¿y³y tylko jako
próba i oczyszczenie (3,19). Tryumf zbawionych ujawni siê wobec ca³ego stworzenia.
2. Jak to mo¿liwe, ¿e to bezbo¿ni maj¹ potomstwo, a sprawiedliwi umieraj¹
bezpotomnie? Ta trudnoæ wydawa³a siê tym wiêksza, ¿e w Starym Testamencie
w³anie liczne potomstwo uwa¿ano za dowód b³ogos³awieñstwa; jego brak oznacza³ przekleñstwo (Oz 9,11). Jednak ocena ¿ycia w wietle wiary pomaga rozwi¹zaæ i ten problem. Mêdrzec poucza, ¿e sprawiedliwy, choæby nawet pozbawiony potomstwa, jest szczêliwy, gdy¿ ¿yje wiar¹ w b³ogos³awion¹ wiecznoæ
(3,134,6).
3. Jak Bóg mo¿e dopuciæ do tego, ¿e sprawiedliwy umiera przedwczenie,
a bezbo¿ny nieraz cieszy siê d³ugim ¿yciem? Mêdrzec uczy, ¿e dojrza³oæ cz³owieka mierzy siê nie liczb¹ lat, lecz cnot¹ (4,719).
W dalszej czêci artyku³u przedmiotem refleksji bêdzie perykopa 3 w. 1–9
(oraz 5,15-16), w której zarysowana jest odpowied na pierwsze z wy¿ej postawionych pytañ. Autor odnosi siê do paradoksów (czyli rozumowañ tylko pozornie sprzecznych), jakie przynosi ¿ycie, a nastêpnie formu³uje przekonanie o niemiertelnoci osobistej. Jednoæ tematyczna wspomnianej perykopy (3,1–12)
potwierdzona jest przez inkluzje: avfro,nwn (w. 2a) – avfronej (w. 12a). Dyptych
„sprawiedliwi  bezbo¿ni dzieli siê nastêpuj¹co:
ww. 1- 9  dotycz¹ charakterystyki sprawiedliwych,
ww. 10-12  bezbo¿nych,
3 1¯ycie ludzi uczciwych jest w rêku Boga,
nie dosiêgnie ich udrêka.
G³upiec s¹dzi, ¿e umarli,
ich mieræ uwa¿a za tragediê,
3
odejcie z tego wiata  za zupe³n¹ klêskê,
a oni dowiadczaj¹ pokoju.
4
Po ludzku s¹dz¹c, dosiêg³a ich kara,
lecz ich nadzieja da³a im niemiertelnoæ.
5
Po chwilowej udrêce doznaj¹ wiecznego szczêcia.
Bóg wystawi³ ich na próbê
i uzna³ ich, za godnych siebie.
6
Wypróbowa³ ich jak z³oto w piecu
2
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i przyj¹³ jak ca³opaln¹ ofiarê.
7
Gdy przyjdzie czas, aby zdaæ sprawê, zajaniej¹ blaskiem,
jak iskry, co igraj¹ poród wysch³ej trzciny.
8
Bêd¹ s¹dziæ narody i rz¹dziæ pañstwami,
a Pan bêdzie ich królem na zawsze.
Ci, którzy Mu ufaj¹, pojm¹ prawdê,
a kto wytrwa w Jego mi³oci  bêdzie blisko Niego,
gdy¿ On ³ask¹ i mi³osierdziem obdarza swych wybranych.
9

(Przek³ad za: Pismo wiête, Edycja w. Pawe³ 2008, s. 1430)

Spójnoæ fragmentu zaznaczaj¹ wyra¿enia synonimiczne:
uczciwi (1a) maj¹ odpowiednik w swoi wybrani  (w. 9), w rêku Boga
(1a), a bêdzie blisko Niego (9b). Wyraz uczciwi, werbalizuj¹cy temat perykopy w jej incipicie, zostaje wprowadzony zmian¹ liczby pojedynczej (2,1020)
na mnog¹ (3,112).
Wewn¹trz fragmentu zachodzi z kolei zmiana czasów:
czas teraniejszy  to ww. 13; czas przesz³y  ww. 2ab oraz 46; a czas
przysz³y  5a 7-9.
Wersety 19 prezentuj¹ chwa³ê sprawiedliwego. Wartociowanie jego postaci zostaje osi¹gniête przez obalenie p o z o r u, jakoby prawi pomarli. W warstwie
s³ownej s³u¿¹ temu przede wszystkim, blisko w tekcie skupione, wyra¿enia
przyimkowe z evn, wespó³ z anaforyczn¹ konstrukcj¹ opart¹ na kai, dodatkowo
spajaj¹ ca³y fragment (dobrze oddaje to t³umaczenie Biblii Tysi¹clecia):
w rêku Boga, evn ceiri. Qeou((3,1)
oczom g³upich, evn ovfqalmoi/j avfro,nwn (3,2)
„w pokoju”, evn eivrh,nh (3,3)
„w ludzkim rozumieniu”, evn o;yei avnqrw,pwn (3,4)
„w tyglu”, evn cwneuthri,w| (3,6)
w dzieñ nawiedzenia evn kairw/| evpiskoph/j auvtw/n (3,7)
po ciernisku, evn kala,mh (3,7b)
w mi³oci, evn avga,ph| (3,9)2.
Jednym z mo¿liwych podzia³ów analizowanej perykopy jest nastêpuj¹cy:
w. 3,1  teza, ww. 2-4  jej rozwiniêcie w odniesieniu do chwilowego po³o¿enia sprawiedliwych, tzn. pozorów ich klêski, w. 5-6  wyjanienie teologicznego znaczenia obecnej ich sytuacji, ww. 7-9  to konkluzja, wskazanie aspekM. Kolarcik, The Ambiguity of Death in the Book of Wisdom 1-6. A Study of Literary Structure and Interpretation, Roma 1991, s. 81-87.
2
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tów rzeczywistego ich triumfu w relacji do Bo¿ego królowania, równoznacznego z Jego mi³osierdziem.
Mdr 3,1-4
Dikai,wn de. yucai. evn ceiri. Qeou/
kai. ouv mh. a[yhtai auvtw/n ba,sanoj
ev,doxan evn ovfqalmoi/j avfro,nwn teqna,nai
kai. evlogi,sqh ka,kwsij h`` ev,xodoj auvtw/n
kai. h` avf vh`mw/n porei,a su,ntrimma
oi, de, eivsin evn eivrh,nh
kai. ga.r evn ov,yei avnqrw,pwn eva.n kolasqw/sin,
h` evlpi.j auvtw/n avqanasi,aj plh`rhj?
Powy¿szy fragment jest kontynuacj¹ krytyki b³êdnego rozpoznania istoty
wydarzeñ przez bezbo¿nych, a znany jest on powszechnie z formularza liturgii
za zmar³ych; jest te¿ przywo³ywany dla okrelenia kultu wiêtych.
Hagiograf rozwa¿a tu wyzwanie, jakie wiara stawia Bogu: w obliczu paradoksów ¿ycia, gdy obserwuje siê nieraz unicestwienie ludzi sprawiedliwych i tryumf niegodziwców. Kohelet jeszcze spogl¹da spokojnie na zastan¹ rzeczywistoæ: Wszystko widzia³em w moim marnym ¿yciu: Kto prawy ginie pomimo swej
prawoci, a z³oczyñca d³ugo ¿yje ze sw¹ nieprawoci¹ (7,15; 8,14; Ps 73)3. Przypomina siê tak¿e postawa tragicznej wielkoci Hioba, który buntuje siê przed
Bogiem wobec bezsensu ¿ycia.
Mówi o ¿yciu wiecznym, które jest nagrod¹ przeznaczon¹ sprawiedliwym.
Dikai,wn de. yucai te dusze umieci³ Autor w rêku Boga  evn ceiri. Qeou/?. To
wyra¿enie jest czystym hebraizmem, a oznacza blisko, w obecnoci lub w mocy
kogo, pod czyj¹ opiek¹.
SZEOL
W Septuagincie termin hebrajski szeol, oddawany przez greckie hades;
w czasach Jezusa w Palestynie, czyli w momencie zbli¿onym do okolicznoci powstania Ksiêgi M¹droci, wyobra¿ano sobie jako miejsce zbudowane z dwóch
czêci: w jednej z nich znajdowali siê sprawiedliwi w oczekiwaniu zmartwychwstania, w drugim ci, którzy byli przeznaczeni dla wiecznej gehenny. Sprawiedliwych i bezbo¿nych oddziela³a przepaæ nieprzezwyciê¿ona. Przypowieæ
ewangeliczna mo¿e byæ traktowana jako komparatystyczny kontekst pierwszych
wersetów rozdz. 3. Termin u¿ywany w obydwu tekstach, ba,sanoj, którym jest
dowiadczony sprawiedliwy, nie jest ani narzêdziem mierci, ani z³a, lecz kar¹,
jak¹ cierpi bogaty. Podczas gdy dusza bezbo¿nego wraz ze mierci¹ wstêpuje do
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szeolu i tam pozostaje uwiêziona poród ucisku, dusza sprawiedliwego bêdzie
¿y³a na wieki.
W wersecie 1b dalej podmiotem logicznym s¹ dusze sprawiedliwych.
W zdaniu wystêpuje mocne przeczenie ou mh.4.
Udrêczenie (ba,sanoj)  nie oznacza doczesnych tortur. Cierpienie bowiem
za ¿ycia wypadnie nieraz znosiæ tak¿e sprawiedliwym. Chodzi tu o przysz³e cierpienia i udrêki, od których bêd¹ wolni w³anie dziêki szczególnej opiece Boga
samego”5. Dusze sprawiedliwych s¹ ca³kowicie wolne od mêki, która bêdzie
dotyka³a bezbo¿nych w szeolu6.
Aoryst evd, oxan w wersie 2a oznacza: wydaje siê, zdaje siê; odniesiony jest do
przesz³oci i dotyczy mierci cielesnej sprawiedliwych. Chocia¿, wed³ug hagiografa,
prawy cz³owiek wierzy w opiekê Boga i chwali siê, ¿e On jest jego ojcem i wychwala swe ostateczne przeznaczenie, za bezbo¿nym wydawa³o siê, ¿e tak¿e kto taki
dozna kary  ka,kwsij  (3,2), to jakakolwiek mieræ  dla niego, jak i dla wszystkich
 jest su,ntrimma. To jest kompletne zniszczenie, jak rozbicie naczynia na kawa³ki.
Rozbije ich, jak naczynie gliniane. Bezbo¿ni rozumuj¹, ¿e mieræ sprawiedliwego nie
jest wêdrówk¹ porei,a z tego wiata do innego, lepszego, ale tak¿e sprawiedliwy,
tak jak wszyscy jest miertelny i, choæ pielgrzymuje, to zmierza ku nicoci.
Natomiast wyra¿enie evn ovfqalmoi/j oznacza: wed³ug s¹du, w s¹dzie, wed³ug opinii kogo i jest hebraizmem. Po³¹czone jest z avfro,nwn, które wyra¿a
ideê g³upoty, braku rozumu lub braku inteligencji, który to fakt autor wydobywa
na pierwszy plan.
MIERÆ
E
,v xodoj w jêzyku greckim oznacza wyjcie, odejcie, czasem uwolnienie b¹d koniec, zakoñczenie; w epoce rzymskiej spotyka siê u¿ycie tego terminu wy³¹cznie dla oznaczenia mierci. St¹d te¿ zauwa¿alne ró¿nice w t³umaczeniach w. 2a, widoczne w wielu wersjach7.
Wers 3 zestawia dwie przeciwstawne myli. Za pomoc¹ konwencjonalnego
u¿ycia wyrazu porei,a (wêdrówka, podró¿), dookrelonego przez avfv h`mw/n,
autor ukazuje metaforycznie mieræ jako pocz¹tek tajemniczej podró¿y b¹d jako
wêdrówkê daleko od tego wiata”8.
J. Vilchez-Lindez, Sapienza, Roma 1990, s. 197-213.
C. Larcher, Livre de la Sagesse ou la Sagesse de Salomon, Paris 1983, s. 274.
5
K. Romaniuk, Ksiêga M¹droci. Wstêp  przek³ad z orygina³u, komentarz, Poznañ-Warszawa 1969, s. 115.
6
Por. C. Larcher, dz. cyt., s. 274-275.
7
Por. tam¿e, s. 276.
8
Tam¿e.
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Dla nierozumnych natomiast mieræ jest katastrof¹, unicestwieniem. Takie
w³anie znaczenie ma tu s³owo su,ntrimma. W tym kontekcie jego sens zostaje
bardzo silnie uruchomiony, doprowadzony do stopnia takiego, jaki posiada etymologicznie.
Ideê, ¿e mieræ fizyczna, w miejsce bycia zniszczonym, otwiera dostêp do lepszego ¿ycia, spotyka siê u wszystkich obroñców niemiertelnoci duszy9. Taki
wniosek mo¿na wyci¹gn¹æ z ca³ego wersetu 3.

POKÓJ
Druga jego czêæ jest zgodnie t³umaczona przez dowiadczanie pokoju.
Wyraz eivrh,nh, posiadaj¹cy czasem zabarwienie negatywne, w hebrajskim odpowiada s³owu szalôm, które raczej u¿ywane jest w sensie pozytywnym. Szalôm
jest synonimem szczêcia, wystêpuje we wszystkich Bo¿ych b³ogos³awieñstwach, jako dowód upodobania sobie Boga w ludziach.
Pokój nie oznacza tylko nieobecnoci wszelkiego z³a (np. Iz 57,2; Hi 3,17
18), lecz stan bezpieczeñstwa lub szczêcia pod opiek¹ (w. 1) lub w za¿y³oci
(w. 9) z Bogiem. Sam termin nie mo¿e oznaczaæ jakiej ochrony przed s¹dem
ostatecznym. Chodzi raczej o przeciwstawienie temu, co dzia³o siê na ziemi.
Oznacza pewne bezpieczeñstwo sprawiedliwych, korzystanie z odpoczynku. Termin biblijny eivrh,nh oddaje walor spokoju pod opiek¹ Boga, os³onê przed jakimkolwiek nadu¿yciem (Iz 57).
Tak¿e w badanej perykopie eivrh,nh znaczy ¿ycie, bezpieczeñstwo, nagroda i jest okreleniem przeciwstawnym wobec mierci (podobnie Rz 8,6).
Septuaginta prawie zawsze oddaje szalom przez eivrh,nh, redukuj¹c tym samym
pole semantyczne. U proroków szalom reprezentuje oczekiwanie eschatologiczne wiecznego królestwa pokoju.
W naszym tekcie ten wyraz ma znaczenie dobra eschatologicznego, rozumianego jako nagrody dla wiernych, jakiej czêsto w Nowym Testamencie odpowiada swthri,a – „zbawienie”.
Larcher podkrela, ¿e wyra¿enie dotyczy definitywnego uwolnienia od
wszelkiego z³a obecnego ¿ycia10.
Po rozwa¿aniach na temat prawdziwego sensu mierci sprawiedliwych,
w wersie 4 autor przechodzi do rozpatrywania ziemskich dowiadczeñ. Wed³ug
niesprawiedliwych bogobojni cierpi¹ na ziemi bardziej ni¿ bezbo¿ni; sami bowiem wystrzegaj¹ siê wszystkiego, co niezgodne z prawem, choæby nawet naj9
10

Tam¿e, s. 277.
Tam¿e, s. 278.
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wiêkszej przyjemnoci. Mimo to spotykaj¹ ich najrozmaitsze nieszczêcia  przyk³adem cierpi¹cy Hiob11.
Czasownik kolasqw/sin, przez swoj¹ formê gramatyczn¹ kieruje nas do przesz³oci, odnosi siê w sposób szczególny do mierci fizycznej, nag³ej czy przedwczesnej, która w ludzkich oczach mo¿e byæ uznana za karê Bo¿¹, odnosi tak¿e
do dowiadczeñ, cierpieñ lub upokorzeñ, które mog³y poprzedzaæ tê mieræ. Nie
nale¿y jednak ziemskiego z³a ³¹czyæ z kar¹ Bo¿¹. Ukarani, w ludzkich oczach
sprawiedliwi, byli nape³nieni ogromn¹ nadziej¹ niemiertelnoci w ci¹gu swego
ca³ego ¿ycia 12.
Greckie s³owo evlpi/j wystêpuj¹ce w Ksiêdze M¹droci 9 razy, oznacza oczekiwanie przysz³ej rzeczywistoci. Ma walor pozytywny i bardzo konkretny.
W Biblii spotykamy tak¿e czasownik evlpi/zw, który ma znaczenie bezpieczeñstwa
i zaufania. U¿ycie tego wyrazu przez hagiografów ma wskazywaæ, ¿e Bóg obieca³ zatroszczyæ siê o cz³owieka dotkniêtego dopustami. Nadzieja jest wiêc pewn¹ postaw¹ duszy, która oczekuje wszystkiego od Pana. Jak widaæ, wystêpuje
pewna ró¿nica miêdzy u¿yciem s³owa evlpi/j ?a rozumieniem znaczenia czasownika. W czysto ziemskim rozumieniu evlpi/j mo¿na by sprowadziæ ten czasownik
do d³ugiego i szczêliwego ¿ycia, którego pewnym ukoronowaniem by³aby czcigodna staroæ, a którego to ¿ycia przed³u¿eniem jest liczne potomstwo; przetrwanie rodu.
Koncepcja grecka evlpi/j jest dobrze znana Filonowi13: oczekiwanie dóbr jest
przeciwieñstwem bojani, która jest oczekiwaniem z³a. evlpi/zein oznacza oczekiwaæ z ufnoci¹ tego, co nadejdzie”. To jest avgaqh. evlpi/j? Greków, oczekiwanie
dobrych rzeczy. Zachodzi du¿a ró¿nica miêdzy evlpi/j greck¹ a ¿ydowsk¹. D l a
Greków królestwem nadziei jest tylko to, co jest na tym
wiecie. Oczekiwanie w tekstach ¿ydowskich jest innego rodzaju  ca³a historia Izraela stanowi wyraz tej nadziei
i w i e r n o  c i z e s t r o n y B o g a.
Mêdrzec pojmuje nadziejê w sensie religijnym: idole, w których bezbo¿ny
pok³ada nadziejê, s¹ martwe, gdy tymczasem bezgraniczna ufnoæ Bogu, Protektorowi i Wybawcy, to eschatologiczna pewnoæ nagrody, pewnoæ innego ¿ycia. Pan jest nadziej¹ biednego, uciskanego, przeladowanego (Ps 13,5). To tak¿e nadzieja, która podtrzymuje matkê Synów Machabejskich (2Mch 7,20).
Czasownik kolasqw/sin z wersetu 4a odnosi siê do przesz³oci, dotyczy to
równie¿ wersetu 4b. Znaczenie jest nastêpuj¹ce: nadzieja, podtrzymuj¹ca sprawiedliwych, której przedmiotem jest szczêliwa niemiertelnoæ  nie uaktywnia
siê tylko w momencie mierci. Przewija siê przez ca³e ¿ycie i podtrzymuje ich.
K. Romaniuk, dz. cyt., s. 116.
Por. C. Larcher, dz. cyt., s. 278-279.
13
Por. G. Scarpat, Libro della Sapienza, Brescia 1989, s. 200-222.
11
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v qanasi,a odnosi siê do nadziei, któr¹ posiadaj¹ sprawiedliwi. W Starym TestaA
mencie s³owo to znajdujemy w Ksiêdze M¹droci wiele razy (3,4; 4,1; 8,13.17
i 15,3). Mo¿na je te¿ spotkaæ w apokryficznej 4 Ksiêdze Machabejskiej (14,5;
16,13). Natomiast forma przymiotnikowa vaqa,natoj zosta³a u¿yta w Ksiêdze M¹droci (1,15) oraz u Syracha (17,30; 51,9) i w 4 Ksiêdze Machabejskiej (7,3;
14,6; 18,23)14. Tego s³owa u¿ywa Platon w Fajdrosie (246, 1) dla podkrelenia
nieprzemijalnego charakteru trwania duszy ludzkiej. Natomiast Arystoteles
w Etyce Nikomachejskiej (11b, 22) okrela nim d³ugotrwa³¹ pamiêæ o osobie lub
wydarzeniu. Termin ten spotykamy równie¿ u poety Tyrteusza (VII w.); u niego
niemiertelnoæ jest synonimem d³ugotrwa³ego zachowania pamiêci o czynach
wielkiego cz³owieka.
Mdr 3,5–6
5
kai. ovli,ga paideuqe,ntej mega,la euvergethqh,sontai o[ti o` qeo.j evpei,rasen
auvtou.j kai. eu-ren auvtou.j avxi,ouj e`autou
6
w`j cruso.n evn cwneuthri,w| evdoki,masen auvtou.j kai. w`j o`loka,rpwma qusi,aj
prosede,xato auvtou,
PEDAGOGIA
Cierpienie w ¿yciu obecnym jest prób¹, której Bóg poddaje sprawiedliwych,
aby ich oczyciæ. W tej krótkiej zwrotce autor ods³ania wieczn¹ zagadkê udrêk
dowiadczanych przez dobrych ludzi we wszystkich jej przejawach, w wietle
¿ycia wiecznego, która to perspektywa rzuca wiat³o na nasz¹ egzystencjê. Ogieñ
nie s³u¿y tylko do wypróbowania z³ota, ale tak¿e do jego oczyszczenia. Takie mylenie spotykamy tak¿e w literaturze wieckiej. U stoików, w szczególnoci
u Seneki15, znajdujemy koncepcjê, która bardzo zbli¿a do póno¿ydowskiej, ¿e
sprawiedliwi s¹ wypróbowywani, by nie zostali wprowadzen i w b ³ ¹ d p r z e z b o g a c t w o , w ³ a d z ê , u p o d o b a n i e.
Porównanie dowiadczenia sprawiedliwych do obrabiania ogniem srebra
by³o nieraz stosowane przez autorów starotestamentowych (Za 13,9; Ml 3,3;
Ps 66,10; Prz 17,3; Syr 2,5).
Mylenie o dzia³aniu pedagogicznym ma paralele w literaturze pogañskiej,
natomiast koncept kuszenia jest wy³¹cznie ¿ydowski. Czasownik paideu,w16 nale¿y do charakterystycznych dla greckiej koncepcji paidei, czyli wychowania m³odzie¿y na obywateli. D o  w i a d c z e n i e u c z y, ¿ e n i e m o ¿ n a w y c h o 14
15
16

Tam¿e, s. 208-218.
Cyt za: G. Scarpat, dz. cyt., s. 218.
J. Vilchez-Lindez, dz. cyt., s. 200.
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w a æ b e z d y s c y p l i n y i b e z p e w n e j s u r o w o  c i. W ca³ej staro¿ytnoci, a zw³aszcza w rodowisku hellenistycznym, by³a to prawda ustalona. W ten
sposób s³owo to znaczy zadomowiæ siê, równoczenie poprawiæ, ukaraæ.
W wersie 5a s³owo u¿yto w takim w³anie znaczeniu. Wyraz ovli,ga  zosta³ przet³umaczony jako lekko, ale móg³by byæ przet³umaczony przys³ówkowo  co
nieco. To samo zosta³o powiedziane w antytezie mega,la, przet³umaczonej jako
wieczne ofiary  etymologicznie o`loka,rpwma, by³y sk³adane z owoców, ale t³umaczenie greckie Biblii u¿ywa jednakowo o`loka,rpwma i o`lokau,twma17.
Wspania³ym przyk³adem jest Abraham (Rdz 22), który zosta³ zinterpretowany jako wierny (Syr 44,20). Sprawiedliwi nie w¹tpi¹ w obietnice, nie trac¹ ufnoci w Boga i pozostaj¹ wierni podczas próby, tj. w przeladowaniach, cierpieniach, upokorzeniach, którym przypisuje siê funkcjê podobn¹ do dzia³ania ognia
wobec z³ota. Wed³ug naszego autora ¿ycie jest prób¹. mieræ w tej perspektywie
nie jest dowiadczeniem, ale momentem pe³nej iluminacji.
Metafora wiat³a i ciemnoci nabiera szczególnego znaczenia. Sprawiedliwy
po nawiedzeniu ostatecznie zapanuje nad ciemnoci¹. Sprawiedliwi zab³ysn¹
i upodobni¹ siê do iskier. Nie jest jasne, do jakiej prerogatywy sprawiedliwego
tu jest aluzja. Terminy przypominaj¹ proroctwo Abdiasza (w. 18) i Zachariasza
(12,6). Sprawiedliwi staj¹ siê dla bezbo¿nych ogniem, który ich zniszczy. W jêzyku prorockim te wyobra¿enia zosta³y zarezerwowane dla opisu dnia, w którym
dojdzie do pokonania nieprzyjació³. Mêdrzec stosuje je do momentu eschatologicznego. Splendor i chwa³a stan¹ siê dla sprawiedliwych rekompensat¹ za upokorzenia, jakich doznali (2,20 i 3,2), bezpieczeñstwo i moc stan¹ siê ich udzia³em zamiast wycierpianego ucisku (2,20).
Cierpienia sprawiedliwego zosta³y przyjête w ofierze jako ofiara ca³opalna.
W odp³acie Bo¿ej ma³ym dowiadczeniom  odpowiadaj¹
w i e l k i e n a g r o d y. Istnienie takiej Bo¿ej pedagogii potwierdza Pawe³
(Rz 8,18; 2Kor 4,17). Szczêliwoæ jest zasadniczo i nade wszystko darem Boga,
chocia¿ zak³ada te¿ ludzkie postêpowanie (por. 2,22). Jak Bóg wystawi³ na próby Abrahama (por. Rdz 22,1), tak te¿ wypróbowywa³ sprawiedliwych, aby objawi³a siê ich wiernoæ (w. 5e).
Mdr 3,7–9
Kai. evn kairw/ evpiskopnh/j auvtw/n avnala,myousin
Kai. w`j spinqh/rej evn kala,mh diadramou/ntai
Krinou/sin ev,qnh kai. krath,sousin law/n
Kai. Basileu`sei auvtw/n ku,rioj eivj tou.j aivw/naj
oi` pepoiqo,tej evp vauvtw/ sunh,sousin avlh,qeian
Kai. oi` pistoi. evn avga,ph prosmenou/sin auvtw/
17

Tam¿e.
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o[ti ca,rij kai. ev,leoj evn toi/j ovdi,oij auvtou/
kai. evpiskoph. evn toi/j evklektoi/j auvtou/
Te 3 wersety oddalaj¹ siê od tonu ca³ej perykopy przez styl i przez temat
apokaliptyczny. Czas czasowników zmienia siê na przysz³y, zgodnie z treci¹.
Przenosimy siê do sfery pozaziemskiej, przez co ta zwrotka jest paralelna do
pocz¹tkowej wersetów 14, jako manifestacja chwalebnej nagrody, otrzymanej
przez sprawiedliwych. Inkluzja formalna potwierdza jednoæ strofy, zaznacza j¹
u¿ycie wyrazu evpiskopnh/j (w. 7a-9d).
S¥D
To, ¿e na ³agodny s¹d Bo¿y zas³u¿yli sprawiedliwi przez swoje postêpowanie podczas ¿ycia ziemskiego (ww. 46), potwierdza siê w sferze eschatycznej,
w dzieñ odwiedzin ³askawych dla zdawania rachunku. Odwiedziny albo
przegl¹d, o których tutaj mowa, s¹ równoznaczne z oficjalnym i publicznym
potwierdzeniem ich zas³ug dokonanym przez Boga jako Pana i Sêdziego ¿ywych
i umar³ych. Niewinnoæ sprawiedliwych, ich wiernoæ wierze poród dowiadczeñ tego ¿ycia, staje siê ich chwa³¹.
KAIROS
Niepokój egzegetów w wersie 7 budz¹ s³owa kairw/ evpiskoph/j, t³umaczone
najczêciej przez czas nawiedzenia, zdania sprawy. Problem mo¿na zamkn¹æ
w pytaniu: kiedy uaktualnia siê ten czas nawiedzenia? Pamiêtaj¹c jednak, ¿e ca³y
fragment mówi o sprawiedliwych, a tak¿e bior¹c pod uwagê w. 7b i kolejne,
wielu dopatruje siê tu aluzji do s¹du ostatecznego18. Czas ten, czy raczej stan
rzeczy, jest wyznaczony przez Boga, dla sprawiedliwych za jest pewn¹ now¹
rzeczywistoci¹ w porównaniu z tymi warunkami, w których ¿yj¹ obecnie (por.
ww. 56). Zwi¹zany jest z dzia³aniem Boga, z Jego opiek¹, która otacza sprawiedliwego. To samo wyra¿enie  bardziej tylko rozszerzone – znajdujemy w wersie 13: czas nawiedzenia dusz, dzieñ s¹du.
WIAT£OÆ
Przedstawione t³umaczenie polskie avnala,myousin zgodnie oddaje jako zajaniej¹, janieæ19. Pojêcie to odnosi siê do przysz³oci. Bêdzie to wiêc dla
Por. K. Romaniuk, dz. cyt., s. 117.
M. Filipiak, Nagroda sprawiedliwych w Królestwie Niebieskim (Mdr 3,1-8), w: Królestwo
Bo¿e w Pimie wiêtym, Lublin 1976, s. 109-115.
18
19
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sprawiedliwych nowy stan i w nich bêdzie janieæ chwa³a Bo¿a. Przenonia
wiat³a i blasku jako symboli s³awy niebieskiej znajduje siê tak¿e w Ksiêdze
Daniela: M¹drzy bêd¹ janieæ jak blask nieba, a ci którzy wielu prowadzili ku
sprawiedliwoci jak gwiazdy po wieczne czasy (12,3). Jest to motyw wspólny dla
apokaliptyki tego czasu.
W zwi¹zku z tym czasownikiem pojawiaj¹ siê trudnoci interpretacji teologicznej. Wydaje siê, ¿e niektórzy sprawiedliwi w odpowiednim czasie znajd¹ siê
w bliskoci Boga i zajaniej¹ Jego wiat³em. W Ksiêdze M¹droci spotyka siê
pewne tezy dotycz¹ce tego zagadnienia. Podsumowuj¹c, avnala,myousin oznacza
pewn¹ rzeczywist¹ transformacjê, nieroz³¹cznie zwi¹zan¹ ze sprawiedliwymi20.
W ten wspomniany dzieñ s¹du sprawiedliwi zajaniej¹ blaskiem, jak iskry,
co igraj¹ poród wysch³ej trzciny, co jest obrazowym przedstawieniem ich
triumfu. Znajdujemy podobne obrazy równie¿ w innych miejscach Starego Testamentu (Ab 18; Za 12,6; Ml 3,19; Iz 1,31; Dn 12,3). Interpretacjê w. 7b przedstawia Romaniuk w sposób nastêpuj¹cy: Sprawiedliwi bêd¹ górowaæ nad bezbo¿nymi w dzieñ s¹du, poch³on¹ ich i zniszcz¹ tak, jak niszcz¹ wszystko iskry
ognia rzucone na ciernisko21. Egzegeza ta odnosi dany fragment do czasów ostatecznych.
Obok t³umaczenia obrazu z wersetów 78a na planie transcendentnym, spotyka siê interpretacje uwzglêdniaj¹ce rzeczywistoæ ziemsk¹.
PAN
Wród Izraelitów powszechna by³a idea, ¿e w efekcie przyjcia Mesjasza
rozpocznie siê dla nich na nowo czas powodzenia i sukcesów, czas zwyciêstwa
nad nieprzyjació³mi i podbicia ca³ego wiata22.
Rozbie¿noæ opinii i prób t³umaczeñ wymienionego wersetu wiadczy o tym,
¿e mo¿na okreliæ go jako problematyczny.
Kri,nw (krinou/sin) w wersie 8a oznacza: s¹dziæ, wydaæ s¹d, os¹dziæ,
rozstrzygaæ. W sensie biblijnym oznacza tyle, co rz¹dziæ, mieæ nad kim w³adzê. Jest to równoczenie podkrelone i drugim czasownikiem krath,sousin oraz
czasownikiem basileu`sei? u¿ytym w wersue 8b.
Bardzo zbli¿ony tekst do zawartego w wersie 8 znajdujemy w Ksiêdze Daniela (7,14).
Ideê panowania sprawiedliwych nad bezbo¿nymi mo¿emy te¿ znaleæ
20
21
22

Por. C. Larcher, dz. cyt., s. 284-286.
Romaniuk, dz. cyt., s. 118.
Por. C. Larcher, dz. cyt., s. 286.
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w Ksiêdze M¹droci w wersetach 5,15n; 6,20n, jak równie¿ w Psalmach (2,8
10; 72,811; 110,1; 149,6–9)23.
Omówiony tu fragment perykopy nie odnosi siê raczej do rzeczywistoci
ziemskiej, co potwierdzaj¹ liczni egzegeci24. Centrum zainteresowania w tym
wersecie stanowi¹ sprawiedliwi zmarli, którzy po mierci wyniesieni zostan¹
przez Boga do Jego chwa³y. To On bêdzie panowa³, to On bêdzie królem, ale
w pewnym sensie sprawiedliwi bêd¹ dopuszczeni do wspó³rz¹dów z Nim. Bêdzie to dla nich nagroda za ¿ycie ziemskie pe³ne upokorzeñ, nagroda bez koñca,
na zawsze. Larcher zwraca uwagê, ¿e w³aciwie podstawowym pytaniem
wynikaj¹cym z tego fragmentu ksiêgi jest kwestia, czy dla autora czas nawiedzenia oznacza koniec historii ludzkiej na ziemi i odpowiada temu, co powszechnie nazywa siê s¹dem ostatecznym”25?
SÊDZIA
Jaka konkretna treæ mieci siê w wyra¿eniach: s¹dziæ narody, rz¹dziæ
pañstwami ? S¹dzenie okrelone tu terminem kri,nw (by³o zawsze w Izraelu
rozumiane jako dzia³anie, które skupia w sobie wszystkie prerogatywy w³adzy.
Bóg oka¿e siê g³ow¹ tego królestwa na wieki  2Mch 7,9; 1Kor 15,24–28). Zbli¿ony do w. 8 jest fragment z Ksiêgi Daniela: I dano mu panowanie, chwa³ê
i królowanie: bêd¹ mu s³u¿y³y wszystkie ludy, narody i jêzyki. Jego panowanie
bêdzie wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królowanie  królowaniem, które nie ulegnie zag³adzie (7,14). Mimo ¿e zdaje siê ono mieæ aspekt
ponadczasowy i ponadhistoryczny, to jednak wspomniany werset Ksiêgi M¹droci odczytany w swoim kontekcie (3,19) przynosi wyraniejsz¹ i bardziej pog³êbion¹ ideê niebieskiego królestwa Bo¿ego: s p r a w i e d l i w y c h p o s ¹ d z i e
spotka nie tylko triumf moralny nad bezbo¿nymi, ale te¿
o t r z y m a w s z y w n a g r o d ê s a m e g o B o g a ( p o r. 5 , 1 5 ) , b ê d ¹
z N i m j u ¿ n a z a w s z e s t a n o w i æ j e d n o. St¹d jest zrozumia³e, ¿e bêd¹
wspó³rz¹dziæ z Bogiem, ¿e bêdzie On ich królem na zawsze (3,8). Poniewa¿ bêd¹
mieli udzia³ w królestwie niebieskim, otrzymaj¹ przepiêkny diadem z r¹k Pana
(por. 5,16). wiêtoæ zbawionych bêdzie bowiem jania³a jak piêkne wieñce na
skroniach ziemskich bohaterów.
OBIETNICA
Wers 9 zawiera obietnicê, któr¹ ju¿ znamy z ca³ej perykopy. Czasowniki
w tym wersecie czêsto s¹ u¿yte w formach czasu przysz³ego.
23
24
25

K. Romaniuk, dz. cyt., s. 118.
Tam¿e, s. 118.
C. Larcher, dz. cyt., s. 288.

72

BOGDAN PONI¯Y

Zaufanie, prawda, wiernoæ, mi³oæ, wybrañstwo  to w³anie kluczowe s³owa tego fragmentu. Wszystkie dotykaj¹ relacji Bóg  cz³owiek, zaufania wobec Niego, Jego tajemnic, wbrew temu, co otacza cz³owieka. U¿yte tutaj
s³owo pepoiqo,tej (pepoi,qhsij) oznacza: ufnoæ, zaufanie, podkrelaj¹c tê
interpersonaln¹ relacjê. B e z g r a n i c z n a u f n o  æ z o s t a n i e w y n a g r o d z o n a p r z e z p o z n a n i e p r a w d y p o  m i e r c i. W tym miejscu mo¿na rozumieæ Boga jako uosobienie czystej prawdy. Jest i druga interpretacja, bardziej
prawdopodobna, uznaj¹ca wspomnian¹ prawdê za synonim wiernoci Boga wobec danych obietnic. S p r a w i e d l i w i b ê d ¹ m o g l i p o z n a æ , i ¿ w a r t o
by³o mieæ nadziejê w Panu, cierpieæ dla Niego, dla sprawied l i w o  c i. To Bóg urzeczywistni ich nadziejê za pe³ne cierpienia i niedostatków
¿ycie  bêd¹ przy Nim.
Wyra¿enie w mi³oci (evn avga,ph) mo¿na ³¹czyæ albo z czasownikiem wytrwali, b¹d ze s³owem pozostan¹. Inaczej mówi¹c  albo ci, co byli wierni
(czyli wytrwali w mi³oci), po mierci trwaæ bêd¹ na wieki przy Bogu, albo
znaczy, ¿e ci, co wytrwali za ¿ycia w cierpieniach, po mierci na zawsze bêd¹
pozostawaæ w mi³oci. Ze wzglêdu na pewne paralele starotestamentalne (Syr
4,10.14) oraz z tej racji, ¿e w kontekcie najbli¿szym mowa o trwa³ej mi³oci Boga do sprawiedliwych, bardziej prawdopodobna wydaje siê druga interpretacja26.

KOMUNIA
Po³¹czenie s³ów ca,rij kai. evl, eoj nie jest znane w Starym Testamencie natomiast mo¿na je spotkaæ w Nowym (1Tm 1,2; 2Tm 1,2 etc.)27. Odnosz¹ siê do tej
specyficznej relacji, jaka rodzi siê miêdzy Bogiem a cz³owiekiem. C h a r a k t e ryzuj¹ pewn¹ sta³¹ dyspozycyjnoæ Boga wobec cz³owieka,
k t ó r y z o s t a j e o b d a r o w a n y, a j e d n o c z e  n i e n i e w y m a g a s i ê o d
n i e g o n i c w z a m i a n. W omawianym fragmencie mowa jest o pewnej relacji Pana wobec sprawiedliwych, o Jego przychylnoci wobec nich i ukierunkowaniu ich ¿ycia ziemskiego w stronê szczêliwej niemiertelnoci.
Rozwijanie przez hagiografa w¹tków etycznych ³¹czy siê z interpretacj¹ ich
religijnych znaczeñ. Wród nich w hierarchii wartoci najwy¿ej sytuuje siê
wieczna za¿y³oæ z Bogiem, nieustanny blask chwa³y sprawiedliwych spe³niaj¹cy siê w Jego królowaniu. Takie idee przeka¿e nam tak¿e Ewangelista, mówi¹c
za prorokiem Danielem: sprawiedliwi zajaniej¹ jak s³oñce w królestwie swego
Ojca (Mt 13,43  Dn 12,3).

26
27

Por. K. Romaniuk, dz. cyt. s. 119.
Por. C. Larcher, dz. cyt., s. 293.
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NAGRODA
di,kaioi de. eivj to.n aivw/na zw/sin kai. evn kuri,w| o` misqo.j auvtw/n kai. h`
fronti.j auvtw/n para. u`yi,stw
16
dia. tou/to lh,myontai to. basi,leion th/j euvprepei,aj kai. to. dia,dhma tou/
ka,llouj evk ceiro.j kuri,ou o[ti th/| dexia/| skepa,sei auvtou.j kai. tw/| braci,oni
u`peraspiei/ auvtw/n
15

15a Uczciwi ¿yj¹ wiecznie,
15b ich nagroda jest u Pana
15c Najwy¿szy troszczy siê o nich.
16a Na ich skroniach wspania³a korona,
16b przepiêkny diadem przyjm¹ z r¹k Pana;
16c On odeprze ciosy swoj¹ praw¹ rêk¹
16d swym ramieniem os³oni ich jak tarcz¹.
15a. Zaproponowano dwie ró¿ne interpretacje w. 1528. Jedna widzi tu odniesienie do ziemskiego losu sprawiedliwych, który przeciwstawia siê ca³kowitej
pustce (nicoci) ¿ycia cz³owieka bezbo¿nego (w. 14 Nadzieja bezbo¿nych jest jak
plewa niesiona wiatrem): Sprawiedliwi ¿yj¹ ju¿ prawdziwym ¿yciem, które bêdzie wieczne lub ¿yj¹ w nadziei wiecznoci (por. Mdr 3, 4 ich nadzieja da³a im
niemiertelnoæ). Wed³ug drugiej interpretacji eivj to.n aivw/na zw/sin ¿ycie wieczne jest przeznaczeniem dusz sprawiedliwych w stanie przejciowym przed ich
ostatecznym uwielbieniem: one ¿yj¹ wiecznie, ¿yciem, które trwa bez koñca.
W nawi¹zaniu do wczeniejszego w. 14 autor przeciwstawia zwodniczej nadziei
bezbo¿nego, odmienny los sprawiedliwych na ziemi (u¿yty jest czas teraniejszy), k³ad¹c nacisk na fakt, ¿e ich nadzieja jest pewna (w. 15bc). A nastêpnie
przedstawia (poprzez u¿ycie czasu przysz³ego w. 16) realizacjê tej nadziei, przechodz¹c bezporednio do ostatecznej nagrody, a pomijaj¹c tym razem etap poredni. Autor bierze pod uwagê sprawiedliwych  albo raczej wspólnotê sprawiedliwych (por. w. 15–23 rozdz. 5  traktuj¹ nie tylko o jednostkowym losie
sprawiedliwych i bezbo¿nych w wiecznoci, lecz ponadto o wspólnocie sprawiedliwych i wspólnocie ludzi bezbo¿nych), którzy w chwili s¹du ostatecznego bêd¹
¿yli na ziemi, a do nich do³¹czeni zostan¹ ci sprawiedliwi, którzy umarli wczeniej i zostali ju¿ uwielbieni. Tym samym odpowiada siê zwolennikom drugiej
interpretacji stwierdzaj¹c, ¿e odniesienia do ¿ycia ziemskiego nie mo¿na zrozumieæ, gdy sprawiedliwych ukazuje siê jako tych, którzy przyjêci s¹ ju¿ do spo³ecznoci Bo¿ej (w. 5). Jak to siê sta³o, ¿e znalaz³ siê wród synów Bo¿ych i ma
28

Por. C. Larcher, dz. cyt., s. 381-386.
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udzia³ w dziedzictwie wiêtych? Wyra¿enie eivj to.n aivwn/ a oznacza zatem na
wiecznoæ, maj¹c na uwadze wiecznoæ albo wiat, który nast¹pi (por. Mdr
4,2c), bez szczególnego akcentowania zw/sin (¿yj¹ prawdziwym ¿yciem): tekst
akcentuje raczej ukierunkowanie ca³ego ¿ycia poprzez nadziejê i szlachetne dzie³a ku wiecznej szczêliwoci.
15b. Sformu³owanie evn kuri,w w Panu interpretowane jest czêsto w znaczeniu, i¿ sprawiedliwi znajd¹ swoj¹ zap³atê w przynale¿noci do Pana, w ³¹cznoci z Nim w widzeniu bezporednim lub niebiañskim; albo te¿ ich zap³at¹
jest sam Pan. Jednak¿e w tym ostatnim znaczeniu rozumia³oby siê raczej kai.
kuri,w| o` misqo.j auvtw/n.. S³owo misqo.j oznacza „zap³atê lub rekompensatê
zas³u¿on¹ poprzez ¿ycie wiête i cnotliwe. Otó¿ pojêcie to bez trudu przed³u¿a
zaproponowan¹ wczeniej interpretacjê (15a): poprzez przywi¹zanie do trwa³ych
wartoci, nie tylko nadzieja sprawiedliwych ma zapewnion¹ zap³atê, lecz opiera
siê ona na Panu, maj¹c pewnoæ, ¿e zna On i zachowuje dla siebie prawo wspania³ego wynagrodzenia wiernoci Jego wymaganiom, ufnego przyjêcia Jego zamierzeñ. Sformu³owanie oznacza zatem, ¿e rekompensata dla sprawiedliwych
jest w gestii Pana, jest zapewniona w Nim, zale¿y od Niego albo jest w
Jego mocy. £aciñskie apud Dominum zdaje siê ukierunkowywaæ rekompensatê
bardziej w odniesieniu do Boga, ale niuans ten zaznaczony bêdzie raczej przez
para.
15c Ze wzglêdu na cis³y paralelizm zachodz¹cy miêdzy 15c i 15 b kai. h`
fronti.j auvtw/n powinien powtórzyæ na pewien sposób o` misqo.j auvtw/n. Rzeczownik oznacza, zale¿nie od okolicznoci: opieka, staranie; rozwa¿anie,
myl, refleksja; troska. Chodzi zatem o staranie ze wzglêdu na nich,
o opiekê, jak¹ siê ich otacza i to u Najwy¿szego para. u`yi,stw.

KRÓL
To imiê Bo¿e, dawne i poetyckie w Biblii, coraz czêstsze w pismach powygnaniowych odnajdujemy tak¿e w grece. Przywo³uje siê je czêsto, tak w niedawnym u¿yciu biblijnym jak i w apokryfach, tu najwy¿sz¹ sprawiedliwoæ, która
chroni prawo i wynagradza w sposób nieomylny. Stosuj¹c h` fronti.j auvtw/n do
stanu przejciowego interpretuje siê wyra¿enie starania, z jakim Bóg utrzymuje
dusze w pokoju i bezpieczeñstwie albo zachowuje sobie prawo uwielbienia ich
na koniec ¿ycia. W powi¹zaniu z ziemskim losem sprawiedliwych, nale¿y rozumieæ fronti.j jako troskê, która chroni ich od grzechu i pozwala im wytrwaæ,
w taki sposób, ¿e szczêliwoæ niebieska zostanie kolejno przedstawiona jako
zap³ata (15b) i darmowy dar (15c).

PARADOKSY KRÓLESTWA BO¯EGO (Mdr 3,1-9 I 5,15-16)

75

Po stwierdzeniu, ¿e ich zap³ata jest pewna (15b) dodaje, ¿e s¹ oni przedmiotem uwa¿nego i skutecznego starania: ich zmagania i wysi³ki s¹ zapisane, troska
o ich los jest zagwarantowana w transcendentnym planie Wszechmog¹cego Pana
Wszechwiata.
16a. Poprzez dia. tou/to to dlatego, autor wprowadza konsekwencjê w. 15:
wspania³a zap³ata bêdzie ukoronowaniem ¿ycia doczesnego. Czas przysz³y
lh,myontai, otrzymaj¹ wskazuje na now¹ fazê. Wyra¿enie to. basi,leion th/j
euvprepei,aj jest ró¿nie interpretowane. W Septuagincie euvprepei,aj jest silniejsze
ni¿ w u¿yciu wieckim (piêkny albo szlachetny wygl¹d) i oznacza majestat,
splendor, przepych. Ró¿ne znaczenia to basi,leion pa³ac królewski, stolica, skarbiec królewski, korona, diadem znajduj¹ siê w LXX, z t¹ ró¿nic¹, ¿e s³owo oznacza tak¿e w³adzê królewsk¹, królestwo i jest zamienne
z basilei,a. Przyjmuje znaczenie „sukni lub tuniki królewskiej”, ale idea charakterystycznego królewskiego ubioru nie jest tu bezporednio potwierdzona, nie
bardziej ni¿ w innych tekstach wzmiankuj¹cych odzienie chwa³y wybranych.
Korona, przeciwnie, jest charakterystycznym insygnium królewskim i dlatego
myl¹ o niej inni krytycy29. Takie znaczenie jest z pewnoci¹ mo¿liwe i znajduje
znamienn¹ paralelê w wersie 16 ab w odniesieniu do Iz 62,3, poniewa¿ autor
u¿ywa nastêpnie to. dia,dhma tou/ ka,llouj (16b). Autor byæ mo¿e po³¹czy³ s³owa
ka,llouj i dia,dhma i utworzy³ wyra¿enie paralelne to. basi,leion th/j euvprepei,aj.
Równie du¿y wp³yw wywar³a Ksiêga Daniela (7,11), gdzie mowa o tym, ¿e wiêci Najwy¿szego otrzymaj¹ królestwo. Septuaginta chêtnie t³umaczy malkuta
przez to. basi,leion.. Mamy prawo domniemywaæ, ¿e autor Mdr zapo¿yczy³ od
Daniela temat królestwa sprawiedliwych, a zale¿noæ ta zaprasza wrêcz do przet³umaczenia to. basi,leion jako w³adza królewska. Z kolei jeli chodzi o euvprepei,aj
suponuje siê inspiracjê Psalmem 92, który u¿ywa wyra¿enia w³adza królewska
Boga(92,1), b¹d te¿ Ksiêg¹ Barucha (5,1), (taki sam przek³ad jak Iz 62,3). Idea
przy³¹czenia sprawiedliwych uwielbionych do w³adzy królewskiej Boga pojawi³a siê ju¿ w Mdr 3,8 i podjêta jest w 6,21b.
16b. Wzmianka o w³adzy królewskiej przypomina o koronie i diademie, insygniach królewskich. Zapewne pod wp³ywem Iz 62,3 autor mówi kai. to. dia,dhma
tou/ ka,llouj o piêknym diademie, otrzymanym z rêki Pana. S³owo dia,dhma
oznacza³o dos³ownie opaskê, która otacza³a tiarê królewsk¹, ale poniewa¿ opaska ta zosta³a póniej zast¹piona przez koronê z cennej materii, czêsto jest ona
synonimem ste,fanoj. Diadem pojawia siê tak¿e w Mdr 18,24c w odniesieniu do
Aarona. Oznaczaæ on bêdzie zatem nie tylko wyniesienie do godnoci królewskiej i uwiêcenie triumfu (por. Mdr 4,2c), ale tak¿e spe³nienie obietnicy
z Wj 19,6 (por. Mdr 4,14d).
29

Tam¿e, s. 384
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OPIEKA
16c-d. Aby podkreliæ tê opiekê, tekst mówi o th/| dexia prawicy póniej
o tw/| braci,oni „ramieniu” Boga, dwa terminy po³¹czone równie¿ w Psalmie
43,4 (LXX): pierwszy k³adzie nacisk na ideê opieki i troski; drugi (Mdr 11,21;
16,16) symbolizuje si³ê, moc przejawiaj¹c¹ siê w ca³ej rozci¹g³oci i mo¿na odnieæ go szczególnie do Iz 59,16 (LXX). Czasownik skepa,sein okryæ, os³oniæ, ochraniaæ pojawia siê w analogicznym kontekcie w Wj 33,22 i Iz 51,16;
u`peraspiei/ natomiast znaczy okryæ, ochroniæ jak tarcz¹, s³u¿yæ jako tarcza
i spotykamy go m.in. w Rdz 15,1; Oz 11,8; Za 9,15.
Jaki jest powód tej Bo¿ej opieki i od jakich niebezpieczeñstw chroni ona
sprawiedliwych? Tekst ten egzegeci traktuj¹ w ró¿ny sposób. Jedni uwa¿aj¹, ¿e
sprawiedliwi dochodz¹ do niebiañskiego uwielbienia, poniewa¿ Bóg opiekuje siê
nimi i ochrania ich a¿ do koñca. Inni postrzegaj¹ sprawiedliwych chronionych
przed biczami, które bêd¹ u¿yte na koñcu do karania grzeszników. W pierwszym
tekcie podczas s¹du ostatecznego wród grzeszników, Najwy¿szy powierzy
anio³om ochronê sprawiedliwych, które bêd¹ ich strzec, a¿ zniknie wszelkie z³o
i wszelki grzech; a jeli sprawiedliwi bêd¹ spaæ d³ugim snem, nie maj¹ siê czego
obawiaæ; drugi po wymienieniu wszelkich rodzajów plag rozpêtanych przeciwko
ludom bezbo¿nym, ukazuje nam synów wielkiego Boga ¿yj¹cych w pokoju wokó³ wi¹tyni, poniewa¿ Bóg sam bêdzie ich chroni³ i sam opiekowa³ siê nimi
z moc¹. Paralele te lepiej wyjaniaj¹ los sprawiedliwych, którzy ju¿ umarli i los
tych, którzy jeszcze ¿yj¹.
Wyra¿enie toi/j evklektoi/j auvtou? jest odniesione do sprawiedliwych. N i e
d o t y c z y j a k i e g o  s z c z e g ó l n e g o l u d u c z y w y b r a n e j e l i t y, l e c z
t y c h , k t ó r z y s w o i m ¿ y c i e m w y b r a l i B o g a i o N i m  w i a d c z ¹.

SUMMARY
The Paradoxes of Gods Kingdom (Wis 3:1-9; 5:15-15)
The Book of Wisdom, which was written on the eve of the New Testament, enriches
significantly the Old Testament teaching about God’s payment. In the very heart of the
eschatological part (chapters 3-4) it presents three situations, which at first glance seem to question
God’s justice (the suffering of the just one, lack of offspring, premature death). The analized text
(1-9,5, 15-16) is the most important expression of the awareness of afterlife gained by the Israel in
the late period of the Old Testament and the most powerful evidence of that belief.

Key words:
Book of Wisdom (Wis), justice, promise, kingdom, light, death, suffering, peace, reword
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By³a wiat³oæ prawdziwa (J 1,9a)
Jezus jako wiat³oæ w Prologu czwartej Ewangelii
The Word was the true light (Jn 1:9a). Jesus as the Light in the Prologue of the Fourth Gospel

wiat³o nale¿y nie tylko do podstawowych pojêæ wiata fizycznego, ale jest
równie¿ jednym z najwa¿niejszych i najbardziej z³o¿onych symboli ogólnoludzkich. Tematyka z nim zwi¹zana pojawia siê ju¿ w tekstach religijnych i literackich staro¿ytnych cywilizacji, jest równie¿ podejmowana przez autorów biblijnych.
W niniejszym opracowaniu podjêto próbê ukazania Jezusa jako wiat³oci
w Janowym Hymnie o Logosie J 1,1-18), ukazuj¹cym Jego odwieczne istnienie
oraz relacjê do ca³ego stworzenia, w szczególnoci za do cz³owieka.

I. WIAT£O W STARO¯YTNEJ LITERATURZE POZABIBLIJNEJ
I W TRADYCJACH BIBLIJNYCH
W tekstach pozabiblijnych spotkaæ mo¿na liczne wypowiedzi, z których
wynika, ¿e zwi¹zane z niebem ród³a wiat³a: s³oñce, ksiê¿yc i gwiazdy, niejednokrotnie by³y deifikowane1. W tradycjach Wschodu i Grecji wiat³o by³o nie
tylko atrybutem boskoci2, ale rozpatrywano je wprost jako konstytutywny element wszechwiata3.
1
G. Mensching, Die Lichtsymbolik in der Religionsgeschichte, „Studium Generale” 7 (1957),
424; M. Lurker, S³ownik obrazów i symboli biblijnych, Poznañ 1989, s. 239.
2
J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dictionnaire des symbols, v. 3, Paris 1974, s. 153.
3
S. Kobielus, wiat³o i biel w tradycji chwa³y eschatologicznej zbawionych, Com 61 (1991),
nr 1, s. 119.
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Tematyka wiat³a pojawia siê na przestrzeni ca³ego objawienia biblijnego4
jako sta³y element zwi¹zany z wyobra¿eniem chwa³y eschatologicznej. Na ogó³
³¹czy siê je z niebem i z tym, co jest w górze5. Autorzy biblijni konsekwentnie
wykazuj¹, ¿e cia³a niebieskie emituj¹ce wiat³o nie s¹ bogami, lecz podporz¹dkowanymi Bogu bytami, a samo wiat³o to jedno z Jego stworzeñ. Myl ta wyeksponowana zosta³a ju¿ na samym pocz¹tku narracji starotestamentowej: Wtedy
Bóg rzek³: «niech siê stanie wiat³oæ!» I sta³a siê wiat³oæ […]. A potem Bóg
rzek³: «Niechaj powstan¹ cia³a niebieskie, wiec¹ce na sklepieniu nieba, aby
oddziela³y dzieñ od nocy, aby wyznacza³y pory roku, dni i lata; aby by³y cia³ami
janiej¹cymi na sklepieniu nieba i aby wieci³y nad ziemi¹». I sta³o siê tak. Bóg
uczyni³ dwa du¿e cia³a janiej¹ce: wiêksze, aby rz¹dzi³o dniem i mniejsze, aby
rz¹dzi³o noc¹, oraz gwiazdy (Rdz 1,4.14-16).
Symboliczne obrazy biblijne odwo³uj¹ce siê do wiat³a, opieraj¹ siê na jego
cechach fizycznych: wiat³o nie ma cech cia³a sta³ego, mimo to jest realne, promieniuje ze ród³a; rozprasza ciemnoci i umo¿liwia ludziom widzenie; jest ród³em ¿ycia6. Stary Testament ³¹czy ze wiat³em manifestacjê chwa³y Bo¿ej, która
na ogó³ przedstawiana jest jako sfera absolutnej czystoci, blasku, jasnoci i piêkna7. Pojawia siê w nim terminologia, która nawi¹zuj¹c do symboliki wiat³a, ³¹czy Bo¿¹ obecnoæ z p³omieniem ognia (Wj 3,2; 19,18), ognistym s³upem (Wj
13,21-22), b³yskawicami i grzmotami (Wj 19,16.19). Widzialna manifestacja
chwa³y Bo¿ej ma charakter olepiaj¹cego promieniowania Bo¿ej istoty8.
W znaczeniu symbolicznym wiat³o przejawia tak¿e co z samego Boga: jest
p³aszczem, którym siê Bóg okrywa (Ps 104,2), a sklepienie niebieskie, na którym
znajduje siê Bo¿y tron, jest wspania³e jak kryszta³ (Wj 24,10, Ez 1,22). Wreszcie
sam Bóg ukazuje siê jako Ten, którego wspania³oæ podobna do wiat³a (Ha
3,3n)9, a m¹droæ, bêd¹ca objawieniem siê chwa³y Bo¿ej ukazana jest jako
blask wiat³a wiecznego (Mdr 7,27.29n). W tej tradycji pozostawanie w wietle,
to cieszenie siê szczêciem i dobrobytem: Weso³o b³yszczy wiat³o sprawiedliwych, a lampa niewiernych przygasa (Prz 13,9). Drogê ludzkiego ¿ycia rozwietla Prawo, m¹droæ, a przede wszystkim s³owo Bo¿e: Twoje s³owo jest lamp¹ dla
moich stóp i wiat³em na mojej cie¿ce (Ps 119,115).
Obok symboliki wiat³a rozwiniêta zosta³a te¿ symbolika ciemnoci odnosz¹4
A. Feuillet, F. Gils, wiat³o i ciemnoci, w: S³ownik Teologii Biblijnej, red. X. Léon-Dufour,
s. 958.
5
S. Kobielus, wiat³o i biel, s. 119.
6
L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longmann, S³ownik symboliki biblijnej, Warszawa 1998, s. 986.
7
K. Romaniuk, Chwa³a Bo¿a, w: Encyklopedia Katolicka, t. III, Lublin 1979, k. 431.
8
S. £ach, Kebod Jahwe, w: Ksiêga Wyjcia. Wstêp. Przek³ad z orygina³u. Komentarz, Poznañ
1964, s. 344.
9
H. Conzelmann, fw/j, w: Theological Dictionary of New Testament (TDNT), red. G. Friedrich, v. IX, Grand Rapids 1988, s. 357.
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ca siê do z³ego postêpowania grzeszników, którzy sami skazuj¹ siê na przebywanie w ciemnociach (Prz 13,9; Hi 18,5). St¹d kategorie wiat³a lub ciemnoci wyra¿aj¹ odpowiednio szczêliwy b¹d smutny los cz³owieka, przy czym wiat³o
staje siê synonimem szczêcia doczesnego (np. Ps 13,4; Iz 58,20) i wiecznego
(np. Iz 9,1; 32,7; Ml 3,20).
W Nowym Testamencie swoj¹ Bosk¹ chwa³ê objawia przede wszystkim Jezus Chrystus (Mt 17,2; £k 9,29; Dz 9,3; 22,6). Teksty synoptyków odwo³uj¹ siê
przy tym do tradycji starotestamentowej, do symboliki wiat³a jako ocalenia,
wybawienia (£k 2), a tak¿e postawy moralnej cz³owieka (Mt 5,14). Tylko raz 
w £k 16,8  pojawia siê wyra¿enie synowie wiat³oci, czêsto odnajdywane
w tekstach z Qumran. U £ukasza jest ono jednak przeciwstawione wyra¿eniu synowie tego wiata, co nadaje mu odmienne znaczenie ni¿ to, jakie mia³o ono
w zwojach znad Morza Martwego.
wiêty Pawe³ w swych parenezach etycznych chêtnie stosuje symbolikê
wiat³a (1Tes 5,5n; Rz 13,12; 2Kor 6,14n). Symbolika ta nie tylko przeciwstawia
sprawiedliwoæ grzechowi, ale nabiera równie¿ treci chrystologicznej (Ef 5,8)
i soteriologicznej (Ef 5,9.11; Flp 2,15; Kol 1,12).
W teologii w. Jana symbolika wiat³a osi¹ga swój szczyt10. Nosi ona wybitnie koloryt chrystologiczny11. Ju¿ w Prologu Jezus jako Logos jest okrelony jako
wiat³oæ prawdziwa (1,9), a w pierwszej czêci czwartej Ewangelii powie On
o sobie: Ja jestem wiat³oci¹ wiata (8,12). Myl o Jezusie  wiat³oci jest dominuj¹cym tematem w ca³ej pierwszej czêci tej Ewangelii, zwanej Ksiêg¹ znaków (J 1-12)12.

II. WIAT£OÆ W PROLOGU EWANGELII WED£UG W. JANA
Na okrelenie wiat³a w Prologu zosta³ u¿yty termin fw/j – wiat³o, blask,
wiat³oæ13. Termin ten nale¿y do podstawowych s³ów fenomenologii religii
odnoszonych do Boga14. W Prologu wystêpuje on szeæ razy odnosz¹c siê zawsze
A. Tronina, Symbolika wiat³a w Nowym Testamencie, CzST VIII (1980), s. 132.
P. Gironi, Luce, w; Nuovo Dizionariodi Teologia Biblica, red. P. Rossano, G. Ravasi,
A. Girlanda, Milano 1988, s. 861.
12
H.A. Kent, Light in the Darkness: Studies in the Gospel of John,Grand Rapids: Baker, 1974;
M. Rykówna, Funkcja zespo³ów semantycznych martyria, aletheia, fos, zoe, agape w Ewangelii w.
Jana, RH 20 (1972), s. 75-92.
13
R. Popowski, Wielki s³ownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pe³n¹ lokalizacj¹ greckich hase³, kluczem grecko-polskim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 1997,
s. 647n.
14
H. Ritt, fw/j, w: Exegetical Dictionary of the New Testament (EDNT), red. H. Balz,
G. Schneider, v. III, Grand Rapids 1991, s. 447.
10
11
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do Logosu (J 1,4.5.7.8 (bis).9). Z kontekstu ca³ej Ewangelii jasno wynika, ¿e
Logos, o którym mówi Prolog to okrelenie Jezusa15 wystêpuj¹ce jedynie w tym
fragmencie Ewangelii oraz w Pierwszym Licie w. Jana 1,1 i Apokalipsie 19,13.
O ile uczeni s¹ zasadniczo zgodni, ¿e Prolog stanowi integraln¹ czêæ czwartej Ewangelii, o tyle nie ma wród nich zgodnoci co do jednoci literackiej,
a w zwi¹zku z tym  co do genezy i zakresu hipotetycznego pierwszego hymnu.
Ich zdaniem w obecnym hymnie istniej¹ starsze czêci, które uzupe³ni³ prac¹ redakcyjn¹ autor Ksiêgi. W ujêciu np. H. Langkammera16 do pierwotnego hymnu
nie nale¿a³y wiersze: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18. O wietle jednak jest
mowa w wierszu czwartym, co jednoznacznie wskazuje, ¿e temat Logosu – wiat³oci by³ obecny ju¿ w pierwotnym hymnie. Oznacza to tak¿e, ¿e ostatni redaktor Ksiêgi by³ zainteresowany tematyk¹ wiat³a, skoro rozwin¹³ j¹ w wierszach
nastêpnych.
Przyjmuj¹c, ¿e J 1,4 nale¿y do pierwotnego hymnu, od tego tekstu podjête
zostan¹ badania nad zasygnalizowanym tematem.
A. J 1,4
Po raz pierwszy termin fw/j pojawia siê w Prologu Ewangelii wed³ug w. Jana
w wierszu czwartym. O Logosie, o którym jest mowa wczeniej, autor pisze:
evn auvtw/| zwh. h=n( kai. h` zwh. h=n to. fw/j tw/n avnqrw,pwn\ (w Nim by³o ¿ycie,
a ¿ycie by³o wiat³oci¹ ludzi).
Wiersz ten ³¹czy siê cile z wierszem poprzednim, tj. J 1,3 (pa,nta diV auvtou/
evge,neto( kai. cwri.j auvtou/ evge,neto ouvde. e[nÅ o] ge,gonen). Od sposobu podzia³u
gramatycznego obu wierszy zale¿y ich interpretacja. Najstarsze rêkopisy17, a tak¿e pisma niektórych Ojców Kocio³a18, ³¹cz¹ ostatni¹ czêæ wiersza trzeciego
z pierwsz¹ czêci¹ wiersza drugiego: o] ge,gonen 4 evn auvtw/| zwh. h=n( kai. h` zwh. h=n
to. fw/j tw/n avnqrw,pwn\ (To, co siê sta³o w Nim, by³o ¿yciem. A ¿ycie by³o wiat³oci¹ ludzi)19. Taki podzia³ tekstu sugeruje tak¿e wspó³czesny wydawca tekstu
krytycznego20, uwa¿aj¹c go za bardziej prawdopodobny zarówno ze wzglêdu na
15
L. Stachowiak, Ewangelia wed³ug w. Jana. Wstêp  Przek³ad z orygina³u. Komentarz, Poznañ-Warszawa 1975, s. 401nn.
16
H. Langkammer, Hymny chrystologiczne. Najstarszy obraz Chrystusa, Katowice 1976,
s. 15-39.
17 75c17
P , zawieraj¹ce czêciow¹ interpunkcjê kodeksy majusku³owe: C, D, L, Ws, 050*, l 2211
i inne oraz przez niektóre wersje: b (³aciñska), vgs, syc, sa.
18
Ptolemeusz (wed³ug Ireneusza), Teofil Aleksandryjski, Ireneusz (przek³ad ³aciñski), Tertulian, Klemens Aleksandryjski i Orygenes.
19
Szeroko wyjania tê kwestiê K. Aland, Eine Untersuchung zu Joh. 1: 3-4. Über die Bedeutung eines Punktes, ZNW 59 (1968), s. 174-209.
20
Novum Testamentum Graece post Eberhard et Erwin Nestle editione vicesima septima revisa communiter ediderunt Barbara et Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini,

BY£A WIAT£OÆ PRAWDZIWA (J 1,9a)

81

starsze wiadectwa, jak i racje literackie (rytmika hymnu) oraz teologiczne (spójnoæ myli z J 5,26.39; 6,53). Natomiast, przeciwko rozumieniu tekstu w formie
przednicejskiej – To, co siê sta³o w Nim, by³o ¿yciem – przemawia przede wszystkim fakt, i¿ w myl takiej lekcji, ka¿de stworzenie, tak¿e niematerialne, ma ¿ycie
w i z Jezusa. Wydaje siê, ¿e tego typu interpretacja jest nie do przyjêcia ze
wzglêdu na Janowe rozumienie zwh. jako ¿ycia nadprzyrodzonego21.
Tradycjê traktuj¹c¹ wiersz czwarty jako samodzieln¹ wypowied, reprezentuj¹ na Wschodzie od IV wieku Euzebiusz, Dydym, Jana Chryzostom czy Teodor. Rozpowszechni³a siê ona zw³aszcza w wieku V na skutek polemiki z arianami22 i zosta³a powszechnie przyjêta.
Zgodnie z ni¹, podstaw¹ dalszych rozwa¿añ bêdzie wiersz czwarty rozumiany integralnie: W Nim by³o ¿ycie, a ¿ycie by³o wiat³oci¹ ludzi.
Wiersz ten kontynuuje charakterystykê Logosu (evn auvtw/|)23 i jego funkcji
ukazanych w J 1,1-3. Tym razem jednak opisuje Logos nie, jak dot¹d w relacji
do ca³ego stworzenia, ale jedynie w relacji do ludzi. Wyra¿enie w Nim jest tu
okreleniem Chrystusa jako ród³a i pocz¹tku wszelkiego ¿ycia24. Harmonizuje
to z g³ówn¹ myl¹ czwartej Ewangelii podkrelaj¹c¹, ¿e Jezus po to przyszed³ na
wiat, aby ludziom daæ ¿ycie (J 6,33; 10,10).
Termin zwh., w odró¿nieniu od bi,oj nie wskazuje na wymiar biologiczny25,
ale oznacza u Jana nadprzyrodzone ¿ycie Bo¿e26, które dziêki Jezusowi staje siê

Bruce M. Metzger. Apparatum criticum novis curis elaboraverunt Barbara et Kurt Aland una cum
Instituto Studiorum Textus Novi Testamenti Monasterii Westphaliae, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft 1998, s. 247.
21
Zob. U. Vanni, Vangelo secondo Giovanni. Passi scelti, Roma: Borla 1989, s. 19-24.
22
Por. B.M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, Stuttgart, United
Bible Societies 1975, s. 195n.
23
Za A. von Hoonackerem niektórzy uczeni uwa¿aj¹, ¿e zaimek w zwrocie evn auvtw/| nie oznacza Chrystusa-Logosu, a ¿ycie ma sens wy³¹cznie naturalny. Mowa wiêc by³aby tu o ¿yciu, które
istnieje na wiecie od momentu stworzenia. Zatem i wiat³o w J 1,4 nale¿y rozumieæ w sensie naturalnym, jako zwyczajne dzienne wiat³o, które wieci ludziom i w pewnym sensie jest dla nich
ród³em ¿ycia. Dopiero w J 1,9 to naturalne wiat³o jest przeciwstawione prawdziwej wiat³oci,
która oznacza Chrystusa-Logos. Potwierdzenie swego stanowiska dopatruj¹ siê oni w podobieñstwie miêdzy Prologiem a opisem stworzenia w Ksiêdze Rodzaju. Por. A. von Hoonacker, Le Prologu de quatrième Èvangile, „Revue d`histoire ecclésiastique” 2 (1901), s. 5nn.
24
J. Czerski, ¯ycie, w: Egzegeza Ewangelii w. Jana, red. F. Gryglewicz, Lublin 1992, s. 299.
25
bi,oj oznacza ¿ycie przeznaczone i skierowane ku mieræ. zwh. jest zwi¹zane z teologiczn¹
koncepcj¹ ¿ycia nadprzyrodzonego, ¿ycia poza kategoriami czasu i przestrzeni. Por. L. Orlando, Il
Vangelo di Giovanni. Lettura teologica, Taranto 2003, s. 84.
26
F. Mussner, Zoe. Die Anschauung vom ‘Leben’ im vierten Evangelium unter Berücksichtigung der Johannesbriefe, München 1952, s. 82, 171-176. M.E. Boismard przypuszcza, ¿e s³owo
¿ycie w J 1,4 ma podwójny sens: okrela zarówno doczesn¹ egzystencjê jak i pe³ne ¿ycie w Logosie.
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udzia³em wszystkich wierz¹cych27. Chocia¿ niektórzy autorzy28 wzmiankê o ludziach rozumiej¹ tu jako aluzjê do sytuacji cz³owieka w ogrodzie Eden, to jednak uwzglêdniaj¹c najbli¿szy kontekst bardziej prawdopodobne wydaje siê, ¿e
autor Ewangelii ma tu na myli ju¿ historyczn¹ postaæ Jezusa i Jego odniesienie
do ludzi. Jego ¿ycie (zwh.) dla ludzi ¿yj¹cych na wiecie by³o wiat³em (fw/j).
Takie okrelenie mog³o wynikaæ zarówno z dowiadczenia naturalnej funkcji
wiat³a jako warunku wszelkiego ¿ycia29, jak i z racji teologicznych, opieraj¹cych
siê na symbolice wiat³a obecnej w judaistycznych30 spekulacjach m¹drociowych31. Na przyk³ad w Mdr 7,26 mowa jest o M¹droci jako odblasku wiecznej
wiat³oci, czy te¿ niegasn¹cym nigdy blasku wywodz¹cym siê z niewyczerpanego ród³a Bo¿ego (Mdr 7,10). Tak¿e w literaturze qumrañskiej znaleæ mo¿na
stwierdzenie, ¿e z siedziby wiat³a wywodz¹ siê pokolenia prawdy, które chodz¹
po drogach wiat³oci (1QS 3,19). Po³¹czenie ¿ycie  wiat³o znajduje siê te¿
w Ps 36,10: Albowiem w Tobie jest ród³o ¿ycia i w Twej wiat³oci ogl¹damy
wiat³oæ. Podobn¹ rolê jak M¹droæ w Starym Testamencie w Nowym Testamencie odgrywa Chrystus  Logos. Logos ma pe³niê ¿ycia. Przez analogiê do
M¹droci mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to ¿ycie Bo¿e, a udzielenie go ludziom doprowadza do wewnêtrznego odnowienia cz³owieka.
W tej optyce Jezus nie tylko jawi siê jako konieczny warunek wszelkiego
¿ycia, ale przede wszystkim jako objawienie ¿ycia Bo¿ego. wiat³o w J 1,4 jest
synonimem ¿ycia Bo¿ego, którego Logos udziela ludziom, jako daru umo¿liwiaj¹cego im partycypacjê w wiat³oci Boga. W Jezusie objawienie wiat³a osi¹ga
swój punkt kulminacyjny i jest jedynym w swoim rodzaju objawieniem Bo¿ej
wiat³oci, objawieniem, które rozpoczê³o siê w chwili stworzenia. Jezus – Logos poprzez swoje wcielenie ukazuje siê jako wype³nienie zapowiedzi proroctwa
Iz 9,1: Naród krocz¹cy w ciemnociach ujrza³ wielk¹ wiat³oæ, nad mieszkañcami kraju mroków zab³ys³o wiat³o.
27
L. Stachowiak, Ewangelia wed³ug w. Jana, s. 110. ¯ycie (gr. h` zwh.) we wszystkich tekstach
Janowych oznacza ¿ycie nadprzyrodzone, udzielone jako dar zbawczy, ¿ycie wieczne  dostêpne jedynie w Jezusie Chrystusie (J 3,36; 5,24; 6,63; 10,10; 14,6; 20,31; 1J 5,11). Poza J 11,9-10 rzeczownik to. fw/j oznacza wiat³o duchowe, nadprzyrodzone, rozumiane jako dobro zbawcze przyniesione
przez S³owo, które sta³o siê cia³em. Por. C.H. Dodd, The Interpretation of Fourth Gospel, s. 144.
Podobnie A. Wickenhauser, Das Evangelium nach Johannes, Regensburg 1957, s. 215.
28
Np. R. Brown, który widz¹c paralelizm miêdzy Prologiem Janowym a Rdz 1, uwa¿a, ¿e
mo¿e chodziæ o ludzi ¿yj¹cych w Edenie. To, co mia³o szczególnie udzia³ w stwórczym S³owie
Boga by³o darem ¿ycia wiecznego. To ¿ycie by³o wiat³em ludzi, gdy¿ drzewo ¿ycia by³o cile
zwi¹zane z drzewem poznania dobra i z³a. Gdyby cz³owiek pomylnie przeszed³ próbê, posiad³by
¿ycie wieczne i wiat³o poznania. Por. R. Brown, Giovanni, Assisi 2005, s. 38.
29
O wzajemnej zale¿noci wiat³a i ¿ycia jest czêsto mowa w Starym Testamencie i judaizmie
pozabiblijnym (PsSal 3,12; 1Hen 58,3; 1Q 3,7). Bóg panuje nad wiat³em i ciemnociami (Am 5,8),
a wiat³oæ jest Jemu w³aciwa sfer¹ (Ps 104,2) dzia³ania (Ps 44,4), zw³aszcza w teofaniach (Wj
24,15nn; Ps 29; 91,1nn).
30
Por. Prz 6,23; Ps 119,105; Iz 26,9; Syr 24,23.
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B. J 1,5-9
Metafora ¿ycia uto¿samiaj¹ca w J 1,4 ¿ycie ze wiat³em jest wskazówk¹, ¿e
autor natchniony nie ma na myli jedynie naturalnego rodzaju ¿ycia, ale ¿ycie
Bo¿e, które sta³o siê nadprzyrodzonym ¿yciem ludzi. Tematykê tê rozwijaj¹ nastêpne wersety hymnu, które najprawdopodobniej by³y wynikiem pracy redakcyjnej.
Pierwsze dopowiedzenie pojawia siê ju¿ w J 1,5, gdzie pojawia siê stwierdzenie, ¿e to. fw/j evn th/| skoti,a| fai,nei( kai. h` skoti,a auvto. ouv kate,laben (Ta
wiat³oæ w ciemnoci wieci i ciemnoæ jej nie przemog³a).
Poprzez antytezê wiat³o-ciemnoæ (fw/j – skoti,a) nastêpuje dalsza charakteryzacja wiat³a Logosu w relacji do wiata. Rodzajnik to. poprzedzaj¹cy fw/j
ma tu znaczenie anaforyczne, odnosz¹ce siê do terminu, który pojawi³ siê ju¿
wczeniej i nale¿y t³umaczyæ go w tym przypadku jako zaimek wskazuj¹cy32.
Pewn¹ trudnoæ stanowi zastosowanie dwóch czasów: dzia³anie wiat³a oddane
jest w czasie teraniejszym (gr. fai,nei), a wynik konfrontacji z ciemnoci¹ w
czasie przesz³ym (gr. kate,laben). Trudnoæ tê mo¿na jednak przezwyciê¿yæ, jeli
przyjmie siê, ¿e w pierwszym wypadku chodzi o ci¹g³e oddzia³ywanie wiat³a,
a w drugim o historyczny moment Wcielenia, jako punkt zwrotny w walce wiat³oci z ciemnoci¹. Dzia³anie (gr. fai,nei) Logosu-wiat³oci to obdarzanie
wszystkich ¿yciem Bo¿ym. Jedynie On  Logos obdarza wiedz¹ umo¿liwiaj¹c¹
dokonanie w³aciwych wyborów, prowadz¹c cz³owieka do pe³nej wiat³oci, która jest zbawieniem33. Czynnoæ wiecenia ma wiêc charakter wybitnie chrystologiczno-soteriologiczny34.
Interpretacja tego wiersza jest zasadniczo uzale¿niona od tego, jak bêdzie siê
rozumia³o czasownik katalamba,nein. Historia egzegezy wskazuje na cztery najwa¿niejsze nurty jego interpretacji35. Pierwszy, zwi¹zany z Cyrylem Aleksandryjskim, tradycj¹ ³aciñsk¹ oraz wspó³czenie reprezentowany m.in. przez Lagrang`a, Macgregor`a i Braun`a t³umaczy ten czasownik jako: zrozumieæ, poj¹æ i interpretuje go w sensie rozumienia intelektualnego. Wiersz ten mówi³by zatem
o niezrozumieniu osoby Jezusa i Jego nauki przez ludzi (por. 3,19). Nurt drugi,
reprezentowany przez Dupont`a, Bultmanna i Wikenhausera przek³ada to s³owo
jako: przyjmowaæ, akceptowaæ, doceniæ, opieraj¹c siê na aramejskim pod³o¿u
czasownika greckiego, które jednak, jak wykazuje R. Brown nie jest w pe³ni
C. Ziener, Weisheitsbuch und Johannes-Evangelium, „Biblica” 38 (1957), s. 396-418.
Por. J. Mateos, J. Barreto, Il Vangelo di Giovanni. Analisi linguistica e commento esegetico,
Assisi, Cittadella Editrice 1982, s. 38.
33
R. Schnackenburg, The Gospel according to ST, John, v. I, New York 1990, s.253.
34
Por. H. Balz, G. Schneider, fai,nw, w: Exegetical Dictionary of the New Testament, v. III,
Grand Rapids 1993, s. 411.
35
Tak te¿ np. G. Delling, katalamba,nw, TDNT IV, 10; W. Nagel, «Die Finsternis hat’s nicht
begriffen» (Jo 1,5), ZNW 50 (1959), s. 132-137.
31
32
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przekonywuj¹ce36. Trzeci nurt zwi¹zany z Orygenesem, wiêkszoci¹ Ojców greckich, a wspó³czenie ze Schlatterem, Westcottem i Boismardem t³umacz¹ czasownik katalamba,nein jako zwyciê¿yæ, pokonaæ. Wydaje siê, ¿e to t³umaczenie najlepiej wpisuje siê w dualistyczn¹ myl Janow¹, ukazuj¹c¹ opozycjê jaka zachodzi
miêdzy wiat³oci¹ i ciemnoci¹. Jeli przyjmie siê, ¿e autor Prologu inspirowa³
siê literatur¹ m¹drociow¹, to interpretacja ta znajduje wsparcie np. w Mdr 7,2930, gdzie o M¹droci porównanej do wiat³oci mówi siê, ¿e ciemnoci nie s¹
w stanie jej pokonaæ. Inne paralele znajduj¹ siê: w Odach Salomona 18,6: wiat³oæ nie zostanie pokonana przez ciemnoci i w Dziejach Tomasza 130, które
mówi¹ o wiat³oci, która nie zosta³a zwyciê¿ona. Czwarty nurt reprezentowany
przez Moffatta t³umaczy to s³owo jako panowaæ, dominowaæ. Jest to próba po³¹czenia dwóch znaczeñ: rozumieæ i zwyciê¿yæ.
Maj¹c na uwadze opozycjê wiat³oæ – ciemnoæ w ca³ej Ewangelii Janowej,
przyj¹æ nale¿y, ¿e mowa jest tu o objawianiu siê wiat³a, które dokonuje siê
w kontekcie konfliktu. O ile wiat³o jest tu symbolem samego Jezusa objawiaj¹cego swoje bóstwo, o tyle ciemnoci s¹ symbolem wiata, który wobec Jego
Wcielenia przyj¹³ wrog¹ postawê. Proces rozpraszania ciemnoci przez wiat³o
jest permanentny, ale z momentem Wcielenia napotka³ on na wyj¹tkowy opór
i agresjê ze strony si³ wrogich Jezusowi. Istnieje ró¿nica zdañ wród uczonych
na temat, kim s¹ te wrogie Jezusowi si³y37. Niektórzy uczeni widz¹ w symbolice
ciemnoci ludzi, którzy nie pojêli S³owa, czyli nie uwierzyli w Nie38. Inni natomiast widz¹ tu, zgodnie z judaistyczn¹ koncepcj¹ antytezy Mesjasz  szatan, si³y
demoniczne39. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e Ewangelia Janowa nigdy nie nazywa
ludzi ciemnoci¹, wydaje siê, ¿e lepiej pozostaæ przy ogólnym wskazaniu na
wszelkie si³y walcz¹ce z Jezusem-wiat³oci¹ ni¿ wykluczaæ sporód nich ludzi

R. Brown, Giovanni, s. 11.
Bior¹c pod uwagê kontekst samej Ewangelii, gdzie podczas wiêta namiotów w dniu ceremonii wiat³a Jezus og³asza siê wobec ¯ydów wiat³oci¹ wiata (J 7,37-38), wskazywano nieraz w³anie na hoi Ioudaioi jako na przedstawicieli wiata ciemnoci. U. Schnelle, maj¹c na uwadze Sitz im Leben Ewangelii Janowej uwa¿a jednak, ¿e zasadniczy konflikt w czwartej Ewangelii
nie istnia³ miêdzy ¯ydami a chrzecijanami, lecz miêdzy Prawem a Ewangeli¹. Por. Antidocetic
Christology in the Gospel of John, Minneapolis 1992, s. 36. Jeszcze dalej idzie R. Hakola, który
uwa¿a, ze pod³o¿em napiêæ widocznych w Ewangelii nie jest kwestia konfliktu z powodu usuniêcia chrzecijan z synagogi, lecz stopniowa alienacja chrzecijan ze rodowiska ¿ydowskiego w wyniku coraz wiêkszej liczby chrzecijan pochodzenia pogañskiego, por. Identity Matters: John, the
Jews and Jewishness (Supplement do Novum Testamentum 118; Leiden i Boston 2005), rozdz. 2.
R. Schnackenburg, uwa¿a, ¿e wiat reprezentuj¹ krêgi przywódców ¿ydowskich: oni pozostaj¹ obojêtni, bez zrozumienia (cf. 8.14,19; 9.29; równie¿ 8.28,43) i rzeczywicie lepi (9.39) w konfrontacji ze wiat³oci¹ wiata, por. Gospel according to St. John, vol. 1, s. 258.
38
L. Stachowiak, Ewangelia wed³ug w. Jana, s. 111
39
X. Léon-Dufour, Ciemnoci, w: S³ownik Nowego Testamentu, Poznañ 1981, s. 195n.
36
37
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ani albo si³y demoniczne40. Kimkolwiek s¹ ciemnoci, s¹ one z pewnoci¹ wrogami Logosu41.
W wierszu pi¹tym Jezus ukazany jest zatem jako Ten, który nieustannie objawia swoje bóstwo, napotykaj¹c jednoczenie na przeszkody i wrogoæ. Ze strony si³ ciemnoci nie ustaj¹ wysi³ki, by st³umiæ Jego wiat³oæ. Ciemnoci s¹ antywiat³em, a bior¹c pod uwagê wypowied w J 1,4 równie¿ anty-¿yciem. Ciemnoci nie s¹ jedynie nieobecnoci¹ wiat³a, ale s¹ rzeczywistoci¹ aktywn¹, z³¹,
si³ami mierci, wrogami ludzkiego ¿ycia. wiat³oæ, która nie walczy, nie atakuje, objawia siê domagaj¹c siê od cz³owieka wyboru.
Nastêpne redakcyjne42 wiersze Prologu czwartej Ewangelii wprowadzaj¹
w¹tek o dzia³alnoci Jana Chrzciciela (J 1,6-8): 6 VEge,neto a;nqrwpoj( avpestalme,noj
para. qeou/( o;noma auvtw/| VIwa,nnhj\ 7 ou-toj h=lqen eivj marturi,an i[na marturh,sh|
peri. tou/ fwto,j( i[na pa,ntej pisteu,swsin diV auvtou/Å 8 ouvk h=n evkei/noj to. fw/j(
avllV i[na marturh,sh| peri. tou/ fwto,j (Pojawi³ siê cz³owiek pos³any przez Boga 
Jan mu by³o na imiê. Przyszed³ on na wiadectwo, aby zawiadczyæ o wiat³oci,
by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie by³ on wiat³oci¹, lecz pos³anym, aby zawiadczyæ o wiat³oci)Å
O wiat³oci mówi¹ wiersze 7 i 8. Maj¹ one na uwadze ziemsk¹ dzia³alnoæ
Logosu, co sprawia, ¿e pierwotny akcent chrystologiczny z preegzystencji wiat³a zostaje przesuniêty na Jego dzia³alnoæ w czasie.
W J 1,7 autor stwierdza, ¿e Jan h=lqen eivj marturi,an i[na marturh,sh| peri.
tou/ fwto,j( i[na pa,ntej pisteu,swsin diV auvtou (przyszed³ na wiadectwo, aby
zawiadczyæ o wiat³oci, by wszyscy uwierzyli przez niego). Nastêpuje tu znane
z tradycji wczesnochrzecijañskiej po³¹czenie historycznej dzia³alnoci Jezusa
z aktywnoci¹ Jana Chrzciciela (Mk 1,1-11; Mt 3,1-17; £k 1,3nn; 3,1-20), który
w Ewangelii Janowej zosta³ bardziej ukazany jako wiadek ni¿ chrzciciel43. Nastêpnie pojawia siê kluczowe s³owo wiat³o, o którym Jan przyszed³ daæ wiadectwo (h=lqen eivj marturi,an). To wyra¿enie pojawia siê równie¿ w wierszu nastêpnym, podkrelaj¹c tym samym wagê tej misji Jana Chrzciciela.
Czasownik marturein posiada w czwartej Ewangelii szczególne znaczenie
teologiczne, które polega na stwierdzeniu autentycznoci osoby, misji i dzia³alnoci Jezusa,44. W Ewangelii Janowej oprócz Jana Chrzciciela (J 1,15.19; 3,2640
R. Schnackenburg uwa¿a, ¿e wrogowie Boga nie tylko chodz¹ w ciemnoci , oni sami s¹
ciemnoci¹”, por., Gospel according to St. John, vol. 1, p. 246.
41
W. J.U. Philip, The Light of Glory – An Exposition of the Prologue of John’s Gospel,
“Churchman”, 116:2 (2002), s. 113-126, zw³. s. 119-123.
42
Ale np. M.-E. Boismard uwa¿a, ¿e wiersze 6 i 7 mog³y nale¿eæ do pierwotnego tekstu
Czwartej Ewangelii, a po do³¹czeniu Prologu zosta³y przesuniête w obecne miejsce. Por. R. Brown,
Giovanni, 39.
43
R. Brown, Giovanni, s. 11.
44
Por. L. Stachowiak, Ewangelia wed³ug w. Jana, s. 114.
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28.33-36) o Jezusie wiadcz¹ Jego dzie³a (J 5,36; 10,25), Duch wiêty (J 15,26)
oraz sam Ojciec (J 5,31-32.37-38; 8,16-19).
Celem wiadectwa Jana Chrzciciela w J 1,7 jest doprowadzenie wszystkich
do wiary w Jezusa (i[na pa,ntej pisteu,swsin diV auvtou). Taki bêdzie te¿ cel przekazu pisemnego samego ewangelisty: tau/ta de. ge,graptai i[na pisteu,ÎsÐhte o[ti
VIhsou/j evstin o` cristo.j o` ui`oj. tou/ qeou/( kai. i[na pisteu,ontej zwh.n e;chte evn
tw/| ovno,mati auvtou/ (Te za zapisano, abycie wierzyli, ¿e Jezus jest Mesjaszem,
Synem Bo¿ym, i abycie wierz¹c mieli ¿ycie w imiê Jego) (J 20,31).
W myl wiary rozumianej zgodnie z jej starotestamentow¹ koncepcj¹ jako
pe³en ufnoci udzia³ w niezmiennoci i wiernoci Bo¿ej, chodzi tu o osobiste
spotkanie z Jezusem, który jest wiat³oci¹ wiata, to znaczy o szczególn¹ relacjê z Jezusem jako Bogiem.
S³owa daæ wiadectwo o wiat³oci dobrze harmonizuj¹ z opisem Janowego
wiadectwa o Jezusie w J 1,19nn. Tekst ten bowiem mówi o wiadectwie Jana
wobec tych, którzy byli nastawieni wrogo do Jezusa45.
Pewien odcieñ polemiczny wobec niektórych krêgów uczniów Janowych46,
uznaj¹cych absolutny autorytet Chrzciciela, a nawet jego godnoæ mesjañsk¹,
nosi wiersz ósmy. Autor Prologu dobitnie bowiem zaznacza, ¿e ouvk h=n evkei/noj
to. fw/j (ów nie by³ wiat³oci¹). W samej czwartej Ewangelii Jan jest okrelony
co najwy¿ej, jako pochodnia p³on¹ca (J 5,35). Nigdy natomiast nie jest on nazwany wiat³oci¹, choæ jak twierdz¹ niektórzy uczeni47 byæ mo¿e w taki sposób
okrelali go jego zwolennicy. Pewne jest, ¿e wiersz ten wyranie podporz¹dkowuje Jana Chrzciciela Jezusowi.
Inni uczeni widz¹ tu tak¿e mo¿liwoæ echa polemiki z pogl¹dami judaistycznymi, wed³ug których, jak ju¿ wspomniano, wiat³em by³o Prawo lub M¹droæ48.
Dalsz¹ refleksj¹ o wcielonym Logosie-wiat³oci jest tekst J 1,9. Autor
Ewangelii ukazuj¹c Logos w relacji do ka¿dego cz³owieka, pisze: +Hn to. fw/j
to. avlhqino,n( o] fwti,zei pa,nta a;nqrwpon( evrco,menon eivj to.n ko,smonÅ (By³a
wiat³oæ prawdziwa, która owieca ka¿dego cz³owieka, gdy na wiat przychodzi).
Ze wzglêdu na trudn¹ konstrukcjê gramatyczn¹ dotycz¹c¹ przynale¿noci
imies³owu evrco,menon, istniej¹ rozbie¿noci wród egzegetów co do przek³adu
tego wiersza, a w konsekwencji co do jego interpretacji. Imies³ów evrco,menon
mo¿e odnosiæ siê bowiem zarówno do pa,nta a;nqrwpon jak i do to. fw/j. Wród
R. Brown, Giovanni, s. 39.
Zwolennicy Jana Chrzciciela (tzw. joannici) tworzyli najprawdopodobniej w czasie spisywania Czwartej Ewangelii zwarte ugrupowanie, pozostaj¹ce w opozycji do chrzecijan.
47
Np. R. Brown, Giovanni, s. 39.
48
A. Tronina, Symbolika wiat³a, s. 133.
45
46
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egzegetów tak staro¿ytnych, jak i wspó³czesnych znajduj¹ siê zwolennicy obu
rozwi¹zañ49. Bardziej prawdopodobne wydaje siê po³¹czenie evrco,menon z to. fw/j,
mimo ¿e zwi¹zana jest z tym trudnoæ, polegaj¹ca na braku rodzajnika stosowanego w takich przypadkach przy imies³owie50. Racje przemawiaj¹ce za tym rozwi¹zaniem s¹ nastêpuj¹ce: lepsza harmonizacja z kontekstem – w J 1,10 akcent
pada na Logos (wiat³oæ) obecn¹ w wiecie, brak w Ewangelii Jana odniesienia
do ludzi zwrotu przyjæ na wiat, a jednoczenie u¿ycie go w stosunku do Jezusa-wiat³oci w J 3,19 i 12, 46, poza tym kontrast miêdzy wersetami 9 i 8
wzmacnia ten wybór  Jan nie by³ wiat³oci¹, prawdziwa wiat³oæ przysz³a na
wiat w osobie Jezusa.
Jedynie w wierszu dziewi¹tym termin to. fw/j jest okrelony przymiotnikiem
avlhqino,j (prawdziwy). Przymiotnik ten nale¿y do s³ownictwa preferowanego
przez Jana51. avlhqino,j zawiera w sobie myl o wy³¹cznoci w sensie jedyny
prawdziwy wobec tego, co pozorne lub zwodnicze. Jest u¿ywany dla zaznaczenia kontrastu miêdzy tym, co niebieskie, a tym, co ziemskie, lub miêdzy rzeczywistoci¹ Nowego Testamentu a tym, co by³o typem w Starym Testamencie52.
W J 1,9 przymiotnik ten zdaje siê byæ zastosowany, aby podkreliæ kontrast miêdzy Jezusem-Logosem a Janem Chrzcicielem, który nie by³ wiat³oci¹ (J 1,8).
wiat³oæ Logosu wyklucza dzia³alnoæ jakichkolwiek innych ‘wiate³’, które
bêd¹c s³abym odblaskiem, chcia³yby odegraæ rolê niezale¿n¹ od swego ród³a53.
wiat³oæ Jezusa jest nieporównywalna, p³ynie ona z pe³ni Jego bóstwa. Jest bardzo prawdopodobne, ¿e i ta wypowied ma charakter polemiczny zarówno
wzglêdem joannitów, jak i innych grup filozoficznych i religijnych, które chcia³yby uzurpowaæ sobie absolutn¹ prerogatywê wiat³a dla jakiegokolwiek z podmiotów. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e chodzi tak¿e o judaizm, który nie waha³ siê
Prawa nazywaæ wiat³em danym na owiecenie ka¿dego cz³owieka54. Niestety,
Prawo i oparte na nim nauczanie oraz M¹droæ, które mia³y owiecaæ [ ] wszystkie drogi sprawiedliwoci55, a nawet stopniowo wszystkie krañce wiata56, sta³y
siê w judaizmie narzêdziem ekskluzywizmu religijnego. W opozycji do tej koncepcji stoi wypowied z J 1,9 stwierdzaj¹ca uniwersalne dzia³ania wiat³oci
wobec ka¿dego cz³owieka bez wyj¹tku. Jego aktywnoæ, tak samo jak w J 1,4
zosta³a okrelona czasownikiem fwti,zein. Jak wskazano wczeniej, czasownik
ten mo¿e oznaczaæ dzia³alnoæ zarówno o charakterze intelektualnym, jak i moPor. M. Zerwick, Graecitas Biblica Novi Testamenti exemplis illustrator, Roma 1966, s. 124.
Por. L. Stachowiak, Ewangelia wed³ug w. Jana, s. 115.
51
W NT przymiotnik ten wystêpuje 28 razy, z czego a¿ 23 w Pismach Janowych.
52
R. Brown, Giovanni, s. 1441.
53
L. Stachowiak, Ewangelia wed³ug w. Jana, s. 115.
54
TestLew 19,1.
55
1QS 4,2; por. 1QH 4,5.
56
1QM 1,8.
49
50
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ralnym. wiat³oæ Chrystusa nie jest emanacj¹ Bo¿ej istoty, lecz objawia siê ona
w nauce i dzie³ach Jezusa. W Jego osobie objawienie identyfikuje siê z Objawiaj¹cym57. On pomaga ludziom osi¹gn¹æ wiat³o i ¿ycie Bo¿e, ¿¹daj¹c jednak od
nich postêpowania w wiat³oci (por. J 8,12; 9,5)58. Chrystus jako wiat³oæ usposabia cz³owieka do ¿ycia wiadomego swoich nowych obowi¹zków, ale i uwiêca, uzdatniaj¹c go do zachowywania Jego przykazañ. Jest On jedynym, który daje
tê ontologiczn¹ zdolnoæ posiadania ¿ycia wiecznego i nie czyni w tym ¿adnych
wyj¹tków. Nie istnieje ¿adna inna mo¿liwoæ ¿ycia wiecznego w oddzieleniu od
Niego.
Podsumowuj¹c powy¿sze analizy maj¹ce ukazaæ w jaki sposób Jezus Chrystus  Logos zosta³ ukazany jako wiat³oæ w Prologu czwartej Ewangelii, nale¿y podkreliæ Jego funkcjê jako niezbêdnego warunku wszelkiego ¿ycia, a przede
wszystkim ¿ycia nadprzyrodzonego (J 1,4). Objawiaj¹c poprzez Wcielenie ¿ycie
Bo¿e, którego symbolem jest wiat³o, spotyka siê On z wyj¹tkow¹ wrogoci¹,
która jednak nie jest w stanie Go zniszczyæ (J 1,5). Jest On wiat³oci¹ w sensie
absolutnym (J 1,9). Nikt poza Nim nie mo¿e obdarzaæ wiat³oci¹, która w swym
najpe³niejszym sensie identyfikuje siê ze zbawieniem. Ojciec (J 5,31-32.37-38;
8,16-19), Duch wiêty (J 15,26), dzie³a Jezusa (J 5,36; 10,25) i Jan Chrzciciel
(J 1,7-8; 19nn) daj¹ wiadectwo o Jego wiat³oci, by ludzie uwierzyli w Niego
i dziêki temu mieli ¿ycie wieczne (J 20,31).
SUMMARY
This article aims to „The true light (Jn 1,9a). Jesus as the light in the Prologue of the Fourth
Gospel”, was to explain the meaning of the symbol of the light connected with the person of Jesus
Christ – the Logos in the Prologue of the Gospel of St John. The analysis of the text helped to
establish that the author wanted to show the person of Logos as a necessary condition of all life,
and above all, the supernatural life (Jn 1,4). By revealing the divine life through the Incarnation,
whose symbol is a light, he met with extreme hostility, which, however, is unable to destroy him
(Jn 1,5). He is the light in an absolute sense (Jn 1,9). No one besides Him can not bestow the light,
which in its fullest sense is identified with salvation. Father (John 5,31-32.37-38; 8,16-19), the Holy
Spirit (Jn 15,26), the work of Jesus (Jn 5,36,10,25) and John the Baptist (Jn 1,7-8; 19nn) bear
witness of His light, that people believed in him and thus have eternal life (Jn 20,31).

Key words
Gospel of St. John, Prologue of the Fourth Gospel, light, supernatural life
H. Conzelmann, fw/j,1 w: TWNT IX, s. 341.
J. Blank, Krisis. Untersuchungen zur johanneischen Christologie und Eschatologie, Freiburg
im Br.1964, s. 77n.
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Antyteza Ewa-Maryja w Adversus haereses w. Ireneusza z Lyonu.
Perspektywa apologetyczna
The Eve-Mary Antithesis in Adversus haereses by St. Iranaeus of Lyon. An Apologetic Perspective

Wydawa³oby siê, ¿e mariologia w. Ireneusza z Lyonu jest stosunkowo dobrze opracowana. Do kilku prac o charakterze monograficznym1 nale¿a³oby do³¹czyæ publikacje powiêcone wybranym aspektom jego doktryny2. Niestety,
mimo ¿e wiele opracowañ podkrela oryginalnoæ doktryny maryjnej autora Adversus haereses3, wród których antyteza Ewa-Maryja jest jednym z najczêciej
wskazywanych w¹tków, nikt do tej pory nie ukaza³ przyczyn dla których ta w³anie antyteza zosta³a wprowadzona do dzie³a biskupa Lyonu4. Zdecydowana
O. Bardenhewer, Zur Mariologie des heiligen Irenäus, „Zeitschrift für katholische Theologie” 6 (1931), s. 600-604; L. Gambero, Maria nel pensiero die Padri della Chiesa, Cinisello Balsamo 1991, s. 45-54; J. Garcon, La Mariologie de Saint Irénée, Lyon 1932; E. Peretto, Percorsi
mariologici nell’antica letteratura cristiana, Città del Vaticano 2001, s. 26-30; F. Rodrigo Polanco,
La mariologia di sant’Ireneo, w: Theotokos 9 (2001), 359-400; B. Przybylski, De mariologia santi
Irenaei Lugdunensis, Romae 1937; W. Scherer, Zur Mariologie des heiligen Irenäus, „Zeitschrift
für katholische Theologie” 47(1923), s. 125-129.
2
H. Koch, Virgo Eva-Virgo Maria, Berlin-Leipzig 1937; A. Orbe, La Virgen Maria abogada
de la virgen Eva (En torno a S. Ireneo, Adv. Haer. V,19,1), „Gregorianum” 63(1982), s. 453-506;
A. Orbe, La ‘recirculacion’ de la Virgen Maria en san Ireneo (Adv. Haer. III,22,4,71), w: S. Felici
(a cura di), La mariologia nella catechesi dei Padri (Età prenicena). Convegno di studio e aggiornamento Facoltà di Lettere cristiane e classiche Pontificium Institutum Altioris Latinitatis) Roma,
18-19 marzo 1988, Roma 1989, s. 101-120.
3
B. Capelle, Adhuc virgo chez s. Irénée, „Recherches de Théologie ancienne et médiévale”,
2(1930), s. 388-395; P. Galtier, La Maternité de grace dans s. Irénée, w: Mémoires du Congrès
Marial à Bruxelles, vol. I, Bruxelles 1921, 41-45; G. Jouassard, Le premier-né de la Vierge chez S.
Irénée, „Revue des Sciences Religieuses” 12 (1932), s. 509-532.
4
Jedynym teologiem omawiaj¹cym wspomniane zagadnienie w kontekcie gnostycyzmu jest
Tomasz Dekert. Por. ten¿e, Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w wietle staro¿ytnych koncepcji
na temat Adama, Kraków 2007, s. 58-66.
1
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wiêkszoæ mariologów zadawala siê w swoich publikacjach analiz¹ maryjnych
fragmentów Adversus haereses, pomijaj¹c kontekst ca³ego dzie³a, co w istotny
sposób wp³ywa na uzyskane wnioski5.
Celem niniejszego opracowania jest odczytanie antytezy Ewa-Maryja w kontekcie ca³oci dzie³a w. Ireneusza. Bior¹c pod uwagê jego apologetyczny charakter, zadaniem analizy bêdzie odpowied na pytanie: jak¹ rolê spe³nia wspomniana antyteza w obronie prawd wiary? Co wiêcej, mam nadziejê, ¿e uda siê
odkryæ racje, dla których w. Ireneusz zdecydowa³ siê wprowadziæ wspomnian¹
antytezê do swojego dzie³a. Aby badanie by³o owocne, interesuj¹ca nas paralela
antytetyczna zostanie przedstawiona w kontekcie ró¿nych aspektów gnostyckiej
doktryny. Ufamy, ¿e dziêki temu zestawieniu ³atwiej bêdzie znaleæ odpowied
na postawione pytanie.

1. ADVERSUS HAERESES
Najs³ynniejsze dzie³o w. Ireneusza zosta³o zredagowane w piêciu ksiêgach.
Pomimo, ¿e nie znamy dok³adnego czasu jego redakcji, to wiemy, ¿e ksiêga trzecia powsta³a za czasów pontyfikatu papie¿a Eleutera (174-189)6. Okazj¹ do napisania dzie³a by³y szerz¹ce siê w okolicach Lyonu nauki gnostyckie uczniów
Walentyna. Biskup Lyonu pragn¹³ ujawniæ doktryny, które by³y nauczane przez
gnostyków w tajemnicy7. W ksiêdze pierwszej przedstawi³ on system gnostycki,
natomiast w nastêpnych czterech dokona³ krytyki ich doktryny8. Dziêki przeprowadzonym badaniom ustalono ród³a, które wykorzysta³ biskup Lyonu. Znajduj¹ siê wród nich pisma Justyna mêczennika, Klemensa z Aleksandrii, Papiasza
z Hierapolis i Polikarpa ze Smyrny9.
Grecki orygina³ dzie³a nie zachowa³ siê do naszych czasów. Poza dwoma
greckimi fragmentami nie zachowa³a siê tak¿e tradycja wywodz¹ca siê bezporednio z orygina³u dzie³a10. Posiadamy natomiast ³añcuchy cytatów zaczerpniête z ksi¹g III-IV oraz syntetyczne opisy doktryn heterodoksyjnych, które Epifaniusz z Salaminy zawar³ w swoim Panarion11. Integralna wersja Adversus haere5
Np. B. Przybylski, De mariologia sancti Irenaei Lugdunensis, Roma 1937; L. Gambero,
Maria nel pensiero dei padri Della Chiesa, Cinisello Balsamo, s. 45-54; G. Gharib, Testi mariani
del primo millennio, Roma 1988, s. 156-176, czêciowo tak¿e F. Rodrigo Polanco, La mariologia
di sant’Ireneo, „Theotokos” 9 (2001), 359-400.
6
C. Moreschini-E. Norelli, Storia della letteratura cristiana antica greca e latina, vol. I, Brescia 1995, s. 326.
7
Tam¿e, s. 327.
8
Tam¿e.
9
Tam¿e, s. 330.
10
Tam¿e, s. 335.
11
Tam¿e.
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ses zachowa³a siê w wersji ³aciñskiej, pochodz¹cej z V wieku. Wersja armeñska
dzie³a (ksiêgi IV i V), datowana na VI stulecie, zosta³a odnaleziona na pocz¹tku
XX wieku i opublikowana w roku 191012. Wród najnowszych wydañ Adversus
haereses nale¿y wymieniæ edycjê Sources Chrétiennes13 oraz opracowania niemieckie14 i w³oskie15.
2. BIBLIA
a) Gnostycy

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e gnostyckie rozumienie Pisma w. by³o cile powi¹zane z pojêciem Boga. O ile Bóg Starego Przymierza by³ Bogiem prawa i sprawiedliwoci, o tyle Chrystus objawi³ Boga ca³kowicie innego od Tego, który wy³ania siê z ksi¹g Starego Testamentu. Marcjon na przyk³ad, przyjmowa³ obraz Boga
mi³osierdzia, mi³oci i przebaczenia. Wymienione przymioty Boga sta³y siê przes³ank¹ do opracowania w³asnego kanonu pism Nowego Testamentu16. Dlatego te¿
gnostycy przyjmowali ksiêgi Nowego Testamentu, natomiast odrzucali te, które
nale¿a³y do Starego Przymierza.
b) w. Ireneusz

Biskup Lyonu, przeciwstawiaj¹c siê dualistycznej koncepcji gnostyków, podkrela³ jednoæ i to¿samoæ Boga Starego i Nowego Przymierza oraz jednoæ
Jego zbawczej ekonomii. To samo S³owo Bo¿e objawi³o siê w Starym Przymierzu, towarzysz¹c ludzkoci na przestrzeni dziejów, przygotowuj¹c cz³owieka na
swoje przyjcie na wiat w ludzkiej naturze17. Jak podkreli³ w. Ireneusz jest
zatem jeden i ten sam Bóg, wieszczony przez proroków, g³oszony przez EwangeTam¿e.
Irénée de Lyon, Contre les hérésies, livre I, tome I. SCh 263. Paris 1969; Irénée de Lyon,
Contre les hérésies, livre I, tome II. SCh 264, Paris 1979; Irénée de Lyon, Contre les hérésies, livre
II, tome 1. SCh 293, Paris 1982;
Irénée de Lyon, Contre les hérésies, livre II, tome 2. SCh 294, Paris 1982; Irénée de Lyon,
Contre les hérésies, livre III, tome 1. SCh 210, Paris 1974; Irénée de Lyon, Contre les hérésies,
livre III, tome 2. SCh 211, Paris 1974; Irénée de Lyon, Contre les hérésies, livre IV, tome 1. SCh
100, Paris 1965; Irénée de Lyon, Contre les hérésies, livre IV, tome 2, SCh 100, Paris 1965 ; Irénée
de Lyon, Contre les hérésies, livre V, tome 1. SCh 152, Paris 1969; Irénée de Lyon, Contre les
hérésies, livre V, tome 2. SCh 153, Paris 1969.
14
Irenäus von Lyon, Gegen die Häresien. vol. 2, Freiburg 1993, Irenäus von Lyon, Gegen die
Häresien, vol. 3, Freiburg 1995, Irenäus von Lyon, Gegen die Häresien, vol. 4, Freiburg 1995, Irenäus von Lyon, Gegen die Häresien, vol. 5, (übers. von N. Brox), Freiburg 2001.
15
S. Ireneo di Lione, Contro le eresie, voll. 1-2, Siena 1984.
16
W. Myszor, Wstêp, w: Tertulian, Przeciw Marcjonowi. Warszawa 1994, s. 22.
17
Adversus haereses (=Adv. haer.) IV, 20, 6. SCh 100, vol. 2, 642-644.
12
13
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liê, jest jeden Jego Syn- Emmanuel- owoc ³ona Dawida, to znaczy zrodzony Dziewicy pochodz¹cej z rodu Dawidowego18.
W tej perspektywie dwa Testamenty reprezentowa³y dwa etapy przygotowywania ludzkoci na przyjcie Zbawiciela. S³owo wychowywa³o ludzkoæ za porednictwem zewnêtrznej dyscypliny, jak¹ stanowi³o Prawo19. Gdy rodzaj ludzki
zosta³ odpowiednio przygotowany, Wcielone S³owo wybawi³o cz³owieka z niewoli i adoptowa³o go niczym w³asne dziecko20. W przeciwieñstwie do zwolenników gnozy, Ireneusz uwa¿a³, ¿e obydwa Testamenty pochodz¹ od tego samego,
jedynego Boga. Stary Testament jawi siê jedynie jako przygotowanie, a nie wype³nienie Boskiej obietnicy21.
Istotny zwi¹zek pomiêdzy dwoma Testamentami ukazano poprzez zbawcz¹
ekonomiê, której punktem kulminacyjnym by³o przyjcie Zbawiciela na wiat.
Pocz¹wszy od Abrahama a¿ do Chrystusa i aposto³ów, objawia³ siê ten sam Pan
Bóg, który wype³nia³ swoje obietnice22 i realizowa³ jedyny plan zbawienia, pocz¹wszy od stworzenia wiata a¿ do jego koñca23. Komentuj¹c opisy biblijnych
teofanii Ireneusz wykazywa³ jednoæ Bo¿ego planu objawionego w Starym jak
i w Nowym Testamencie, przeciwstawiaj¹c siê w ten sposób b³êdom Marcjona.
Objawianie siê tego samego S³owa w historii ludzkoci stanowi³o o jednoci
dwóch Testamentów. Dwa Testamenty zosta³y ustalone przez tego samego i jedynego ojca rodziny, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przemawia³ do Abrahama i Moj¿esza, a w tym ostatecznych czasach udzieli³ nam wolnoci24. W tym
wietle Stare Przymierze jawi³o siê jako zapowied Zbawiciela, natomiast Nowy
Testament – jako realizacja i wype³nienie S³owa Wcielonego.

3. WCIELENIE SYNA BO¯EGO
a) Gnostycy

Dualizm odnosi³ siê równie¿ do osoby Zbawiciela. Gnostycy dokonywali
rozró¿nienia pomiêdzy Jezusem a Chrystusem25. Chocia¿ wyznawali oni dziewicze narodzenie Jezusa, to jednak negowali Wcielenie Syna Bo¿ego26. Ich zdaniem
Adv. haer. III, 9, 2. Sch 211, vol. 2, 104.
Adv. haer., IV, 9,1. SCh 100, vol. 2, 480.
20
Adv. haer., IV, 9,1. SCh 100, vol. 2, 478.
21
C. Moreschini-E. Norelli, dz. cyt., s. 332.
22
Adv. haer., IV, 7,3. SCh 100, vol. 2, 460-462.
23
Adv. haer., III, 12,11. SCh 211, vol. 2, 226-228.
24
Adv. haer., IV, 9,1. SCh 100, vol. 2, 480.
25
Adv. haer., III, 16,6. SCh 211, vol. 2, 310.
26
A. Orbe, Introducción a la teología de los siglos II y III, tomo II, Roma 1987, s. 513-515.
18

19
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Jezus narodzi³ siê z Dziewicy za spraw¹ Prunikos oraz Jaldabaot (Demiurga)27.
Dlatego by³ on najczystszym, najszlachetniejszym wród wszystkich ludzi28. Nie
by³ on Synem Bo¿ym, lecz zwyk³ym cz³owiekiem.
Podczas chrztu Jezusa w Jordanie, zst¹pi³ nañ Chrystus w formie go³êbicy, niczym do nieskazitelnie czystego schronienia29. Po³¹czenie Jezusa z Chrystusem
zainicjowa³o objawianie siê Ojca, a¿ do momentu mêki, kiedy to Chrystus od³¹czy³ siê od Jezusa i powróci³ do pleromy30. Opiniê tê potwierdza dzie³o biskupa
z Lyonu, charakteryzuj¹c doktrynê Walentynian w nastêpuj¹cych s³owach: Walentynianie natomiast nauczaj¹, ¿e Jezus ekonomii jest Tym, który przyszed³ poprzez
Maryjê. Na Niego mia³by zst¹piæ z wysokoci Zbawiciel, zwany Chrystusem. […]
W ten sposób wyznaj¹ jêzykiem jednego Jezusa Chrystusa, lecz w sposobie rozumienia wyró¿niaj¹ dwie osoby: kim innym jest Chrystus pos³any od Jednorodzonego, aby uporz¹dkowaæ Pleromê, a kim innym jest Zbawiciel, pos³any dla oddania
Bogu chwa³y, który odró¿nia siê od Jezusa ekonomii, który jest tym, który cierpia³,
podczas gdy Zbawiciel nios¹c Chrystusa, powróci³ do Pleromy31.
Kolejny fragment ujawnia, ¿e wed³ug gnostyków Jezus Chrystus nie przyj¹³
prawdziwego cia³a z Dziewicy Maryi. Wed³ug heretyków, cia³em nie sta³o siê ani
S³owo (J 1,14) ani Chrystus, ani Zbawiciel, który jest owocem wszystkich eonów.
Twierdz¹, ¿e S³owo i Chrystus nie przyszli na ten wiat. Natomiast jeli chodzi
o Zbawiciela, to mówi¹, ¿e nie wcieli³ siê On i nie cierpia³, lecz zst¹pi³ niczym
go³¹b na Jezusa ekonomii, i po og³oszeniu niepoznawalnego Ojca, na nowo wst¹pi³ do Pleromy32.
Nie dziwi zatem, ¿e Ireneusz oskar¿y³ gnostyków o doketyzm, wykazuj¹c,
¿e w wietle ich nauki objawienie oraz mêka Zbawiciela by³y jedynie pozorne33.
b) w. Ireneusz

Jak podkrela w. Ireneusz, Wcielenie sta³o siê punktem kulminacyjnym interwencji S³owa w historii ludzkoci. S³owo które by³o na pocz¹tku, przez które
wszystko siê sta³o, które stale towarzyszy³o rodzajowi ludzkiemu, to samo S³owo
w ostatnich czasach, w momencie ustalonym odwiecznie przez Ojca, zjednoczy³o
siê ze stworzeniem, które wczeniej zosta³o przez Niego ukszta³towane34. W tej
Adv. haer.,
Adv. haer.,
29
Adv. haer.,
30
Adv. haer.,
31
Adv. haer.,
32
Adv. haer.,
33
Adv. haer.,
34
Adv. haer.,
27

28

I, 30, 12. SCh 264, vol. 2, 380.
I, 30,12. SCh 264, vol. 2, 380.
I, 30, 2. SCh 264, vol. 2, 102-104.
I, 7,2. SCh 264, vol. 2, 104.
III,16,1. SCh 211, vol. 2, 286-288.
III,11, 3. SCh 211, vol.2, 146.
I, 24, 2. SCh 264, vol. 2, 322.
III, 18, 1; SCh 211, vol. 2, 342.
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perspektywie wydarzenie Wcielenia jawi siê jako nowa epifania S³owa Bo¿ego, które staj¹c siê widzialne, zaczê³o objawiaæ niewidzialnego Ojca35. Dziêki przyjciu na
wiat Chrystusa ca³a ludzkoæ przesz³a z prawa niewoli do prawa wolnoci36.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e biskup Lyonu broni³ prawdziwoci wydarzenia Wcielenia, sprzeciwiaj¹c siê tym samym twierdzeniom ebionitów neguj¹cych bóstwo
Chrystusa37. Ireneusz, opieraj¹c siê na tytu³ach przypisywanych Chrystusowi,
wykazywa³, ¿e On jest obiecanym Mesjaszem. Poniewa¿ wród synów Adama
nikt nie by³ nazywany Bogiem albo Panem w sensie absolutnym, co udowodnilimy w oparciu o Pismo w., lecz On, w odró¿nieniu od wszystkich pozosta³ych
ludzi, którzy dot¹d istnieli, by³ og³oszony przez wszystkich proroków, przez
Aposto³ów i przez Ducha wiêtego – w sensie prawdziwym i w³aciwym Bogiem,
Panem, przedwiecznym Królem, Jednorodzonym i S³owem wcielonym, co mog¹
dostrzec wszyscy ci, którzy doszli do poznania prawdy, nawet w niewielkiej mierze. Pismo w. nie powiadcza³oby tego wszystkiego o Nim, gdyby jak wszyscy
inni ludzie, by³ tylko cz³owiekiem38.
Broni¹c prawdziwoci Wcielenia, autor Adversus haereses przeciwstawia³ siê
odrzuceniu prawdy o dziewiczym macierzyñstwie Maryi. Interpretuj¹c w oryginalny sposób tekst z Ksiêgi Daniela (Dn 2,34.45), podkrela³ poczêcie i porodzenie Jezusa z Maryi Dziewicy. Dlatego równie¿ Daniel, przewiduj¹c Jego przyjcie, mówi, ¿e przyszed³ na wiat jako kamieñ oderwany bez r¹k cz³owieka (Dn
2,34.45). Wyra¿enie ‘bez r¹k cz³owieka’ wskazywa³o, ¿e Jego przyjcie na wiat,
zosta³o spe³nione bez r¹k ludzkich, to znaczy bez udzia³u ludzi tn¹cych ska³y;
oznacza to, ¿e Jego przyjcie na wiat dokona³o siê bez interwencji Józefa, lecz
¿e jedynie Maryja wspó³pracowa³a w ekonomii Wcielenia39.
Akcent po³o¿ony na dziewicze narodzenie Chrystusa podkrela³ dobroæ sfery cielesnej cz³owieka, zanegowanej przez gnostyków.

Adv. haer., IV, 24, 2. SCh 100, vol. 2, 702.
Adv. haer., IV, 9, 1. SCh 100, vol. 2, 478.
37
Ebionici opieraj¹c siê na t³umaczeniu Pisma w. dokonanego przez Teodocjana z Efezu
i Akwili z Pontu, Oto m³oda niewiasta pocznie i porodzi syna (Iz 7,14) twierdzili, ¿e Jezus zosta³
zrodzony z Józefa. (Adv. haer., III, 21,1. SCh 211, vol. 2, 398. Opinie o naturalnym pochodzeniu
Jezusa ze zwi¹zku Józefa i Maryi wyra¿ali równie¿ Karpokrates i Cerynt. Por. Adv. haer., I, 25,1.
SCh 264, vol. 2, 332, Adv. haer., I, 26,1. SCh 264, vol. 2, 344. Por. A. Orbe, Errores de los ebionitas (Análisis de Ireneo, Adversus haereses. V,1,3), „Marianum” 41(1979), s. 147-170.
38
Adv. haer., III, 19, 2-3. SCh 211, vol. 2, 376.
39
Adv. haer., III, 21, 7. SCh 211, vol. 2, 420.
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4. ZBAWIENIE
a) Gnostycy

Jednym z istotnych aspektów gnostycyzmu by³a nauka o zbawieniu, akcentuj¹ca element duchowy cz³owieka, deprecjonuj¹c jednoczenie jego wymiar cielesny. Materia, uwa¿ana za skutek upadku, by³a podporz¹dkowana ni¿szemu
i niedoskona³emu bóstwu, któremu przypisywano Prawo Starego Przymierza40.
Poniewa¿ gnostycy deprecjonowali to, co ³¹czy³o siê z cia³em, dlatego akt
ma³¿eñski uwa¿ano za grzech. Prawdziwe z³o cz³owieka polega³o na zjednoczeniu Adama i Ewy secundum carnem. Grzech pierworodny wed³ug gnostyków nie
polega³ na przekroczeniu przykazania Stworzyciela, lecz na akcie ma³¿eñskim.
Prawdziwe zbawienie cz³owieka wyra¿a³o siê w zjednoczeniu Adama i Ewy secundum spiritum. Wed³ug gnostyków, ma³¿eñstwo wed³ug ducha przeciwstawia³o siê ma³¿eñstwu wed³ug cia³a.
b) w. Ireneusz

Odnosz¹c siê do nauki gnostyków, Ireneusz k³ad³ akcent na zbawienie cia³a
cz³owieka. Poniewa¿ cz³owiek zosta³ stworzony na Bo¿y obraz i podobieñstwo,
dlatego cia³o by³o nonikiem imago Dei41.
Biskup Lyonu, rozwa¿aj¹c kwestiê zbawienia zaproponowa³ teoriê rekapitulacji, bior¹c za podstawê Wcielenie Syna Bo¿ego. Jak trafnie zauwa¿y³ T. Dekert, historyczny fakt zrodzenia siê S³owa Bo¿ego z Dziewicy powtarza i odwzorowuje historyczny fakt ukszta³towania cz³owieka z nie uprawianej ziemi42. Aby
zbawiæ, Zbawiciel musia³ staæ siê tym, co mia³ zbawiæ43. Jeden jest Bóg Ojciec,
jak powiedzielimy, i jeden Pan nasz Jezus Chrystus, który przyszed³ poprzez ca³¹
ekonomiê i wszystko w sobie zrekapitulowa³. Pojêcie ‘wszystko’ obejmuje równie¿ cz³owieka, który z widzialnego sta³ siê niewidzialnym, z nieogarnionego 
pojmowanym, z wolnego od cierpieñ  cierpiêtliwym, ze S³owa cz³owiekiem, aby
zrekapitulowaæ w sobie wszystkie rzeczy44.
Biskup Lyonu, wychodz¹c od tajemnicy Wcielenia Syna Bo¿ego, podkrelaj¹c zbawczy wymiar dzie³a dokonanego przez drugiego Adama (Chrystusa), posuwaj¹c siê wstecz dotar³ do pierwszego Adama. St¹d te¿ Wcielenie jawi siê jako
rekapitulacja grzechu pierwszych rodziców. Tak jak Adam zosta³ uformowany
z dziewiczej ziemi, podobnie Chrystus  nowy Adam zosta³ ukszta³towany
C. Moreschini-E. Norelli, dz. cyt., s. 331.
Tam¿e. Ponadto zob. T. Dekert, Teoria rekapitulacji w. Ireneusza z Lyonu, s. 58-59.
42
T. Dekert, dz. cyt., s. 60.
43
Por. tam¿e.
44
Adv. haer., III, 16, 6. SCh 211, vol. 2, 312-314.
40

41
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z Dziewicy45. Cz³owieczeñstwo Chrystusa nie zosta³o wziête wprost z ziemi, poniewa¿ gdyby Bóg powtórzy³ akt stworzenia, powsta³oby co innego ni¿ to, co mia³o byæ zbawione46. Ten, który powinien zabiæ grzech i odkupiæ cz³owieka winnego
mierci, musia³ staæ siê tym, którym by³ ten, to znaczy cz³owiek, który popad³
w niewolê grzechu, który trzyma³ go w mocy mierci, aby grzech zosta³ zabity przez
cz³owieka, a cz³owiek zabity przez mieræ. Tak jak przez niepos³uszeñstwo jednego
cz³owieka, tego, który na pocz¹tku zosta³ ukszta³towany z dziewiczej ziemi, wielu
ludzi sta³o siê grzesznikami i utracili ¿ycie, tak przez pos³uszeñstwo jednego cz³owieka, Tego, który na pocz¹tku zosta³ zrodzony z Dziewicy, wielu zosta³o usprawiedliwionych i otrzyma³o zbawienie. W ten sposób S³owo Boga sta³o siê cia³em, jak
mówi równie¿ Moj¿esz: «Bo¿e, twoje dzie³a s¹ prawdziwe» (Pwt 32,4). Zatem, jeli
nie sta³by siê prawdziwym cia³em, lecz jedynie pozornym, jego dzie³o nie by³oby
prawdziwe. Lecz On objawi³ siê tym, kim rzeczywicie by³: Bóg który rekapitulowa³ w sobie staro¿ytne dzie³o, jakim jest cz³owiek, aby zabiæ grzech, zniszczyæ
mieræ i o¿ywiæ cz³owieka. Dlatego jego dzie³a s¹ prawdziwe47.
Pojêcia, którymi pos³u¿y³ siê Ireneusz w przytoczonym fragmencie podkrelaj¹ jednoæ rodzaju ludzkiego. Tym samym cia³em, ukszta³towanym przez
Stworzyciela, odznacza siê cz³owiek Starego i Nowego Testamentu48. Autor Adversus haereses zwróci³ równie¿ uwagê na jednoæ grzechu, pope³nionego przez
Adama i Ewê, a zrekapitulowanego przez Chrystusa i Maryjê49.
W podobnej perspektywie jest postrzegana Ewa i Nowa Ewa-Maryja50. Jeli
zanegujemy ci¹g³oæ, to¿samoæ ludzkiej natury, wspólnej dla pierwszego i drugiego Adama, to w konsekwencji negujemy równie¿ relacjê pomiêdzy dwoma
niewiastami. Co wiêcej, odrzucimy prawdê o zbawieniu cz³owieka. Ireneusz podkrela jednoæ zbawienia: jedno jest zbawienie cia³a, do którego cz³owiek zosta³
wezwany w Adamie51.
5. EWA-MARYJA
a) Gnostycy

Dualizm gnostyków rozci¹ga³ siê tak¿e na biblijny opis raju. Dlatego wyró¿niali oni dwóch Adamów oraz dwie Ewy. Pierwsza Ewa, duchowa matka ¿yj¹T. Dekert, dz. cyt., s. 59.
Tam¿e, 60.
47
Adv. haer., III, 18, 7. SCh 211, vol. 2, 368-370.
48
A. Orbe, La Virgen Maria abogada de la virgen Eva, w: Gregorianum 63 (1982), 495.
49
Tam¿e.
50
Tam¿e.
51
Tam¿e.
45
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cych (ludzi duchowych), Dziewica nieska¿ona, by³a Córk¹ Sofii. Natomiast druga Ewa, matka w porz¹dku cielesnym, bêd¹c kuszona przez archontów, da³a pocz¹tek rodzajowi ludzkiemu52. O ile Dziewica, Niewiasta duchowa, bêd¹c woln¹
od wszelkiego nieporz¹dku moralnego i ska¿enia grzechem poczê³a swoich duchowych synów53, o tyle Ewa, niewiasta cielesna, kuszona przez archontów i ulegaj¹c pokusie, sta³a siê brzemienn¹ i porodzi³a Kaina. Jak zauwa¿y³ Antonio
Orbe SJ, wspó³¿ycie cielesne pomiêdzy archontami a Ew¹, opisywa³o akt ma³¿eñski Adama i Ewy, na skutek którego Ewa utraci³a swoje dziewictwo i sta³a
siê matk¹ rodzaju ludzkiego54. Wydaje siê, ¿e tym wietle grzech pierworodny
by³ uto¿samiany z po¿¹dliwoci¹ cia³a. Tak rozumiany grzech, bêd¹c nieporz¹dkiem moralnym, przeciwstawia³ siê ¿yciu w Duchu55. Prawdziwe zbawienie by³o
w gnozie wed³ug ducha, któr¹ ilustrowa³a relacja miêdzy Adamem a Niewiast¹, z której jako duchowy owoc narodzi³ siê Set56. Duchowy Adam po³¹czy³ siê
z Dziewic¹ niepokalan¹, Duchem i Matk¹ Adama57, tworz¹c duchow¹ wiê (secundum spiritum), która nie mia³a charakteru cielesnego (ma³¿eñskiego), lecz
odznacza³a siê synowskim odniesieniem Adama do swojej matki – Dziewicy Niepokalanej58. Adam pochodzi³ od Niepokalanej Dziewicy (Ducha). Od Niej otrzyma³ on tchnienie ¿ycia (ducha).
Gnostycki autor Ewangelii Filipa59 interpretowa³ paralelê pomiêdzy Ew¹
a Maryj¹ w swoisty sposób. O ile Ewa by³a ¿on¹ Adama, to Maryja by³a ¿on¹ Józefa60. Ma³¿eñstwo pomiêdzy Ew¹ a Adamem oraz zwi¹zek pomiêdzy Józefem
a Maryj¹ by³y zwi¹zkami pomiêdzy mê¿em a ¿on¹; zwi¹zkami secundum carnem61.
St¹d Maryja, ¿ona Józefa, nie by³a dziewic¹62. Przychodz¹cy na wiat Jezus by³
synem Maryi i Józefa. Jego przyjcie na wiat mia³o dokonaæ zadoæuczynienia za
grzech Adama i Ewy secundum carnem. Natomiast Jego chrzest w Jordanie by³
odrodzeniem i narodzinami z niebiañskiej Dziewicy – to znaczy z Ducha wiêtego.
b) w. Ireneusz

Autor Adversus haereses, przeciwstawiaj¹c siê dualizmowi gnostyckiemu,
zauwa¿y³, ¿e Pismo w. mówi tylko o jednej Ewie w raju. Odczytuj¹c relacjê
A. Orbe, Introducción, vol. I, 308.
Tam¿e.
54
Tam¿e, 309.
55
Tam¿e, 310.
56
Tam¿e.
57
Okrelenie to nie oznacza Najwiêtszej Maryi Panny lecz Ducha wiêtego.
58
A. Orbe, La Virgen Maria abogada, s. 457.
59
Ewangelia wed³ug Filipa, w: Teksty z Nag-Hammadi, red. W. Myszor, Warszawa 1979, s. 239-292.
60
A. Orbe, La Virgen María abogada de la virgen Eva, s. 456, 460.
61
Tam¿e, s. 456. Por. tak¿e Ewangelia wed³ug Filipa, 73,15; w: Teksty z Nag-Hammadi, red.
W. Myszor, s. 262.
52
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zachodz¹c¹ miêdzy Adamem a Ew¹ zaznaczy³, ¿e Ewa by³a dziewic¹ polubion¹
Adamowi. Pierwsi rodzice (Adam i Ewa) zostali ukazani w wietle innej pary
Chrystus-Maryja, podkrelaj¹c ich rolê w zbawczym planie Boga.
Adam zosta³ przedstawiony jako archetyp drugiego Adama (Chrystusa), natomiast pierwsza Ewa by³a zapowiedzi¹ drugiej – to znaczy – B³ogos³awionej
Dziewicy Maryi. Analogia ta zosta³a rozwiniêta w nastêpuj¹cych s³owach dzie³a
Ireneusza: W rodowodzie Pana naszego, licz¹cym od Jego narodzenia do Adama
72 cz³onków, £ukasz wskazuje, ¿e Chrystus ³¹czy koniec z pocz¹tkiem, by zaznaczyæ, i¿ Chrystus zjednoczy³ w sobie wszystkie rozproszone od Adama narody,
wszystkie jêzyki, wszystkie pokolenia ³¹cznie z Adamem. Dlatego Pawe³ nazywa
Adama «typem Tego, który ma przyjæ» (Rz 5,14). S³owo bowiem, bêd¹ce Stwórc¹ wszystkiego, przysz³y plan zbawienia rodzaju ludzkiego skierowa³o ku sobie.
Bóg najpierw ukszta³towa³ cz³owieka, duszê ¿yj¹c¹ (Adama), aby go zbawiæ przez
cz³owieka duchowego (Chrystusa). Poniewa¿ Zbawiciel wpierw istnia³, musia³
zostaæ stworzony i ten, który ma byæ zbawiony, aby nie by³ zbyteczny Zbawiciel.
Dlatego pos³uszna Dziewica Maryja powiedzia³a: «Oto ja s³u¿ebnica Pañska,
niech mi siê stanie wed³ug s³owa twego» (£k 1,38).
Jak Ewa, maj¹c Adama za mê¿a, bêd¹c jednak pann¹, przez swe niepos³uszeñstwo sta³a siê dla siebie i dla ca³ego rodzaju ludzkiego przyczyn¹ mierci,
tak Maryja, maj¹c wyznaczonego mê¿a, pozostaj¹c jednak pann¹, przez swe pos³uszeñstwo sta³a siê dla siebie i dla ca³ego rodzaju ludzkiego przyczyn¹ zbawienia. St¹d, choæ Ewa by³a jeszcze pann¹, nazywa j¹ Prawo ma³¿onk¹ (Adama) dla
zaznaczenia, ¿e zbawienie przechodzi na ni¹ z Maryi. Bo tak tylko mog³o to, co
by³o zwi¹zane, zostaæ rozwi¹zane przez zerwanie wiêzów. Pierwsze wêz³y zosta³y
zwi¹zane przez drugi i drugie uwolni³y pierwsze. Pierwszy wêze³ zosta³ naci¹gniêty przez drugi, a drugi rozwi¹za³ pierwszy. St¹d i Pan powiedzia³: «Pierwsi
bêd¹ ostatnimi, a ostatni pierwszymi» (Mt 19,30). To samo wyrazi³ prorok w s³owach: «Niech synowie zajm¹ miejsce ojców» (Ps 45,17). Dlatego i Pan, który
narodzi³ siê jako «Pierworodny poród umar³ych» (Kol 1,18), przyj¹³ do siebie
zmar³ych ojców i odrodzi³ ich dla Bo¿ego ¿ycia, staj¹c siê pocz¹tkiem ¿yj¹cych,
podobnie jak Adam sta³ siê pocz¹tkiem umar³ych. St¹d £ukasz rozpocz¹³ genealogiê od Pana i poprowadzi³ j¹ wstecz a¿ do Adama, aby zaznaczyæ, ¿e nie
oni Jego, lecz On ich odrodzi³ dla Ewangelii ¿ycia (por. 1Kor 15,20). Tak te¿
wêze³ niepos³uszeñstwa Ewy zosta³ rozwi¹zany przez pos³uszeñstwo Maryi. Co
dziewica Ewa zwi¹za³a przez sw¹ niewiarê, to Dziewica Maryja rozwi¹za³a
przez wiarê63.

Ewangelia wed³ug Filipa, 55,23-24, w: Teksty z Nag-Hammadi, red. W. Myszor, s. 243.
w. Ireneusz, Przeciw herezjom, III, 22,3-4, w: Ojcowie Kocio³a greccy i syryjscy. Teksty
o Matce Bo¿ej, red. S.C. Napiórkowski, t³um. W. Kania, tom 1, Niepokalanów 1981, s. 24-25.
62

63
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Przytoczony tekst ujawnia, ¿e zarówno Ewa jak i Maryja by³y dziewicami
zalubionymi i przeznaczonymi dla swoich mê¿ów (Maryja dla Józefa, Ewa dla
Adama)64. Maryja, podobnie jak Ewa, by³a dziewic¹ zalubion¹, przeznaczon¹
mê¿owi, nie na mocy duchowego dziewictwa – jak nauczali gnostycy – lecz na
mocy dziewictwa wed³ug cia³a65.
Ireneusz, analizuj¹c rolê jak¹ spe³ni³y dwie dziewice w historii zbawienia,
zauwa¿y³, ¿e odejcie Ewy od Boga by³o spowodowane przekroczeniem Bo¿ego
przykazania66. Konsekwencj¹ wyboru Ewy by³a mieræ, która dotknê³a nie tylko
j¹ sam¹, lecz równie¿ ca³y rodzaj ludzki67. W tym kontekcie postaæ Dziewicy
Maryi jawi siê jako antyteza Ewy. Jej pos³uszeñstwo S³owu Bo¿emu doprowadzi³o rodzaj ludzki do zbawienia. Ireneusz przedstawi³ Jej rolê w historii zbawienia, pos³uguj¹c siê kategori¹ recirculatio, która uzupe³nia inn¹ fundamentaln¹ dla
Ireneusza kategoriê – recapitulatio. Matka Chrystusa powtarza niejako rolê Ewy
jako archetypu rodzenia. Jednoczenie odwraca – nadaj¹c znak pozytywny –
wszystko, co zepsu³a Ewa68. Odwrócenie porz¹dku powoduje, ¿e zaistnia³a sytuacja, bêd¹c powtórzeniem przesz³oci, powraca do punktu pocz¹tkowego69. O ile
Ewa powi¹za³a cia³o ludzkie ze mierci¹ i zainicjowa³a drogê wiod¹c¹ ku mierci, opart¹ na zrodzeniu wed³ug cia³a, o tyle Maryja rozwi¹za³a ów wêze³, inicjuj¹c drogê ¿ycia, opart¹ na zrodzeniu wed³ug cia³a (secundum carnem)70.
Przedstawiona koncepcja, przeciwstawia siê teorii gnostyków, którzy deprecjonowali zrodzenie wed³ug cia³a. Ireneusz podkreli³ nie tylko znaczenie dziewiczego macierzyñstwa Maryi, lecz nade wszystko dziewicze, a jednoczenie
secundum carnem, porodzenie Zbawiciela. Matka Chrystusa powtórzy³a rolê Ewy
jako archetypu rodzenia71.
Ireneusz zwróci³ równie¿ uwagê na aspekt moralny wspomnianej paraleli,
ukazuj¹c postawê dwóch niewiast za pomoc¹ antytez: niepos³uszeñstwo/pos³uPor. tak¿e: Adv., haer., V, 19,1. SCh 153, 248. Por. A. Orbe, La Virgen María abogada de la
virgen Eva, w: Gregorianum 63 (1982), s. 463-464.
65
A. Orbe, La ‘recirculaciün’ de la Virgen María en san Ireneo (Adv. haer. III,22,4,71),
w: S. Felici (a cura di), La mariologia nella catechesi dei Padri (Età prenicena). Convegno di studio e aggiornamento Facoltà di Lettere cristiane e classiche Pontificium Institutum Altioris Latinitatis) Roma, 18-19 marzo 1988, Roma 1989, 106.
66
Adv. haer., V, 19,1. SCh 153, vol. 2, 248. Por. A. Orbe, La Virgen María abogada de la
virgen Eva, w: Gregorianum 63(1982), s. 468.
67
Adv. haer., V, 19, 1. SCh 153, vol. 2, 248-250. Por. A. Orbe, La Virgen María abogada,
s. 468.
68
T. Dekert, dz. cyt., s. 61.
69
Tam¿e, 65.
70
A. Orbe, La ‘recirculación’ de la Virgen María en san Ireneo (Adv. Haer. III,22,4,71),
w: S. Felici (a cura di), La mariologia nella catechesi dei Padri (Età prenicena). Convegno di studio e aggiornamento Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche Pontificium Institutum Altioris Latinitatis) Roma, 18-19 marzo 1988, Roma 1989, s. 105-106.
71
T. Dekert, dz. cyt., s. 61.
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szeñstwo, niewiernoæ/wiara72. Zaiste, jak Ona (Ewa) by³a uwiedziona przez s³owa anio³a w sposób, by odejæ od Boga poprzez przekroczenie Jego s³owa, podobnie Ona (Maryja) przyjê³a radosn¹ nowinê za porednictwem anio³a, aby
nosiæ Boga, bêd¹c pos³uszn¹ Jego s³owu. Ewa przeciwstawi³a siê Bogu, Maryja
bêd¹c pos³uszn¹ Bogu, sta³a siê obroñczyni¹ dziewicy Ewy. Jak za porednictwem
dziewicy rodzaj ludzki zosta³ potêpiony na mieræ, za porednictwem Dziewicy
zosta³ zbawiony, równowa¿¹c niepos³uszeñstwo dziewicy Ewy przez pos³uszeñstwo drugiej dziewicy Maryi73.
Z przytoczonego tekstu wynika, ¿e podobnie jak dziewica Ewa poprzez niepos³uszeñstwo sta³a siê dla siebie i dla ca³ego rodzaju ludzkiego przyczyn¹ mierci, tak dziewica Maryja, bêd¹c pos³uszna Bogu, sta³a siê dla siebie i ca³ego rodzaju ludzkiego przyczyn¹ zbawienia74. Wêze³, za pomoc¹ którego Ewa powi¹za³a rodzaj ludzki ze mierci¹, zosta³ rozwi¹zany przez Dziewicê Maryjê. To co
Ewa utraci³a poprzez niewiernoæ, Maryja odzyska³a przez wiarê75.

6. ANTYTEZA EWA-MARYJA W KONTEKCIE TEOLOGII W. IRENEUSZA
Dokonane analizy Adversus haereses pozwalaj¹ na wysuniêcie nastêpuj¹cych
wniosków. Antyteza Ewa-Maryja pojawiaj¹ca siê publikacjach wielu mariologów
odseparowana od Chrystusa, w teologii biskupa Lyonu tworzy integraln¹ czêæ
innej paraleli: Adam-Chrystus. Dlatego wspomnian¹ antytezê nale¿y widzieæ
szerszym kontekcie: Adam-Ewa, Chrystus (Nowy Adam)-Maryja (Nowa Ewa).
Ireneusz, mimo ¿e niekiedy powiêca swoj¹ refleksjê postaci b³ogos³awionej
Dziewicy, to jednak jego mariologia jest zawsze podporz¹dkowana nauce o Chrystusie.
Odczytana w tej perspektywie antyteza Ewa-Maryja pozwala dostrzec jednoæ dwóch Testamentów. Ksiêgi Starego Przymierza, reprezentowane przez Ewê
i Nowego, reprezentowane przez Maryjê, stanowi¹ niepodzieln¹ ca³oæ. Dwa
Testamenty zosta³y ustanowione przez Jezusa Chrystusa. Istnieje jednoæ dwóch
Testamentów. Jednoczenie wspomniana antyteza ujawnia równie¿ jednoæ Boskiego planu zbawienia cz³owieka realizowanego na przestrzeni wieków.
Wspomniana antyteza rozpatrywana w wietle tajemnicy Wcielenia ujawnia
aspekt fizyczny dziewictwa Maryi. W ten sposób Ireneusz przeciwstawia³ siê
wymiarowi duchowemu dziewictwa, deprecjacji wymiaru cielesnego przez gnoA. Orbe, La Virgen María abogada, s. 476.
Adv. haer., V, 19, 1. SCh 153, vol. 2, 248-250.
74
Por. tak¿e: Adv. haer., III, 22, 4. SCh 21, vol. 2, 440.
75
Por. tak¿e: Adv. haer., III, 22, 4. SCh 211, vol. 2, 442-444.
72

73

ANTYTEZA EWA-MARYJA W ADVERSUS HAERESES W. IRENEUSZA Z LYONU

101

styków. Poczêcie i zrodzenie Chrystusa z Dziewicy Maryi jest wiête, a nie
grzeszne – jak to sobie t³umaczyli Walentynianie.
Z drugiej strony biskup Lyonu, broni¹c równie¿ realizmu Wcielenia, broni³
tym samym prawdziwego macierzyñstwa Maryi. Tak jak Ewa wyda³a na wiat
potomstwo, podobnie Maryja porodzi³a Wcielone S³owo Bo¿e. Chrystus nie
przyszed³ na wiat w pozornym ciele: przyj¹³ prawdziwie ludzkie cia³o w ³onie
Dziewicy Maryi.
W koñcu nale¿y podkreliæ aspekt moralny wspomnianej antytezy, o którym
zazwyczaj pisz¹ mariolodzy. Pos³uszeñstwo wyra¿one Bogu przez Dziewicê
Maryjê wobec niepos³uszeñstwa. Maryja aktywnie uczestniczy w dziele zbawienia Chrystusa. Dziêki wprowadzonej kategorii recircolatio, Maryja doprowadza
do pocz¹tkowego stanu to, co poprzez grzech zosta³o zdeformowane przez Ewê.
*
Przeprowadzona analiza paraleli antytetycznej Ewa-Maryja, pojawiaj¹cej
siê w Adversus haereses w. Ireneusza z Lyonu pozwoli³a na podkrelenie wymiaru apologetycznego. Wspomniana antyteza skierowana przeciwko wielu
nurtom gnostycyzmu, nie tylko podkrela³a uczestnictwo Maryi w zbawczym
planie Boga, lecz zwraca³a uwagê na dziewiczy charakter Jej macierzyñstwa.
Dlatego te¿ wspomniana antyteza jawi siê dla biskupa Lyonu w perspektywie
soteriologicznej i historyczno-zbawczej. Zastosowana przez niego kategoria
recircolatio, polegaj¹ca na przejciu drogi w odwrotnym kierunku wobec tej,
jak¹ przeszed³ cz³owiek po swoim upadku, ukazywa³a jednoæ ludzkiej natury
oraz powszechnoæ zbawienia dokonanego przez Chrystusa. Kategoria ta pozwoli³a równie¿ biskupowi Lyonu podkreliæ równie¿ jednoæ Starego i Nowego Przymierza, jak równie¿ zbawczego planu Boga realizowanego na przestrzeni dziejów ludzkoci.
Apologetyczny wymiar antropologii autora Adversus haereses podkrela
wymiar cielesny cz³owieka, przeciwstawiaj¹c siê w ten sposób koncepcji gnostyckiej, afirmuj¹cej wymiar duchowy, natomiast deprecjonuj¹cej aspekt cielesny.
W tym kontekcie podkrelona analogia pomiêdzy Ew¹ a Maryj¹, wyra¿ona poprzez okrelenia: dziewica”, „polubiona mê¿owi, broni godnoci ludzkiej cielesnoci. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e antropologia Ireneusza jest cile
powi¹zana z soteriologi¹. Autor, podkrelaj¹c cielesny wymiar cz³owieka, przeciwstawi³ siê gnostyckiej idei zbawienia, ograniczaj¹cej zbawienie cz³owieka jedynie do elementu duchowego.
W wietle dokonanej analizy antyteza Ewa-Maryja, któr¹ pos³u¿y³ siê
w swoim dziele w. Ireneusz, ukazuje w ca³ej swojej pe³ni aspekt apologetyczny,
który, jak siê wydaje, nie zosta³ dot¹d dostrze¿ony przez wspó³czesnych mariologów.
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SOMMARIO
L’antitesi Eva-Maria presente nell’opera di san Ireneo di Lione, appare nei diversi manuali di
mariologia. Purtroppo, nonostante la sua popolarità, i teologia mariani non interpretano la detta
antitesi nel contesto di teologia del vescovo di Lione. La questione viene estratta dall’insieme di
Adversus haereses e perciò non viene interpretata separatamente da tutto il contesto. L’analisi del
testo ha evidenziato le diverse connessioni che non possono sfuggire a un teologo. La detta antitesti
difende soprattutto l’unità sia dell’Antico che del Nuovo Testamento. Questa unità sottolinea anche
un unico progetto salvifico di Dio che si sviluppa lungo la storia dell’umanità.
Inoltre l’antitesi Eva-Maria, nell’interpretazione di sant’Ireneo difende l’aspetto fisico della
verginità di Maria. Sottolineando la bontà della natura umana e in modo particolare la bontà della
carne, così disprezzata dai gnostici. Il detto parallelo prende in considerazione la maternità di Maria
opponendosi contro l’errore dei ebioniti e la maternità finta, che avrebbe divulgato l’opinione sulla
non vera, fittizia natura accolta dal Verbo, il quale avrebbe passato per mezzo del grembo di MAria
come tramite un canale.
Infine l’antitesi sottolinea anche l’aspetto morale. Quest’aspetto viene sottolineato dai teologi
mariani. L’obbedienza della Beata Vergine MAria alla volontà di Dio ha causato la salvezza per
tutto il genere umana. Invece disobbedienza di Eva aveva introdotto al mondo la morte. Grazie alla
categoria di recircolatio, introdotta da sant’Ireneo, si poteva mettere in evidenza la partecipazione
attiva di MAria all’opera salvifica di Dio.
Speriamo che grazie a questo studio, l’antitesi Eva Maria verrà visto in modo più approfondito
e corretto, riflettuto in contesto del libro del vescovo di Lione. Speriamo che i mariologi
caratterizzando i riferimenti del vescovo di Lione evidenzieranno le nuiovoe, finora sconosciute
dimensioni del discorso apologetico di Ireneo.

Parole chiavi:
apologetica, mariologia, santIreneo, antitesi, Eva, Maria
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Chrystologiczno-sakramentalne podstawy «mistyki» Eucharystii
w Deus caritas est Benedykta XVI
Christological-Sacramental Grounds of the Mysticism of the Eucharist in Benedict XVIs Deus caritas est

W ostatnich latach w przestrzeni ¿ycia religijnego obserwujemy zwrot do mistyki1, rozumianej jako d¹¿enie do pog³êbionego ¿ycia religijnego. Pojawiaj¹ siê te¿
pogl¹dy wed³ug których mistyka stanowi sam¹ istotê religii, prezentuje bowiem
relacjê do Boga w najczystszej postaci2. W praktyce ¿ycia chrzecijañskiego k³adzie siê dzi du¿y nacisk na duchowe prze¿ywanie treci zawartych w przekazie
biblijnym oraz na kszta³towanie bardziej wewnêtrznego i indywidualnego charakteru relacji cz³owieka z Bogiem. Wa¿n¹ rolê w tym procesie odgrywa d¹¿enie do
zjednoczenia cz³owieka z Bogiem, stanowi¹ce cel mistyki chrzecijañskiej. To zjednoczenie ma siê stopniowo urzeczywistniaæ ju¿ w trakcie doczesnej egzystencji
osoby ludzkiej, jednak sw¹ pe³niê osi¹gnie dopiero w wiecznoci3.
Podejmowanie problematyki dotycz¹cej «mistyki» Eucharystii jest dzia³aniem wa¿nym i potrzebnym, poniewa¿ wi¹¿e siê z rosn¹cym we wspó³czesnym
wiecie zainteresowaniem duchowoci¹ chrzecijañsk¹. Nale¿y jednak zauwa¿yæ,
¿e obok elementów o charakterze pozytywnym, wystêpuj¹ te¿ zjawiska niepokoj¹ce, prowadz¹ce do swoistej dewaluacji mistyki4. Koció³ stoj¹c wobec wspomnianych problemów, potrzebuje odnowionej i pog³êbionej refleksji nad mistyk¹ i jej podstawami teologicznymi.
1
Por. J. A. K³oczowski, Zwrot do mistyki?, w: Duchowoæ chrzecijañska na progu trzeciego
tysi¹clecia, Kraków 1999, s. 85.
2
Tam¿e, s. 87; por. L. Ko³akowski, Jeli boga nie ma O Bogu, diable, grzechu i innych
zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, Kraków 1988, s. 103-104.
3
Por. J.A. K³oczowski, dz. cyt., s. 88.
4
Por. A. Siemianowski, Wiele cie¿ek na ró¿ne szczyty. Mistyka religii, Wroc³aw 2000, s. 11.
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Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est przypomina, ¿e w centrum wiary chrzecijañskiej znajduje siê prawda o wcieleniu. W Chrystusie dosz³o do
przekraczaj¹cego wszelkie wyobra¿enie ucielenienia Bo¿ego Bytu w cz³owieku, nierozerwalnego z³¹czenia siê Stwórcy ze swoim stworzeniem5. S³owo Bo¿e
zst¹pi³o w cia³o po to, by cz³owiek móg³ poznaæ Bosk¹ mi³oæ i w niej uczestniczyæ. W myli papieskiej zawarte jest wskazanie, ¿e odkrycie tej przepastnej
mi³oci Boga, która jest podstaw¹ mistyki chrzecijañskiej, dokonuje siê w wymiarze chrystologiczno-sakramentalnym (DCE 14).
W ramach naszych rozwa¿añ podjête zostan¹ nastêpuj¹ce zagadnienia: teologiczna analiza tajemnicy wcielenia, rozpatrzenie zwi¹zku zachodz¹cego miêdzy Ostatni¹ Wieczerz¹, mierci¹ i zmartwychwstaniem Chrystusa oraz wp³yw
Eucharystii na kszta³towanie siê komunii eklezjalnej.

1. TAJEMNICA WCIELENIA
Encyklika Deus caritas est rozpoczyna siê od ukazania Boga, który jest mi³oci¹ (DCE 1). Zasadnicz¹ rolê w objawieniu Bo¿ej mi³oci odgrywa wcielenie
czyli przyjêcie przez odwiecznie preegzystuj¹ce S³owo Bo¿e ludzkiej natury.
Ukazuje siê ono jako ostatni etap dialogu Boga z narodem wybranym, jaki toczy³ siê przez ca³y Stary Testament (DCE 9-10)6. Akt stwórczy, powo³uj¹cy do
istnienia ca³e universum, stanowi³ fundament tego dialogu. Wyj¹tkowe miejsce
w powo³ywaniu przez Boga do istnienia ca³ej rzeczywistoci zajmuje cz³owiek,
który jest ukoronowaniem stworzenia. Ale myl teologiczna ukazuje jeszcze
g³êbsz¹ perspektywê. Skoro S³owo sta³o siê cia³em (J 1,14) czyli Bóg sta³ siê
cz³owiekiem, to mo¿emy powiedzieæ, ¿e ostatecznie wcielenie jest pe³ni¹ stworzenia7. Jest to wydarzenie, które ogarnia ca³¹ ludzk¹ naturê, obejmuje zarówno
wszystkich ludzi jak i ka¿dego pojedynczego cz³owieka. Na tej podstawie uzasadnione jest twierdzenie, ¿e to ca³a ludzkoæ sta³a siê partnerem dialogu z Bogiem, jaki mia³ miejsce we wcieleniu.
Motywu wcielenia nale¿y szukaæ poprzez odwo³anie siê do wewnêtrznego
¿ycia trójjedynego Boga8. W ten sposób przedstawia g³êbiê teologii wcielenia
5

s. 24.

Por. J. Ratzinger, Bóg z nami i wród nas, w: Eucharystia. Bóg blisko nas, Kraków 2005,

Por. tam¿e; A. Sicari, Stary Testament a stopniowe wcielanie siê S³owa, „Communio”
3(15)1983, s. 3-18; H. Balthasar, S³owo siê zagêszcza, w: Eucharystia. Kolekcja „Communio”
1(1986), s. 54.
7
Por. A. Štrukelj, Wcielenie pe³ni¹ stworzenia, „Communio” 1(139)2004, s. 38.
8
Papie¿ nie podejmuje szerzej problematyki dotycz¹cej motywów wcielenia. Ró¿nice zwi¹zane z interpretacj¹ tego zagadnienia, jakie sta³y siê przedmiotem dyskusji miêdzy zwolennikami ujê6
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Autor Listu do Hebrajczyków (10,5-7). Odwieczny zamys³ i zst¹pienie Syna na
ziemiê jest tam ukazane jako duchowy proces o charakterze trynitarnym. Wa¿n¹
rolê odgrywaj¹ tu s³owa Ps 40,7-9, które zosta³y przedstawione jako modlitwa
kierowana przez Jezusa do Boga Ojca. Intymna przestrzeñ modlitwy Zbawiciela
wprowadza w odwieczny i tajemniczy dialog Syna z Ojcem. Ten wewn¹trynitarny dialog czyli wzajemne i pe³ne oddanie siê Osób Boskich objawi³ siê we wcieleniu Syna. Wyrazem pos³uszeñstwa i mi³oci oraz pe³nego oddania siê Syna
Ojcu, sta³o siê przyjêcie cz³owieczeñstwa. Chrystus objawi³ ca³¹ sw¹ osob¹, ¿e
bycie Synem oznacza uczynienie ze swego ¿ycia daru czyli ca³kowite oddanie
siebie samego9. Przyjêcie przez Syna cz³owieczeñstwa okazuje siê woln¹ i p³yn¹c¹ z mi³oci odpowiedzi¹ na zbawcz¹ inicjatywê Ojca.
Jezus Chrystus, który jest wcielon¹ mi³oci¹ Boga, ods³oni³ zarówno nowy
obraz Boga, jak i nowy obraz cz³owieka (DCE 9-11). W myli teologicznej chrzecijañskiego Wschodu i Zachodu, rozpatruj¹cej konsekwencje wcielenia w odniesieniu do Boga i cz³owieka, k³adziono nacisk na nieco inne aspekty tej tajemnicy. Zasadniczy nurt teologii zachodniej podkrela³ wyniesienie ludzkiej natury,
natomiast w teologii wschodniej akcentowano uni¿enie Syna Bo¿ego10. Papie¿
odwo³uje siê w swojej encyklice do treci zawartych w obu ujêciach i traktuje je
komplementarnie. W encyklice o Bo¿ej mi³oci Benedykt XVI nawi¹zuje do
Janowej teologii S³owa, które sta³o siê cia³em (J 1,14) i czyni z niej punkt wyjcia do swoich dalszych rozwa¿añ. Tutaj znajdujemy podstawow¹ zasadê jego
teologii i zarazem motywy, którymi w jego rozumieniu, kieruj¹ postêpowaniem
samego Boga. Na pierwszy plan wysuwa siê prawda o kenosis czyli o uni¿eniu
siê Boga w tajemnicy wcielenia (DCE 13). Teologia wcielenia i kenozy Syna Bo¿ego wystêpuj¹ razem i przedstawione s¹ jako harmonijnie uzupe³niaj¹ce siê dwa
wymiary jednego wydarzenia.
Rozumienie wcielenia rozpatrywanego w takim ujêciu staje siê g³êbsze, poniewa¿ ukazuje nowe perspektywy teologiczne. Prowadzi do stwierdzenia, ¿e
wcielenie mo¿e byæ w pe³ni odczytane jedynie wtedy, gdy przyjmuje siê za³o¿enie o samoogo³oceniu siê Chrystusa11. Uni¿enie siê Boga, które mia³o miejsce we
wcieleniu wyp³ywa z Jego mi³oci do cz³owieka, nie jest zatem powodowane
¿adnym przymusem czy koniecznoci¹ (DCE 12). Objawia siê tu wielkoduszna
i niezmierzona mi³oæ trójjedynego Boga. Nauczanie o kenozie ods³ania wiêc
nowy obraz Boga charakterystyczny dla Nowego Testamentu, który jest ca³kowicie niezrozumia³y w wietle Starego Testamentu, gdzie chwa³a Bo¿a oznaczacia tomistycznego i skotystycznego, prezentuje ks. prof. C.S. Bartnik. Por. C.S. Bartnik, Dogmatyka, Lublin 1999, t. 1, s. 719.
9
Por. J. Ratzinger, Chrystus i Jego Koció³, Kraków 2005, s. 15.
10
Por. E. D¹browska, Ekumeniczny wymiar Wcielenia, „Communio” 1(139)2004, s. 64-76.
11
Biblijnym fundamentem rozumienia uni¿enia siê Syna Bo¿ego jest hymn chrystologiczny
z Listu w. Paw³a do Filipian (2,5-11).
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³a manifestowanie siê potêgi Boga i nie dopuszcza³a myli o jakiejkolwiek formie kenozy Najwy¿szego. Doktryna o uni¿eniu siê Boga ukierunkowuje zatem
na nowe pojmowanie obrazu Boga, który nie tyle akcentuje Jego nieskoñczon¹
moc, co raczej Jego nieskoñczon¹ mi³oæ12. Zmienia to dotychczasowy sposób
mylenia i mówienia o Bogu oraz sk³ania do postrzegania Go w kategoriach mi³oci (DCE 1).
Prawda wiary stwierdzaj¹ca, ¿e nieograniczony w niczym Bóg sam z siebie
sta³ siê cz³owiekiem i przyj¹³ konkretn¹ ludzk¹ postaæ postrzegan¹ zmys³owo,
powoduje szereg konsekwencji wp³ywaj¹cych na rozumienie relacji cz³owieka
z Bogiem13. Pierwsza z nich zauwa¿a, ¿e od chwili wcielenia pod¹¿anie cz³owieka ku Bogu nie mo¿e pomin¹æ wydarzenia Chrystusa. Tak d³ugo, jak bêdzie trwa³
czas, poszukiwanie Boga zawsze musi kierowaæ siê ku Chrystusowi, który jest
pe³nym obrazem Boga, poniewa¿ tylko w Nim S³owo sta³o siê cia³em czyli sta³o
siê widzialne i przybli¿y³o siê do cz³owieka jak nigdy dot¹d14.
W wyznaniu wiary symbolu nicejsko-konstantynopolitañskiego, istota wcielenia wyra¿ona zosta³a w nastêpuj¹cy sposób: […] dla nas ludzi i dla naszego
zbawienia zst¹pi³ z nieba […] i sta³ siê cz³owiekiem. Rdzeñ tajemnicy wcielenia
kryje siê w s³owie zst¹pi³, które wyra¿a krañcowe uni¿enie siê Boga, ale zauwa¿a te¿ antropocentryczne ukierunkowanie tego wydarzenia. Ods³ania siê tu niesamowite napiêcie i dramatycznoæ ludzkich dziejów. To, ¿e w historii zbawienia majestat i potêga Boga objawia siê w kenozie, wywiera istotny wp³yw na
rozumienie godnoci osoby ludzkiej. Dzia³anie Boga, kieruj¹ce siê zasad¹ wyra¿on¹ w Credo – dla nas ludzi i dla naszego zbawienia powoduje wywy¿szenie
cz³owieka15.
Papie¿, wa¿n¹ rolê w tajemnicy wcielenia przypisuje Matce Chrystusa (DCE
41). Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e wkroczenie Boga w historiê dokona³o siê za spraw¹ Maryi: ex Maria virgine16. Matka Pana stoi zatem w samym centrum wyznania
wiary w Boga ¿ywego, który jest nie tylko Bogiem samym w sobie i dla siebie, ale
tak¿e Bogiem z nami17. W sposób szczególny wskazuje na to wcielenie, które wymaga³o akceptacji ze strony Maryi. S³owo sta³o siê cia³em czyli odwieczny Logos
ogarn¹³ wszystkie wymiary egzystencji Matki Jezusa dziêki temu, ¿e ta pokorna
S³u¿ebnica Pañska ca³kowicie odda³a siê do dyspozycji Boga.
Por. J. O«Donnell, Klucz do teologii Hansa Ursa von Balthasara, Kraków 2005, s. 76;
E. D¹browska, dz. cyt., s. 74.
13
Por. H. Pfeiffer, Podstawowe punkty teologicznego wizerunku Chrystusa, „Communio”
1(139) 2004, s. 130-132.
14
Por. J. O«Donnell, dz. cyt., s. 85.
15
Por. J. Ratzinger, Chrystus i Jego Koció³, Kraków 2005, s. 11.
16
Por. J. Servais, Rola Maryi we Wcieleniu, „Communio” 1(139) 2004, s. 23-37.
17
Por. J. Ratzinger, Bóg z nami i wród nas, w: Eucharystia. Bóg blisko nas, Kraków 2005,
s. 11.
12
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Mimo, i¿ Autor Listu do Hebrajczyków zinterpretowa³ proces wcielenia jako
wewn¹trzboski dialog (Hbr 10,5), nie zmienia to jednak faktu, ¿e dokona³o siê
ono przy czynnym udziale Maryi. Wyra¿enie utworzy³e mi cia³o by³o bowiem
mo¿liwe dziêki otwartoci i dyspozycyjnoci Maryi, która ca³¹ sob¹ czyli wszystkimi warstwami swej osobowoci przyjê³a wolê Ojca. Bóg oczekiwa³ na tak
Maryi i na nie odpowiedzia³, poniewa¿ z cz³owieka uczyni³ wolnego partnera,
z którym wspó³dzia³a³ w urzeczywistnianiu Bo¿ego królestwa na ziemi.
Papie¿ nawi¹zuj¹c w swoich rozwa¿aniach do prologu Ewangelii Jana, wskazuje, ¿e w stwierdzeniu, i¿ Logos sta³ siê Cia³em jest zawarta synteza tego, co na
pozór jest nie do przezwyciê¿enia. W tym punkcie kryje siê te¿ nowoæ ujêcia
chrzecijañskiego, które jest niezrozumia³e i obce dla innych kultur, a tak¿e myli
staro¿ytnej i wspó³czesnej. ród³em tej wyj¹tkowej nowoci mo¿e byæ tylko sam
Bóg, a dostêp do niej jest mo¿liwy jedynie na p³aszczynie wiary, która otwiera
nowe horyzonty mylenia i nowe mo¿liwoci realizacji ludzkiej egzystencji18.
Ukazuj¹c konsekwencje wcielenia w odniesieniu do Boga i cz³owieka, Benedykt XVI przedstawia zarówno uni¿enie Syna Bo¿ego, jak i wyniesienie ludzkiej natury. Mimo, i¿ traktuje oba wymiary tej tajemnicy komplementarnie, trzeba jednak przyznaæ, ¿e wiêcej uwagi powiêca wymiarowi kenotycznemu wcielenia.
2. OSTATNIA WIECZERZA, MIERÆ I ZMARTWYCHWSTANIE
CHRYSTUSA
Benedykt XVI wcielenie cile wi¹¿e siê z misterium paschalnym Chrystusa
 tajemnic¹ mêki, mierci, zmartwychwstania i Zes³ania Ducha wiêtego. S³owo
sta³o siê cia³em (J 1,14) czyli Syn Bo¿y sta³ siê cz³owiekiem, by oddaj¹c ¿ycie
na krzy¿u pojednaæ ludzi z Bogiem. Chrystus umieraj¹c na Golgocie rzeczywicie otworzy³ ludzkoci dostêp do nieba. Wcielenie ukazuje siê tu jako pierwszy
etap ca³ego dzie³a zbawczego Chrystusa19. W tak nakrelonej perspektywie teologicznej tak¿e Eucharystia swoje podstawy, czyli to czym jest w swej istocie,
ostatecznie znajduje w wydarzeniu Wcielenia20.
W Ewangelii w. Jana wystêpuje powi¹zanie prologu z szóstym rozdzia³em,
w którym Jezus nazywa siebie chlebem czyli prawdziwym pokarmem dla ludzi:
Chlebem, który ja dam, jest moje cia³o za ¿ycie wiata (J 6,51). Ale ju¿ we wcieleniu przedstawionym w prologu zawarta jest pewna dynamika ofiary, która ob18
Por. E. Ozorowski, Eucharystia w nauce i praktyce Kocio³a katolickiego, Poznañ 1990,
s. 187; J. Ratzinger, Bóg z nami i wród nas, s. 20.
19
Por. J. O«Donnell, dz. cyt., s. 75.
20
Por. H.U. von Balthasar, dz. cyt., s. 55.
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jawia siê w dalszej czêci Janowej Ewangelii. W s³owie cia³o, które zosta³o wydane na ofiarê, kryje siê w zarodku misterium krzy¿a oraz wyrastaj¹cy z niego
wielkanocny sakrament. We wcieleniu Logos podda³ siê pewnemu ograniczeniu,
niejako siê skurczy³ i uleg³ zagêszczeniu21. Dokona³o siê to przez fakt, ¿e nieskoñczony Logos sta³ siê cz³owiekiem  dzieckiem, ale tak¿e przez to, ¿e niezmierzone S³owo  ca³a pe³nia Pisma wiêtego streci³a siê do jednego zdania. Wszystko zosta³o tu zjednoczone i jest w pe³ni obecne w chrystologicznym centrum22.
¯yciowe pos³annictwo i bezgraniczna mi³oæ Jezusa ods³aniaj¹ siê i koncentruj¹ w czasie Ostatniej Wieczerzy. Ustanowienie przez Chrystusa Eucharystii
stanowi³o antycypacjê Jego mierci. Wskazuj¹ na to s³owa wypowiedziane
w trakcie sprawowania Wieczerzy Pañskiej, w których jest zawarta myl, ¿e Zbawiciel przemienia mieræ w duchowy akt akceptacji, w akt mi³oci, która siebie
rozdaje; w akt modlitwy, w którym  dla Boga i od Boga  Jezus oddaje siê ludziom do dyspozycji23. Obie rzeczywistoci: s³owa i mieræ Jezusa s¹ ze sob¹ cile zwi¹zane. S³owa stanowi¹ zapowied mierci i w niej siê niejako spe³niaj¹,
natomiast mieræ jest nie tylko potwierdzeniem i uzupe³nieniem s³ów Jezusa, ale
i nadaniem im pe³nego sensu.
Wype³nienie s³ów wypowiedzianych przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy nast¹pi³o podczas Jego mierci na krzy¿u. To dramatyczne wydarzenie stanowi³o akt mi³oci do koñca. Poprzez w³asn¹ mieræ Jezus nada³ g³êboki sens
ka¿dej ludzkiej mierci, a Jego mi³oæ okaza³a siê silniejsza od samej mierci
i siêgaj¹ca poza jej granice.
To, jak Jezus rozumia³ swoj¹ mieræ, ods³ania siê poprzez analizê s³ów ustanowienia Eucharystii. W ich centrum znajduje siê stwierdzenie: To jest Cia³o
moje, które za was bêdzie wydane […] Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi
mojej, która za was bêdzie wylana24. W tych s³owach, Jezus okrela siebie samego jako ostateczn¹ i prawdziw¹ ofiarê, w której nastêpuje wype³nienie wszystkich ofiar Starego Testamentu. Ofiara Jezusa jest wyrazem mi³oci, która wydaje
siê bez reszty i czyni z samego siebie dar mi³y Bogu. Dlatego te¿ stanowi ona
podstawê nawi¹zania i utrzymywania rzeczywistego zwi¹zku cz³owieka z Bogiem. Jezus mówi³ w Wieczerniku o Ciele wydanym i Krwi przelanej za wielu25.
Zastosowana tu formu³a wskazuje na szeroki zakres zbawczej mierci Jezusa,
który obj¹³ swoj¹ mi³oci¹ wszystkich ludzki i za nich te¿ odda³ ¿ycie.
Wype³nienie tych zapowiedzi nast¹pi³o w misterium paschalnym. WydarzePor. tam¿e, s. 54.
J. Ratzinger, Bóg z nami i wród nas, s. 21.
23
Ten¿e, Boskie ‘tak’ i mi³oæ wytrzymuj¹ tak¿e próbê mierci. Geneza Eucharystii w tajemnicy Wielkiej Nocy, w: Eucharystia. Bóg blisko nas, s. 30.
24
£k 22,19-20; por. Mt 26,26-28; Mk 14,22-25; 1Kor 11,23-26.
25
Por. Rz 8,32, 2Kor 5,14, 1Tym 2,6.
21
22
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nie mierci i Zmartwychwstania Jezusa stanowi³o ostateczne ród³o Eucharystii26.
Teologia krzy¿a jest wiêc warunkiem i podstaw¹ teologii eucharystycznej: Bez
krzy¿a Eucharystia mia³aby charakter zwyk³ego obrzêdu, bez Eucharystii krzy¿
by³by tylko ponurym wieckim wydarzeniem27. Podstaw¹ do takiej interpretacji
zwi¹zku krzy¿a z Eucharysti¹ stanowi¹ s³owa samego Jezusa, który zapowiedzia³
swoj¹ mieræ i interpretowa³ j¹ w kategoriach prorockich. Jezus dokona³ tego
poprzez odniesienie do siebie samego pieni o S³udze Jahwe, znajduj¹cej siê
u Deuteroizajasza, gdzie pojawia siê motyw ekspiacji i zastêpstwa kluczowy dla
teologii kultu28. Pog³êbienie tego w¹tku nast¹pi³o podczas Ostatniej Wieczerzy,
która stanowi³a antycypacjê mierci Chrystusa na krzy¿u i ustanowienie Nowego Przymierza o charakterze uniwersalnym: Ten kielich jest Nowym Przymierzem
we Krwi mojej (1Kor 11,25)29. To wydarzenie nale¿y odczytywaæ i interpretowaæ
jako szczególny przejaw Bo¿ej mi³oci. W nim bowiem dosz³o do zalubin Boga
z ludmi, przez co nast¹pi³o wype³nienie starotestamentalnych obietnic (DCE
13). Odwieczny Syn Bo¿y, który sta³ siê w pe³ni cz³owiekiem, przez sw¹ mieræ
na krzy¿u pojedna³ Boga z ludmi i zawar³ Nowe Przymierze oparte na wspólnocie mi³oci. Ostatecznym znakiem przyjêcia przez Boga Ojca ofiary Syna by³o
zmartwychwstanie ukrzy¿owanego Pana. Od tej chwili mieræ Chrystusa sta³a siê
bram¹ prowadz¹c¹ do domu Ojca (J 14,6), a drzewo krzy¿a Drzewem ¿ycia, w
którym mo¿na pok³adaæ nadziejê30.
Eucharystia jest uobecnieniem ofiary krzy¿owej Jezusa Chrystusa. Jej charakter ofiarniczy znajduje swe ród³o w postawie Boga, który jako pierwszy
wychodzi naprzeciw ludzkoci i obdarowuje j¹ w swoim Synu (J 3,16), a tak¿e
uzdalnia do udzielenia adekwatnej odpowiedzi na dar, jakim jest Chrystus nieustannie obecny we wspólnocie eklezjalnej jako jej ród³o ¿ycia31. Chrystus podczas sprawowania Eucharystii w³¹cza nas w strumieñ swojej modlitwy i rzeczywicie czyni nas uczestnikami swojej ofiary: On prawdziwie nas przyjmuje i przy³¹cza do siebie, tak i¿ stajemy siê aktywni z nim i przez Niego; jestemy wspó³dzia³aj¹cymi i wspó³ofiaruj¹cymi  uczestnikami tajemnicy32.
Udzia³ w celebracji Eucharystii konfrontuje nas z misterium mierci, które
oniemiela i budzi wiadomoæ uczestnictwa w wydarzeniu, które w bardzo osobisty sposób dotyka ka¿dego cz³owieka i stawia go wobec pytañ dotycz¹cych
26
Por. J. Ratzinger, ród³o ¿ycia p³yn¹ce z otwartego-w kochaj¹cym oddaniu- boku Pana.
Eucharystia jako centrum Kocio³a, w: Eucharystia. Bóg blisko nas, s. 47.
27
J. Ratzinger, Eucharystia i misja, w: Pielgrzymuj¹ca wspólnota wiary. Koció³ jako komunia. Kraków 2003, s. 88.
28
Por. Iz 42,1-9; 49,1-7; 50, 4-9(-11) i 52,13-53,12.
29
Por. tam¿e, s. 87; Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; £k 22,19-20.
30
J. Ratzinger, Boskie tak i mi³oæ wytrzymuj¹ tak¿e próbê mierci , s. 43.
31
Ten¿e, ród³o ¿ycia p³yn¹ce z otwartego-w kochaj¹cym oddaniu- boku Pana , s. 53.
32
Por. tam¿e, s. 54-55; DCE 13.
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ludzkiej egzystencji i jej przemijania. Ale liturgia eucharystyczna stanowi jednoczenie odpowied na te pytania, poniewa¿ w swej istocie jest celebrowaniem
pami¹tki ¿ycia, gdy¿ mieræ zosta³a ostatecznie pokonana przez zmartwychwstanie Jezusa. Dopiero ta prawda pozwala w pe³ni wiêtowaæ, poniewa¿ jest odpowiedzi¹ na najwa¿niejsze pytania, jakie stawia sobie cz³owiek jako istota myl¹ca. W najciemniejszym miejscu ludzkiego bytowania Eucharystia jawi siê jako
ród³o wyzwolenia i otwiera drogê do pe³ni ¿ycia, poniewa¿ pozwala odnaleæ
ostateczny sens ludzkiej egzystencji.
Wcielenie jest podstaw¹ Eucharystii, ale konsekwencje przyjêcia przez S³owo Bo¿e tego, co ludzkie, w ca³ej rozci¹g³oci ods³aniaj¹ siê dopiero w czasie
mêki i mierci Chrystusa. Krzy¿ w sposób niezwykle dramatyczny pokazuje nastêpstwa przyjêcia przez Chrystusa powszechnej winy, natomiast zmartwychwstanie stanowi kontynuacjê dzie³a zapocz¹tkowanego we wcieleniu i mêce.

3. EUCHARYSTIA A KOMUNIA EKLEZJALNA
Punkt ciê¿koci nauki o Eucharystii w Deus caritas est skupia siê na s³owach
w. Paw³a: Poniewa¿ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Cia³o
(1Kor 10,17). Eucharystia jest tu rozumiana w kategoriach dynamiczno-eklezjalnych33, jako proces, w którym dokonuje siê nieustanny rozwój Kocio³a. Podczas
sprawowania Eucharystii urzeczywistnia siê ca³a tajemnica Kocio³a, której
czynnym centrum jest Chrystus. Od czasu zmartwychwstania Jezus zawsze jest
obecny jako caput et corpus czyli G³owa i Cia³o Kocio³a. Ca³y Chrystus jest
tylko jeden, a zatem nie mo¿na Go posiadaæ bez innych czy przeciw nim, ale
zawsze ze wszystkimi innymi (DCE 14). Uczta eucharystyczna tworzy zatem
komuniê z Chrystusem, ale tak¿e z ludmi wszystkich miejsc i czasów, a tak¿e
z ca³ym stworzeniem34. Przystêpuj¹c do Chrystusa eucharystycznego powinnimy
te¿ zbli¿aæ siê nawzajem dla siebie, by budowaæ jednoæ wspólnoty chrzecijañskiej, poniewa¿ Eucharystia jest miejscem, w którym wszyscy przyjmuj¹cy komuniê tworz¹ jedno w powszechnej communio, która ³¹czy w sobie niebo i ziemiê,
¿ywych i umar³ych, przesz³oæ, teraniejszoæ i przysz³oæ, oraz otwiera drogê ku
wiecznoci35. Sprawowanie Eucharystii jest wiêc dzia³aniem o charakterze eklezjotwórczym.
33
Ten¿e, Poniewa¿ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Cia³o (1Kor 10,17).
Eucharystia i Koció³, w: Eucharystia. Bóg blisko nas, s. 132.
34
Ten¿e, ród³o ¿ycia p³yn¹ce z otwartego-w kochaj¹cym oddaniu- boku Pana , s. 57.
35
Ten¿e, Eklezjologia Konstytucji ‘Lumen Gentium’, w: Pielgrzymuj¹ca wspólnota wiary.
Koció³ jako komunia, s. 128. Geneza chrzecijañskiego rozumienia pojêcia communio oraz jego
analiza zosta³a przedstawiona przez J. Ratzingera w artykule, Communio. Eucharystia  wspólnota  pos³anie, w: Pielgrzymuj¹ca wspólnota wiary…, s. 63-67.
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Wiara we wcielonego Syna Bo¿ego osi¹ga sw¹ pe³niê w sakramentalnym
wymiarze ¿ycia chrzecijañskiego. To w³anie w czasie Eucharystii wcielony
Chrystus ogarnia ca³¹ ludzk¹ egzystencjê, jednocz¹c siê z cz³owiekiem w Komunii wiêtej. wiêty Augustyn pisa³ w swoich Wyznaniach o dowiadczeniu widzenia, podczas którego us³ysza³ s³owa: Jestem chlebem mocnych, spo¿ywaj
mnie! Ale to nie ty przemieniasz mnie w ciebie, lecz ja przemieniam ciebie w siebie36. Eucharystia jest pokarmem dokonuj¹cym g³êbokiej wewnêtrznej przemiany
chrzecijanina, który go przyjmuje. Chleb eucharystyczny ma zasadniczo inne dzia³anie i wywo³uje inne skutki ni¿ zwyk³y pokarm, który s³u¿y jedynie podtrzymywaniu i budowaniu cielesnego wymiaru ludzkiego istnienia. Zjednoczenie z Chrystusem w Komunii w. oznacza, ¿e w istocie to On przyjmuje nas samych i jednoczy ze sob¹ oraz tworzy na tej podstawie wspólnotê z tych wszystkich, którzy przystêpuj¹ do Sto³u Pañskiego. Wspólnota eucharystyczna urzeczywistnia siê zatem
zarówno w wymiarze wertykalnym, jak i horyzontalnym (DCE 18).
Komunia wiêta stanowi istotny element prze¿ywania Uczty eucharystycznej, która jest wydarzeniem o charakterze osobowym37. Osoba Boga  Cz³owieka w ca³ej pe³ni wydaje siê osobie ludzkiej, która dziêki otwartoci serca i pozytywnej odpowiedzi na Bo¿e wezwanie, gotowa jest do przyjêcia udzielaj¹cej siê
sakramentalnie Bo¿ej mi³oci. Komunia stanowi¹ca znak pe³nej otwartoci cz³owieka na udzielaj¹cego siê Boga, stanowi te¿ uzdolnienie go do tworzenia komunii eklezjalnej, a jeszcze szerzej rzecz ujmuj¹c mo¿na tu mówiæ o uzdolnieniu
i wezwaniu do budowania komunii miêdzyludzkiej. Duchowoæ wyrastaj¹ca
z autentycznego prze¿ywania Eucharystii prowadzi chrzecijan poza granice
przestrzeni kocielnej ku ró¿nym formom s³u¿enia poszczególnym ludziom i ca³ej spo³ecznoci ludzkiej. W³aciw¹ odpowiedzi¹ na eucharystyczne udzielanie
siê zmartwychwsta³ego Pana w swoim ciele powinno byæ nasze wydanie siê innym dusz¹ i cia³em38. Eucharystia jest wiêc ród³em i motorem rzeczywistej przemiany wiata39.
S³owa wypowiedziane w Wieczerniku o Ciele, które za nas bêdzie wydane
i Krwi, która za nas bêdzie wylana, zosta³y wype³nione przez Chrystusa na krzy¿u. Zastosowane tam wyra¿enie za nas oznacza, ¿e istota osobowoci Jezusa
wyra¿a siê w byciu dla innych40. Pozwala to pójæ jeszcze dalej w naszych rozwa¿aniach i stwierdziæ, ¿e osoba sama z siebie jest otwartoci¹ i oddaniem realiw. Augustyn, Wyznania VII 10, 16.
Por. G. Bachanek, Rozwój nauczania Josepha Ratzingera o Eucharystii, „Warszawskie Studia Teologiczne”, t. 18, 2005, s. 118-119; J. Ratzinger, Bliskoæ Pana w sakramencie. Rzeczywista
obecnoæ Chrystusa w sakramencie Eucharystii, w: Eucharystia. Bóg blisko nas, s. 91.
38
J. Ratzinger, Bliskoæ Pana w sakramencie , s. 103.
39
Ten¿e, Koció³ trwa jako liturgia i w liturgii, w: Eucharystia. Bóg blisko nas, s. 146-147.
40
Por. F. Courth, Bóg Trojjedynej mi³oci, Poznañ 1997, s. 267-270; J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrzecijañstwo, Kraków 1996, s. 327-333.
36
37
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zuj¹cym siê poprzez w³asn¹ cielesnoæ41. Cia³o spe³nia funkcjê pewnej granicy
dziel¹cej osoby ludzkie, ale jest te¿ komuni¹, która je ³¹czy i wyra¿a. Nawet
w dowiadczeniu sytuacji krañcowej jak¹ jest mieræ, w wyniku której cia³o osoby ludzkiej przestaje istnieæ jako pewna granica wydania siebie drugiemu, nadal
trwa to, co jest w nim komuni¹, czyli otwartoci¹ i zdolnoci¹ do bycia dla drugiego. Dlatego te¿ zmartwychwstanie oznacza zdolnoæ Chrystusa do komunikacji i ofiarowania siebie. W tym wymiarze dokonuje siê odkrycie zwi¹zku Eucharystii ze zmartwychwstaniem, o którym mówi³ Jezus w mowie przekazanej przez
w. Jana w Ewangelii (J 6,22-71). Okazuje siê, ¿e zjednoczenie Boga z cz³owiekiem realizuj¹ce siê w Eucharystii i przez Eucharystiê, oznacza nie tylko pe³ne
wydanie siê Chrystusa cz³owiekowi, ale te¿ uzdolnienie go do zmartwychwstania i wprowadzenie ju¿ tu i teraz w pe³niê ¿ycia.
*
Mistykê chrzecijañsk¹ mo¿na poprawnie rozumieæ i opisaæ wychodz¹c od
fundamentu chrystologiczno-sakramentalnego (DCE 14). Sakramentalny wymiar
¿ycia wspólnoty eklezjalnej jest podstawow¹ przestrzeni¹, w której mo¿e i powinno rozwijaæ siê autentyczne ¿ycie mistyczne. W zwi¹zku z tym mistyka
chrzecijañska posiada wyrany rys sakramentalny42. W swym rdzeniu mistyka
jest bowiem dowiadczeniem misterium zbawienia dokonanego przez Chrystusa
i uobecnianego w sakramentach Kocio³a43. Szczególn¹ rolê spe³nia tu Eucharystia, która jest rzeczywistym centrum ¿ycia eklezjalnego, jego ród³em
i szczytem (EE 10, KL 11).
Fundamentem ‘mistyki’ eucharystycznej jest zni¿enie siê Boga i Jego ofiarne uobecnienie w Najwiêtszym Sakramencie44, a jej istota nie polega jedynie na
jakiej formie duchowego uniesienia, lecz na zjednoczeniu cz³owieka z Bogiem
(DCE 13)45. Dokonuje siê to w komunii eucharystycznej, która jest wydarzeniem
o charakterze interpersonalnym, realizuj¹cym siê w sakramentalnym wymiarze
¿ycia chrzecijañskiego.
Drog¹ do komunii miêdzy Bogiem a ludmi jest Jezus Chrystus, poniewa¿
jako Wcielone S³owo jest komuni¹ boskoci i cz³owieczeñstwa. Wejcie w ontyczn¹ komuniê z Chrystusem przez przyjmowanie i karmienie siê Eucharysti¹
41
42

s. 45.

J. Ratzinger, Bliskoæ Pana w sakramencie.., s. 89.
Por. J.W. Gogola, Czym jest chrzecijañska mistyka?, w: Przes³anie Ojca Pio, Kraków 2004,

Por. ten¿e, Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2003, s. 249.
J. Ratzinger, Eucharystia i misja, w: Pielgrzymuj¹ca wspólnota wiary…, s. 91.
45
Mistyki chrzecijañska nie mo¿na ograniczaæ jedynie do prze¿yæ emocjonalnych. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e sfera emotywna odgrywa istotn¹ rolê w kszta³towaniu dojrza³ej relacji cz³owieka z Bogiem.
43
44
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wyra¿a otwarcie siê cz³owieka na Boga i stanowi drogê do tworzenia wspólnoty
miêdzy ludmi. Komunia Boga z ludmi najpe³niej realizuj¹ca siê w Sakramencie Cia³a Chrystusa, gdzie tworzy i podtrzymuje jednoæ eklezjaln¹ na wzór jednoci wcielonego Syna Bo¿ego. Papie¿ wskazuje na to, ¿e drog¹ prowadz¹c¹ do
komunii miêdzy ludmi jest uprzednia komunia z Bogiem46.
W encyklice Deus caritas est Benedykt XVI wskazuje na cis³y zwi¹zek zachodz¹cy miêdzy wcieleniem, krzy¿em i Eucharysti¹, a tak¿e zwi¹zek miêdzy
mierci¹ i zmartwychwstaniem Chrystusa a Eucharysti¹. Na kolejnym etapie refleksji wszystkie aspekty wydarzenia paschalnego, które s¹ uobecniane sakramentalnie w Eucharystii odnosi do wspólnoty eklezjalnej47. W papieskich rozwa¿aniach teologia Eucharystii i eklezjologia wzajemnie siê zazêbiaj¹48. Dobrze ilustruje to ukazanie Kocio³a jako Cia³a Chrystusa. Ten obraz wyra¿a istotê ¿ycia
wspólnoty eklezjalnej, która przyjmuj¹c w Eucharystii Cia³o i Krew Pana, rzeczywicie staje siê Jego ¿ywym Cia³em. Mi³oæ Chrystusa, która jest ród³em
Eucharystii, a jednoczenie w trwa³y sposób jest w Niej obecna, rozbudza i leczy
ludzk¹ mi³oæ, a tak¿e stanowi fundament wspólnoty eklezjalnej i jej pos³annictwa49. Sprawowanie Eucharystii stanowi w swej istocie budowanie Kocio³a, czyli jest dzia³aniem o charakterze eklezjotwórczym.
SUMMARY
The aim of this article is to show the Christological – Sacramental bases of the «mysticism»
of Eucharist in encyclical Deus caritas est by Benedict XVI. Three connected with oneself
questions were undertaken within our considerations closely. The analyses of the foundation of
Eucharistic «mysticism» were executed of in first place what there is the secret of God’s Son
incarnation. Reports setting between Last Supper, death and Resurrection the Christ and Eucharist
were considered then. The essence of the eucharistic «mysticism» which consists in the man timehononoured unification with God and the influence of Eucharist on being shaping the Communion
Ecclesiological was introduced on the last stage.

Key words:
Benedict XVI, Eucharist, mysticism
Por. J. Ratzinger, Communio.., w: Pielgrzymuj¹ca wspólnota wiary , s. 4 i 71.
Por. tam¿e, s. 73.
48
W myli teologicznej J. Ratzingera wa¿ne miejsce zajmuje eucharystyczna eklezjologia,
ukazuj¹ca cis³y zwi¹zek zachodz¹cy miêdzy Eucharysti¹ a wspólnot¹ eklezjaln¹. Koció³ bowiem
powsta³ i istnieje dziêki temu, ¿e Pan udziela siê ludziom i wchodz¹c z nimi w komuniê na p³aszczynie eucharystycznej, prowadzi ich do komunii wzajemnej. Taki sposób mylenia znajduje widoczne odzwierciedlenie i kontynuacjê w encyklice Deus caritas est Benedykta XVI. Por. A. Nichols, Myl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myli teologicznej Josepha Ratzingera, Kraków
2006, s. 187-191; S.O. Horni, V. Pfnür, Wprowadzenie, w: Eucharystia. Bóg blisko nas, s. 5.
49
Por. J. Ratzinger, Communio.., w: Pielgrzymuj¹ca wspólnota wiary , s. 79.
46

47
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Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e kwesti¹ fundamentaln¹ w dyskusjach na temat wielu szczegó³owych zagadnieñ bioetycznych, takich jak aborcja, zap³odnienie in
vitro, klonowanie czy komórki macierzyste, jest status embrionu. To od sposobu
widzenia tej kwestii zale¿y sposób rozwi¹zywania pozosta³ych. Takim w³anie
tokiem mylenia idzie Koció³. Widaæ to chocia¿by w myli Jana Paw³a II, który
w encyklice Evangelium vitae wi¹¿e ocenê moraln¹ sztucznej prokreacji z zagadnieniem zagro¿enia ¿ycia embrionu, wskazuj¹c, ¿e jedn¹ z podstawowych przyczyn negatywnej oceny in vitro jest w³anie umiercanie cz³owieka w fazie embrionalnej1. Tê sam¹ logikê widaæ we wczeniejszym dokumencie, jakim jest
Instrukcja Donum vitae2. Ka¿dy wiêc, kto chce zabieraæ g³os we wspomnianych
dyskusjach jest niejako zobligowany do okrelenia swego stanowiska wobec
embrionu.
Zagadnienie statusu ludzkiego embrionu mo¿na widzieæ w kilku perspektywach: biologicznej, ontologicznej, etycznej, prawnej. Perspektywy te s¹ od siebie uzale¿nione, chocia¿ mo¿na stwierdziæ, ¿e  wydawa³oby siê  z obiektywnych danych biologii wyprowadzane s¹ ró¿ne, czasami ca³kowicie odmienne
wnioski etyczne, a w konsekwencji tak¿e prawne. Dosz³o chyba obecnie do ideologizacji tego zagadnienia.
1
2

Por. Evangelium vitae 14.
Por. Donum vitae I. 1.
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Koció³, dla którego najwa¿niejsza jest oczywicie perspektywa ontologiczna i etyczna, nie unika jednak podejmowania tego zagadnienia tak¿e w kategoriach biologicznych i medycznych. Niew¹tpliwie najlepszym przyk³adem takiego w³anie ujêcia by³o posiedzenie Papieskiej Akademii Pro Vita, które odby³o siê w 2006 roku w Watykanie. W czasie obrad tego niezwykle kompetentnego
gremium podjêto dwa wy¿ej wymienione aspekty: medyczny i bioetyczny.
W s³owie otwieraj¹cym obrady Benedykt XVI stwierdzi³, ¿e podjêty temat
jest dzisiaj kwesti¹ najwy¿szej rangi, zarówno z powodu oczywistych reperkusji
dla refleksji filozoficzno-antropologicznej i etycznej, jak w perspektywie zastosowania w przestrzeni nauk biomedycznych i prawnych3.
Kiedy poszukuje siê wypowiedzi Kocio³a czy instytucji z nim siê uto¿samiaj¹cych, a tak¹ niew¹tpliwie jest Akademia Pro Vita, mo¿na ograniczyæ siê do
oficjalnych tylko dokumentów, co w przypadku Akademii oznacza³oby siêgniêcie po Komunikat koñcowy, który wydawany jest zawsze po zakoñczeniu obrad. Jednak dla g³êbszego zrozumienia syntetycznie podanego Komunikatu,
w którym czytamy, ¿e embrion ludzki jest a) bytem nale¿¹cym do gatunku ludzkiego; b) bytem indywidualnym; bytem, który posiada w sobie celowoæ rozwiniêcia siê jako osoba ludzka i jednoczenie wpisan¹ zdolnoæ dokonania takiego
rozwoju4, warto siêgn¹æ do wyg³oszonych w czasie obrad Akademii wyk³adów,
które z ró¿nych punktów widzenia nawietlaj¹ g³ówny temat.
Nie sposób tu przedstawiæ wszystkich referatów. Dla ukazania dwóch, wy¿ej
zasygnalizowanych aspektów – medycznego i bioetycznego, wystarczy siêgn¹æ
do kilku wyst¹pieñ powiêconych temu w³anie zagadnieniu. Jan Pawe³ II
w Evangelium vitae stwierdza: w biologiê rodzenia wpisana jest genealogia osoby5. Jaka jest wiêc ta biologia rodzenia? Jak podkrela prof. R. Colombo6, cytuj¹c klasyka genetyki  E.S. Russela  problem rozwoju [cz³owieka  A.S.] jest
bez w¹tpienia jednym z najtrudniejszych i najbardziej fascynuj¹cych w ca³ym obszarze nauki7. Mimo ¿e od wypowiedzenia tych s³ów minê³o ju¿ prawie 80 lat, to
nie straci³y one swej aktualnoci. Misterium powstania i rozwoju ¿ycia jest ci¹gle cudownym misterium.

Discorso del Santo Padre Benedetto XVI, w: L’embrione umano nella fase del preimpianto;
aspetti scientifici e considerazioni bioetiche, red. E. Sgreccia, J. Laffitte, Città del Vaticano 2007,
s. 11.
4
Pontificia Accademia per la Vita, Comunicato finale, w: L’embrione umano…, op.cit., s. 14.
5
EV 43.
6
Prof. R. Colombo  profesor nadzwyczajny biochemii; dyrektor Loboratorium Bologii Molekularnej i Genetyki Cz³owieka na Uniwersytecie Katolickim Sacro Cuore w Mediolanie.
3
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1. BIOLOGICZNY STATUS EMBRIONU
Profesor Colombo wyró¿nia kilka faz istotnych dla powstania ¿ycia. Pierwsz¹ nazywa p r e l u d i u m d o z a p ³ o d n i e n i a. Koniecznym preludium jest
gametogeneza – powstanie komórek rozrodczych, czyli gamet. Jest to konieczne
dla prokreacji ludzkiej, która z natury ma charakter gamiczny  w przeciwieñstwie do agamicznej prokreacji, jak¹ jest np. klonowanie prokreacyjne.
Proces powstawania gamet rozpoczyna siê ju¿ w ¿yciu p³odowym cz³owieka. Wtedy powstaj¹ tzw. gonocyty, które dziel¹c siê wielokrotnie i ostatecznie,
w formie upionej pozostaj¹ do okresu dojrzewania. W okresie dojrzewania p³ciowego komórki te dziel¹ siê i przekszta³caj¹, co prowadzi do wytworzenia plemników. Proces ten nazywa siê spermatogenez¹8. Do zap³odnienia bêd¹ one zdolne
po przejciu tzw. kapacytacji, która ma miejsce w organizmie kobiety i obejmuje
tylko nieznaczny procent z³o¿onego tam w akcie seksualnym nasienia9.
W procesie powstawania komórek jajowych granicznym momentem jest 10
tydzieñ ¿ycia p³odowego, kiedy to na drodze podzia³u mejotycznego  czyli „redukcyjnego”10 (chodzi o redukcjê chromosomów) dochodzi do powstania  po
przejciu jeszcze kilku faz porednich – komórek zwanych oocytami I rzêdu 11,
które to oocyty w niezmienionej postaci pozostaj¹ a¿ do okresu owulacji, kiedy
to kolejno dojrzewaj¹ i staj¹ siê oocytami II rzêdu. Zostaj¹ kolejno uwalniane
w czasie owulacji. Ich dalszy los zale¿y od ewentualnego aktu zap³odnienia12.
Z tego krótkiego opisu procesu gametogenezy mo¿na ju¿ wysnuæ wniosek
natury antropologicznej  cz³owiek ju¿ w stanie p³odowym przygotowuje siê
do przekazywania ¿ycia kolejnym pokoleniom. Profesor Colombo podkrela, ¿e
w procesie gametogenezy powstaj¹ komórki, które, jako jedyne, s¹ zdolne przekazaæ genom kolejnemu pokoleniu.
Drug¹, najistotniejsz¹ faz¹ jest samo z a p ³ o d n i e n i e. Autor podkrela, ¿e
niezwykle skomplikowany proces, zwany zap³odnieniem, zosta³ ostatnio opisany na poziomie ultrastrukturalnym, genetycznym i molekularnym. Dokona³o siê
to zarówno dziêki badaniom na zwierzêtach, jak i w kontekcie zap³odnienia in
vitro. Zap³odnienie jest procesem, w którym plemnik [spermatozoa] i jajo jedno7
R. Colombo, Il processo di fecondazione e le sue fasi, w: L’embrione umano…, dz. cyt.,
s. 37; por. E.R. Russel, The Interpretation of Developmentand Heredity: A Study in Biological Method, Oxfrod, Clarendon Press, 1930, s. 1.
8
H. Bartel, Embriologia, Warszawa 2002, s. 38.
9
R. Colombo, Il processo…, art. cyt, s. 84nn.
10
Por. P.C. Winter, G.I. Hickey, H.L. Fletcher, Genetyka, Warszawa 2000, s. 85.
11
Nale¿y zwróciæ uwagê, na niejednorodnoæ nazewnictwa. W literaturze medycznej dominuje nazwa oocyt, ale mo¿na te¿ spotkaæ nazwê owocyt. Ta nazwa wystêpuje tak¿e w polskim
t³umaczeniu Instrukcji Kongregacji Nauki Wiary Dignitas Personae. We w³oskim wydaniu cytowanych referatów wystêpuje termin lovocita.
12
Por. H. Bartel, Embriologia, dz. cyt., s. 48.
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cz¹ siê i tworz¹ pierwsz¹ komórk¹ w rozwoju organizmu wielokomórkowego13.
Jest to proces bardzo z³o¿ony, a prowadzi do powstania zdolnej do ¿ycia jednostki. Zachodz¹ wtedy liczne i nie do koñca opisane procesy biochemiczne. Nowoæ
i odrêbnoæ powsta³ej struktury tkwi w genomie, który z jednej strony zapewnia
przynale¿noæ do gatunku ludzkiego, a z drugiej niepowtarzalnoæ ka¿dej jednostki ludzkiej. Powstanie i uaktywnienie genomu jest najwa¿niejszym wydarzeniem nastêpuj¹cym po po³¹czeniu gamet14.
W wyniku wskazanych procesów, wokó³ mechanizmu których  mimo
ogromnego postêpu wiedzy – ci¹gle istnieje wiele hipotez, powstaje embrion.
Naturalnym miejscem jego powstania jest jajowód. W tym stadium embrion ten
nazywany jest „embrionem preimplantacyjnym”. Pojêcie to omawia w swym referacie prof. G. Sica15. Po raz pierwszy okrelenie embrion preimplantacyjny
zosta³o u¿yte przez C. Grobsteina w 1979 roku16. Jak ³atwo zauwa¿yæ, Grobstein
wykreowa³ to pojêcie w kontekcie zap³odnienia pozaustrojowego, a sta³o siê to
krótko po urodzeniu siê pierwszego cz³owieka poczêtego metod¹ in vitro, co
mia³o miejsce w 1978 roku.
Wyra¿enie embrion preimplantacyjny” odnosi siê do szczególnej fazy ludzkiej prokreacji, fazy: rozwoju embrionalnego od zygoty do stadium blastocysty,
rozwoju dokonuj¹cego siê w procesie zachodz¹cym w drogach rodnych kobiety,
który zawiera wszystkie znacz¹ce modyfikacje, nastêpuj¹ce po zap³odnieniu
i zapocz¹tkowuje dyferencjacjê komórkow¹17. Pierwszy podzia³ komórkowy nastêpuje po 24-30 godzinach od zap³odnienia. Kolejnym podzia³om skutkuj¹cym
namna¿aniem blastomerów nie towarzyszy w tym okresie ich wzrost objêtociowy. Stopniowo blastomery zmierzaj¹ do osi¹gniêcia wymiarów w³aciwych komórkom doros³ym18. W pocz¹tkowym okresie komórki te charakteryzuj¹ siê totipotencjalnoci¹  zdolnoci¹ przekszta³cania siê w dowoln¹ komórkê. Totipotencjalnoæ zostaje utracona w momencie ukszta³towania siê blastocysty, która
sk³ada siê ze skupionych na jednym biegunie komórek, które tworz¹ wêze³ zarodkowy lub embrioblast, z którego powstanie w³aciwy zarodek, oraz  u³o¿onych
na obwodzie blastocysty  sp³aszczonych komórek stanowi¹cych trofoblast, który
w przysz³oci przekszta³ci siê z kosmówkê, a nastêpnie w ³o¿ysko19.
13
R. Colombo, Il processo… art. cyt., s. 99; por. S. Mayor, ACEing GPI release, Nature Structural and Molecular Biology 2005, 12: p. 107.
14
G. Sica, Lo sviluppo dell’embrione preimpiantatorio, w: L’embrione umano…, dz. cyt.,
s. 137.
15
Prof. G. Sica jest dyrektorem Instytutu Histologii i Embriologii Katolickiego Uniwersytetu
Sacro Cuore w Rzymie.
16
Por. G. Sica, Lo sviluppo…, art. cyt., s. 132; por. C. Grobstein, External Human Fetilization, „Scientific American” 1979, 240(6), s. 57-67.
17
G. Sica, Lo sviluppo…, art. cyt., s. 132.
18
Tam¿e, s. 135.
19
H. Bartel, Embriologia, dz. cyt., s. 85.
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Na marginesie nale¿y podkreliæ, ¿e pojêcia te maj¹ znaczenie dla tematu
pozyskiwania tzw. embrionalnych komórek macierzystych, które pozyskiwane
z embrioblastu charakteryzuj¹ siê pluripotencjalnoci¹ i w mia³ych projektach
maj¹ s³u¿yæ do regenerowania zniszczonych tkanek w doros³ym organizmie cz³owieka przekszta³caj¹c siê w komórki w³aciwe dla tej tkanki20.
W naturalnym procesie zap³odnienia, a zw³aszcza rozwoju embrionu nale¿y
tak¿e podkreliæ swoisty dialog, który toczy siê miêdzy now¹ jednostk¹ a matk¹.
Ze strony embrionu dialog ten polega na produkcji ca³ej gamy moleku³, które
oddzia³uj¹ na organizm matki21. Hormony, które pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z powstaniem i rozwojem zarodka, reguluj¹ procesy zwi¹zane z cyklem miesi¹czkowym  blokuj¹ dojrzewanie i uwalnianie kolejnego oocytu oraz przygotowuj¹
macicê do zaimplantowania blastocysty22.
W czasie procesu implantacji  zagnie¿d¿enia  zarodka w wyció³ce macicy obserwuje siê pewien rodzaj tolerancji ze strony organizmu matki wobec embrionu w wymiarze immunologicznym23. Chodzi o swoiste zablokowanie mechanizmu obronnego organizmu matki, który nie powinien odrzuciæ zagnie¿d¿aj¹cej siê w macicy odrêbnej struktury biologicznej, o odmiennym – „obcym” –
genomie.
Zagnie¿d¿enie koñczy pierwszy etap ¿ycia  swoicie samodzielny. Po zagnie¿d¿eniu wchodzi w cis³¹, fizyczn¹ relacjê z matk¹, a sam rozwija siê w ¿yciu p³odowym zmierzaj¹c do ukszta³towania dojrza³ego organizmu ludzkiego.

2. INDYWIDUALNOÆ I STATUS BIO-ANTROPOLGICZNY
EMBRIONU PREIMPLANTACYJNEGO
Jak ju¿ zaznaczono na pocz¹tku niniejszego opracowania, kwesti¹ fundamentaln¹ dla zagadnieñ bioetycznych jest okrelenie statusu embrionu. Jednak statusu tego nie mo¿na sprowadziæ wy³¹cznie do statusu biologicznego. Jak zaznaczono wy¿ej biologia jest elementem osoby i wpisana jest w ten osobowy, antropologiczny wymiar.
Jak mo¿na czy wrêcz trzeba patrzeæ na embrion w takim w³anie antropologicznym aspekcie? Temat ten zosta³ podjêty na omawianym posiedzeniu Akademii Pro Vita. Jeden z uczestników postawi³ problem kryteriów indywidualnoci organicznej i statusu bio-antropologicznego embrionu w najwczeniejszych
Por. R.A. Pederson, Pierwotne komórki zarodkowe, wiat Nauki” 1999 nr 6 (94), s. 36-41.
G. Sica, Il dialogo materno-embrionale e la preparazione all’impianto, w: L’embrione umano…, dz. cyt., s. 142.
22
Por. tam¿e, s. 143.
23
Por. tam¿e s. 148.
20
21
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fazach jego istnienia. Osi¹gniêcie statusu bytu ludzkiego oznacza uczestniczenie
w ludzkiej godnoci i prawach  z prawem do ¿ycia na pierwszym miejscu24.
Autor ten zaznacza, ¿e wokó³ momentu uzyskania tego statusu istniej¹ dzisiaj
rozbie¿ne opinie  od momentu poczêcia, po zdolnoæ do samodzielnego istnienia poza ³onem matki. Pojawia siê tak¿e opinia mówi¹ca o stopniowej humanizacji lub stopniowym wzrocie godnoci embrionu. Co oznacza³oby obowi¹zek
ochrony embrionu proporcjonalny do stopnia jego rozwoju25. To oznacza –
w rezultacie – przyzwolenie na eksperymenty powoduj¹ce mieræ embrionu 
w imiê postêpu i rozwoju nauki.
Cytowany autor rozró¿nia zewnêtrzne i wewnêtrzne kryteria cz³owieczeñstwa. Sporód zewnêtrznych kryteriów uzyskania statusu ludzkiego indywiduum
mo¿na wymieniæ:
– relacje miêdzyludzkie;
– prawo stanowione;
– mo¿liwoæ rozwoju.
Kryteria wewnêtrzne dotycz¹ niektórych cech samego embrionu. Mo¿na zaliczyæ do nich:
– niezale¿noæ od cia³a matki;
 ludzk¹ naturê biologiczn¹;
 wewnêtrzn¹ celowoæ26.
Zauwa¿yæ trzeba, ¿e wy¿ej wymienione kryteria nie musz¹ siê wykluczaæ
i bywaj¹ przywo³ywane razem. Jednak dla lepszego ich zobaczenia nale¿y omówiæ je osobno.
Przywo³anie r e l a c j i m i ê d z y l u d z k i c h jako kryterium cz³owieczeñstwa jest odwo³aniem siê do dwudziestowiecznego strukturalizmu filozoficznego, który poszukuje istoty cz³owieczeñstwa nie w tym kim (czym) cz³owiek jest,
ale w³anie w jego relacjach. Skutki przyjêcia takiego kryterium s¹ daleko id¹ce.
Mo¿na bowiem sobie wyobraziæ rodziców, którzy co prawda poczêli embrion 
dziecko, ale sta³o siê to wbrew ich woli  byæ mo¿e sta³o siê to na skutek zawodnoci zastosowanego przez nich rodka antykoncepcyjnego. W tej sytuacji nie
nawi¹¿¹ z nim pozytywnej relacji i poczêta istota nigdy nie uzyska ludzkiego
statusu, a wiêc i prawa do ¿ycia27. Prawo do aborcji jest ju¿ tylko kolejnym krokiem tej logiki.
P r a w o p o z y t y w n e jako kryterium uznania godnoci ludzkiej  to bodaj najbardziej niejednoznaczne kryterium. Je¿eli za prawo pozytywne uznamy
24
Por. W.J. Eijk, I criteri dell’individualità e lo statuto bio-antropologico dell’embrione prempiantato, w: L’embrione umano…, dz. cyt., s. 182; W.J. Eijk  biskup, cz³onek episkopatu Holandii.
25
Tam¿e, s. 182.
26
Por. tam¿e, s. 183.
27
Por. tam¿e, s. 184.
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prawo cywilne, to prosta obserwacja wskazuje na ró¿norodnoæ rozwi¹zañ,
z wyran¹ przewag¹ prawodawstwa pozwalaj¹cego na aborcjê, czyli odmawiaj¹cego pe³ni ludzkiej godnoci i praw embrionowi i p³odowi ludzkiemu. Ró¿norodnoæ rozwi¹zañ podwa¿a zasadnoæ kryterium.
Biskup Eijk przywo³uje dalej pozytywne prawo Bo¿e analizuj¹c fragment
Ksiêgi Rodzaju: Jeli kto przeleje krew ludzk¹, przez ludzi ma byæ przelana krew
jego, bo cz³owiek zosta³ stworzony na obraz Boga (Rdz 9,6). Autor twierdzi, ¿e
ten tekst mo¿e byæ przet³umaczony przeleje krew cz³owieka w cz³owieku. Do takiego t³umaczenia odwo³uje siê pewien rabin holenderski  Evers  usprawiedliwiaj¹c umiercania embrionu ludzkiego poza ³onem matki28. Biskup Eijk podwa¿a tak¹ szczególn¹ interpretacjê wskazuj¹c, ¿e Biblia nie jest podrêcznikiem
szczegó³owych kwestii bioetycznych. Ca³ociowa wymowa Biblii co do ochrony
¿ycia w jego pocz¹tkowych fazach jest jednoznaczna29.
Przywo³ywana jest tak¿e faktyczna m o ¿ l i w o  æ r o z w o j u jako kryterium cz³owieczeñstwa. Ma to szczególne zastosowanie i skutki w przypadku
techniki in vitro. Biskup Eijk przywo³uje pewnego wyznawcê tej teorii: Kwestia ludzkich warunków dla zygoty w probówce, kiedy nie ma siê zamiaru przenosiæ jej i implantowaæ, wywo³uje w¹tpliwoæ. Je¿eli normalne warunki zygoty
w laboratorium s¹ takie same jak oocytu przed zap³odnieniem, co wydaje siê byæ
prawd¹, to znaczy, ¿e zygota nigdy nie rozwinie siê jako osoba. A wiêc by³oby
lepiej sklasyfikowaæ j¹ jak osobê ‘mo¿liw¹’ – osobê, która mo¿e zaistnieæ tylko
w pewnych warunkach mo¿liwych, podlegaj¹cych wyborowi30. Oznacza to, ¿e
o statusie embrionu decyduje zamiar jaki maj¹ wobec niego inni. Je¿eli chc¹ mu
daæ warunki rozwoju, staje siê osob¹ potencjaln¹ i zyskuje status wy¿szy ni¿ embrion, który przeznaczony jest do dalszych badañ31.
Analizê powy¿szych kryteriów biskup Eijk koñczy stwierdzeniem: Kryteria
zewnêtrzne nie s¹ w³aciwe dla okrelenia statusu moralnego embrionu, poniewa¿ s¹ wtórne w stosunku do tego, czym embrion jest32.
Pierwszym kryterium wewnêtrznym jest n i e z a l e ¿ n o  æ o d c i a ³ a
m a t k i. Niezale¿nie od pewnych hase³ propagandowych, typu nasz brzuch nale¿y do nas, czy pewnych konotacji prawa rzymskiego, o których wspomina bp
Eijk, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dane biologiczne ustalone przez wspó³czesn¹ naukê
mówi¹, ¿e embrion od samego poczêcia istnieje samodzielnie. Od matki zale¿y
28
Por. tam¿e, s. 187; por. R. Evers, A.P. Evers, Bijbel positief over klonen van embryo’s, Trouw 2004, s. 14.
29
Por. tam¿e, s. 189; por. EV 31.
30
C.A. Tauer, Personal and Human Embryos and Fetuses, „The Journal of Medicine and Philosophy” 1985 nr 10, s. 264, cyt. za W.J. Eijk, I criteri…, art. cyt., s. 189-190.
31
Por. W.J. Eijk, I criteri…, art. cyt., s. 190.
32
Tam¿e, s. 191.
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tylko w zakresie pokarmu, nawodnienia i usuwania materii organicznych33. Odrêbnoæ genetyczna i biologiczna embrionu jest faktem oczywistym. Od momentu zap³odnienia rozpoczyna siê okres rozwoju nowego ustroju34.
Najbardziej oczywistym i zasadniczym jest kryterium n a t u r y b i o l o g i c z n e j. Jest ono tym bardziej znacz¹ce, ¿e na polu filozofii i teologii istniej¹
w tej kwestii liczne i sprzeczne opinie. Biologiczna definicja pocz¹tku ¿ycia, czyli zap³odnienia nie mo¿e byæ poddana w w¹tpliwoæ35. To przecie¿ biologiczny
status embrionu poddaje siê weryfikacji nauk eksperymentalnych. Na bazie istotowej jednoci bytu trzeba stwierdziæ, ¿e pojawienie siê struktury biologicznej,
w³aciwej cz³owiekowi, oznacza pocz¹tek nowego ludzkiego bytu. W tym miejscu mo¿na ponownie przywo³aæ stwierdzenie Jana Paw³a II: w biologiê rodzenia
wpisana jest genealogia osoby36.
Bardzo z³o¿one jest kryterium wewnêtrznej c e l o w o  c i e m b r i o n u.
Mówi ono, ¿e chocia¿by embrion nie by³ jeszcze ludzk¹ jednostk¹, to powinien
byæ szanowany jako taki ze wzglêdu na zdolnoæ stania siê osob¹. Biskup Eijk,
analizuj¹c to kryterium, wskazuje na pewien zwi¹zek z teori¹ animacji sukcesywnej. Zauwa¿a, ¿e nawet je¿eli w historii niektórzy teologowie opowiadali siê za
animacj¹ sukcesywn¹, to jednak jednomylnie sprzeciwiali siê umiercaniu ¿ycia
w tej fazie37. Autor odwo³uje siê do staro¿ytnych pisarzy, jak Tertulian czy Augustyn, a przede wszystkim do w. Tomasza z Akwinu, dla których perspektywa
celowoci stworzenia by³a jedn¹ z najistotniejszych. Tradycja chrzecijañska
przyznawa³a nawet embrionowi nieanimowanemu moralny status i godnoæ
w odniesieniu do jego wewnêtrznej celowoci38. Co wiêcej, biskup Eijk widzi zbie¿noæ tego klasycznego kryterium z danymi wspó³czesnej biologii, która wskazuje,
¿e ca³y rozwój cz³owieka  pocz¹wszy od fazy embrionalnej  jest realizowaniem
mo¿liwoci zapisanych w dziedzictwie genetycznym, w chromosomach39.
Podsumowaniem wywodu biskupa Eijka jest podkrelenie identyfikacji embrionu ludzkiego z jednostk¹ lub osob¹ ludzk¹. Aby byæ jednostk¹ lub osob¹ ludzk¹, embrion musi posiadaæ zarówno wymiar duchowy, jak i wymiar cielesny40.
Zauwa¿a jednak, ¿e koniecznego wymiaru duchowego nie da siê zweryfikowaæ
metodami nauk eksperymentalnych. Ten wymiar jest weryfikowalny na drodze
dowiadczenia wy³¹cznie w fazie aktualizacji. Embrion nie jest zdolny do dokonywania aktów duchowych, tak jak nie jest zdolny do wielu innych dowiadczeñ
33
34
35
36
37
38
39
40

Tam¿e, s. 192.
H. Bartel, Embriologia…, dz. cyt., s. 75.
W.J. Eijk, I criteri…, art. cyt., s. 192.
EV 43.
Por. W.J. Eijk, I criteri…, art. cyt., s. 202.
Tam¿e, s. 205.
Por. tam¿e, s. 205.
Por. tam¿e, s. 206.
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 nawet tych ze sfery cielesnej, np. odczuwania bólu. Tu mo¿na odwo³aæ siê do
potencjalnoci41.
Nale¿y jednak zapytaæ czy: mo¿emy uto¿samiaæ byt, w którym stwierdzamy
tylko ludzk¹ naturê biologiczn¹, z ludzk¹ jednostk¹ lub osob¹ ludzk¹,
czy nie?42
Na poziomie nauk biologicznych odpowied jest jednoznaczna: Wspó³czesna
embriologia potwierdza koncepcjê, wed³ug której ludzki embrion jest, od samego
poczêcia, ¿ywym bytem, biologicznie ludzkim43. Jak ma siê to do to¿samoci osobowej? Autor wskazuje na konieczn¹ dla bytu osobowego odrêbnoæ. Ten warunek jest spe³niony w przypadku embrionu. Genetyka wskazuje na odrêbnoæ
i niepowtarzalnoæ genomu. Na bezie tej odrêbnoci, w kategoriach czysto biologicznych mo¿na mówiæ o odrêbnoci duchowej. Ta bêdzie budowana na genetycznie to¿samym i niepowtarzalnym mózgu44.
Podsumowuj¹c stwierdza: W ocenie ró¿nych kryteriów stosowanych dla oceny statusu embrionu ludzkiego widaæ wyranie, ¿e od samego poczêcia ma on
swój status biologiczny w³aciwy cz³owiekowi. Embrion jest bytem ¿yj¹cym, którego rozwój, kierowany obecnym i aktywnym od poczêcia genomem, realizuje siê
w sposób autonomiczny, uporz¹dkowany, ci¹g³y i stopniowy. Ucz³owieczenie porednie [póniejsze  A.S.] jest trudne do pogodzenia z faktem to¿samoci rodzajowej bytu ludzkiego stanowionej zarówno przez wymiar duchowy, jak i materialny, zwa¿ywszy zw³aszcza ¿e biologiczny fundament wymiaru cielesnego, DNA,
jest obecny od samego poczêcia45.
Co ciekawe w dokumentach Kocio³a te¿ nie ma jednoznacznego zastosowania pojêcia osoby dla ludzkiego embrionu, co nie rzutuje w ¿aden sposób na
kwestiê jego godnoci i praw. Instrukcja «Donum vitae» nie stwierdzi³a wprawdzie, ¿e embrion jest osob¹, aby nie formu³owaæ wyranego stwierdzenia natury
filozoficznej, zwróci³a jednak uwagê na fakt, ¿e istnieje cis³e powi¹zanie miêdzy
wymiarem ontologicznym a specyficzn¹ wartoci¹ ka¿dej istoty ludzkiej. Choæ
istnienia duchowej duszy nie da siê stwierdziæ na podstawie obserwacji ¿adnych
danych dowiadczalnych, to jednak same wyniki badañ naukowych dotycz¹cych
ludzkiego embrionu dostarczaj¹ «cennej wskazówki dla rozumowego rozpoznania obecnoci osobowej, od pierwszej chwili pojawienia siê ¿ycia ludzkiego: czy
jednostka ludzka nie by³aby ludzk¹ osob¹»46.

41
42
43
44
45
46

Por. tam¿e.
Tam¿e.
Tam¿e.
Por. J. Lejeune, Czym jest embrion ludzki, Gniezno 1995, s. 124.
W.J. Eijk, I criteri…, art. cyt., s. 211.
Kongregacja Nauki Wiary, Dignitas personae 5, por. DV I, 1.
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Z pewnoci¹ zagadnienie statusu ludzkiego embrionu mo¿e byæ ujête na wiele innych sposobów, w wielu aspektach i perspektywach. Mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e te elementy, które pojawi³y siê w trakcie obrad Papieskiej Akademii Pro
Vita stanowi¹ istotne i wystarczaj¹ce dane dla okrelenia obiektywnej prawdy
o ludzkim embrionie i potwierdzaj¹ sta³¹ doktrynê i praktykê Kocio³a co do sposobu traktowania ludzkiego embrionu, któr¹ to doktrynê streszcza i wskazuje na
jej moralne implikacje Katechizm Kocio³a Katolickiego: Poniewa¿ embrion powinien byæ uwa¿any za osobê od chwili poczêcia, powinno siê broniæ jego integralnoci, troszczyæ siê o niego i leczyæ go w miarê mo¿liwoci jak ka¿d¹ inn¹
istotê ludzk¹47.

SUMMARY
The status of the human embryo is the subject of discussion in many environments. The way
of perceiving many other bioethical issues depends on the solution to this problem. The Church
also takes part in the discussion – in its official teaching as well as in more specialized sectors of
its life. The works of Papal Academy „Pro Vita” constitute such a voice of the Church. It gathers
scientists from such branches of science as philosophy, law and, first of all, medicine. In 2006
a session of the Academy took place and it was devoted to the status of the human embryo. The
subject was formulated in two basic aspects: the biological status and the ethical status. The first
one is about determining the biological structure of the embryo as an independent, unique structure
typical for a human being. The second one is about determining its individuality, human distinction
and dignity which demands protection and respect appropriate for a human being.

Key words:
gamety  gametes; zap³odnienie  conception; embrion  embryo;
to¿samoæ  identity; osoba  human being; godnoæ  dignity
47

KKK 2274.
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Dostrzegaæ niestworzon¹ mi³oæ poprzez Prawdê, Dobro i Piêkno
w rozproszonym wiecie, wed³ug Paw³a F³orenskiego
To Discern Uncreated Love through Truth, Good and Beauty in a Scattering World according
to Pavel Florensky
Tak zwana «mi³oæ» poza Bogiem nie jest mi³oci¹, lecz jedynie naturalnym, kosmicznym zjawiskiem, które nie bardziej podlega bezwzglêdnej chrzecijañskiej ocenie ani¿eli fizjologiczne funkcje ¿o³¹dka1.

Zadaniem niniejszego wprowadzenia jest próba odwiedzi na pytanie. Dlaczego warto siêgaæ do myli nie¿yj¹cego ju¿ filozofa i teologa prawos³awnego
o. Paw³a Aleksandrowicza F³orenskiego?2 Dla autorki artyku³u wynika to z potrzeby tropienia takich osi¹gniêæ naukowych w teologii, które maj¹ aspiracje do
ca³ociowego (holistycznego) ujêcia otaczaj¹cej nas rzeczywistoci. Nie jest to
spraw¹ ³atw¹, poniewa¿ ogrom wiedzy szczegó³owej, któr¹ trzeba ogarn¹æ, przyt³acza niejednego naukowca3 pragn¹cego postrzegaæ wiat jako ca³oæ z uwzglêd1
P. Florenski, Filar i podpora prawdy. Próba teodycei prawos³awnej w dwunastu listach,
Warszawa 2009, t³um. J. Chmielewski, s. 75.
2
W literaturze polskiej przyjê³a siê podwójna pisownia nazwiska o. Paw³a  spotykamy zarówno F³orenski jak i Florenski, w anglojêzycznej literaturze mamy pisowniê Florensky.
3
Por. K. Rahner, w przemówieniu pt. Dowiadczenia katolickiego teologa, stwierdza z ¿alem
na krótko przed swoj¹ mierci¹: „A przecie¿ nie wiem prawie nic z tego wszystkiego, co chêtnie
bym wiedzia³, wszystkie dowiadczenia wszystkich nauk, sztuk i wydarzeñ dziejowych mówi¹ teologowi o Bogu, a pojedynczy teolog nie wie prawie nic o tych dowiadczeniach. […] A przecie¿
ilekroæ otwieram dowolne dzie³o którejkolwiek z nowoczesnych nauk, wpadam jako teolog w niema³¹ panikê. Wiêkszoci tego, co tam napisano, nie wiem, i w wiêkszoci przypadków nie jestem
w stanie dok³adniej zrozumieæ tego, co mo¿na tam przeczytaæ. I tak czujê siê jako teolog w pewien
sposób zdezawuowany. Uwiadamiam sobie z przestrachem md³¹ abstrakcyjnoæ i pustkê moich
pojêæ teologicznych. Mówiê: wiat zosta³ stworzony przez Boga. Ale czym jest ten wiat, o tym
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nieniem relacji transcendentnych. Zarówno Jan Pawe³ II jak i Benedykt XVI,
przemawiaj¹c do przedstawicieli wiata akademickiego w przestrzeni universitas, któr¹ tworz¹ jednostki naukowe i wy¿sze uczelnie, zwracali uwagê na ludzk¹ têsknotê za wolnoci¹ i prawd¹. Papie¿ Benedykt XVI stwierdza w przemówieniu do przedstawicieli wiat nauki w Pradze 2009 roku, ¿e: Na tê w³anie têsknotê próbuj¹ odpowiedzieæ: wiara religijna, ró¿ne sztuki, filozofia, teologia
i inne dyscypliny naukowe  ka¿da zgodnie z w³asn¹ metod¹, na p³aszczynie zarówno bacznej refleksji, jak te¿ i dobrej praktyki4, Papie¿ propaguje ideê formacji integralnej i przeciwstawia j¹ obserwowanemu rozproszeniu i relatywizacji
wiata wartoci, która rozdziela wiat wiary od wiata rozumu. Benedykt XVI
jednoczenie ma to na uwadze, ¿e wzajemne relacje rozumu i wiary prowadz¹
ku owieceniu umys³ów i serc, co skutkuje ukierunkowaniem na ¿ycie cnotliwe5.
Obaj papie¿e ostrzegaj¹, ¿e je¿eli wspó³czesne spo³eczeñstwa wyros³e na fundamencie Biblii i kultury wiata grecko-rzymskiego oddziel¹ siê od swoich korzeni, to stan¹ w obliczu coraz silniejszej relatywizacji i rozproszenia prawdy oraz
hierarchii wartoci etycznych, moralnych, z coraz wiêkszym trudem bêd¹ rozpoznawa³y to, co prawdziwe, szlachetne i dobre6.
Przyczyn relatywizmu, rozproszenia sytemu i hierarchii wartoci, zaniku
odnoszenia dzia³añ ludzi nauki do przyjêtych norm etycznych i moralnych, mo¿na rozpatrywaæ w wielu aspektach: psychologicznym, kulturowym, spo³ecznym,
globalizacyjnym czy te¿ filozoficznym, etycznym, moralnym. Nie bez uzasadnienia wydaje siê hipoteza, i¿ o. Pawe³ Aleksandrowicz F³orenski7, poznaj¹c relatywistyczn¹ teoriê Einsteina przewidywa³ jej skutki nie tylko dla nauki, ale
i dla kultury oraz dla kszta³towania siê nowoczesnych wiatopogl¹dów. Mo¿na
przyj¹æ, i¿ rozpocz¹³ studia teologiczne po to, by stworzyæ ca³ociow¹ wizjê wiata jako stworzenia pochodz¹cego z mi³oci Boga. Mi³oci, która przejawia siê
w wiecie stworzonym poprzez Prawdê, Piêkno i Dobro rozumiane jako metafinie wiem prawie nic, i dlatego pojêcie stworzenia pozostaje dziwnie puste”, w: Praeceptores. Teologia i teologowie jêzyka niemieckiego, red. E. Piotrowski, T. Wêc³awski, Poznañ 2005, s. 230231; publikowany równie¿ w: Znak 441 (2), 1992, s. 7282.
4
Przemówienie Benedykta XVI w czasie pielgrzymki do Czech wyg³oszone do przedstawicieli tamtejszego wiata naukowego. Przemówienie Benedykta XVI wyg³oszone podczas spotkania
z przedstawicielami czeskiego wiata akademickiego 27 wrzenia 2009 roku, w: Ekai, Biblioteka,
[online], [dostêp 29.09.2009], dostêpne w Internecie, http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x769/przemowienie-benedykta-xvi-wygloszone-podczas-spotkania-z-przedstawicielami-czeskiego-swiataakademickiego-wrzesnia-roku/.
5
Tam¿e.
6
Tam¿e. To, co prawdziwe, szlachetne i dobre ma bezporednie odniesienie to wprowadzonej
przez Platona triady, okrelaj¹cej byt: Dobro, Prawda i Piêkno.
7
Ojciec Pawe³ Aleksandrowicz F³orenski jako matematyk i filozof pozna³ i kompetentnie dzia³a³ w obu tych dziedzinach, by ostatecznie podj¹æ decyzjê o studiach teologicznych. Jego krótki
¿yciorys zosta³ przedstawiony na koñcu artyku³u w nocie biograficznej.
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zyczna triada8. Jest to triada jawi¹ca nie-stworzon¹ Mi³oæ Boga w wiecie. T¹
problematyk¹ o. Pawe³ zaj¹³ siê w swoim g³ównym dziele teologiczno-filozficznym Ñòîëï è óòâåðæäåíèå èñòèíû. Îïûò ïðàâîñëàâíîé òåîäèöèè
â äâåíàäöàòè ïèñüìàõ, wydanym w Moskwie 1914 roku9.
Wspó³czenie teologowie, jak równie¿ filozofowie, staj¹ przed zadaniem poszukiwania nowych wizji, nie tylko uwzglêdniaj¹cych osi¹gniêcia nauk przyrodniczych, ale równie¿ d¹¿¹cych do po³¹czenia w jedn¹ spójn¹ ca³oæ trwa³ych niezmiennych prawd z ci¹g³¹ zmiennoci¹ i nieokrelonoci¹ sytuacyjn¹10. Sprawa
w teologii jest wa¿na i powa¿na, poniewa¿ interpretacjê relacji stworzenia do
Stwórcy w przesz³oci doæ czêsto interpretowano wykorzystuj¹c wielk¹ metafizykê substancji i przypad³oci11. Spotykamy jednak te¿ teologów, którzy nie
zwi¹zali siê z tym nurtem. Trudno wymieniæ wszystkich, niech jako przyk³ad
pos³u¿y przypomnienie postaci takich jak: Jan Szkot Eriugena, w. Bonawentura, b³. Jan Duns Szkot, Miko³aj z Kuzy i na koniec Hans Urs von Balthasar. Ich
wizje teologiczne mog¹ przyczyniæ siê wspó³czenie do poszukiwania takiej teologii, która sta³oæ i niezmiennoæ Boga zinterpretuje w innym jêzyku ni¿ tym
zwi¹zanym z filozofi¹ Arystotelesa.
Rosyjski uczony, o. Pawe³ Aleksandrowicz F³orenski najczêciej bywa kojarzony z teoretycznym opracowaniem i analiz¹ sztuki cerkiewnej. Jednak, jako
absolwent matematyki i filozofii Uniwersytetu Moskiewskiego, a potem prawos³awnej uczelni duchownej w Siergiejew Posad, postanowi³ przedstawiæ swoj¹
wizjê syntezy nauk i teologii osadzon¹ i wyp³ywaj¹c¹ ze wspólnoty Kocio³a,
silnie odwo³uj¹c¹ siê do Ojców Kocio³a pierwszych wieków. W skrócie mo¿na
powiedzieæ, ¿e teologia o. Paw³a oparta jest w swych fundamentach na Biblii,
a metodologicznie wykorzystuje wypracowane w czasie pierwszych soborów niepodzielonego Kocio³a pojêcia filozoficzne. Ojciec Pawe³ nie siêga do metafizyki wypracowanej w zachodniej myli filozoficznej, bli¿si mu s¹ w tej przestrzeni
tacy teologowie jak Grzegorz z Nyssy, Maksym Wyznawca, Jan Szkot Eriugena
i Miko³aj z Kuzy czy niedaleki mu duchowo, choæ nieznany, Hans Urs von Bal-

8
Pawe³ A. F³orenski w licie czwartym swego g³ównego teologicznego dzie³a pisze: «Prawda, Dobro, Piêkno». Ta metafizyczna triada nie mieci w sobie trzech zasad, lecz jedn¹. To jedno
i to samo ¿ycie duchowe, ale rozpatrywane pod ró¿nymi k¹tami. Filar , dz. cyt., s. 64. Dok³adniejsz¹ analiz¹ tego fragmentu zajmiemy siê w dalszej czêci artyku³u.
9
Sto³p i utwier¿dienije istiny. Opyt prawos³awnoj teodicii w dwienadcati pismach, wydanie
polskie, Filar…, dz. cyt.
10
Jak bardzo trudne jest to zadanie, warto przypomnieæ cytowany ju¿ fragment wypowiedzi
o. K. Rahnera, por. przypis 3.
11
Dotyczy to oczywicie tych nurtów teologii Kocio³a rzymskokatolickiego, które u swych
podstaw mniej lub bardzie wiadomie przyjmuj¹ filozoficzne podstawy teologii w duchu w. Tomasza z Akwinu. Por. wywód o. Paw³a na ten temat, Filar…, dz. cyt., s. 42–43.
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thasar12, natomiast wród filozofów bli¿si mu s¹ Henri Bergson, Alfred North
Whitehead, Martin Heidegger13.
*
Podsumowuj¹c: dlaczego warto odwo³aæ siê do myli teologiczno-filozoficznej o. Paw³a Aleksandrowicza F³orenskiego? Na pierwszy plan wysuwaj¹ nastêpuj¹ce konkluzje:
 Potrafi³ przewidzieæ narastaj¹ce rozproszenie i relatywizacjê w pojmowaniu i przedstawianiu wartoci transcendentalnych bytu takich jak, Prawda,
Dobro i Piêkno.
 Siêga³ do filozofii pierwszej i próbowa³ odnaleæ pierwotn¹ jednoæ
w zmiennym, rozproszonym i antynomicznym wiecie.
 Rozpocz¹³ poszukiwanie metod daj¹cych próby rozwi¹zañ, które po³¹czy³yby osi¹gniêcia i punkty widzenia filozofii i nauk przyrodniczych z perspektywy teologii.
 W obecnych czasach warte jest pokrelenia, ¿e jest on wiadkiem, który
w czasach totalitaryzmu sowieckiego walczy³ ca³ym swoim ¿yciem duchowym i naukowym, a¿ po mieræ, o hierarchiê wartoci i widzenie stworzenia z odniesieniem do niestworzonej mi³oci Boga.

WSPÓ£ISTOTNOÆ  o`moou,sionüì
Finis amoris, ut duo unum fiant14.

Teologia o. Paw³a Aleksandrowicza F³orenskiego jest teologi¹ trynitarn¹15, ze
szczególnym uwzglêdnieniem i wszystkimi konsekwencjami, jakie niesie w sobie przyjêcie przez 318 Ojców soborowych w Nicejskim Wyznaniu Wiary nie-biblijnej frazy […] o`moou,sionüì twpatri,16. Przyjêcie stwierdzenia, ¿e Syn jest wspó³Por. Z.J. Kijas, Homo creatus est. Ekumeniczne studium antropologii Paw³a A. Florenskiego (U1937) i Hansa Ursa von Bathasara († 1988), Kraków 1996, autor zestawi³ i krytycznie porówna³ antropologiê Hansa Ursa von Bathasara z dynamiczn¹ antropologi¹ ojca P. F³orenskiego.
13
Por. obszerne przypisy o. Paw³a w: Filar…, dz. cyt., oraz R. Slesinski, Pavel Florensky:
A Metaphysics of Love, New York, 1984.
14
Celem mi³oci jest, by dwoje sta³o siê jednym. Filar , dz. cyt., s. 7.
15
Zob. T. Špidlík, Myl rosyjska. Inna wizja cz³owieka, t³um. J. Dembska, Warszawa 2000,
s. 67–72; P. Przesmycki, wiadek czystego wiat³a, W drodze nr 1, 2002, [online], [dostêp
10.10.2009], dostêpne: http://www.mateusz.pl/wdrodze/nr341/05-wdr.htm
16
Wyznanie wiary 318 Ojców, w: Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst grecki, ³aciñski,
polski. (325787), t. 1, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2005, s. 24.
12

DOSTRZEGAÆ NIESTWORZON¥ MI£OÆ POPRZEZ PRAWDÊ, DOBRO I PIÊKNO

129

istotny Ojcu co do bóstwa, nastêpnie dookrelenie na Soborze Chalcedoñskim,
¿e co do cz³owieczeñstwa Syn Bo¿y jest wspó³istotny nam17, jest aksjomatycznym
za³o¿eniem dynamicznej wizji stworzenia i jego relacji do Boga w rozumieniu
o. Paw³a A. F³orenskiego. Rosyjski uczony okrela swoj¹ filozofiê i teologiê jako
homoouzjañsk¹18, czyli opart¹ na biblijnej i filozoficznej interpretacji fragmentu
z Ewangelii w. Mateusza. Wszystko przekaza³ Mi Ojciec mój. Nikt te¿ nie zna
Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawiæ. Przyjdcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci¹¿eni jestecie, a Ja was
pokrzepiê. Wecie moje jarzmo na siebie i uczcie siê ode Mnie, bo jestem cichy
i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo
moje jest s³odkie, a moje brzemiê lekkie (Mt 11,27-30).
W rozumieniu o. Paw³a przes³anie Mateuszowej perykopy niesie w sobie
znaczenie teoretyczno-poznawcze, gnozeologiczne19, oparte nie tylko na dyktaturze dociekañ logicznych, ale uwzglêdniaj¹ce równie¿ wiat intuicji, rozwa¿añ
i kontemplacji duchowych prze¿yæ mistycznych, czyli ca³oæ ¿ycia20. W swoich
dociekaniach rosyjski uczony na pierwszym miejscu stawia i odwo³uje siê do
ludzkiego dowiadczenia21, poniewa¿ istnienia stworzenia nie da siê wywieæ
z jakichkolwiek logicznych przes³anek. Pytaj¹c o podstawê, pocz¹tek i sposób
istnienia tego, co jest, odwraca rozumowanie tak charakterystyczne dla filozofii
Zachodu i rozpatruje pytania: W jaki sposób Bo¿a Prawda jawi siê ludzkiemu
intelektowi? Jak ludzkie bycie mo¿e staæ siê dobrem, prawd¹ i piêknem?22 Nie
17
Orzeczenie Soboru Chalcedoñskiego stwierdza: Zgodnie ze wiêtymi Ojcami, wszyscy jednomylnie uczymy wyznawaæ, ¿e jest jeden i ten sam Syn, […] wspó³istotny (o`moou,sionüì) Ojcu, co
do Bóstwa i wspó³istotny (o`moou,sionüì) nam, co do cz³owieczeñstwa, w: Dokumenty Soborów Powszechnych: dz. cyt., s. 223.
18
P. F³orenski wyranie rozró¿nia miêdzy rozumieniem rzeczywistoci stworzonej jako homoiouzjañskiej, czyli tylko rozpatruj¹cej podobieñstwo (a nie wspó³istotnoæ) a rzeczywistoci¹
rozpatrywan¹ jako homoouzjañsk¹. Por. V. List czwarty: wiat³o prawdy, w: Filar…, dz. cyt. s. 62–
89; M. £osski, Historia filozofii rosyjskiej, t³um. H. Paprocki, Kêty 2000, s. 202203; 211-212;
457458; R. Slesinski, Pavel Florensky: A Metaphysics of Love, dz. cyt., 51–76; 121–138;
D. Bruncz, Miêdzy niebem a ziemi¹  Bóg i cz³owiek w teologicznej myli prawos³awia  czêæ II
[online], [dostêpne 10.10.2009], dostêpne: http://www.magazyn.ekumenizm.pl/article.php?story
=20030121024111140
19
Filar…, dz. cyt., s. 17.
20
Wed³ug o. Paw³a: ¯ycie jest nieskoñczenie bogatsze od intelektualnej definicji, i dlatego
¿adna formu³¹ nie mo¿e zawieraæ w sobie «ca³ej» pe³ni ¿ycia, Filar…, s. dz. cyt., 121.
21
Ju¿ sama kompozycja jego g³ównego dzie³a w formie listów do przyjaciela z sugestywnymi
opisami przyrody i sytuacji egzystencjalnej pisz¹cego wskazuj¹, jak bardzo o. Pawe³ docenia³ ludzkie dowiadczenia jako kategoriê badawcz¹.
22
Pawe³ A. F³orenski zna³ dzie³a W. Jamesa, prekursora analizy ludzkiego dowiadczenia
w dociekaniach filozoficznych i religijnych. W teologii zachodniej nurt ten zosta³ doceniony po
Soborze Watykañskim II, por. Filar…, dz. cyt., s. 505; E. Kotkowska, Zwrot ku dowiadczeniu
w teologii XX w., w: Wstêp do teologii. Materia³y do æwiczeñ, red. tej¿e, Poznañ 2007, s. 1122.
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samo bycie jest dla niego problemem, ale jak ostateczna transcendentna racja,
odkrywana w Bogu, który jest mi³oci¹, jawi siê nam ludziom poprzez Dobro,
Piêkno i Prawdê dowiadczanego istnienia.
Ostatecznie mo¿na stwierdziæ, ¿e teologia o. Paw³a jest trynitologiczna i homoouzjañska a¿ po zawo³anie: Albo trójjedyny chrzecijañski Bóg, albo mieræ
w szaleñstwie23. Nie jest to tylko emfatyczne zawo³anie, jest to stwierdzenie ontologicznie mocne. Poznawcze dzia³anie omawianej perykopy (Mt 11,27-30)
wraz z uwzglêdnieniem konsekwencji przyjêcia pojêcia o`moou,sion prowadzi,
wed³ug o. Paw³a, do owiecenia umys³ów i serc24, by odwo³aæ siê do wspomnianych na wstêpie s³ów Benedykta XVI. Trudno przedstawiæ w tym artykule ca³oæ wywodów uzasadniaj¹cych przyjêcie argumentów meta-logicznych w filozofii o. Paw³a A. F³orenskiego25. Warto jednak zdaæ sobie sprawê, i¿ zawsze precyzyjnie okrela³, jak ka¿dy matematyk, dziedzinê, warunki brzegowe, przyjête
aksjomaty i zakres ich stosowalnoci w ka¿dym z obszarów dzia³añ poznawczych, czy to logiki formalnej, dyskursu dialektycznego, naukowego sceptycyzmu, czy te¿ w ponad-intelektualnych badaniach ¿ywego dowiadczenia religijnego w relacji do wspólnoty26. cile precyzowa³ te¿ ograniczenia metodologiczne w ka¿dym z obszarów, ukazuj¹c przyczyny, dla których wychodzi poza zakres stosowalnoci danych metod.
Ojciec Pawe³ A. F³orenski szuka³ takiej metody w teologii, wybiera³ takie
przemylenia filozoficzne, które prowadzi³y go ku uchwyceniu pierwotnej niez³o¿onoci w pokawa³kowanym, rozproszonym, antynomicznym istnieniu. Szuka³ mo¿liwoci opisu rzeczywistoci, który nie zniweluje dynamiki i zmiennoci
23
I dodaje: Tertium non datur, Filar…, s. 56, por. D. Nicholl, Pawe³ Florenski. Uczony mêczennik, „Znak“ z. 10, 2005, s. 75–80.
24
Por. przypis 5.
25
Dla o. Paw³a oczywistym jest przyjêcie rzeczywistoci ponadrozumowej, meta-intelektualnej, poniewa¿ ona daje nadziejê. W licie szóstym zatytu³owanym Sprzecznoæ stwierdza: Jedynie
w chwili owiecenia rozumu przez ³askê sprzecznoci te [obserwowane w ludzkim dowiadczaniu
wiata i relacji miêdzyludzkich] przestaj¹ istnieæ. Ale dochodzi siê do tego nie w intelektualny, lecz
ponad-intelektualny sposób. Filar , dz. cyt., s. 133. Zasady przyjête przez rosyjskiego myliciela
omówione zosta³y w oprócz wspomnianego listu szóstego, (s. 120138) we wstêpie Do czytelnika
i trzech pierwszych listach zatytu³owanych: W¹tpienie, Trójjednia, wiat³o prawdy. Zajmuje siê
w nich uzasadnieniem przekroczenia prawa to¿samoci genetycznej, by przyj¹æ prawo to¿samoci numerycznej, które pozwala szukaæ pierwotnej jednoci w tym, co z natury jest zmienne, uzasadnia
metodê, dziêki której odpowiada na pytanie: Jak to siê dzieje, ¿e, wielorakoæ czasowo-przestrzenna
nie narusza to¿samoci (cz³owieka)? por. Filar…, dz. cyt., s. 43; a ca³e t³o wywodów, s. 1189.
26
Cz³owiek jako warunek konieczny swojego istnienia potrzebuje drugiego, o. Pawe³ analizuje ten problem na przyk³adzie przyjani: „Owo objawienie [Mi³oci] dokonuje siê w osobowej,
szczerej mi³oci dwóch, w przyjani, kiedy kochaj¹cy wstêpnie, bez ascezy, przezwyciê¿a samoto¿samoæ, usuwa granice Ja, wychodzi w siebie i odnajduje swoje Ja w Ja innego  Przyjaciela.
Przyjañ jako tajemnicze narodziny Ty jest owym rodowiskiem, w którym zaczyna objawiaæ siê
Prawda. Filar , dz. cyt., s. 310.
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otaczaj¹cej cz³owieka. Uzna³ zmiennoæ i antynomicznoæ wiata stworzonego
jako nieusuwalne aksjomaty i w³anie dziêki nim pragn¹³ dotrzeæ do niezmiennych zasad, jakkolwiek i one jawi¹ siê mu jako ci¹g³y ¿yciodajny ruch Bo¿ej
mi³oci.
W swoich poszukiwaniach o. Pawe³ jako matematyk, filozof i teolog, uzna³,
¿e nale¿y przekroczyæ, wznieæ siê ponad statyczne prawo to¿samoci AºA27, jak
równie¿ przerwaæ nieskoñczony ³añcuch samo-uzasadniaj¹cych i niekoñcz¹cych
siê dyskursów dialektycznych na rzecz argumentu meta-intelektualnego. Tylko
wtedy otwieraj¹ siê nowe mo¿liwoci przed ludzkim poznaniem. Mo¿liwy staje
siê opis wzajemnych dynamicznych relacji stworzeñ, cz³owieka do cz³owieka,
cz³owieka do wiata, i dodatkowo  dziêki analizie pojêcia o`moou,sion  otwiera
siê mo¿liwoæ wejcia w Prawdê ¿ycia wewnêtrznego Trójjedynego Boga. Rosyjski uczony w³¹czy³ ludzk¹ intuicjê w obszar dociekañ teologicznych i uzna³,
¿e bez tej prawdy  która jawi mu siê poprzez ni¹, potwierdzon¹ przez ¿ycie Kocio³a/Cerkwi  nie mo¿e ¿yæ. Ostatecznie konkluduje, ¿e z dwóch pogl¹dów,
których nie mo¿na dowieæ, wybiera to, co daje nadziejê28. Je¿eli przyjmie siê
proponowane przez o. Paw³a za³o¿enia oraz obszar stosowalnoci poszczególnych procesów poznawczych, to dalej czytelnik jego dzie³ prowadzony jest z ¿elazn¹ konsekwencj¹ logiki ludzkiego rozumowania29.

ONTOLOGIA MI£OCI
Uczyniwszy wysi³ek w imiê mi³oci do Prawdy, wszed³em z Prawd¹ w osobisty ¿ywy
kontakt (niechêtnie dodajê formalne: jeli w ogóle istnieje).30

Pytaj¹c o relacjê stworzenia, a szczególnie cz³owieka do Boga o. Pawe³ F³orenski zastanawia siê nad kosmologicznymi koncepcjami, ale nie zatrzymuje siê
nad mo¿liwoci¹ ich uzgodnienia z przes³aniem Biblii, siêga g³êbiej. Jego Próba
27
Jest to prawo logiczno-matematycznej to¿samoci. Por. P.A. Florenski, Pojêcie to¿samoci
w logice matematycznej, w: ten¿e, Filar…, dz. cyt., s. 405413. Przekroczenie opisanego prawa
to¿samoci rodzajowej skutkuje przyjêciem prawa to¿samoci numerycznej i specyficznym dla F³orenskiego opisem osoby: Pojêcie to¿samoci numerycznej nie przystaje do «wielu rzeczy»: rzecz
mo¿e byæ wy³¹cznie podobna albo niepodobna, ale nigdy  identyczna albo nie identyczna.
Przeciwnie, o dwóch osobach nie mo¿na, w istocie, powiedzieæ, ¿e s¹ podobne, lecz wy³¹cznie,
¿e s¹ to¿same albo nie to¿same. Dla osoby jako osoby mo¿liwa jest albo to¿samoæ numeryczna, albo ¿adna. Filar…, dz. cyt., s. 67, oraz dalszy ci¹g artyku³u paragraf Ekonomia mi³oci.
28
Por. o. Pawe³ odwo³uje siê do pogl¹dów Arnobiusza: [ ] z dwóch nie daj¹cych siê udowodniæ rzeczy tê, która daje nam nadziejê, zawsze nale¿y przedk³adaæ nad tê, która nam jej nie
daje, Filar…, dz. cyt., s. 58 oraz 505–506.
29
Miko³aj £osski, Historia filozofii rosyjskiej, dz. cyt., s. 202–204.
30
Filar…, dz. cyt., s. 61.
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teodycei prawos³awnej w dwunastu listach to przede wszystkim apologia niestworzonej mi³oci Trójjedynego Boga, próba stworzenia filozofii pierwszej opartej na tym aksjomacie. Pierwotnym s³owem Boga, primum dictum, w relacji do
stworzenia jest mi³oæ, wzajemna wszechogarniaj¹ca mi³oæ Ojca, Syna
i Ducha wiêtego. Ona wylewa siê jako porz¹dek etyczny wszechwiata, jako
najpierwotniejsza podstawa tego, co istnieje. Jest to porz¹dek mi³oci, który
w koncepcji teologiczno-filozoficznej o. Paw³a A. F³orenskiego ujawnia siê wiatu poprzez metafizyczn¹ triadê Dobra, Prawdy i Piêkna, których nie mo¿na rozpatrywaæ osobno, gdy¿ obrazuj¹ jedno i to samo ¿ycie duchowe pod ró¿nymi
k¹tami31, a pe³ne poznanie prawdy mo¿liwe jest tylko gdy do poznania intelektualnego do³¹czy siê poznanie meta-intelektualne.
Ojciec Pawe³ zadaje sobie sprawê, ¿e rozum ludzki, poznaj¹c otaczaj¹c¹ rzeczywistoæ, ze wzglêdów metodologicznych musi dokonywaæ redukcji podczas
interpretacji otrzymywanych danych, innej w ka¿dym z obszarów: teologii, metafizyki, nauk przyrodniczych. Dlatego filozoficzna, rozumowa spekulacja pytaj¹ca o to, co by³o evn avrch/, czy o status transcendentalnych w³aciwoci bytu takich jak dobro, prawda i piêkno, jest, wed³ug niego, szczególnym przypadkiem,
ogólnego porz¹dku z ontologicznie pojmowan¹ mi³oci¹. Natomiast pytania
o prawa fizyczne dzia³aj¹ce w kosmosie od pocz¹tku jego czasowego istnienia,
domagaj¹ siê jeszcze wiêkszej metodologicznej redukcji, by ten wiat mo¿na by³o
badaæ i rozpoznawaæ. Przedstawiciele filozofii i nauk matematyczno-przyrodniczych, w przekonaniu rosyjskiego teologa, powinni mieæ wiadomoæ szerokiego horyzontu, jaki daje im wizja wiata z ontologicznie pierwsz¹ mi³oci¹32, z jednej strony, a z drugiej powinni dzia³aæ zgodnie z przyjêt¹ metod¹/metodami badanej dziedziny i nie przenosiæ bezkrytycznie schematów interpretacyjnych badanych przez nich obiektów na wiat wartoci ogólnych, a tym bardziej w przestrzeñ ontologicznej mi³oci33. Tylko takie ujêcie wizji filozoficznych i szczegó³owych badañ w naukach przyrodniczych, o czym przekonuje o. Pawe³, nie pozwoli na zagubienie tego, co spaja, co harmonizuje w perspektywie ogl¹du ca³oci i celu istnienia. Tylko takie rozpatrywanie problemów pozwoli na poznanie
Tam¿e, s. 64.
Jan Pawe³ II docenia³ próby ca³ociowego widzenia wiata o. Paw³a. W swojej encyklice
Fides et ratio wymienia go wród innych wielkich mylicieli. Przejawem owocnej relacji miêdzy
filozofi¹ a s³owem Bo¿ym s¹ te¿ mia³e poszukiwania podjête przez mylicieli bli¿szych nam
w czasie, sporód których chcia³bym […] w krêgu kultury wschodniej uczonych formatu W³adimira S. So³owjowa, Paw³a A. Florenskiego, Piotra J. Czaadajewa, W³adimira N. £osskiego, (pkt.
74). Papie¿, podkreli³ równie¿, ¿e chodzi mu pewien typ dzia³añ intelektualnych, niekoniecznie
o wszystkie wnioski, do których ci uczeni doszli.
33
Ojciec Pawe³ przeciwstawia siê psychologicznemu ujêciu problemu mi³oci, uznaj¹c je za
niewystarczaj¹ce. Dla unikniêcia nieporozumieñ konieczne wydaje siê podkrelenie ontologizmu
mi³oci, maj¹cego historyczne korzenie w staro¿ytnym realistycznym pojmowaniu ¿ycia. Filar…,
dz. cyt., s. 65, por. te¿ s. 70nn.
31

32
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Boga-Prawdy. Ka¿de inne dzia³anie jest nieuzasadnionym dzia³aniem zamykaj¹cym, wyznaczaj¹cym kres i granice ludzkim mo¿liwociom poznawczym, prowadzi do zagubienia i dezorientacji.
Ojciec Pawe³ F³orenski w swoich dociekaniach wychodzi od ludzkiego dowiadczenia ¿ycia jako ca³oci. Dlatego, w jego przekonaniu, objanienia przy
pomocy praw cis³ej logiki czy definicji podaj¹cych, co jest co, nie wyczerpuj¹
opisu rzeczywistoci. Rosyjski teolog w pierwszych etapach przekonywania
w swojej teodycei, problem istnienia Boga sformu³owa³ w trybie warunkowym.
Jeli jest Bóg  a stawa³o siê to dla mnie czym oczywistym  to, z koniecznoci,
musi On byæ absolutn¹ mi³oci¹. Jednak mi³oæ nie jest cech¹ Boga. […] Bóg
jest istot¹ absolutn¹, dlatego ¿e jest On substancjalnym aktem mi³oci, aktemsubstancj¹34.
Tryb warunkowy tego zdania by³ dla o. Paw³a koniecznoci¹ metodologiczn¹, poniewa¿ poznanie teoretyczne (abstrakcyjne) uniemo¿liwia sformu³owanie
zdania: Bóg istnieje. Natomiast przejcie do poznania praktycznego (konkretnego) w wiat wiedzy intuicyjno-dyskursywnej powoduje, ¿e warunkowoæ zdania
Bóg istnie, topi siê i rozp³ywa35.
Pozostaje teraz rozpatrzyæ, w jaki sposób o. Pawe³ A. F³orenski próbuje, na
tyle na ile to mo¿liwe, przybli¿yæ siê do ku przyjêciu stwierdzenia, i¿ Bóg jest
substancjalnym aktem mi³oci, aktem-substancj¹36, czyli na pocz¹tek, w jaki sposób Bóg Ojciec udziela siebie Synowi, ten udziela siebie Ojcu w Duchu wiêtym. Na pocz¹tek przytoczmy wywód o. Paw³a uzasadniaj¹cy korzyci poznawcze z przekroczenia prawa logicznej to¿samoci A=A. Wywód ten pomóg³ teologowi, jakkolwiek nie u¿ywa imion osób Trójcy Przenajwiêtszej, uzasadniæ jego
homoouzjañsk¹ i opart¹ na perykopie w. Mateusza wizjê tajemnicy Boga. Zamiast pustej, martwej i formalnej samo-to¿samoci «A=A», moc¹ której A powinno samolubnie, pewnie, egoistycznie wykluczaæ wszelkie nie-A, otrzymalimy
bogat¹ w treæ, pe³n¹ ¿ycia, realn¹ samo-to¿samoæ A jako czego, co wiecznie
siebie odrzucaj¹c, w swoim samo-odrzuceniu wiecznie siebie otrzymuje. Jeli
w pierwszym przypadku A jest A (A=A) jako nastêpstwo wykluczenia z niego
wszystkiego (równie¿ jego samego w jego konkretnoci!), to teraz A jest A poprzez potwierdzenie siebie jako nie-A, poprzez przyswojenie i asymilacjê wszystkiego. Staje siê przez to zrozumia³e, jaki jest sam przez siebie dowodzony Podmiot i na czym polega owa dowodliwoæ, jeli, rzecz jasna, Podmiot ów w ogóle
Filar…, dz. cyt., s. 62.
Ojciec P. F³orenski zdaje sobie sprawê, ¿e przejcie od trybu warunkowego do pewnoci
jest indywidualnym aktem woli, a nie samo-narzucajac¹ siê procedur¹ wynikania. „To, co dla dowiadczaj¹cego okazuje siê wiedz¹ absolutn¹, dla teoretyka pozostaje wy³¹cznie przed³u¿eniem
probabilizmu, tam¿e.
36
Filar…, dz. cyt., s. 45, 62, 65.
34
35
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istnieje. Jest on taki, ¿e jest A i nie-A. Oznaczymy dla jasnoci nie-A przez B.
Czym jest B? B jest B, ale ono samo by³oby lepym B, gdyby nie by³o jednoczenie nie-B. Czym jest nie-B? Gdyby by³o ono po prostu A, to A i B by³yby wówczas to¿same. A, bêd¹ce A i B, by³oby tylko jednym, prostym, czystym A, dok³adnie tak samo jak i B. (Jak zobaczymy, w herezjologii odpowiada to modalizmowi,
sabelianizmowi itp.). A¿eby nie by³o prostej tautologii «A=A», a¿eby by³a realna
równoæ «A jest A, albowiem A jest nie-A», konieczne jest, a¿eby B samo by³o
realnoci¹, tzn. a¿eby B by³o jednoczenie B i nie-B; to ostatnie, tzn. nie-B, dla
wiêkszej jasnoci, oznaczymy przez C. Poprzez C kr¹g mo¿e zostaæ zamkniêty,
albowiem w jego «innym»  w «nie-C»  A odnajduje siebie jako A. W B przestaj¹c byæ A, A od innego, ale nie od tego, do którego jest porównywane, tzn. nie
od C, w sposób zaporedniczony otrzymuje siebie, ale ju¿ jako co «dowiedzionego», ustalonego. To samo odnosi siê tak¿e do ka¿dego z podmiotów A, B, C
w ich wzajemnych troistych stosunkach37.
Jakkolwiek dla kogo nieoczytanego w literaturze dotycz¹cej logiki jest to
jêzyk doæ specyficzny, to opis ten mo¿na odnieæ do treci pojêcia perychoreza
trynitarna38. Jest to próba wnikniêcia w ¿ycie wewnêtrzne Trójcy, która opiera
siê na przekonaniu, i¿ w Bogu trwa dynamiczna wymiana mi³oci, poniewa¿ tylko mi³oæ mo¿e w tak doskona³y sposób ³¹czyæ to, co jest oddzielone. To w³anie udzielaj¹ca siê, od A (Bóg Ojciec) przez B (Syn) ku C (Duch wiêty) i dalej
ku A (Ojciec), mi³oæ jest tym, co zosta³o okrelone jako akt-substancja, czyli
istota Boga i podstawa stworzenia39. By bardziej tê myl przybli¿yæ mo¿na
stwierdziæ, ¿e podstaw¹ istnienia tego, co stworzone s¹ po³¹czone i zharmonizowane w Bogu przeciwieñstwa aktu-substancji, zmiennoci-sta³oci, dynamikibezruchu, poruszyciela-nieporuszonego, wydawania-przyjmowania. Ojciec Pawe³
A. F³orenski opiera swój wywód na przekonaniu, ¿e Bóg, albo Prawda, nie tylko
posiada mi³oæ, lecz przede wszystkim «Bóg jest mi³oci¹» (por. 1J 4,8.16), a Syn
jest wspó³istotny (o`moou`sionüì) Ojcu, co do bóstwa. Po³¹czenie przes³ania z Mateuszowej perykopy (Mt 11,27-30) oraz logiki, ku której uprawnia przekroczenie
prawa samo-to¿samoci, pozwala wejæ cz³owiekowi w Prawdê Trójcy. Nie jest
to prawda o Bogu w sensie dos³ownym, ale proces modlitewnego przebywania
w prawdzie Boga. W swoich dociekaniach o. Pawe³ k³adzie nacisk na ci¹g³e dynamiczne wzajemne udzielanie siê osób Boskich, to te wzajemne odniesienia, relacje wraz z podmiotami ich zaistnienia s¹ nazwane aktem-substancj¹. To Ojciec
wydaje siebie Synowi po to by w Duchu otrzymaæ siebie przez Syna; to Syn
Filar , dz. cyt., s. 44.
Por. K. Rahner, H. Vorgrimler, Ma³y s³ownik teologiczny, t³um. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987, s. 323; G. O’Collins, E.G. Farrugia, Leksykon pojêæ teologicznych i kocielnych z indeksem angielsko-polskim, t³um. J. O¿óg, B. ¯ak, Kraków 2002, s. 130.
39
Kr¹g udzielania mi³oci mo¿na rozpocz¹æ od dowolnej osoby Boskiej, dla logiki wywodu
nie ma to znaczenia.
37

38
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oddaje siebie Ojcu, by w Duchu otrzymaæ pe³niê siebie. Jest to dynamika mi³oci, za przyczyn¹ której jeden wydaje siebie drugiemu, by poprzez zaporedniczenie w trzecim otrzymaæ pe³niê siebie, co okrela o. Pawe³ w s³owach: […]
trzy hipostazy czyni¹ wiecznie jedna drug¹ tym, czym wiecznie s¹. Tylko w jednoci Trzech ka¿da hipostaza otrzymuje absolutne potwierdzenie, które ustanawia j¹ jako tak¹. Na zewn¹trz Trzech nie ma ¿adnej z nich nie ma podmiotu
Prawdy40. Tak, wiêc, o czym przekonuje o. Pawe³ A. F³orenski, w historii zbawienia jawi siê Trójjedna Prawda, Bóg z mi³oci¹ sam wychodzi ku cz³owiekowi, aby cz³owiek móg³ go poznaæ.
Nie jest specjalnie odkrywczym stwierdzenie, i¿ interpretacja antropologiczna, kim i jakim jest cz³owiek zale¿y od przyjêtego w danej teologii obrazu Boga.
W szczególny sposób przekonuje o tym w swojej twórczoci Ian G. Barbour41.
Je¿eli o. Pawe³ w swoich dociekaniach nad ¿yciem wewnêtrznym Trójcy przyjmuje zasadê wspó³istotnoci, to jest ona równie¿ zasad¹ odpowiedzi na pytanie,
jak mogê dowiadczyæ Trójjedynej mi³oci?42 Pierwsza narzucaj¹ca siê odpowied
wyp³ywaj¹ca ze róde³ antropologii teologicznej prawos³awia: cz³owiek najg³êbiej rozpozna Boga w sobie, jako ¿e zosta³ stworzony na Jego obraz i ma realizowaæ w sobie Jego podobieñstwo.
EKONOMIA MI£OCI
Mi³oæ prawdziwa jest wyjciem z tego, co empiryczne i przejciem do nowej rzeczywistoci.43

Teologia i filozofia rosyjska w swojej refleksji opieraj¹ siê na wizji cz³owieka, która jest g³êboko osadzona biblijnie z wykorzystaniem osi¹gniêæ zwi¹zanych
z wejciem orêdzia chrzecijañskiego w wiat kultury helleñskiej44. Wypracowana przez o. Paw³a A. F³orenskiego wizja cz³owieka nie odwo³uje siê do dokonañ
Boecjusza, czy Kartezjusza45, nie szuka³ on pe³nej cis³oci w odpowiedzi na
pytanie: Kim jest cz³owiek?, ale zastanawia³ siê nad problemem: jak zachowuje
Filar , dz. cyt., s. 46.
Mity, modele, paradygmaty. Studium porównawcze nauk przyrodniczych i religii, t³um.
M. Kroniak, Kraków 1984, s. 192221.
42
Por. przypis 22.
43
Filar…, dz. cyt., s. 75.
44
Por. Zdzis³aw J. Kijas, Homo Creatus est, dz. cyt., ten¿e, Cz³owiek «obrazem i podobieñstwem» Boga w prawos³awnej teologii Paw³a Florenskiego, W nurcie franciszkañskim, nr 4, 1995
s. 6886; H. Pietras, Pocz¹tki teologii Kocio³a, Kraków 2000; J.N.D. Kelly, Pocz¹tki doktryny
chrzecijañskiej, t³um. J. Mrukówna, Warszawa 1988.
45
Pojêcie osoby, na okrelenie istoty ludzkiej, kszta³towa³o siê w pierwszych wiekach chrzecijañstwa odmiennie na Wschodzie i Zachodzie. W syntetyczny sposób ujmuje to zagadnienie jezuita, kardyna³ Tomá pidlík, Myl rosyjska , dz. cyt., szczególnie s. 22–31.
40

41
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on to¿samoæ? przy ci¹g³ej zmiennoci w sobie jak i wobec warunków zewnêtrznych. Rosyjski uczony konkluduje: Danie pojêcia osoby nie jest mo¿liwe, albowiem tym w³anie ró¿ni siê ona od rzeczy, ¿e, w przeciwieñstwie do tej ostatniej,
podlegaj¹cej pojêciu i dlatego zrozumia³ej, jest ona niezrozumia³a, przekracza granice wszelkiego pojêcia, jest transcendentna w stosunku do ka¿dego pojêcia 46. Ojciec Pawe³ w duchu filozofii i teologii rosyjskiej przyjmuje definicjê osoby-istnienia otwartego47 w postaci niedookrelonego ostatecznie opisu, jako ¿e
cz³owiek przed Bogiem jest tym, który w ci¹g³ym procesie zmian staje siê tym,
czym sam Bóg chce, aby siê sta³48. Odpowied na pytanie o status ontyczny cz³owieka jest refleksj¹ nad podstawowym za³o¿eniem antropologii Kocio³a
Wschodniego, jak cz³owiek jest obrazem Boga i jak staje jego podobieñstwem
w procesie dochodzenia do bycia przebóstwionym49, a jest to proces dojrzewania
w Duchu50.
Ojciec Pawe³ przekonuje, i¿ dynamika wewnêtrznego ¿ycia Trójjedynego
poprzez mi³oæ, która musi siê udzielaæ i jest pierwsz¹ zasad¹ wiata stworzonego, odnosi siê równie¿ do cz³owieka. Cz³owieka, który bêd¹c obrazem Boga
odzwierciedla w sobie pe³niê Boskiego ¿ycia. Oczywicie na tyle, na ile ca³oæ
46
Ojciec Pawe³ podkrela, i¿ wprowadzone przez niego pojêcie to¿samoci numerycznej, zastosowane w opisie osoby, jest z zasady niedookrelone, w ci¹gu dalszym przytoczonego cytatu
stwierdza, ¿e poznanie osoby mo¿e siê dokonywaæ tylko na sposób symboliczny  oczywicie przy
platoñskim rozumieniu symbolu, jako realnym uczestnictwie tego, co jest w symbolu przedstawiane. Zob. ci¹g dalszy: Mo¿na co najwy¿ej stworzyæ «symbol» podstawowej charakterystyki osoby
albo «znak», «s³owo», i nie definiuj¹c go, wprowadziæ formalnie do systemu innych s³ów, i uczyniæ tak, a¿eby poddawa³o siê ono ogólnym operacjom nad symbolami, jak gdyby rzeczywicie
by³o znakiem pojêcia. Co siê tyczy treci owego symbolu, to nie mo¿e byæ ona intelektualna, lecz
jedynie bezporednio prze¿ywana w dowiadczeniu samo-to¿samoci, w aktywnym samo-tworzeniu osoby, w to¿samoci duchowej samo-wiadomoci. Oto, dlaczego termin to¿samoæ numeryczna jest tyko symbolem, a nie pojêciem. Filar…, dz. cyt., s. 70.
47
Ojciec P. F³orenski w swoje pracy polemizuje z monadologi¹ G.W. Leibniza. Por. Filar…,
dz. cyt., s. 65, 69.
48
Mo¿na powiedzieæ, i¿: „Wed³ug, opieraj¹cych siê na Pimie wiêtymi i filozofii Platona
Ojców Kocio³a, osoba to nie to, co mam, co jest, ale to, co siê staje, co bêdzie pomiêdzy tym, co
indywidualne a tym, co wspólne. W swoim stawaniu cz³owiek jest zawsze czym akcydentalnym,
istniej¹cym dziêki ³asce Boga. Mo¿na go okreliæ w danym momencie, który jest zwi¹zany z poprzednimi takimi momentami, ale nie jest mo¿liwe ogarniêcie go jako ca³oci. Zawsze poznajemy
istotê ludzk¹ jako czêæ ca³oci i na tyle, na ile ca³oæ mo¿e byæ realizowana przez czêci”.
E. Kotkowska, Podstawy sprzeciwu wobec form wykluczenia spo³ecznego, wed³ug Simone Weil,
Spo³eczeñstwo i Koció³. Pañstwo i Koció³ wobec aktualnych form wykluczenia i marginalizacji ludzi, red. Józef Baniak, t. 3, Poznañ 2006, s. 205206.
49
Historiozbawcz¹ antropologiê obrazu i podobieñstwa streszcza w jednym zdaniu z³ota regu³a patrystyczna, i¿ Chrystus sta³ siê cz³owiekiem, bymy my mogli staæ siê bogami. J. Naumowicz,
w artykule: Wcielenie Boga i zbawienie cz³owieka. Z³ota regu³a soteriologii patrystycznej, Warszawskie Studia Teologiczne nr 13, 2000, s. 1730, przedstawia autorów tego¿ stwierdzenia i podaje bibliografiê zagadnienia.
50
Filar…, dz. cyt., s. 70, J. Naumowicz, Wcielenie Boga i zbawienie cz³owieka , dz. cyt., s. 26.
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mo¿e byæ odzwierciedlona przez czêci. Natomiast poprzez ideê podobieñstwa
myl rosyjska opisuje proces realizacji w czasie ludzkiego d¹¿enia do bycia przebóstwionym. Dla o. Paw³a ponownie jest to teologiczno-filozoficzna interpretacja perykopy z Ewangelii w. Mateusza, a szczególnie jej drugiej czêci: Wszystko przekaza³ Mi Ojciec mój. Nikt te¿ nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie
zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawiæ. Przyjdcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci¹¿eni jestecie, a Ja was pokrzepiê. Wecie moje jarzmo na
siebie i uczcie siê ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest s³odkie, a moje brzemiê lekkie (Mt 11,27-30).
Ojciec Pawe³ swoj¹ teologiê opiera na szukaniu racji pytania, najdalej jak
tylko rozum ludzki owiecony prawd¹ Objawienia potrafi pytaæ, jakim jawi siê
cz³owiek w relacji do Boga? Boga, który zawsze, jako pierwszy wychodzi ku
cz³owiekowi, i to nie abstrakcyjnemu filozoficznemu fenomenowi, ale cz³owiekowi, który trudzi siê, jest obci¹¿ony troskami, czy cierpieniem ponad miarê.
W nauczaniu o. Paw³a ku takiemu cz³owiekowi, prze¿ywaj¹cemu swoje antynomiczne tu i teraz w pocie czo³a i bólach rodzenia (Rdz 3,1617), Trójjedyny
Bóg zwraca siê mi³oci¹ i takim cz³owiekiem siê cieszy, jakkolwiek odrzuca
jego grzech. Przedstawione przekonanie przebija przez s³owa o. Paw³a: Bóg,
znaj¹cy mnie jako swoje stworzenie; kochaj¹cy mnie przez Syna jako swój «obraz», jako swojego Syna; ciesz¹cy siê mn¹ w Duchu wiêtym jako swoim «podobieñstwem», aktywnie zna, kocha i cieszy siê mn¹, albowiem jestem Mu
dany51. Bóg, poprzez swoj¹ mi³oæ skierowan¹ przez Syna w Duchu ku stworzeniu poznaje cz³owieka, a w jaki sposób cz³owiek i Bóg poznaj¹ siebie we
wzajemnej relacji mi³oci? Jak mo¿na opisaæ to poznanie  z jednej strony doskona³e, gdy podmiotem poznaj¹cym jest Trójjedyny Bóg, z drugiej strony
cz¹stkowe, niepe³ne, gdy podmiotem poznaj¹cym jest cz³owiek-indywiduum,
ale zakorzenione we wspólnocie52?
Ojciec Pawe³, którego filozofia i teologia s¹ osadzone w filozofii Platona, jest
przedstawicielem pogl¹du, ¿e to, co poznajemy, w pe³ni poznajemy dziêki intuicji, która jest bezporedni¹ kontemplacj¹ ¿ywej rzeczywistoci, tak¹ jak¹ ona jest
w sobie53, by zacytowaæ rosyjskiego filozofa Miko³aja £osskiego. Rzeczywistoæ
poznajemy, wed³ug przedstawicieli filozofii rosyjskiej, dziêki aktowi wewnêtrz-

Filar , dz. cyt., s. 65.
Ojciec Pawe³ nie przyjmuje pogl¹dów filozoficznych G.W. Leibniza interpretuj¹cych cz³owieka jako zamkniêt¹ monadê ani wszystkich tych nurtów filozoficznych Europy Zachodniej, które doprowadzi³y do skrajnego liberalizmu i indywidualizmu oraz atomizacji ¿ycia spo³ecznego.
Cz³owiek jest dla niego koniecznie wspólnotowy  dok³adniejszy opis tego zagadnienia wykracza
poza ramy tego artyku³u.
53
M. £osski, Historia filozofii rosyjskiej, dz. cyt., s. 201.
51

52
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nego zjednoczenia poznawanego z poznawanym54. Jest to mo¿liwe dziêki przyjêtemu przekonaniu o wspó³istotnoci55 rzeczywistoci Boskiej Osób Trójcy
i wspó³istotnoci rzeczywistoci ludzkiej w Synu Bo¿ym z ludmi. S¹ to przes³anki, na podstawie których Pawe³ F³orenski mo¿e stwierdziæ: Prawdziwe poznanie Prawdy, tzn. przyswojenie sobie samej Prawdy jest zatem realnym wchodzeniem do wnêtrza Bo¿ej Trójjedni, a nie tylko idealnym dotykaniem jego formy
zewnêtrznej56. Rosyjski teolog stoi na stanowisku, ¿e dziêki intuicji cz³owiek
mo¿e realnie poznawaæ rzeczywistoæ transcendentn¹. Jest to poznanie nie
w sensie intelektualnym, lecz poznanie w sensie biblijnym57, st¹d s³owa o realnym wchodzeniu do wnêtrza Bo¿ej Trójcy. Ojciec Pawe³ jest wierny w tym wzglêdzie przes³aniu Ojców Kocio³a, a szczególnie w. Grzegorza z Nyssy, z którego
dzie³a zamieci³ cytat na stronie tytu³owej Filaru i podpory Prawdy: wiedza staje siê mi³oci¹ 58. Warto jednak podkreliæ, ¿e mimo takiego stwierdzenia cz³owiek wprawdzie siêga bezporednio Prawdy w wewnêtrznym ¿yciu Osób Boskich, ale poprzez konieczne porednictwo Syna Bo¿ego59. To w³anie On w swoim
cz³owieczeñstwie objawia Prawdê (komu Syn chce objawiæ, Mt 11,27). Cz³owiek
jako stworzenie, jakkolwiek objête Bo¿¹ mi³oci¹, która jest pe³nym poznaniem,
nie przekracza granicy unii hipostatycznej. Staje siê on dziêki uczestnictwu
w Prawdzie, bo tym jest biblijne poznanie – przebóstwionym, ale nie Bogiem.
Ojciec Pawe³ F³orenski streszcza to przekonanie w kilku s³owach: Dlatego prawdziwe poznanie  poznanie Prawdy  mo¿liwe jest tylko poprzez przeistoczenie
cz³owieka, poprzez jego przebóstwienie, poprzez zdobywanie mi³oci jako boskiej
istoty: kto nie z Bogiem, ten nie zna Boga. W mi³oci i tylko w mi³oci mo¿liwe
jest rzeczywiste poznanie Prawdy60. Dziêki temu procesowi ci¹g³ej przemiany
cz³owiek staje siê przebóstwionym, czyli zdolnym do ci¹g³ego dynamicznego
poznawania niepoznawalnej Tajemnicy Boga, który oczekuje wzajemnoci61.
Odpowiedzi¹ na mi³oæ mo¿e byæ tylko mi³oæ, wiêc ten, który siêga prawdy
i Prawdy musi daæ wiadectwo ¿yciem, ca³ym swoim ¿yciem, myl¹, mow¹
i uczynkiem. Oznacza to, ¿e cz³owiek, realizuj¹c ideê podobieñstwa, wchodzi
W przypisie 86 P. F³orenski podaje bibliografie literatury rosyjskiej przedstawiaj¹cej pojêcia wychodzenia z siebie i wchodzenia obiektu poznania, por. Filar…, dz. cyt., s. 509.
55
Por. przypis. 17.
56
Filar…, dz. cyt., s. 64.
57
Por. J. Corbon, A. Vanhoye, Poznaæ, w: S³ownik teologii Biblijnej, red. Xavier Leon-Dufour, t³um. K. Romaniuk, Poznañ 1990, s. 749753 oraz Poznanie Boga w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i inni, Kraków 2002, s. 943–948.
58
Te s³owa to cytat z Dialogu o duszy i zmartwychwstaniu, Patrologia Graeca, J.P. Migne,
Pary¿ 1863, tom 46, kol. 96, linia 37.
59
Cz³owiek, jako stworzenie pochodz¹ce od Trójjedynego Boga nigdy nie stanie siê wspó³istotny Ojcu.
60
Filar…, dz. cyt., s. 64.
61
W przekonaniu o. Paw³a, Bóg jako Bóg zazdrosny, chroni swoje stworzenie i domaga siê
wzajemnoci. Por. XIII. List dwunasty. Zazdroæ, w: Filar…, dz. cyt., s. 361-374.
54
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w kr¹g darów i tajemniczej wymiany: wed³ug o. Paw³a: Nie mo¿na tutaj mówiæ,
co jest przyczyn¹, a co skutkiem, dlatego ¿e zarówno przyczyna, jak i skutek stanowi¹ strony jednego i tego samego tajemniczego faktu  wchodzenia Boga we
mnie jako podmiotu filozofuj¹cego i mojego wchodzenia w Boga jako Prawdy
obiektywnej 62. Bóg poznaje cz³owieka i cz³owiek poznaje Boga, poznanie to nie
jest tym samym, gdy jest rozpatrywane od strony Trójcy i gdy jest rozpatrywane
od strony cz³owieka. A jednak jest wed³ug o. Paw³a poznaniem wzajemnym. Bóg
raduje siê ka¿dym odwzajemnionym aktem mi³oci, a ka¿dy akt mi³oci przybli¿a cz³owieka do Prawdy, ¿e Bóg jest Mi³oci¹. Donios³oæ koncepcji o. Paw³a
F³orenskiego polega na próbie przedstawienia dynamicznej relacji objawiania siê
Boga cz³owiekowi i jego odpowiedzi. Rosyjski filozof wykorzystuje do tego
opisu swoje refleksje dotycz¹ce próby poznania ¿ycia wewnêtrznego Trójcy,
aktu-substancji, poniewa¿ cz³owiek jest obrazem Boga.
Wywód o. Paw³a przedstawia siê nastêpuj¹co: cz³owiek wg³êbiaj¹c siê
w siebie i jednoczenie wychodz¹c poza swoje egocentryczne «Ja», dowiadcza
siebie nie tylko jako Ja(A) ale te¿ jako nie-Ja(~A). Rosyjski filozof przekonuje,
i¿ cz³owiek jest istnieniem otwartym, ci¹gle wchodz¹cym w siebie i jednoczenie wychodz¹cym poza siebie63. Dlatego poznaj¹ce Ja(A) staje siê nie-JA(~A)
i jest wspó³uczestnictwem w drugim, poprzez które staje siê w nim Ty(B), czyli
ma udzia³ byciu innego. W sobie cz³owiek dowiadcza relacji z drugim (cz³owiekiem, Bogiem) i ta relacja nie jest ani tym drugim, ani te¿ nie jest nim (cz³owiekiem) st¹d relacja dowiadczana w sobie staje siê nie-Ty(~B). Ta realnoæ nieTy(~B) w cz³owieku wchodz¹cym w relacjê jawi siê mu jako nowa rzeczywistoæ
On(C), która zreflektowana i kontemplowana, poprzez zaporedniczenie w Ty,
staje siê nie-C(~C), czyli zobiektywizowanym i przedmiotowym, zaporedniczonym poprzez relacjê z tym, co zewnêtrzne, odzyskanym  «Ja». Nie jest to «Ja»
to¿same dos³ownie z pierwotnym «Ja», jest to «Ja» odzyskane poprzez zaporedniczenie w drugim, co schematycznie mo¿na przedstawiæ w nastêpuj¹cy sposób:
JA ~JA=TY ~TY=ON ~ON=ODZYSKANE JA
Ta misterna konstrukcja, zasada to¿samoci numerycznej, oparta jest na prawach logiki, ale z przyjêciem przekroczenia prawa to¿samoci rodzajowej AºA,
poniewa¿ w odniesieniu do osoby Aº ~A. Przedstawiona wy¿ej struktura jest zabiegiem metodologicznym zastosowanym po to, aby ³atwiej by³o przyj¹æ wywód
o. Paw³a z uwzglêdnieniem ontologicznie pojmowanej mi³oci, dziêki której istnienie zyskuje swoj¹ wartoæ, a cz³owiek poznaje Boga.
Filar , dz. cyt., s. 64.
Tylko taka wizja cz³owieka, nie niszczy jego sta³ego odniesienia do siebie, innych i transcendencji. Proces ci¹g³ego samopoznania cz³owieka i wchodzenia w relacje jest ci¹g³ym dynamicznym ruchem, w czasie i przestrzeni.
62

63
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Zgodnie z przekonaniem o. Paw³a, bycie cz³owieka, jego istnienie to dynamiczna wymiana darów, której nie sposób obj¹æ w statycznych opisach. Dlatego
jedno ¿ycie duchowe zapodmiotowione w «Ja» musi byæ dostrzegane i opisywane w ró¿nych aspektach, pod ró¿nymi k¹tami. Bo¿a mi³oæ jawi siê poznaj¹cemu
j¹ w sobie podmiotowi najpierw poprzez Prawdê  ¯ycie duchowe jako wychodz¹ce z Ja, maj¹ce swój orodek w Ja, jest Prawd¹. Bóg zaproszony wchodzi
w ¿ycie cz³owieka i jest to: Postrzegane jako bezporednie dzia³anie drugiego
[wtedy] jest ono Dobrem. Dobrem, które przemienia i poprzez cz³owieka przyjmuj¹cego dary Trójjedynego, mo¿e byæ z zewn¹trz postrzegane i: Kontemplowane przedmiotowo przez trzeciego, jako promieniuj¹ce na zewn¹trz [wtedy] jest
Piêknem64. To postrzeganie zewnêtrzne wed³ug o. Paw³a mo¿e byæ dwojakiego
rodzaju. Po pierwsze cz³owiek postrzega w sobie piêkno, poniewa¿ odkrywa
w sobie ³askê, niezas³u¿ony dar, wed³ug którego ¿yje. Jednoczenie ci, którzy postrzegaj¹ jego bycie, dostrzegaj¹ to wewnêtrzne piêkno, taki cz³owiek po prostu
jest piêkny piêknem, którego nie mo¿na zniszczyæ ani upodliæ, poniewa¿ przez
nie objawia siê Piêkno, a poprzez nie Dobro i Prawda65.
Wróæmy teraz do podstawowego pytania omawianego problemu. Jak cz³owiek dowiadcza Bo¿ej objawiaj¹cej siê wiatu mi³oci? Rosyjski uczony konkluduje: Prawda objawiona jest mi³oci¹. Mi³oæ urzeczywistniona jest piêknem.
Urzeczywistniona mi³oæ poprzez Prawdê, Dobro i Piêkno to chrzecijañska praxis (pra/xijü)ì w ka¿dej dziedzinie ¿ycia, od poznania intelektualnego po prze¿ycie
mistyczne. Praxis (pra/xij), któr¹ cz³owiek realizuje poprzez akty mi³osierdzia
wobec siebie, innych i wiata. To jest jedyny sprawdzian prawdziwoci przebywania w obecnoci Boga. Jedyny sprawdzian, czy: moja mi³oæ jest dzia³aniem
Boga we mnie i moim dzia³aniem w Bogu; Czyli faktycznie to wzajemne oddzia³ywanie jest zasad¹ mojego zjednoczenia z Boskim ¿yciem i bytem, tzn. z prawdziw¹ mi³oci¹, albowiem bezwarunkowa prawdziwoæ Boga objawia siê w³anie w mi³oci66. Oznacza to, ¿e prawdziw¹ mi³oæ mo¿na poznaæ tylko przez
mi³oæ, jakkolwiek ró¿ne jej aspekty mo¿emy poznawaæ poprzez Dobro, Prawdê i Piêkno.
Ostatecznie mo¿na zakoñczyæ ten wywód zdaniem pojawiaj¹cym siê na koñcu matematycznych dociekañ, co by³o do otrzymania.
Filar , dz. cyt., s. 64.
Ojciec Pawe³ podsumowuje przedstawiane wywody w jednej krótkiej formule: «Prawda,
Dobro i Piêkno». Ta metafizyczna triada nie mieci w sobie trzech ró¿nych zasad, lecz jedn¹, Filar , dz. cyt., s. 64. Wspomniany ju¿ we wprowadzeniu H.U. von Bathasar zastanawiaj¹c siê nad
wzajemnymi relacjami Dobra, Prawdy i Piêkna stwierdza: Prawda, dobro i piêkno s¹ tak bardzo
transcendentnymi cechami bytu, ¿e mo¿na je poj¹æ tylko wzajemnie w sobie i wzajemnie przez
siebie. Podstawy tego¿ pojmowania podaje w: Teologika, t. 1, Prawda wiata, Kraków 2005,
s. 200–208, cytat s. 207.
66
Filar…, dz. cyt., s. 64–65.
64
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*
W rozproszonym, zatomizowanym i pe³nym sprzecznoci wiecie, wizja rzeczywistoci o. Paw³a A. F³orenskiego jawi siê jako spójna i przekonywuj¹ca.
Oczywicie koniecznego kroku w stronê aktu wiary musi dokonaæ ka¿dy indywidualnie. Rosyjski teolog i filozof, jako ¿e wychodzi w swoich dociekaniach
od ludzkiego dowiadczania wiata i transcendencji, uwzglêdnia ten aspekt
w swojej koncepcji. Przyjêcie koniecznych warunków poznania Bo¿ej Trójjedynej mi³oci prowadzi do faktycznego poznania Prawdy, Dobra i Piêkna. Cz³owiek
jako podmiot poznaj¹cy, który potrafi wyjæ poza swoje egocentryczne Ja d¹¿y
do prawdy, dzia³a dobro67 i jawi siê jako piêkny w tym dzia³aniu. Tylko w ten
sposób ma udzia³ w Synu, który jest wspó³istotny co do bóstwa Ojcu i Duchowi,
a co do cz³owieczeñstwa  nam ludziom.

NOTA BIBLIOGRAFICZNA
Pawe³ Aleksandrowicz F³orenski [Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷ Ôëîðåíñêèé]
Urodzi³ siê w styczniu 1882 roku, zmar³ rozstrzelany niedaleko Leningradu
8 grudnia 1937 roku68. By³ rosyjskim prawos³awnym ksiêdzem, mê¿em i ojcem,
teologiem, filozofem, matematykiem i naukowcem w dziedzinie nauk przyrodniczych, zosta³ nazwany Leonardem da Vinci Pó³nocy. Swoj¹ m³odoæ spêdzi³
w Azerbejd¿anie w rodzinnej atmosferze przepe³nionej afirmacj¹ kultury europejskiej a szczególnie jej osi¹gniêæ naukowych i artystycznych. O tego ducha
jego wychowania dba³a szczególnie jego matka Olga Saparowa, potomkini gruziñskiej arystokracji i ojciec Aleksander F³orenski, in¿ynier buduj¹cy drogi ¿elazne na Kaukazie. Swoj¹ szkoln¹ edukacjê rozpocz¹³ w gimnazjum w Tbilisi
i kontynuowa³ j¹ dalej w Moskwie. Studiowa³ równoczenie matematykê i filozofiê na Uniwersytecie Moskiewskim. W 1904 odmówi³ przyjêcia asystentury na
tym¿e Uniwersytecie i rozpocz¹³ studia w Siergiejew Posad, by ostatecznie zostaæ docentem Katedry Historii Filozofii Moskiewskiej Akademii Duchownej.
Jego g³ówna praca to Filar i podpora prawdy. Próba teodycei prawos³awnej
w dwunastu listach. Tytu³ nawi¹zuje do Pierwszego Listu do Tymoteusza, a sama
ksi¹¿ka jest refleksj¹ zg³êbiaj¹c¹ tematy wiary, Boga, który jest Mi³oci¹, Kocio³a, cz³owieka, eschatologii i m¹droci. Po rewolucji padziernikowej o. F³oren67
Cz³owiek dzia³aj¹cy dobro, poznaje prawdê i jest piêkny, w szczególny sposób widzi tê
prawdê w postawie starca Izydora, któremu powieci³ ksi¹¿kê Sól ziemi, t³um. H. Paprocki, Bia³ystok 1996.
68
Data ta d³ugo nie by³a znana  dopiero po otworzeniu archiwów NKWD uda³ siê odnaleæ
odpowiednie dokumenty. ród³o: Internet, fotokopie nakazu rozstrzelania.
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ski dodatkowo rozpoczyna pracê jako naukowiec i in¿ynier, nie zdejmuj¹c swojego stroju duchownego. Miêdzy innymi kieruje laboratorium zwi¹zanym z badaniami nad elektryfikacj¹, ma posadê w Katedrze Analizy Przestrzeni Uniwersytetu Moskiewskiego. Jeszcze przed rewolucj¹ napisa³ pracê o geometrycznej
interpretacji relatywistycznej teorii wzglêdnoci Alberta Einsteina, ale mo¿na powiedzieæ, ¿e ci¹gle myla³ o takiej wizji wiata, która po³¹czy w jedno matematyczny, fizyczny i humanistyczny, jak równie¿ transcendentalny punkt widzenia.
Pragn¹³ przekonaæ wszystkich ludzi nauki, ¿e naukowe widzenia wiata domaga
siê rozszerzenia o moralny i transcendentalny wymiar rzeczywistoci.
Pierwszy raz aresztowano go w 1925 roku nastêpnie 1933, wtedy zosta³ skazany na dziesiêæ lat obozu pracy. Póniej zosta³ przeniesiony do ³agru za³o¿onego w starym klasztorze na Wyspach So³owieckich na Morzu Bia³ym, tam dalej
kontynuowa³ badania nad pozyskiwaniem jodu z glonów. Rozstrzelano go dnia
8 grudnia 1937 roku dwadziecia kilometrów od Sankt Petersburga, w tamtym
czasie Leningradu.
Przez ca³e swoje ¿ycie o. Pawe³ Aleksandrowicz F³orenski, spadkobierca
myli Atanazego i Ojców kapadockich, rozmyla³ i pracowa³ nad definicj¹ Bo¿ej
Mi³oci, poniewa¿ mi³oæ i akceptacja s¹ tym, czego ludzie najbardziej potrzebuj¹ w rozproszonym wiecie, a szczególnie potrzebuj¹ Mi³oci, której mo¿na
dowiadczyæ poprzez akt Bo¿ego stworzenia. To, co by³o najbardziej charakterystyczne dla o. Paw³a F³orenskiego to jego medytacyjne spojrzenie na ca³oæ
w aspekcie jednoci tego, co jest i jest poznawalne na sposób naukowy, estetyczny czy moralny. Tylko przy akceptacji tych wszystkich trzech dróg razem, mo¿emy dowiadczyæ Bo¿ego aktu kreacji i zwi¹zanej z tym jego Mi³oci69. Ojciec
Pawe³ F³orenski jest przedstawicielem filozoficznego monizmu (wszystkie rzeczy i ka¿da relacja s¹ stworzone przez Boga i od Niego pochodz¹), jednak
w swoich pracach badawczych nie znosi napiêcia panuj¹cego pomiêdzy ró¿nymi
rodzajami poznania aktu stworzenia wiata. Zasad¹ pozwalaj¹c¹ zrozumieæ ró¿norodnoæ zjawisk wystêpuj¹cych w wiecie jest tkwi¹cy w nich porz¹dek matematyczny, a jeszcze g³êbiej tkwi w niej piêkno, jakie siê w tej rzeczywistoci
przejawia. To prowadzi o. Paw³a bezporednio do kategorii dobra. Natomiast
dziêki medytacji nad piêknem i dobrem dochodzi siê do prawdy. Dobro, piêkno
i prawda s¹ potrójn¹ drog¹ ku odkryciu, ¿e Bóg jest mi³oci¹  i On jest podstaw¹ istnienia wiata i wszystkich praw w nim panuj¹cych. Ostatecznie cz³owiek
mo¿e tu i teraz powiedzieæ, wbrew dowiadczanemu cierpieniu i rozproszeniu
wartoci moralnych, ¿e pierwszym i absolutnym pocz¹tkiem jest mi³oæ Boga do
Ojciec P.A. F³orenski by³ przekonany, ¿e prawa matematyczne i prawa natury s¹ w takim
samym stopniu oknem na nieskoñczonoæ jak piêkno odwróconej perspektywy w ikonach. I, co
wa¿ne, t o s a m o piêkno objawia siê w ¿yciu starca Izydora, którego dzieje opisa³ w ksi¹¿ce Sól
ziemi (pokrelenie autorki).
69
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swego stworzenia, a piêkno jest odbiciem janiej¹cej prawdy. Natomiast uczony,
przyk³adowo, kontempluj¹c piêkno i prawdê w swoich koncepcjach naukowych
rozpoznaje to wiat³o po tym przewiecaj¹cym blasku. Id¹c t¹ drog¹ za o. Paw³em F³orenskim mo¿emy powiedzieæ, ¿e Bo¿a mi³oæ ukazuje siê poprzez prawdê, piêkno i dobro w stworzeniu. Ojciec Pawe³ jest bardzo podobny w swoich
refleksjach i wnioskach do innego teologa, Hansa Ursa von Balthasara. Obaj mówi¹ i przekonuj¹, ¿e pierwsz¹ zasad¹ w akcie stworzenia jest mi³oæ, któr¹ mo¿emy rozpoznaæ poprzez piêkno, prawdê i dobro w wiecie i przez ludzkie wzajemne relacje.

SUMMARY
To Discern Uncreated Love Through Beauty, Good And Truth In The Scattering World,
According To Father Pavel Alexandrovich Florensky
Physical research shows us that our world is more and more scattered. This experience of the
physical dispersion or the disappearance of what seemed to be permanent is also transferred into
the world of values. The hierarchy of values generally accepted in the past yields to dispersion.
Sensible references to the act of creation as God’s work also disappear. Emphasis is placed on the
temporal beginning of our Universe (Big Bang) and people do not think of the ontological (en
arche) or theological primeval beginning. How should we to rebuild a uniting vision of the world?
It seems useful to appeal to father Pavel Alexandrovich Florensky, a representative of Orthodox
theology. He thought over and worked on the definition of God’s Love all his life, because it is
love and acceptance that people really need in a scattering world, especially the Love, which we
experience in the act of creation. What was characteristic of father Pavel was his meditative view
on the overall unity of what is and is cognizable in the scientific, aesthetic or moral mode. It is
only in those three ways taken together that we can recognize God’s creation and His Love. He
is very similar in his approach and conclusions to another theologian Hans Urs von Balthasar. They
both say together that first principle in the act of creation is love and we can recognize it through
the Beauty, Truth and Good in the World and people’s relations.

Key words:
Pavel Florensky, good, truth, beauty, homoousion, person
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Z Konstantynopola do Rzymu.
Ilustrowane przepowiednie w s³u¿bie redniowiecznej
propagandy politycznej i religijnej
From Constantinople to Rome.
Illustrated Prophecies in the Service of Medieval Political and Religious Propaganda

Okazjê do zorganizowania seminarium stanowi niedawna publikacja ksi¹¿ki
Jana Grzeszczaka, powiêconej redniowiecznym doktrynom eschatologicznym,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na Joachima z Fiore i zwi¹zane z nim w¹tki1.
Nie jest moim zadaniem dokonanie w tym gronie prezentacji niniejszego dzie³a,
czujê jednak potrzebê podkrelenia roli, jak¹ publikacja ta mo¿e odegraæ  czego
¿yczê – w ewentualnym rozwoju na gruncie polskim studiów nad chrzecijañsk¹
literatur¹ profetyczn¹, eschatologiczn¹ i wizjonersk¹ z okresu redniowiecza
i czasów nowo¿ytnych.
W XX wieku postêp w dziedzinie badañ nad eschatologi¹, profetyzmem
i apokaliptyk¹ na Zachodzie w redniowieczu, dokona³ siê za spraw¹ doæ w¹skiego grona wspó³pracuj¹cych ze sob¹ naukowców, zw³aszcza z Niemiec,
W³och, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesiêciu lat dokona³ siê w tym rodowisku prawdziwy skok jakociowy, równie¿ dziêki powo³aniu do ¿ycia w Kalabrii Miêdzynarodowego Centrum Badañ
nad Joachimem z Fiore (Centro Internazionale di Studi Gioachimiti), które poprzez organizowane co piêæ lat kongresy (najbli¿szy odbêdzie siê we wrzeniu
Referat zosta³ zaprezentowany przez autora w jêzyku w³oskim podczas otwartego seminarium powiêconego zjawisku profetyzmu w redniowieczu, po³¹czonego z promocj¹ ksi¹¿ki dra
Jana Grzeszczaka, Pomiêdzy utopi¹ i eschatologiczn¹ nadziej¹. Idea papie¿a anielskiego w redniowiecznym i renesansowym profetyzmie (Poznañ 2008), które odby³o siê dnia 23 kwietnia 2009 roku
w gmachu Akademii Lubrañskiego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.
1
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tego roku) i publikacje pobudza i wp³ywa korzystnie na rozwój badañ. Tylko
w ci¹gu ostatnich dwudziestu lat pojawi³o siê kilkaset prac, które znaleæ mo¿na
w powiêconych Joachimowi i na bie¿¹co aktualizowanych bibliografiach. Historycznie pog³êbiona i bibliograficznie kompletna zawartoæ ksi¹¿ki Jana
Grzeszczaka nie tylko wype³nia lukê w polskiej historiografii, lecz umo¿liwia
równie¿ polskiemu czytelnikowi wgl¹d w aktualny stan badañ, zarówno ju¿
zamkniêtych, jak i obecnie prowadzonych, stwarzaj¹c w ten sposób przes³anki
do przysz³ych poszukiwañ, poprzez które polscy naukowcy bêd¹ w stanie w pe³ni w³¹czyæ siê w miêdzynarodow¹ debatê historyków.
Jeden z w¹tków ksi¹¿ki prowadzi do ilustrowanych przepowiedni o papie¿ach. Jak bêdziemy mieli okazjê zauwa¿yæ, stanowi¹ one osobny rodzaj literatury o z³o¿onym rodowodzie. Pojawi³y siê liczne ich serie. Dzisiaj zwrócimy uwagê na najstarsz¹ i najwa¿niejsz¹, znan¹ od pierwszych s³ów jako Genus nequam.
Nie jest mo¿liwe wskazanie konkretnego autora ani rodowiska, w jakim dosz³o
do ich powstania. Pocz¹tkowo ksi¹¿ka kr¹¿y³a jako dzie³o nieznanego bli¿ej Rabana Anglika (Rabanus Anglicus), natomiast od drugiej dekady XIV wieku coraz czêciej jej autorstwo przypisywano kalabryjskiemu opatowi, obdarzonemu
duchem proroczym (di spirito profetico dotato), jak pisze o nim Dante w Boskiej
Komedii, gdzie umieszczony zosta³ w Raju. Naprawdê jednak Joachim z Fiore
nie mia³ nic wspólnego z genez¹ przepowiedni o papie¿ach. Zarówno w ich przypadku, jak i innych pism profetycznych, jego rzekome autorstwo mia³o wp³yn¹æ
korzystnie na wiarygodnoæ tekstu i rzeczywicie wp³ynê³o.
Genus nequam zawiera obietnicê radykalnej przemiany „na lepsze” ówczesnego papiestwa i jako taka da³a pocz¹tek wielkiemu zagadnieniu o charakterze
eklezjologicznym i doktrynalnym, jak¹ by³a nadzieja na pojawienie siê tak zwanego anielskiego papie¿a. Zamiast skoncentrowaæ siê na problematyce doktryny (odsy³am do ksi¹¿ki Jana Grzeszczaka), chcia³bym raczej pokusiæ siê o wydobycie na wiat³o dzienne przyczyn popularnoci Genus nequam i ca³oci ilustrowanych przepowiedni o papie¿ach. S¹dzê, ¿e ich si³a nie tkwi wy³¹cznie
w treci (generalnie zawieraj¹ obietnicê odrodzenia papiestwa w postaci papie¿a
anielskiego), lecz tak¿e i przede wszystkim w sposobie ich przekazu. Dlatego te¿
chcia³bym zatrzymaæ siê dzisiaj nie tak bardzo na problematyce doktrynalnej, co
na sposobach formu³owania i ró¿norodnego dostosowywania przepowiedni.
Tak wiêc interesuje nas retoryka ilustrowanych przepowiedni o papie¿ach,
rozumiana w ogólnym znaczeniu tego s³owa jako dyskurs maj¹cy na celu przekonywanie. G³ówn¹ cech¹ tego rodzaju literatury jest jej wyj¹tkowa plastycznoæ, która pozwala na przekaz zmieniaj¹cych siê znaczeñ i zró¿nicowanych treci. W tej perspektywie chcia³bym teraz zaproponowaæ spojrzenie na Genus nequam jako  mówi¹c w sposób najbardziej prosty i zwyczajny  dobry przypadek, pomagaj¹cy w poznaniu form i sposobów uprawiania propagandy politycznej i kocielnej w redniowieczu i nie tylko.
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Jak ju¿ wspomnia³em, si³a wyrazu i sugestywnoæ przepowiedni o papie¿ach
polega  moim zdaniem  zarówno na mo¿liwoci wielorakiego wykorzystania
ich jêzyka, jak i zawartej w nich obietnicy lepszej przysz³oci. Si³a tej ostatniej
bierze siê w³anie z enigmatycznego i pe³nego aluzji jêzyka, któremu ca³kowicie
siê powierza. Dobrze to rozumia³ Michel de Montaigne, wiadek wielkiej popularnoci drukowanych proroctw o cesarzach bizantyjskich i przepowiedni o papie¿ach. W rozdziale Prób, powiêconym przepowiedniom (ksiêga I, rozdz. 11),
Montaigne zauwa¿a z doz¹ sceptycyzmu: Chcia³bym zaiste ogl¹daæ w³asnymi
oczami te dwie cudowne ksiêgi: Joachima, opata kalabryjskiego, który przepowiedzia³ wszystkich przysz³ych papie¿y, ich imiona i postaæ; i drug¹, Leona cesarza, który przepowiedzia³ cesarzy i patriarchów greckich. To widzia³em na w³asne oczy, i¿ w czasach publicznych nieszczêæ i zamieszek ludzie zaskoczeni obrotem swych losów staraj¹ siê, jak przy wszystkich zabobonach, doszukiwaæ
w niebie przyczyn i dawnych wró¿b owego nieszczêcia. A s¹ w tym za moich
czasów tak dziwnie szczêliwi, i¿ przekonali mnie, jako w tej zabawie przecipnych a pró¿niaczych umys³ów ci, którzy wyæwicz¹ siê w tej subtelnoci, zdolni s¹
we wszelakim pimie znaleæ, czego im trzeba, ale zw³aszcza wspomaga ich
w tym owa ciemna, dwuwyk³adna i fantastyczna gwara prorocka, której autorowie nie daj¹ ¿adnego jasnego sensu, i¿by potomnoæ ³acniej mog³a siê doszukaæ
tego, który siê jej podoba2.
Moje wyst¹pienie podzielone jest na piêæ czêci. W pierwszej zajmê siê bizantyjskim pierwowzorem przepowiedni o papie¿ach, którym s¹ Oracula Leonis.
W drugiej  sporz¹dzeniem na Zachodzie najstarszej serii przepowiedni o papie¿ach (znanej jako Genus nequam), wywodz¹cych siê z Oracula Leonis. W trzeciej podejmê problem niektórych transformacji, jakim przepowiednie Genus nequam uleg³y na prze³omie XIII i XIV wieku, i ich przyczynami. W czwartej skoncentrujê moj¹ uwagê na wyj¹tkowo zmiennym przedstawieniu cz³owieka z sierpem i ró¿¹, a w pi¹tej zajmê siê mesjañsk¹ misj¹ papiestwa w wietle przepowiedni o papie¿ach.

1. PROPAGANDA CESARSKA W ORACULA LEONIS
Pod koniec staro¿ytnoci i u pocz¹tków redniowiecza w Konstantynopolu
i innych miastach wschodniego imperium by³a znaczna liczba ludzi, którzy posiedli sztukê pisania i czytania. Doæ szeroko dyskutowano te¿ o polityce. Fakty
te t³umacz¹ wydawanie od X wieku zakazów i nak³adanie przez urzêdy cesarskie
kar na autorów i czytelników tekstów dotycz¹cych w³adców. By³y nimi pamflety
lub ulotki, czasami ilustrowane i puszczane w obieg w celu zdyskredytowania
2

Michel de Montaigne, Próby, t³um. T. Boy-¯eleñski, Kraków 2004, s. 56.
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panuj¹cych dynastii i uwierzytelnienia zmian na tronie. Do tego typu literatury
zaliczaj¹ siê tak zwane Oracula Leonis.
Swoj¹ nazwê zawdziêczaj¹ ich rzekomemu autorowi, cesarzowi Leonowi VI
Filozofowi (886-912). Dzie³o sk³ada siê z piêtnastu przepowiedni, a w sk³ad ka¿dej z nich wchodz¹ trzy elementy: ilustracja, motto lub tytu³ oraz krótki, mniej lub
bardziej enigmatyczny tekst. Niestety, wszystkie dostêpne rêkopisy dzie³a powsta³y dopiero w XVI wieku, a poza tym wiele z nich zosta³o w znacznym stopniu
przeredagowanych tak, aby zawiera³y odniesienia do panowania tureckiego. Z tego
te¿ powodu trudno na ich podstawie dotrzeæ do pierwotnych intencji twórców, co
do których zdania historyków s¹ podzielone. Powszechne jest jednak przekonanie,
¿e piêtnacie przepowiedni powsta³o w ró¿nych okresach, a wiêc w przypadku
Oracula Leonis mamy do czynienia z kompilacj¹. Poznajmy teraz ich zawartoæ
i spójrzmy na ilustracje jednego z rêkopisów, Marciano greco VII.3 z weneckiej
Biblioteca Marciana, nale¿¹cego do grupy uznawanej obecnie za przedstawicielkê
najstarszej tradycji. Rêkopis powsta³ w Wenecji w latach 1572-1573 i jest dzie³em
kreteñskiego duchownego Zachariasza Skordylisa.
W pierwszych szeciu ods³onach pojawia siê niedwiedzica z m³odymi (seria ta nie zachowa³a siê w ¿adnym z istniej¹cych rêkopisów), nastêpnie uskrzydlony w¹¿, któremu dwa kruki wydziobuj¹ oczy; dalej orze³ z krzy¿em, jednoro¿ec, byk z umieszczonymi nad nim dwiema dzieciêcymi g³owami; po raz kolejny niedwiedzica z m³odymi; nastêpnie cz³owiek trzymaj¹cy w jednej rêce sierp,
a w drugiej ró¿ê (ryc. 1). O niektórych z tych figur wspomina bizantyjski kronikarz Nicetas Choniates. Jego wiadectwo dowodzi, ¿e na prze³omie XII i XIII
wieku Oracula Leonis kr¹¿y³y po imperium jako przepowiednie odnosz¹ce siê
do w³adców z dynastii Komnenów i Angelosów. Najczêciej spotykana hipoteza
mówi, ¿e ukazana wy¿ej pierwsza czêæ Oracula Leonis jest wynikiem przekszta³ceñ, dokonanych w XII wieku na istniej¹cych wczeniej przepowiedniach.
Uwa¿any dotychczas za oczywisty zwi¹zek kolejnych dwóch przepowiedni
z piêcioma poprzednimi jest dzisiaj przedmiotem dyskusji. Mowa o figurze
przedstawiaj¹cej Konstantynopol otoczony murami wraz z zakrwawion¹ g³ow¹,
oznaczaj¹c¹, ¿e miasto znajduje siê w stanie wojny, oraz lisa. Kolejne dwie przepowiednie (dziewi¹ta i dziesi¹ta) zawieraj¹ teksty spisane proz¹. Jedenasta figura przedstawia pusty tron z rêk¹ obok, nastêpna stanowi aluzjê do intryg wokó³
patriarchy o imieniu Jan, na którego wskazuje jednoro¿ec z trzeciej przepowiedni. Najbardziej prawdopodobna hipoteza mówi, ¿e przynajmniej te dwie przepowiednie, a mo¿e równie¿ dwie bezporednio je poprzedzaj¹ce, powsta³y w nawi¹zaniu do wyprawy ³acinników przeciwko Konstantynopolowi i upadku miasta (1203-1204). Ostatnie piêæ przepowiedni zawiera teksty spisane poezj¹ i zapowiada nadejcie cesarza, o którym s¹dzono, ¿e umar³, a zmartwychwsta³. Po
uwolnieniu siê z p³ócien, w których spoczywa³ zmumifikowany, powstaje z grobu do nowego ¿ycia. Anio³ podaje mu cesarskie nakrycie g³owy, rodzaj papie-

Z KONSTANTYNOPOLA DO RZYMU

1. Oracula Leonis, fig. VI. Wenecja, Biblioteca Marciana, Ms. gr. VII.3., fol. 3v.
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skiego kamauro, na znak odzyskanej w³adzy. Tekst ostatniej przepowiedni ostrzega go przed zazdroci¹ i niebezpieczeñstwem powrotu do z³a przesz³oci: towarzysz¹ca tekstowi figura przedstawia cesarza i patriarchê, zgodnie stoj¹cych obok
siebie.
W ród³ach Oracula Leonis wystêpuj¹ czêsto jako basileiographeion (termin,
jak ju¿ wspomniano, odnosz¹cy siê generalnie do pism krytycznych i oszczerczych) i rzeczywicie figura w³adcy z sierpem i ró¿¹, u którego stóp le¿y ciêta
g³owa m³odzieñca, nawi¹zuje do z³owrogiego cesarza, napiêtnowanego w tekcie
jako budowniczego pogañskich wi¹tyñ. Z drugiej jednak strony Oracula przypisywane s¹ cesarzowi powszechnie znanemu ze swej m¹droci i w konkluzji zapowiadaj¹ odrodzenie cesarskiej dynastii. Mamy wiêc tak¿e do czynienia z tekstem
filoimperialnym, a raczej s³u¿¹cym poparciu aspiracji pewnej linii cesarstwa.
Czêæ koñcowa profetycznego tekstu ujrza³a wiat³o dzienne w nieokrelonym bli¿ej czasie, pomiêdzy wiekiem IX i pocz¹tkami XIII. W jedenastej przepowiedni objawione zosta³o imiê powsta³ego z grobu cesarza: Menachem (Pocieszyciel). Na jego mesjañsk¹ misjê wskazuje s³owo ho eleimménos, czyli namaszczony (okrelenie rzadko wystêpuj¹ce, wybrane prawdopodobnie po to, by
unikn¹æ dwuznacznoci, jakie mog³oby wprowadziæ u¿ycie s³owa Christòs). Powsta³y z grobu cesarz z Oracula Leonis wie, ¿e jego czas jest krótki, bo jak
mo¿na przeczytaæ w tekcie dwunastej przepowiedni, znak ogromnej czarnej
gwiazdy ostrzega go, ¿e nagi bêdzie musia³ powróciæ do ziemi, z której na krótko zosta³ wziêty.
2. OD ORACULA LEONIS DO PRZEPOWIEDNI O PAPIE¯ACH
Obecnie nie jest mo¿liwe jednoznaczne stwierdzenie, kiedy, gdzie i za czyim
porednictwem Oracula Leonis sta³y siê znane na Zachodzie, poniewa¿ ich rêkopisy pochodz¹ z póniejszych wieków, a XIII-wieczne zachodnie ród³a, wspominaj¹ce o pismach cesarskich” (Basilogràphya), nie odnosz¹ siê do nich.
W ka¿dym razie, najprawdopodobniej w latach osiemdziesi¹tych XIII wieku nieznany nam ich czytelnik wpad³ na pomys³, ¿e czasie trwania ostrego sporu, dziel¹cego frakcje w ³onie Kolegium kardynalskiego, ich grecki tekst, przet³umaczony na ³acinê i odpowiednio zmodyfikowany z punktu widzenia ikonografii, nadaje siê do wykorzystania jako narzêdzie propagandy w odniesieniu do konfliktów na szczytach w³adzy w Kociele.
Pierwszym, który w 1919 roku zda³ sobie sprawê z faktu, ¿e przepowiednie
o papie¿ach wywodz¹ siê z Oracula Leonis, by³ Aby Warburg. Dziesiêæ lat póniej Herbert Grundmann szczegó³owo porówna³ obydwa dzie³a, a konkretnie
oracula przypisywane Leonowi Filozofowi ze starsz¹ seri¹ przepowiedni o papie¿ach, znan¹ jako Genus nequam, od rozpoczynaj¹cych je s³ów. Grundmann
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przypuszcza³, ¿e na pocz¹tku XIV wieku bizantyjskie oracula trafi³y na Zachód
i zosta³y przekszta³cone w przepowiednie o papie¿ach za spraw¹ Angelusa Clarenusa, jednego z liderów franciszkañskich spirytua³ów, którzy zostali zmuszeni
do udania siê na Wschód, gdzie posiedli znajomoæ greki. Hipoteza Grundmanna zyska³a ogólne uznanie i panowa³a przez wiele dziesiêcioleci, a¿ do momentu, gdy dwadziecia lat temu po raz pierwszy zosta³a zakwestionowana przez
Roberta E. Lernera. Od tego czasu krytyczna literatura znacz¹co siê wzbogaci³a,
a wraz z ni¹ liczba interpretacji na temat genezy, rodowiska, w których powsta³y, i przeznaczenia przepowiedni papieskich.
Wa¿nym krokiem w badaniach nad genez¹ wersji ³aciñskiej by³o odkrycie, jakiego Andreas Rehberg dokona³ w 1990 roku. Prowadz¹c swoje pierwsze poszukiwania, których przedmiotem by³a rodzina Colonnów, Rehberg zajrza³ do jednego
z watykañskich kodeksów, Ms. lat. 3819, zawieraj¹cego przepowiednie o papie¿ach. Odkry³ w nim, ¿e na nastêpuj¹cych bezporednio po przepowiedniach kartach kodeksu znajduje siê inny uk³ad ³aciñskiej wersji Oracula Leonis, w sk³ad
której wchodzi³o tylko piêæ czêci, pozbawionych ilustracji i odnosz¹cych siê nie
do papie¿y, lecz do kardyna³ów Orsinich i innych hierarchów zwi¹zanych z t¹
wp³ywow¹ rzymsk¹ rodzin¹. W dwóch artyku³ach Rehberg przekonywuj¹co ukaza³, ¿e te  nazwijmy je  kardynalskie przepowiednie s¹ brakuj¹cym ogniwem,
³¹cz¹cym Oracula Leonis z przepowiedniami o papie¿ach. Tak wiêc pierwsza adaptacja bizantyjskich oracula na gruncie zachodnim nast¹pi³a w momencie, gdy sta³y siê one pe³nym zjadliwej polemiki propagandowym tekstem, wymierzonym
w kardyna³ów Orsinich i ich potêgê. Zamys³ adaptacji obj¹³ tylko jedn¹ trzeci¹
Oracula Leonis. Najprawdopodobniej w tym samym rodowisku i w krótkim odstêpie czasu doprowadzono do bardziej radykalnej transformacji i dostosowania cesarskich przepowiedni, ubieraj¹c postacie w szaty papieskie.
Tak jak w przypadku Oracula Leonis i generalnie w odniesieniu do ka¿dego
tekstu profetycznego, równie¿ przepowiednie o papie¿ach wielokrotnie przekszta³cano. Seria Genus nequam zosta³a opublikowana w wydanej w 1999 roku
ksi¹¿ce Marty H. Fleming3. Wydanie uwzglêdnia dziewiêæ aktualnie znanych
kodeksów, nie mamy jednak tu do czynienia z edycj¹ krytyczn¹ w normalnym
znaczeniu tego pojêcia. Ka¿dy rêkopis posiada sobie tylko w³aciwe cechy, które
odró¿niaj¹ go od pozosta³ych. W tym przypadku ka¿dy z nich posiada w³asn¹
historiê ze wzglêdu na to, ¿e powsta³ w indywidualnym kontecie i dlatego ma
swoje w³asne, niepowtarzalne cechy. W gruncie rzeczy mo¿na stwierdziæ, ¿e
ka¿dy z nich jest wynikiem osobnego procesu redakcyjnego. Widaæ to wyranie
zw³aszcza gdy porównamy ilustracje, w których nagromadzenie ró¿nic jest
znacznie wiêksze, ni¿ w przypadku odpowiadaj¹cych im tekstów.
3
Zob. M.H. Fleming, The Late Medieval Pope Prophecies. The «Genus nequam» Group (Medieval and Renaissance Texts and Studies, 204), Tempe Arizona 1999.
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Zacznijmy od ogólnego zaznajomienia siê z Genus nequam poprzez rzut oka
na rêkopis z Oksfordu, Bodleian Library, Ms. Douce 88, wykonany byæ mo¿e
w Anglii w okresie pomiêdzy schy³kiem XIII i pierwszymi dekadami XIV wieku. W odniesieniu do figur oksfordzki rêkopis, a tak¿e kodeks z Corpus Christi
College w Cambridge, zgodnie uznawane s¹ za przyk³ad najstarszej redakcji
Genus nequam. Douce 88 zawiera tylko czternacie przepowiedni, poniewa¿
czwarta obejmuje w jego przypadku to, co w innych rêkopisach znaleæ mo¿na
w czwartej i pi¹tej.
Zale¿noæ od ikonograficznego programu z Oracula Leonis jest ogromna,
a jedyn¹ ró¿nicê stanowi to, ¿e postacie papie¿y zajê³y miejsce cesarzy, a miastem na siedmiu wzgórzach nie jest ju¿ Konstantynopol, lecz Rzym; w kilku
miejscach wprowadzono te¿ pewne zmiany w nastêpstwie poszczególnych czêci cyklu. Pierwsze szeæ przepowiedni odtwarza figury obecne w Oracula
Leonis (cz³owiek z sierpem i ró¿¹ wystêpuje w czwartej). Siódma i dziewi¹ta
przepowiednia ukazuj¹ oblê¿one miasto (ju¿ nie Konstantynopol, lecz Rzym).
W ósmej widzimy papie¿a z lisem.
W ostatnich piêciu przepowiedniach zauwa¿yæ mo¿na figury papie¿y w towarzystwie anio³ów, których obecnoæ ma podkreliæ okazywan¹ im pomoc od
Boga. Wzór, jaki stanowi³y Oracula Leonis, wiadczy o tym, ¿e pocz¹tkowo
chodzi³o o co w rodzaju kreskówki, maj¹cej na celu celebracjê jednego mesjañskiego papie¿a: unctus, jak poprawnie przet³umaczono w wiêkszoci rêkopisów
grecki termin ho eleimménos. Kadr po kadrze ukazane s¹ g³ówne momenty jego
dzia³alnoci, pocz¹wszy od powstania z grobu. W pewnym momencie jednak
zamys³ ikonograficzny zosta³ le odczytany i odt¹d uwa¿ano, ¿e ka¿da z figur
papie¿y w towarzystwie anio³ów przedstawia ró¿ne osoby.

3. GRA ROZBIE¯NOCI
Spróbujmy teraz ukazaæ mo¿liwe przyczyny powstania Genus nequam. Aby
je uchwyciæ, powinnimy zaj¹æ siê ró¿nicami. Przychodz¹ nam w tym momencie na myl czasopisma z krzy¿ówkami, w których znaleæ mo¿na równie¿ zadania polegaj¹ce na tym, ¿e nale¿y zauwa¿yæ niewidoczne na pierwszy rzut oka
ró¿nice pomiêdzy dwoma obrazkami. W przypadku tekstu profetycznego, wyliczanie ró¿nic nie jest oczywicie æwiczeniem samym w sobie. Nale¿y ci¹gle pamiêtaæ o tym, ¿e ka¿dy tekst profetyczny powsta³ jako rodek przekazu specyficznych treci, a wiêc za ka¿dym razem, gdy dostrzegamy kolejny wariant
w tekcie lub ilustracji, mo¿emy przypuszczaæ, ¿e pojawi³ siê tam, aby dostosowaæ ca³oæ do nowych okolicznoci, st¹d te¿ nale¿y pytaæ, z jakich powodów
i w jakim celu go wprowadzono.
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Spróbujmy siê zatem skoncentrowaæ na tych przepowiedniach Genus nequam, w których zauwa¿amy charakterystyczne ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi
rêkopisami. Tam, gdzie zauwa¿ymy jedn¹ lub wiêcej ró¿nic, dostrze¿emy te¿
zmianê motywów i znaczeñ, które nale¿y, o ile to mo¿liwe, wyt³umaczyæ. Zacznijmy od pierwszej przepowiedni. W Oracula Leonis mamy do czynienia
z niedwiedzic¹. Bior¹c to pod uwagê, Lerner sformu³owa³ hipotezê, w myl której najstarszy ikonograficznie etap tradycji papieskich przepowiedni to ten,
w którym znajdziemy jeszcze niedwiedzicê u stóp papie¿a, karmi¹c¹ swoje m³ode (kodeksy z Oksfordu i Cambridge oraz nieco póniejszy kodeks z Florencji).
Analiza rêkopimiennej tradycji ukazuje, jak poprzez ró¿ne drogi przekazu
w pewnym momencie dosz³o do wyeliminowania niedwiedzicy (ryc. 2) i zast¹pienia jej przez papie¿a otoczonego niedwiadkami, które wspinaj¹ siê po nim,
a nawet siedz¹ na mitrze (ryc. 3). Wszystko po to, by ukazaæ jednoznacznie, ¿e
niedwiedzica karmi¹ca swoje m³ode to nikt inny, jak Giangaetano Orsini: wskazanie na niego przydaje obrazowi formalnej spójnoci i bezporedniej si³y wyrazu. O zamianie wiadczy miêdzy innymi kodeks z Lunel, którego pierwsza ods³ona ukazuje papie¿a z niedwiadkami. Papie¿em tym jest Miko³aj III, Giangaetano Orsini, mianowany kardyna³em w 1244 roku, Biskup Rzymu w latach
1277-1280. Towarzysz¹cy figurze tekst rozwiewa wszelkie w¹tpliwoci co do
identyfikacji figury z jego osob¹. Znajdziemy w nim precyzyjn¹ aluzjê do d³ugoci kocielnej kariery Orsiniego (dok³adnie 36 lat, od otrzymania godnoci kardynalskiej do mierci), co sprawia, ¿e odniesienie do niego jest wyrane i jednoznaczne: Ypocrisis habundabit. Principium malorum. Genus nequam, ursa catulos pascens, et in quinque Romam septris conturbat novam, et in XXXVI annos
miser ambulabit. Primus finis fere habentis quinque oculos (Ob³uda siê rozleje. Pocz¹tek nieszczêæ. Niegodziwy ród, niedwiedzica, co pasie swoje m³ode,
i w piêciu ber³ach sieje zamêt w nowym Rzymie, a nieszczêsny 36 lat bêdzie siê
wa³êsa³. To jest pierwszy koniec bestii o piêciu oczach).
Porównanie z tekstem Oracula Leonis ujawnia polemiczne intencje twórcy
³aciñskiej wersji, który z pierwszej przepowiedni serii bizantyjskiej zaczerpn¹³
inspiracjê dla w³asnej propagandy. W pierwowzorze greckim brak jakiegokolwiek odniesienia do d³ugoci panowania niedwiedzicy, a w³anie dziêki temu
uzupe³nieniu w Genus nequam identyfikacja papie¿a z Miko³ajem III staje siê
czym nie podlegaj¹cym dyskusji. W ten sposób, dziêki zrêcznemu zabiegowi,
tajemnicza przepowiednia o niedwiedzicy i jej potomstwie (cesarz bizantyjski
z IX wieku, aktualizowana w Konstantynopolu jeszcze w XII) mo¿e zapowiedzieæ (oczywicie a posteriori!) panowanie papie¿a z rodu Orsinich i wyra¿aæ
jednoczenie mia¿d¿¹cy os¹d moralny jego samego i chciwych krewnych, z jednoznacznym ostrze¿eniem, ¿e trzeba siê mieæ przed nimi na bacznoci.
W historii nepotyzmu papieskiego Miko³aj III zajmuje w¹tpliwie zaszczytne
miejsce, byæ mo¿e nawet przesadnie zaszczytne, jeli wemie siê pod uwagê
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2. Papie¿ z niedwiedzic¹ karmi¹c¹ m³ode. Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 88, fol. 140r.
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powszechnoæ tego zjawiska jako narzêdzia sprawowania w³adzy w Kociele
w wiekach XIII i XIV. Zanim pojawi³ siê Dante, który musia³ znaæ przepowiednie o papie¿ach i znalaz³ rozrywkê w uwiecznieniu jednego z nich w Boskiej Komedii4, z³a s³awa Orsiniego mog³a siê umocniæ w³anie dziêki tekstowi tak bardzo sugestywnemu, jakim by³y przepowiednie o papie¿ach.
Seria Genus nequam zosta³a zatem sporz¹dzona po mierci Miko³aja III.
Pojawi³a jednak przed rokiem 1292, czyli dat¹ powstania krótkiego tekstu profetycznego, Visio fratris Joannis, zawieraj¹cego najstarsz¹ dotychczas znan¹
wzmiankê o Genus nequam. Tekst pos³u¿y³ jako narzêdzie propagandy, wymierzonej przeciwko Orsinim. Nie jest pozbawione podstaw twierdzenie, ¿e autorem
przepowiedni by³ kto, kto chcia³ przypomnieæ, przy pomocy zagadkowego jêzyka ilustrowanej przepowiedni, ogromne niebezpieczeñstwo, jakie nios³a ze sob¹
w³adza w rêkach Orsinich, i unikn¹æ w ten sytuacji powrotu do przesz³oci, kiedy znaleli siê na szczytach kocielnej hierarchii. Prawdê mówi¹c, nag³a mieræ
Miko³aja III, zaledwie trzy lata po wyborze, przynios³a chwilowe os³abienie rodu.
Genus nequam mog³a siê wiêc pojawiæ jako narzêdzie propagandy po up³ywie
kilku lat od mierci papie¿a Orsiniego, w czasie pontyfikatu Miko³aja IV (12881292) lub po jego mierci. Zwo³ane wtedy konklawe sta³o siê aren¹ zaciêtej walki pomiêdzy Orsinimi i Colonnami, i zakoñczy³o siê wyborem Celestyna V. Po
obna¿eniu w pocz¹tkowych przepowiedniach moralnego kryzysu papiestwa,
a raczej domu Orsinich i ich potomstwa, które chcia³o sobie zaw³aszczyæ tê najwy¿sz¹ godnoæ w Kociele, seria zapowiada papiestwo, które powstaje ze mierci do nowego splendoru i mocy.
4. CZ£OWIEK Z SIERPEM I RÓ¯¥
Jak ju¿ wspomnielimy, w przepowiedniach bizantyjskich postaæ starca
z sierpem w jednej rêce i ró¿¹ w drugiej wskazuje na z³ego w³adcê, o którym
mowa w tekcie, ¿e jest cz³owiekiem strasznym i krzewicielem idolatrii.
W Oracula Leonis mo¿na o nim przeczytaæ: Czwarty pochodzi od niedwiedzicy i biegnie (lub: ten, co przychodzi, biegn¹c, jest czwartym, pocz¹wszy od
niedwiedzicy): miecz, ró¿a i cz³owiek, co wyrusza na ¿niwo. Miej siê na bacznoci przed nim, bo jest straszny. Ten pierwszy element zetnie ró¿ê. Albowiem chwyci za sierp, by cinaæ m³od¹ trawê, i nie oszczêdzi ciê, nawet jeli pozostajesz
przy w³adzy: Strze¿ siê go, bo zaczyna ci¹æ. Dzier¿¹c ró¿ê, ma w³adzê nad wszystkim [ ] (Do króla): Po przejêciu w³adzy na cztery miesi¹ce, o nieszczêsny,
4
E veramente fui figliuol dell’orsa, / Cupido sì per avanzar gli orsatti, / Che su l’avere, e qui
me misi in borsa (Zaiste, skarby zgarnia³em do kiesy, / jak nieodrodny syn domu Orsini, / a¿ mnie
samego zagarnê³y biesy) – Dante, Boska Komedia, Piek³o, Pieñ XIX, 70-72, t³um. A. widerska,
Kêty 1999, s. 113.
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strach (przez ciebie zasiany) ci¹gnie na tw¹ g³owê Bo¿y gniew. Bo ci¹³e ró¿ê
i dlatego sam zwiêdniesz, jak ró¿a, porwany przez obroty [ ] O ty, co dzier¿ysz
sierp, dajê ci cztery miesi¹ce czasu. Po umierceniu pierworodnych na krótko
zbudujesz ba³wanom wi¹tynie, lecz kiedy prze¿yjesz na ziemi trzy obroty, zst¹pisz, starcze, do Hadesu, dwóch pozostawiaj¹c po sobie.
Pierwotne historyczne znaczenie tej przepowiedni zosta³o przed kilku laty
wyjanione przez W. G. Brokkaara w jego opatrzonej komentarzem edycji rêkopisu Oracula Leonis z Amsterdamu (Amstelodamensis Graecus VI E 8), bardzo
podobnego do analizowanego wy¿ej weneckiego kodeksu Zachariasza Skordylisa5. M³oda trawa, któr¹ z³y w³adca cina sierpem, to równie¿ panuj¹cy, m³ody
cesarz przewy¿szaj¹cy uzurpatora wiernoci¹ idea³om sprawiedliwoci. Skoro
cesarzem z sierpem jest Micha³ I, to m³odzieñcem, którego g³owa le¿y u stóp
uzurpatora, powinien byæ jego poprzednik Staurakios, panuj¹cy tylko kilka miesiêcy. Powa¿nie ranny w bitwie pod koniec 811 roku, kiedy walczy³ u boku ojca
Nicefora, Staurakios zmar³ od gnij¹cej rany po trwaj¹cej pó³ roku agonii. Jeszcze
za jego ¿ycia pojawi³y siê podejrzenia, ¿e próbowa³a go otruæ jego w³asna siostra Prokopia, ¿ona Micha³a I (wydaje siê, ¿e umieraj¹cy Staurakios by³ tego
wiadom). Przepowiednia nawi¹zuje do tych podejrzeñ, stawiaj¹c w ponurym
wietle nastêpcê Staurakiosa, który przej¹³ w³adzê na cztery miesi¹ce przed
mierci¹ swojego m³odego szwagra. Sierp oznacza zatem koniec m³odego ¿ycia,
a ró¿a to panowanie, które Micha³ przyw³aszczy³ sobie przed czasem, ale skazane nieuchronnie na upadek.
Rêkopisy przepowiedni o papie¿ach, zawieraj¹ce ich najstarsz¹ warstwê
ikonograficzn¹ (kodeksy z Cambridge i Oksfordu), ograniczaj¹ siê do ukazania
cz³owieka z sierpem i ró¿¹, na której spoczywa uciêta g³owa, a na dole dwie g³owy panuj¹cych (prawdziwy w³adca i uzurpator?) umieszczone s¹ jedna obok drugiej. Z³o emanuj¹ce z bizantyjskiego pierwowzoru nie zosta³o ca³kowicie wyeliminowane, lecz pozostaje aktualne, znajduj¹c potwierdzenie równie¿ w nowym,
papieskim kontekcie (notabene, ród Orsinich mia³ ró¿ê w herbie!).
Kodeks oksfordzki zawiera jednak wa¿n¹ modyfikacjê. Duma (wyniesienie),
o której wspomina tekst grecki jako g³ównym negatywnym elemencie, charakteryzuj¹cym w³adcê, staje siê tu wyniesieniem ubóstwa (elatio paupertatis).
W kontekcie papie¿y i walki z Orsinimi i ich nepotyzmem, modyfikacja przepowiedniach stawia cz³owieka z sierpem i ró¿¹ w odmiennym i niejednoznacznym wietle. Po abdykacji Celestyna V, na prze³omie XIII i XIV wieku kto
wpad³ na dobry pomys³, by nadaæ cz³owiekowi z sierpem i ró¿¹ rysy eremity, wybranego niespodziewanie na papie¿a i rezygnuj¹cego z tej godnoci po kilku mieZob. Sapientissimi imperatoris Leonis oracula et anonymi narratio de vero imperatore/The
oracles of the most wise emperor Leo and The tale of the true emperor (Amstelodamensis gr. VI E 8),
wyd. W.G. Brokkaar, Amsterdam 2002.
5
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si¹cach rz¹dów. Bior¹c pod uwagê ukazan¹ wy¿ej wskazówkê trudno stwierdziæ,
czy kodeks oksfordzki mo¿e byæ zinterpretowany jako pierwszy sygna³ przemian
znaczeniowych. Cz³owiek z sierpem i ró¿¹ nadal posiada rysy z³owrogiego bizantyjskiego cesarza, choæ z³o jest znacznie mniej intensywne (wyniesienie, owszem, ale ubóstwa! – elatio paupertatis).
Z wyran¹ przemian¹ funkcjonaln¹ przepowiedni mamy natomiast do czynienia w kodeksie 1222 z florenckiej Biblioteca Riccardiana. Jak ustali³ Herbert
Grundmann, na podstawie uwa¿nej analizy imion papie¿y wpisanych kolorem
czerwonym przez tego samego skrybê, który wykona³ ca³y rêkopis, egzemplarz
papieskich przepowiedni z Florencji pochodzi z lat 1303-1305. Kto inny wymaza³ póniej czêæ imion, chc¹c dostosowaæ przepowiednie do nowego kontekstu
i kolejnych papie¿y. Ostatnie imiê, zapisane kolorem czerwonym przez kopistê,
to Benedykt XI. Kodeks powsta³ zatem po jego wyborze na papie¿a (1303). Nie
ma w nim natomiast ¿adnej wzmianki o Klemensie V, wybranym wiosn¹ 1305
roku, co wiadczy o tym, ¿e ujrza³ wiat³o dzienne przed jego wst¹pieniem na
Stolicê Piotrow¹, czyli w latach 1303-1305.
W kodeksie florenckim cz³owiek z sierpem i ró¿¹ staje siê mnichem, ubranym w zwyk³y habit i z tonsur¹ na g³owie (ryc. 4). Postacie, na które mo¿na siê
natkn¹æ w poprzednich i kolejnych ods³onach cyklu przepowiedni, ukazuj¹ papie¿y. Umieszczenie mnicha na pi¹tej pozycji, a nie na czwartej, jak w kodeksie
z Oksfordu, sprawia, ¿e mamy do czynienia z pi¹tym papie¿em po Miko³aju III,
czyli Celestynem V, eremit¹ z Monte Morrone w Abruzji, którego panowanie
trwa³o zaledwie piêæ miesiêcy i zakoñczy³o siê abdykacj¹ oraz umieszczeniem
w zamkniêciu pod czujnym okiem jego nastêpcy Bonifacego VIII.
W porównaniu z kodeksem oksfordzkim charakter postaci jest bardziej pozytywny dziêki ró¿norodnym modyfikacjom figury i objaniaj¹cego tekstu. Znika odciêta g³owa, pozostaje natomiast anio³. W tekcie pozostawiono równie¿
wzmiankê o idolatrii, zaczerpniêt¹ z greckiego pierwowzoru (templa ydolorum
post paululum resuscitabis), dla której przeciwwagê stanowi jednak glosa, objaniaj¹ca znaczenie ró¿y (w kodeksie pojawia siê ga³¹zka ró¿ana). Glosa ta, wystêpuj¹ca tylko w rêkopisie florenckim, wyjania, ¿e ró¿a jest niesiona manu, que
est manna vel hec interpretatur; idest: quid est hec? Erit miraculum magnum
(Ró¿a jest niesiona w rêce, któr¹ jest manna, lub mo¿e byæ rozumiana jako taka.
Czym w takim razie jest? Bêdzie to wielki cud).
Pocz¹wszy od tego rêkopisu, poprzez przekazy, które z pewnoci¹ nie s¹
bezporednio od niego zale¿ne, zauwa¿yæ mo¿na obecnoæ w pi¹tej przepowiedni postaæ bosego mnicha z tonsur¹ na g³owie. Inne rêkopisy jasno ukazuj¹, ¿e
mamy do czynienia z mnichem (rêkopis z Yale), jeszcze inne wprowadzaj¹ postaæ minoryty (kodeksy z Monreale, Lunel; Città del Vaticano, Ms. lat. 3822),
zgodnie z pe³nym sympatii patrzeniem na postaæ Celestyna V, widocznym
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4. Genus nequam, fig. 5. Florencja, Biblioteca Riccardiana, Ms. 1222B, fol. 3r.
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zw³aszcza w rodowiskach franciszkañskich dysydentów. Pozytywne przes³anie
tej postaci zwiêksza jeszcze bardziej motto (nieobecne w kodeksie florenckim),
które przedstawia mnicha z sierpem i ró¿¹ jako ubogiego, pos³usznego, czystego, umiarkowanego, wroga ob¿arstwa i ob³udy.
5. MESJAÑSKIE POWO£ANIE PAPIESTWA
Enigmatyczna figura z³ego w³adcy przekszta³cona zosta³a w postaæ papie¿a,
po którego krótkim pontyfikacie pozosta³ ¿al i idealizacja. Prawdê mówi¹c, nie
mamy tutaj do czynienia wy³¹cznie ze wspomnieniem przesz³oci. Eremita z sierpem i ró¿¹ sta³ siê w kodeksie z Biblioteca Riccardiana wzorem pewnego typu
papiestwa w trudnym momencie pomiêdzy krótkim pontyfikatem Benedykta XI
i przeci¹gaj¹cym siê w czasie a jednoczenie niespokojnym konklawe w Perugii,
zakoñczonym wyborem Klemensa V i przeniesieniem papieskiej siedziby
z Rzymu do Awinionu. W okresie tym dzia³a³y aktywnie ró¿norodne, sk³ócone
miêdzy sob¹ grupy, tworz¹ce prawdziwe lobbies i nie rezygnuj¹ce z prowadzenia dzia³alnoci propagandowej oraz kampanii dezinformacji.
Przeniemy teraz nasz¹ uwagê na pierwszego z papie¿y gloryfikowanych
w koñcowych ods³onach serii Genus nequam. Jak mielimy okazjê zauwa¿yæ
w kodeksie z Oksfordu, papie¿ ten budzi siê jakby z g³êbokiego snu, przecieraj¹c oczy. W jednym i drugim przypadku przebudzony powstaje z grobu i jak zamroczony siada na nagrobnej p³ycie. W kodeksie z Florencji sytuacja wygl¹da
inaczej: papie¿ anielski wychodzi z groty lub jaskini, w taki sam sposób, jak mia³
wyjæ eremita z Monte Morrone, kiedy niespodziewanie us³ysza³ g³os wzywaj¹cy go do kierowania Kocio³em i dobieg³o koñca d³ugie konklawe, naznaczone
gwa³town¹ walk¹ stronnictw (ryc. 5).
Skryba florenckiego kodeksu  a mo¿e nieznany zamawiaj¹cy  chce zatem
nie tyle celebrowaæ pamiêæ papie¿a Celestyna V, zmar³ego w maju 1296 po przesz³o rocznym odosobnieniu przez jego nastêpcê, co wyjæ od przypomnienia jego
postaci po to, aby zarysowaæ bliskie nadejcie papie¿a przysz³oci, który nawi¹¿e do stylu sprawowania w³adzy spod znaku ubóstwa i ogo³ocenia: papa nudus,
jak brzmi jego tytu³. Byæ mo¿e w ¿adnym innym kodeksie z przepowiedniami
o papie¿ach nie jawi siê tak wyranie idea papiestwa, które mo¿e podnieæ swój
presti¿ pod warunkiem, ¿e odrodzi siê w ubóstwie i oderwaniu od rzeczy tego
wiata.
Nie by³o to jednak jedyne rozwi¹zanie, o czym wiadczy porównanie z kodeksami z Lunel i Monreale, powsta³ymi kilka lat póniej w rodowiskach, które
z pewnoci¹ nie podziela³y tych oczekiwañ. Postaæ z sierpem i ró¿¹ jawi siê
w nich jako wyidealizowany Celestyn V, papie¿-mnich. Nie stanowi jednak wzoru dla papiestwa przysz³oci. Odrodzony papie¿ powstaje z grobu, wykopanego
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w ziemi, nie ma tam groty, znaku rozpoznawczego papie¿a eremity i zapowiedzi
zreformowanego papiestwa wed³ug jego sposobu ¿ycia (ryc. 6).
Pozostaje nam jeszcze zajêcie siê problemem znaczenia gestów ostatniego
papie¿a. Tutaj przepowiednie z koniecznoci musz¹ oddaliæ siê od bizantyjskiego pierwowzoru, który na koñcu ukazywa³ cesarza w jednoci z patriarch¹ Konstantynopola. Tak¿e w tym przypadku wyjdmy od kodeksu z Oksfordu, zak³adaj¹c, ¿e po raz kolejny jest wyrazicielem najstarszej warstwy ikonograficznej.
Papie¿ ma na g³owie mitrê, w prawej rêce dzier¿y tiarê, a w lewej ksiêgê. Co
oznaczaj¹ jego gesty? S¹dzê, ¿e enigmatyczny tekst, towarzysz¹cy figurze, niewiele pomaga w jej interpretacji: Bonam vitam invenisti ab ingloriacione. A virtute autem accepisti plus quam a fortuna, sed nequaquam virtuose lucraberis
gratiam. Invidia enim contingens iudicabit tibi nocenciam. Non privaberis a sorde desuper (W przyjêciu do chwa³y znalaz³e dobre ¿ycie. Dzielnoæ da³a ci wiêcej ni¿ fortuna, ale dzielnoæ nie zapewni ci ³aski. Bo zawiæ ciê dotknie i os¹dzi
winnym. Nie odejm¹ ci z góry twej nikczemnoci).
Innocenty III ustanowi³, ¿e papie¿owi przys³uguje zarówno tiara, jak i mitra,
jako nawi¹zanie do pos³ugi duszpasterskiej papie¿a i jego w³adzy na ziemi, danej mu od Boga. Jak twierdzi Robert E. Lerner, the iconography of Oxford and
Cambridge […] shows that the last pope is setting down his tiara, the symbol of
the papacy’s worldly rule, in favor of a mitre, the symbol of spiritual rule6. Jego
hipoteza jest z pewnoci¹ do przyjêcia, choæ nie wydaje mi siê, by tak naprawdê
wyklucza³a inn¹, tê mianowicie, ¿e interesuj¹ca nas ods³ona papieskich przepowiedni chce ukazaæ papie¿a w pe³ni jego w³adzy i dlatego do mitry dodaje równie¿ tiarê.
W tym przypadku kodeks florencki nie proponuje jasnego rozwi¹zania (ryc. 7).
Rubryka wyjania, ¿e mamy do czynienia z papie¿em z ksiêg¹ w rêce i z mitr¹
(papa cum libro in manu et metria). W rzeczywistoci jednak figura odbiega od
tej zapowiedzi. W lewej rêce papie¿ trzyma nie ksiêgê, lecz krzy¿ z trzema poprzecznymi ramionami. Co do nakrycia g³owy, trudno rozstrzygn¹æ, co jest mitr¹, a co tiar¹!
Jedynym jednoznacznym i nowym elementem, jaki wprowadza kodeks
z Biblioteca Riccardiana, jest potwór le¿¹cy u stóp papie¿a, z cia³em koz³a i ludzk¹ g³ow¹, z której wyrasta dziesiêæ rogów. Napis na jego brzuchu nie pozostawia
w¹tpliwoci: to Antychryst jako bestia o dziesiêciu rogach z proroctwa Daniela.
W Oracula Leonis (a tak¿e w kodeksach z Oksfordu i Cambridge) nie by³o ani
ladu Antychrysta. Ukazany zosta³ dopiero w rêkopisie florenckim, który umiesz6
R.E. Lerner, On the Origins of the Earliest Latin Pope Prophecies: A Reconsideration, w:
Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der Monumenta Germaniae Historica, München, 16.-19. September 1986, Teil V, Fingierte Briefe, Frömmigkeit und Fälschungen (Schriften
der Monumenta Germaniae Historica, 33), Hannover 1988, s. 628, przypis 42.
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6. Genus nequam, fig. 11. Monreale, Biblioteca Comunale, Ms. XXV. F. 17, fol. 12r.
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7. Genus nequam, fig. 15. Florencja, Biblioteca Riccardiana, Ms. 1222B, fol. 8r.
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8. Mnich z sierpem i ró¿¹ (Marcin Luter). Eyn wunderliche weyssagung von dem babstumb,
Norymberga 1527, fol. C4b.
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9. Ró¿a  symbol ruchu socjalistycznego.

cza w ten sposób przepowiednie o papie¿ach w kontekcie wyranie apokaliptycznym.
W kodeksach z Monreale i Lunel papie¿ jest ukazany z ksiêg¹ w jednej rêce
i tiar¹ w drugiej. Jest jednak bez nakrycia g³owy. Gest ten wskazuje wiêc na to,
¿e papie¿ rezygnuje ca³kowicie z jakiejkolwiek formy rz¹dzenia i posiadania
w³adzy. Obydwa kodeksy prezentuj¹ w osobnej ods³onie ukoronowanego koz³a,
podkrelaj¹c w ten sposób jego rolê. Papie¿ przyjmuje zatem funkcjê zarazem
mesjañsk¹ i apokaliptyczn¹, któr¹ Revelationes Pseudo-Metodego i Traktat
o Antychrycie Adsona z Montier-en-Der – teksty szeroko znane na Zachodzie
w redniowieczu  rezerwowa³y dla w³adcy czasów ostatecznych: mia³ on udaæ
siê do Jerozolimy, z³o¿yæ tam insygnia w³adzy, rezygnuj¹c tym gestem z funkcji
katechon7 i pozwalaj¹c synowi zatracenia, czyli Antychrystowi na to, by wyst¹pi³ z ca³¹ si³¹ w krótkim czasie, udzielonym mu przez Boga.
7

Zob. 2Tes 2,7.
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Reasumuj¹c, najstarsza seria przepowiedni o papie¿ach zaoferowa³a Zachodowi co wiêcej ni¿ tylko narzêdzie propagandy w dobie wewnêtrznych walk na
szczytach w³adzy w Kociele. Zaoferowa³a bogaty arsena³ symboli i tajemniczych figur, w enigmatyczny sposób zapowiadaj¹cych lepsz¹ przysz³oæ. Jako
narzêdzie polemiki i walki przeciwko rzymskiemu rodowi, oskar¿anemu o zepsucie, Genus nequam sta³y siê odpowiednie do tego, by szerzyæ treci propagandowe, pe³ne subtelnych ró¿nic: raz dokonuj¹c apoteozy mesjañskiej misji papiestwa, innym razem propaguj¹c modele alternatywne i has³a reformatorskie
w apokaliptycznej perspektywie, a jeszcze innym razem gloryfikuj¹c rolê papiestwa jako przeciwwagi dla Ostatecznego Przeciwnika, niegdy przypisywan¹ cesarzowi.
¯aden jednak symbol, raz wprowadzony w obieg, nie da siê zamkn¹æ
w propagandowym opakowaniu, dla którego zosta³ wymylony. W ten sposób,
kiedy komu wydawa³o siê, ¿e papiestwo nie jest ju¿ w stanie siê zreformowaæ
ani wype³niæ zadañ mesjañskich, mnich z sierpem i ró¿¹ zosta³ wyrwany z szeregu papie¿y i upodobni³ siê do osoby, która podda³a tê instytucjê radykalnej krytyce (ryc. 8). W ci¹gu ostatnich piêædziesiêciu lat figura ta zosta³a w pewien sposób przeciêta na pó³. Po tym, jak rzymscy propagandyci podali do wiadomoci
testament papie¿a anielskiego8, inna i ca³kowicie odmienna propaganda unios³a w d³oni ró¿ê  sam¹ i pozbawion¹ wsparcia Kocio³a  po to, by zwiastowaæ
nadziejê na lepsz¹ przysz³oæ (ryc. 9).
Przek³ad: JAN GRZESZCZAK

SUMMARY
From Constantinople to Rome
Illustrated prophecies serving as medieval religious propaganda
The paper was presented in Poznañ on 23 April 2009 during an open seminar dedicated to
a phenomenon of prophetism in the Middle Ages. The subject of the lecture is medieval pope
prophecies Genus nequam, their genesis, their rhetoric and conversions which they underwent in
the Middle ages. The archetype of prophecies Genus nequam well-known in the West were
Byzantine Oracula Leonis. They belong to the so-called basileiographeion, i.e. medieval pamphlets,
directed against ruling Byzantine emperors.
The motive of a she-bear and an emperor rising from the dead in Oracula Leonis gave
inspiration to obscure authors of Genus nequam. The she-bear was associated with the pope
Nicholas III, coming from a powerful Roman family Orsini and famous for his nepotism.
8
Mowa o papie¿u Piusie XII (1939-1958), któremu pod wp³ywem Przepowiedni Malachiasza
nadawano przydomek Pastor angelicus – zob. Il testamento edificante del „Pastor angelicus”,
„L’Osservatore Romano”, 11.10.1958, s. 1.
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The resurrected emperor from Oracula Leonis served as an example of an ideal pope who
would reform church.
A negative character of a man with a sickle and a rose noticeable in Byzantine prophecies was
modified so as to point to the pope Celestine V (1294).
Circles of radical supporters of church reform were glad of his appointment and hoped for
renewal. After his rapid resignation the prophecies started announcing another pope, who would
continue the interrupted mission of Celestine V.
Genus nequam are the example of an interesting medieval collection of symbols and figures,
which may convey specific religious and political information.

Key words:
the Middle Ages, papacy, prophecies, the angelic pope
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Wizja i proroctwo w Liber ostensor
Jana z Roquetaillade ( 1365)
Vision and Prophecy in Liber ostensor by John of Roquetaillade (1365)

Ja za, nêdzny wiêzieñ, brat Jan z Rupescissa, z zakonu braci mniejszych,
nale¿¹cy do prowincji akwitañskiej, kustodii w Rodez i klasztoru w Aurillac, rodem z Marcolès w diecezji Saint-Flour w Owernii, rozpocz¹³em pisanie tego dzie³a w dwunastym roku mojego pobytu za kratami i umêczenia, czyli w roku Pañskim 1356, oko³o dnia dwudziestego maja. Ukoñczy³em je, z pomoc¹ i wiat³em
Jezusa Chrystusa, dnia pierwszego wrzenia tego¿ roku, poród trudu i utrapienia, w strasznym upale i pragnieniu, zmagaj¹c siê z niewiarygodnym atakiem
tudzie¿ fetorem pluskiew i wszy, nadzwyczaj licznych w owym roku, poród uk¹szeñ robaków w brudzie cuchn¹cego wiêzienia, nalegañ uci¹¿liwych wspó³wiêniów i nies³ychanych napaci opêtanego Anglika  powy¿ej w dziewi¹tym rozdziale opisanych –, w zamêcie wywo³ywanym zgrzytaniem kajdan i ³añcuchów,
jakie nosi³o ponad trzydziestu piêciu osadzonych wraz ze mn¹ w wiêzieniu Soudan w Awinionie, przy rzymskiej kurii, gdzie wraz ze zbrodniarzami, ja, bardziej
nikczemny od wszystkich innych, trwa³em w smutku i bólu. Pan jest mi wiadkiem, ¿e w tym wszystkim mówiê tylko to, co jest prawd¹ przed Bogiem. Mamy
rok czwarty pontyfikatu papie¿a Innocentego VI, a drugi po koronacji cesarza
Karola w Rzymie i siódmy panowania Jana, chrzecijañskiego w³adcy Franków1.
Dzie³o, o którym mowa w tym pe³nym szokuj¹cych szczegó³ów opisie, to
Ksiêga ukazuj¹ca to, co jest ju¿ blisko (Liber ostensor quod adesse festinant tempora), autorstwa Jana z Roquetaillade (Rupescissa), franciszkañskiego wizjone1
Jean de Roquetaillade, Liber ostensor quod adesse festinant tempora. Édition critique sous
la direction d’André Vauchez par Clémence Thévenaz Modestin et Christine Morerod-Fattebert
(Sources et documents d’histoire du Moyen Âge, 8), Roma 2005, s. 852-853 (cyt. dalej: LO).
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ra, oskar¿onego o herezjê i przez wiele lat przetrzymywanego w wiêzieniach
franciszkañskich i papieskich. Jego tekst, wydany w 2005 roku, dotrwa³ od redniowiecza do naszych czasów w jedynym rêkopisie, przechowywanym w Bibliotece Watykañskiej jako Vaticanus Rossianus 753. Licz¹cy 149 kart papierowy kodeks powsta³ najprawdopodobniej w drugiej po³owie XIV wieku, a na pocz¹tku czasów nowo¿ytnych stanowi³ w³asnoæ kardyna³a Domenico Capranica
(1458). Biblioteka tego humanisty i protektora braci mniejszych zawiera³a szereg traktatów ówczesnych reformatorów Kocio³a i st¹d nie jest wykluczone, ¿e
kardyna³ by³ zainteresowany literatur¹ profetyczn¹2. W 1842 roku du¿a czêæ
biblioteki za³o¿onego przez niego Collegio Capranica zosta³a zakupiona przez
znanego XIX-wiecznego bibliofila, hrabiego Francesco de Rossi3. Po jego mierci
w 1854 roku wdowa, ksiê¿na Ludwika de Bourbon, zapisa³a ca³y bogaty ksiêgozbiór mê¿a Towarzystwu Jezusowemu, zastrzegaj¹c, by kolekcja nigdy nie uleg³a rozproszeniu. Chc¹c strzec praw jezuitów do biblioteki, odwo³a³a siê do spokrewnionego z ni¹ cesarza Franciszka Józefa i w 1877 roku woluminy przetransportowano do Wiednia, sk¹d powróci³y do Rzymu na pocz¹tku lat dwudziestych
XX wieku i zosta³y udostêpnione badaczom w Bibliotece Watykañskiej.
W tym te¿ okresie nast¹pi³o odkrycie kodeksu Liber ostensor, dokonane przez
hiszpañskiego historyka José María Pou y Martí4. Postaæ Jana z Roquetaillade
sta³a siê przedmiotem d³ugoletnich pionierskich studiów, jakie od lat dwudziestych XX wieku a¿ do mierci w 1989 roku prowadzi³a francuska mediewistka
Jeanne Bignami-Odier5. Ich owocem by³, miêdzy innymi, sporz¹dzony przez ni¹
maszynopis tekstu dzie³a, który sta³ siê podstaw¹ edycji z 2005 roku.
Adresatem Liber ostensor by³ kardyna³ Eliasz Talleyrand de Périgord (†1364),
od roku 1343 protektor zakonu franciszkañskiego6. Ten wp³ywowy francuski purpurat, zaliczany w Awionionie do grona papabili i najprawdopodobniej czytelnik
redniowiecznych przepowiedni, by³ pierwszoplanow¹ postaci¹ XIV-wiecznej europejskiej polityki. W 1356 roku, jako legat papie¿a Innocentego VI, próbowa³
doprowadziæ do zawarcia pokoju pomiêdzy królem Anglii Edwardem III i Francji
2
3

Zob. LO, s. 54-55.
Zob. C. Silva-Tarouca, La Biblioteca Rossiana, „Civiltà Cattolica” 1 (1922), z. 1720, s. 322-

323.
4
Zob. J. M. Pou y Martí, Visionarios beguinos y fraticelos catalanes (siglos XIII-XV), Vich
1930, s. 290.
5
Zob. J. Bignami-Odier, Études sur Jean de Roquetaillade, Paris 1952; ta¿, Jean de Roquetaillade (de Rupescissa). Théologien, polémiste, alchimiste, „Histoire littéraire de France” 41 (1981),
s. 75-240. Jeszcze w XIX wieku na postaæ Jana z Roquetaillade, zwróci³ uwagê niemiecki badacz
redniowiecza Franz Kampers  zob. Ueber die Prophezeiungen des Johannes de Rupescissa, „Historisches Jahrbuch” 15 (1894), s. 796-802; Kaiserprophetieen und Kaisersagen im Mittelalter. Ein
Beitrag zur Geschichte der deutschen Kaiseridee (Historische Abhandlungen, 8), München 1895,
s. 156-159.
6
Zob. LO, s. 7-12, 107-109.
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Janem Dobrym. Wydaje siê, ¿e kardyna³ by³ zainteresowany proroctwami Jana
z Roquetaillade, dobrze znanego na dworze papieskim jako szalony wizjoner
(fantasticus), choæ nie nale¿y raczej s¹dziæ, by ten wysoki dostojnik Kocio³a by³
szczególnie wra¿liwy na los przetrzymywanego wówczas w wiêzieniu franciszkanina, na którym ci¹¿y³y podejrzenia o herezjê7. Sam Jan z Roquetaillade wykorzysta³ nadarzaj¹c¹ siê sposobnoæ do obrony w³asnej osoby i profetycznej
twórczoci w myl has³a: chocia¿ mog³em b³¹dziæ, nigdy nie bêdê heretykiem
(licet errare possem, hereticus numquam ero), zamykaj¹cego prolog Liber ostensor8. Dzie³o, na którego napisanie Jan z Roquetaillade potrzebowa³ trzech miesiêcy i dziesiêciu dni, zawiera imponuj¹c¹ panoramê wydarzeñ bie¿¹cych oraz
tych, które mia³y dopiero nadejæ, ukazanych w wietle licznych redniowiecznych przepowiedni9. O istnieniu niektórych z nich dowiadujemy siê jedynie
z Liber ostensor10.
I. JAN Z ROQUETAILLADE NA TLE SWOJEJ EPOKI
Kim by³ Jan z Roquetaillade? Jego Liber ostensor, który Jean Delumeau
okreli³ jako rodzaj autobiografii (une sorte d’autobiographie), zawiera rzeczywicie wiele interesuj¹cych szczegó³ów, dotycz¹cych ¿ycia tego XIV-wiecznego
franciszkañskiego wizjonera, a jednoczenie znakomitego znawcy ówczesnej literatury profetycznej11. Postaæ Jana z Roquetaillade sytuuje siê w barwnym i niezwykle intryguj¹cym wiecie pónoredniowiecznych ruchów odnowy Kocio³a,
inspirowanych radykalnym franciszkanizmem i eschatologi¹. Jak twierdzi Jeanne Bignami-Odier, równie¿ Liber ostensor posiada podwójny charakter, jako
dzie³o franciszkañskie i eschatologiczne12.
Zob. tam¿e.
Quarto, vobis scribo, ut, si erro in aliquo, oviculam vestre cure comissam – cum sitis corrector ordinis – ad caulam veritatis misericorditer reducatis, quoniam me ipsum et omnes libros
per me editos vel edendos et omnia dicta mea et facta submitto correctioni sancte romane Ecclesie
et vestre, domine reverende, revocans in hiis scriptis quicquid fidei contrarium et bonis moribus
posset reperiri in eis, quia nichil credo nisi dumtaxat quod Ecclesia confitetur et credit, quia cum
Augustino, licet errare possem, hereticum numquam ero – LO, s. 109. Jan z Roquetaillade przypisuje to stwierdzenie w. Augustynowi, choæ  jak twierdzi Marie-Henriette Jullien de Pommerol 
jest ono krótkim streszczeniem myli Biskupa Hippony, dokonanym przez w. Bonawenturê (Errare potero, sed haereticus esse non potero) w jego In IVo Sententiarum. U w. Augustyna zbli¿one
w treci sformu³owania odnaleæ mo¿na zw³aszcza w De gratia Christi et de peccato originali
i w De Trinitate  zob. tam¿e, przypis 2; S. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi de gratia Christi et de peccato originali contra Pelagium et Coelestium Libri duo, II, 23, § 26, PL 44, 397; w.
Augustyn, O Trójcy wiêtej, I, 3, 5, t³um. M. Stokowska, Kraków 1996, s. 27-29.
9
Et fuit labor trium mensium et decem dierum vel circa – LO, s. 855.
10
Zob. tam¿e, s. 865-956.
11
Zob. J. Delumeau, Mille ans de bonheur. Une histoire du paradis, Paris 1995, s. 61.
12
Zob. J. Bignami-Odier, Études sur Jean de Roquetaillade, s. 141.
7

8
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1. Spór o ewangeliczne ubóstwo

¯ycie Jana z Roquetaillade, urodzonego prawdopodobnie w pierwszej dekadzie XIV wieku, przypada na burzliwy dla Kocio³a okres papiestwa awinioñskiego. W 1332 roku wst¹pi³ do zakonu franciszkanów, co pozwoli³o mu ledziæ
z bliska siêgaj¹ce XIII wieku spory wokó³ ewangelicznego ubóstwa13. Problem
praktycznych implikacji ubóstwa, rozumianego jako naladowanie Jezusa Chrystusa, pojawi³ siê ju¿ za ¿ycia w. Franciszka z Asy¿u, a przejawem zaanga¿owania Stolicy Apostolskiej w jego rozwi¹zanie by³y wa¿ne dokumenty papieskie,
wydane na prze³omie XIII i XIV wieku. Wród nich na plan pierwszy wysuwa
siê bulla Miko³aja III Exiit qui seminat z 14 sierpnia 1279 roku14. Papie¿ wyrazi³
w niej uznanie dla sposobu ¿ycia i dzia³alnoci franciszkanów, a nawi¹zuj¹c do
w. Bonawentury stwierdzi³, ¿e wyrzeczenie siê dla Boga wszelkiej w³asnoci,
zarówno indywidualnej jak i wspólnej, jest rzecz¹ wiêt¹ i ród³em zas³ug, poniewa¿ oznacza wejcie na drogê doskona³oci, któr¹ Jezus Chrystus ukazywa³
s³owem i przyk³adem15. Miko³aj III uregulowa³ praktyczne aspekty prze¿ywania
tego zakorzenionego w Ewangelii idea³u, wprowadzaj¹c s³ynne rozró¿nienie na
prawo u¿ywania (usus iuris) i fakt u¿ywania (usus facti). Franciszkanie mieli
prawo do tego ostatniego w odniesieniu do rzeczy koniecznych w ich ¿yciu
i pos³udze (¿ywnoæ, ubranie, s³u¿ba Bo¿a i studium), z zaznaczeniem, ¿e usus
facti powinno cechowaæ umiarkowanie (moderatus usus), wykluczaj¹ce nadmiar
i bogacenie siê16. Papie¿ potwierdzi³ te¿ wczeniejsze decyzje swoich poprzedników, w myl których w³acicielem franciszkañskich dóbr by³a Stolica Apostolska, i pod kar¹ ekskomuniki zabroni³ dalszych dyskusji na ten temat17. Powy¿sze
zasady, wy³o¿one w czêci normatywnej bulli, rozpoczynaj¹cej siê od ³aciñskiego s³owa Porro, nie zamknê³y jednak wewn¹trzzakonnej dyskusji, która z biegiem czasu tylko utrwali³a g³êbokie podzia³y wród braci18.
W 1321 roku dominikañski inkwizytor Jan z Beaune oskar¿y³ o herezjê pewnego begina z Narbonne, najprawdopodobniej cz³onka Trzeciego Zakonu w.
Zob. LO, s. 326, 372.
Zob. Les Registres de Nicolas III (1277-1280), wyd. M. J. Gay, Paris 1932, s. 232-241.
15
Porro cum regula ipsa expresse contineat, quod fratres nichil sibi approprient non domum
nec locum nec aliquam rem, sitque declaratum per eundem predecessorem Gregorium papam nonum et nonnullos alios hoc servari debere tam in speciali quam etiam in communi, quam sic arctam abdicationis venenosis obtrectationibus aliquorum insensatat depravavit astutia, ne fratrum
eorundem perfectionis claritas talium imperitis sermonibus laceretur, dicimus quod abdicatio proprietatis hujusmodi omnium rerum tam in speciali quam etiam in communi propter Deum meritoria est et sancta, quam et Christus viam perfectionis ostendens verbo docuit et exemplo firmavit 
tam¿e, s. 234.
16
Zob. tam¿e, s. 235.
17
Zob. tam¿e, s. 240-241.
18
Zob. D. Burr, The Spiritual Franciscans. From Protest to Persecution in the Century After
Saint Francis, University Park (Pennsylvania) 2001.
13
14
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Franciszka, który mia³ stwierdziæ publicznie, ¿e Chrystus i jego aposto³owie nie
posiadali niczego na w³asnoæ ani osobicie, ani jako wspólnota. Berengar Talon, lektor w tamtejszym domu franciszkanów, wzi¹³ go w obronê, argumentuj¹c, ¿e wypowied begina jest zgodna z postanowieniami bulli Exiit qui seminat
i stanowi artyku³ katolickiej wiary19. Sprawa trafi³a do Awinionu, gdzie papie¿
Jan XXII nakaza³ uwiêzienie brata Berengara i w konstytucji Quia nonnunquam
z 26 marca 1322 roku uchyli³ kategoryczny zakaz dyskutowania b¹d zmiany
postanowieñ bulli Exiit qui seminat, wydany kilkadziesi¹t lat wczeniej przez
Miko³aja III. Franciszkanie, zgromadzeni na kapitule generalnej w Perugii, zareagowali protestem i stwierdzili, ¿e bulla Exiit zosta³a w³¹czona przez Bonifacego
VIII do jego zbioru dekreta³ów (Liber Sextus) i jest czêci¹ nieomylnego nauczania Kocio³a. W odpowiedzi papie¿ og³osi³, ¿e Stolica Apostolska zrzeka siê prawa w³asnoci dóbr u¿ywanych przez braci, co zrówna³o pod tym wzglêdem franciszkanow z innymi zakonnikami. Jako reakcjê na protest franciszkañskiego kanonisty Bonagrazii z Bergamo, Jan XXII wyda³ w dniu 12 listopada 1323 roku
kolejn¹ konstytucjê, rozpoczynaj¹c¹ siê od s³ów Cum inter nonnullos, w której
uzna³ za herezjê uparte mówienie i utrzymywanie, ¿e Chrystus i aposto³owie nie
posiadali niczego ani indywidualnie, ani jako wspólnota. Postanowienie to, godz¹ce w idea³y drogie wielu franciszkanom, wywo³a³o g³êboki kryzys w zakonie, którego spektakularnym przejawem by³a ucieczka genera³a Micha³a z Ceseny i Bonagrazii z Bergamo do cesarza Ludwika Bawarskiego, a tak¿e przeladowania przez dominikañsk¹ inkwizycjê franciszkanów i beginów z Langwedocji
i Katalonii, którzy odrzucili jako heretyck¹ konstytucjê Cum inter nonnullos.
Wielu z nich zginê³o na stosie.
2. Wiêzieñ

W latach 1328-1332 Jan z Roquetaillade jako wiecki studiowa³ filozofiê
w Tuluzie, studia te kontynuowa³ równie¿ po wst¹pieniu do franciszkanów, wieñcz¹c je stopniem magistra teologii20. Wydaje siê, ¿e pobyt w tym wa¿nym orodku naukowym, gdzie ¿ywe by³y idee ewangelicznego ubóstwa w wydaniu Jana
Oliviego, mia³ decyduj¹cy wp³yw na póniejsze pogl¹dy naszego autora. Jak
twierdzi André Vauchez, by³oby jednak uproszczeniem upatrywanie w nim jednego z franciszkañskich spirytua³ów21. W 1356 roku, a wiêc w czasie, gdy ujrza³
wiat³o dzienne Liber ostensor, minê³o przesz³o trzydzieci lat od wybuchu sporu o ubóstwo Chrystusa, a Jan z Roquetaillade przebywa w awinioñskim wiêzieniu, gdzie w ka¿dej chwili mo¿e zapaæ wyrok skazuj¹cy go na mieræ jako uparZob. Z. Kijas, Spór o ubóstwo w zakonie franciszkañskim. Kilka uwag, Teologia Polityczna 2 (2004-2005), s. 261.
20
Zob. J. Bignami-Odier, Études sur Jean de Roquetaillade, s. 39.
21
Zob. LO, s. 30.
19
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tego heretyka i st¹d w jego twórczoci problem kontestacji jest bardziej z³o¿ony,
ni¿ mog³oby siê na pierwszy rzut oka wydawaæ22. W pierwszej po³owie lat czterdziestych XIV wieku franciszkanin ma niepokoj¹ce wizje, o których powiemy
wiêcej w dalszym ci¹gu naszego wyst¹pienia. Prowincja³ akwitañski Wilhelm
Farinier ka¿e go wtr¹ciæ do klasztornego wiêzienia w Figeac, gdzie, pozbawiony
dostêpu do sakramentów, przebywa³ przesz³o rok w ur¹gaj¹cych warunkach, cierpi¹c z powodu le leczonego z³amania nogi23. Rozpoczyna siê dla Jana z Roquetaillade trwaj¹cy a¿ do mierci okres, naznaczony przes³uchaniami i przenosinami z jednego wiêzienia do drugiego. W Tuluzie stan¹³ przed dominikañskim
inkwizytorem Janem z Moulins, póniejszym genera³em zakonu i kardyna³em,
który nakaza³ go uwolniæ24. Wkrótce jednak, 1 sierpnia 1346 roku, w wiêto w.
Piotra w Okowach, Jan z Roquetaillade ponownie znalaz³ siê w klasztornym wiêzieniu, do którego kaza³ do wtr¹ciæ jego franciszkañski prze³o¿ony Wilhelm Farinier. Po roku opuszcza Tuluzê i zostaje przeniesiony w znacznie gorsze warunki do franciszkañskiego domu w Rieux25. Zakuty w kajdany i przetrzymywany
pod schodami dormitorium, przetrwa³ pandemiê d¿umy, która w 1348 roku zdziesi¹tkowa³a klasztorn¹ wspólnotê26.
Dnia 1 sierpnia 1349 roku opuci³ wiêzienie w Rieux i zosta³ przeniesiony
do Awinionu, gdzie jego sprawa mia³a zostaæ przedstawiona papie¿owi Klemensowi VI27. Pomimo prób o wydanie konfratra, wnoszonych przez prze³o¿onych
franciszkañskich, papie¿ nakaza³ umieszczenie go w awinioñskim wiêzieniu Soudan, gdzie chroni³a go Stolica Apostolska28. Wiêzienie Soudan, carcer hospitii
papalis Avinionensis, podlega³o audytorowi Kamery apostolskiej i osadzano
Zob. tam¿e.
Quod autem plus me affligebat fuit quoniam frater Guillermus Farineri Caturcensis, tunc
minister Aquitanie, consequenter generalis minister, qui michi omnia ministravit tormenta, veniens
Figiaci ad amplius affligendum, in capitulo toto conventu prohibuit quod nullus frater me auderet
de confessione audire. Et ita, in prefatis mortis articulis, fratres michi negaverunt confessionem,
quod a seculis nunquam auditum fuit, expresse contra nostri ordinis generalia istituta – LO, s. 518.
24
Zob. LO, s. 519.
25
Anno quidem revoluto, anno Domini MCCCXLVII, quidam tirannus crudelissimus, albiensis frater Raimundus Tosca, tunc custos tolosanus, volens placere supradicto ministro [Wilhelmowi Farinier – J.G.], sucgessit ei ut mutaret me ad mortiferum carcerem conventus Rivorum. Et fui
ductus illuc, captus et inclusus prima die augusti, in festo Vinculorum sancti Petri, in ergastulo
mortifero, in ventre muri laterici sub scala dormitorii, ut morerer ibi. Et fui statim primo anno ibi
infirmatus de infirmitate gravissima pectoris et dificultate anelitus, et omnes fratres conventus de
vita mea penitus diffidebant propter mortiferum carcerem et horribilem illam infirmitatem crescentem. Et perseveravi vinctus ferro in predicta infirmitate per unum annum – tam¿e, s. 520.
26
Zob. tam¿e, s. 520-521.
27
Zob. tam¿e.
28
Dedit autem Dominus graciam ut invenirem misericordiam in conspectu Clementis pape
sexti, et non tradidit me carceribus fratrum minorum, sicut petebant, sed in carcere Soldani sui
manere me jubuit, sub protectione apostolice Sedis  tam¿e, s. 522.
22

23
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w nim duchownych oczekuj¹cych na proces kanoniczny29. Jan z Roquetaillade
okrela ich mianem szumowin zebranych z ca³ego wiata (fex orbis), wród których by³o mo¿na spotkaæ z³odziei, zabójców, fa³szerzy, szkaradnych blunierców,
obrzydliwych w mowie, ¿artownisiów, wypowiadaj¹cych obelgi, ludzi zepsutych,
k³ótliwych, l¿¹cych innych i nieznonych30. Wiêzieñ stwierdza, ¿e to, i¿ prze¿y³
w takich warunkach, by³o cudem wbrew naturze, a najwiêkszym dowiadczeniem, jakie na niego spad³o, by³ wspomniany ju¿ Anglicus demoniacus. W dziewi¹tym traktacie Liber ostensor Jan z Roquetaillade zamieszcza szereg informacji na temat tego towarzysza niedoli, który w sposób niewyobra¿alny nêka³ go
fizycznie i duchowo31. Wiêniem tym by³ Simon Legat, mnich-apostata z benedyktyñskiego opactwa Winchcombe32. Dla franciszkanina codzienne upokorzenia i przemoc fizyczna, jakich od niego doznawa³, by³y przejawem walki, prowadzonej przeciwko niemu przez si³y z³a33. To skrajne dowiadczenie pozwoli³o
mu jednak nabraæ wiêkszej wiadomoci w³asnych ograniczeñ, zw³aszcza sk³onnoci do gniewu, i otworzyæ siê na uzdrawiaj¹ce dzia³anie ³aski34.
Zob. J. Bignami-Odier, Études sur Jean de Roquetaillade, s. 20.
In quibus annis quanta passus sum in carcere Soldani declarare non possem. Cum iniquis
enim deputatus, inter latrones, murtrarios et falsarios, blasfemos abominabiles, turpiloquos, lusores et maledicos ac pestilentissimos et rixosos, injuriosos et importabiles – quoniam ibi colligitur
fex orbis – aliquando vinctus ferro, ita ut compedes ponderarent XXII libras, sub tantis passionibus ingemisco, infirmitate pectoris frequenter costrictus usque ad mortem – LO, s. 522-523.
31
Et toto tempore quo condidi de presenti hunc librum, deterius solito arreptus a demone,
subtus habitaculum meum solitarius iterum constitutus, non cesso in ipsius libri dictamine deteriora ab ipso pati quam anterius fuerim passus, ita ut dum actu hec scriberem, vocaret me hereticum,
canem merdosum, addens quod letus foret si oculos meos et linguam et carnes in brodio decoctas
haberet, ut lete me devoraret, addens quod totis viribus postulabat a Deo ut in corpore et anima
me Deus dampnatum concluderet in igne eternalis gehenne. Et testis est michi Deus quod hec lectio mea erat ab eo cum faciebam hunc librum, ita ut, cum surgerem de sedili, michi appareret ut in
unaquaque aure mea martellus unus super incud<er>em percuteret et desiderarem amplius mortem quam vitam – LO, s. 525; zob. tam¿e, s. 523-525; J. Grzeszczak, Pomiêdzy utopi¹ i eschatologiczn¹ nadziej¹. Idea papie¿a anielskiego w redniowiecznym i renesansowym profetyzmie, Poznañ
2008, s. 267.
32
Zob. J. Bignami-Odier, Études sur Jean de Roquetaillade, s. 21, przypis 1; LO, s. 523, przypis 2.
33
Tantam tribulationem michi dedit a quinque annis citra quod innumerabilibus vicibus fui
ductus per eum usque ad desperationem de vita. Demum tamen, videns per eum michi dari quasi
infernale flagellum, cognovi hoc michi munus missum a Deo, ut in scola sua patienciam que opus
perfectum habet addiscerem et ad mirum exercicium virtutum venirem. Et post longam macerationem accessi gratis ad scolam ejus quando me ad injurias provocabat et, accepta Biblia et aperta,
legebam in ea in cospectu totius carceris; ipse autem demoniacus, cum numquam de lectura vultum levarem usquequo malicia sua victa cessasset et quasi mortuus homo demoniacus remaneret;
et tanta blasfemia eructaverat quod mens humana comprehendere nequit – LO, s. 525.
34
Sed ne mireris quare Deus michi permisit eve<ve>nire tot <tot> mala, scito quod, de uberibus fere matris mee, sensii in me quamdam complexionem pestiferam a meis malis moribus in me
eradicatam, quod fui et sum adhuc pronissimus ad iram et motum irascendi pro nichilo, ex superflua superbia et inflatione cordis, et ad male dicendum et ad reprehendendum in aliis ea que in me
29
30
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Przebywaj¹c w papieskim wiêzieniu, Jan z Roquetaillade móg³ zostaæ w ka¿dym momencie skazany na mieræ. Przes³uchania, jakim go poddano w Awinionie i które opisa³ w Liber ostensor, pozwalaj¹ na lepsze poznanie jego pogl¹dów
i stanowiska, zajmowanego w kwestii franciszkañskiego ubóstwa. Ju¿ w czasie
przes³uchania z 1346 roku, jakie prowadzi³ w Tuluzie wspomniany wy¿ej Jan
z Moulins, franciszkanin owiadczy³, ¿e Exiit qui seminat i Cum inter nonnullos
nie pozostaj¹ w sprzecznoci, a prawdziwymi heretykami s¹ dominikañscy inkwizytorzy, nazywani przez niego mammonistami, którzy uwa¿aj¹, ¿e obydwa
dokumenty pozostaj¹ w sprzecznoci i na tej podstawie oskar¿aj¹ o herezjê i przeladuj¹ zwolenników ewangelicznego ubóstwa, wiernych postanowieniom Miko³aja III35. Mêczennicy, którzy za nie oddali ¿ycie, nie oznaczaj¹ jednak, ¿e Koció³, w osobie Jana XXII i biskupów, straci³ w³adzê rz¹dzenia, wyp³ywaj¹c¹ ze
wiêceñ (potestas ecclesiastica)36. Ostrze krytyki Jana z Roquetaillade zwraca siê
ku kardyna³om (summi Solii complices), którzy nie sprzeciwili siê poczynaniom
dominikanów i dlatego w latach 1360-1365 na Koció³ spadnie gniew Bo¿y, opisany w szóstym rozdziale Apokalipsy w. Jana37.
ipso temperare non novi. Et cum his sit annus XII martiriorum et prefatorum malleorum meorum
ac carcerum, cum omnibus predictis passionibus et martiriis ac cum oratione et fletu XII annorum
predictis defectus non valui extirpare, nec unquam potero, nisi miraculose Deus in virum alterum
me transmutet meritis sue sacratissime Passionis et Virginis gloriose Marie, unum tamen stupendum in me vidi: quod Deus michi contulit patienciam in gravissimis casibus, ita ut emuli mirarentur; et tamen turbabar, ut dictum est, pro valore festuce; in tantum quod egomet aborreo me ipsum,
be[s]tiam fore sine ratione me videns, cum me videam sine causa et ratione irasci et passim sanctos sine necessitate jurare – LO, s. 526.
35
Quos hereticos mammonistas voco hereticos illos de ordine Predicatorum qui publice defendunt, confitentur et tenent, docuerunt et docent usque in presens ab anno Domini MCCCXXI et
citra quod determinatio inerrabilis Ecclesie sacrosancte romane de evangelica paupertate in decretalibus „Exiit” et „Exivi”, libro sexto et septimo in parrapho „Porro”, est heretica et insana; et
ulterius publice tenent, docent et docuerunt quod determinatio domini Johannis pape XXIIdi in decretali sua „Cum inter nonnullos” dampnat tanquam hereticam predictam determinationem domini Nicolai in parrapho „Porro”; et jam per XXXV annos, omnes tenentes et confitentes tamquam
catholicam predictam catolicam determinationem domini Nicolay aut abjurare coegerunt fidem
catolicam et determinationem Ecclesie romane, aut nolentes abjurare devorandos a voracibus flammis trad[id]erunt brachio seculari, aut occulte in carceribus suffocarunt  tam¿e., s. 229-230; zob.
s. 231-232. Jan z Roquetaillade porówuje nosz¹cych czarne habity dominikanów do muzu³mañskich Maurów o czarnej skórze  zob. tam¿e, s. 192-194.
36
Non enim Christus, dicens: „Ego vobiscum sum usque ad consummationem seculi” (Mt
28,20), voluit dicere: «Ego ero per graciam gratum facientem cum omnibus prelatis Ecclesie romane usque ad finem orbis», quia tunc sequeretur quod ipsi, cum mortaliter peccant, habere[n]t
Christum per graciam gratum facientem et quod numquam dampnarentur, et cum symonizant, giezizant, fornicantur et occidunt mortaliter non pecarent, que omnia sunt heretica manifeste. Ergo
inseparabilis „decor” prelatorum Ecclesie romane et omnium successorum aliorum apostolorum
a Petro ipsis adherentium est Jhesus Christus, ipsis indefesse assistens per presenciam utriusque
exercende potestatis usque ad finem orbis  tam¿e. S. 598; zob. s. 599-601; J. Bignami-Odier, Études sur Jean de Roquetaillade, s. 42.
37
Zob. LO, s. 232-233.
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Problem ewangelicznego ubóstwa, ukazanego w nauczaniu papie¿y prze³omu XIII i XIV wieku, pojawi³ siê po raz kolejny podczas przes³uchania, któremu
Jan z Roquetaillade zosta³ poddany dnia 10 sierpnia 135438. Tym razem franciszkanin stan¹³ przed komisj¹ z³o¿on¹ z teologów i prawników, na której czele sta³
kardyna³ Wilhelm Court, zwany bia³ym kardyna³em (cardinalis albus) ze wzglêdu na przynale¿noæ do zakonu cystersów. Chc¹c „podchwyciæ w mowie” Jana
z Roquetaillade i id¹c za rad¹ dominikañskich heretyków (de consilio hereticorum Predicatorum), purpurat zada³ mu, miêdzy innymi, pytanie, czy Jan z Châtillon i Franciszek z Arquata, dwaj zwolennicy tez fraticellich na temat ubóstwa Chrystusa i aposto³ów, ekskomunikowani, a nastêpnie wydani przez niego w³adzom
wieckim i spaleni na stosie dnia 3 czerwca 1354 roku, byli mêczennikami czy
skazanymi na piek³o heretykami39. Jan z Roquetaillade, nie mog¹c unikn¹æ odpowiedzi, stwierdzi³, ¿e obaj s¹ mêczennikami, jeli zginêli z powodu wiernoci
ewangelicznemu ubóstwu i bulli Exiit qui seminat. Jeli za obci¹¿aj¹ ich jakie
inne b³êdy, sprzeczne z katolick¹ wiar¹ i Pismem wiêtym, s¹ skazanymi na piek³o heretykami40. Wniosek, jaki franciszkanin wyci¹ga z tego rozumowania brzmi
nastêpuj¹co: kto umiera z powodu wiernoci ewangelicznemu ubóstwu, jest jednym z zabitych dla S³owa Bo¿ego, o których mówi Janowa Apokalipsa41.

3. W stronê apokalipsy

Na podstawie lektury Liber ostensor mo¿emy stwierdziæ, ¿e przeladowania,
jakich dozna³ Jan z Roquetaillade, wp³ynê³y na radykalizacjê jego pogl¹dów.
W wypowiedziach franciszkanina zauwa¿yæ mo¿na coraz wiêcej apokaliptycznej retoryki, wymierzonej przeciwko Awinionowi, nazywanemu mater deliciarum carnalium orbis42. Wobec dostojników, zgromadzonych u kardyna³a WilhelZob. tam¿e, s. 446-447.
Interrogetur frater Johannes et respondeat quid credit, si duo illi fratres minores, Johannes
sacerdos et Franciscus laycus – quod idem cardinalis albus eodem anno, tertia die Pentecostes,
scilicet die martis tertia die junii, tradiderat in palacio apostolico brachio seculari cremandos –
essent martyres gloriosi in celo, vel si credit quod sint heretici in inferno dampnati  tam¿e.
40
Zob. tam¿e, s. 448.
41
De illis igitur qui pure, sine admixtione alterius heresis, occisi sunt in odium determinationis domini pape Nicolay in parrapho „Porro”, dicitur: ”que” certe, „Dei electos”, qui sub apertione quinti signaculi clamant sub altare Dei, occisi propter verbum Dei et testimonium quod habebant de fide Ecclesie romane in evangelica paupertate  tam¿e, s. 450; zob. Ap 6, 9-10.
42
Zob. LO, s. 531. Et quia hodie floret procax nephandissima meretrix, carnalissima Babilon,
quam voco congregationem reprobam superborum, luciferianorum cultorum Belis et Veneris et
ydoli avaricie ac simoniacorum pestilentium, quantum ad eorum personas reprobas obstinatas in
fecibus omnium mortalium peccatorum, „quorum numerus est sicut arena maris” (Gn 32, 12), et
electi et sancti hodierni sunt inter eos quasi parvissima et paucissima grana aurea inter infinitos
acervos sterilis arene – LO, s. 530.
38

39
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ma Court, Jan z Roquetaillade wystêpuje jako zwiastun (denunciator) nadchodz¹cej kary o zasiêgu wiatowym, która doprowadzi do oczyszczenia Kocio³a
z brudu grzechów oraz pozbawi go doczesnych bogactw i pró¿nej ziemskiej
chwa³y. Z szeregów braci mniejszych, wiernych ewangelicznemu ubóstwu, wy³oni siê charyzmatyczna postaæ odnowiciela” (reparator), który z Bo¿¹ pomoc¹
przeprowadzi Koció³ przez dramatyczne próby, na jakie zostanie wystawiony w
wyniku ataku Antychrysta.
Zapowiadaj¹c pojawienie siê odnowiciela, Jan z Roquetaillade staje siê
jednym ze zwolenników pónoredniowiecznej idei papie¿a anielskiego, obecnej zw³aszcza w XIV-wiecznych przepowiedniach takich jak Genus nequam,
Ascende calve, Liber Horoscopus czy Liber de Flore, obficie cytowanych w Liber ostensor43. Reakcj¹ zgromadzonych by³o omieszenie wizjonera i wyrzucenie jego ksi¹g, w których zapowiada³ bliskie przeladowania Kocio³a i nadejcie odnowiciela44. Proroctwa Jana z Roquetaillade zosta³y uznane za wymys³y
fantasty i szaleñca (omnia sunt fantastica et delira)45. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e
wystêpuj¹cy czêsto w Liber ostensor przymiotnik fantasticus ma dla Jana z Roquetaillade jednoznacznie negatywny wydwiêk i ma swój odpowiednik w u¿ywanym dzisiaj s³owie wariat. Z drugiej jednak strony wizjoner jest dumny
z faktu, ¿e mo¿e nosiæ ten przydomek, poniewa¿ w ten sposób sta³ siê jednym
z tych, którzy, jak Hildegarda z Bingen czy Joachim z Fiore, zaczerpnêli z wiecznego Boskiego ród³a i zrozumieli wymowê swoich czasów, choæ wielu wspó³czesnych im ludzi, lepych na g³oszone przez nich przes³anie, uzna³o ich za
szaleñców46.
Zob. J. Grzeszczak, Pomiêdzy utopi¹ i eschatologiczn¹ nadziej¹, s. 265-276.
Zob. LO, s. 530-531.
45
«Frater Johannes, in libris tuis – quos idem cardinalis tenebat in manu – prophetas quod
nos debemus pati tribulationes maximas et humiliari ac perdere divitias et hanc temporalem gloriam quam habemus; et quod debet reverti potestas papalis et auctoritas Ecclesie ad quosdam
pauperes ordinis tui: que omnia sunt fantastica et delira!» Et despiciendo libros projecit ad terram, et ipsum fratrem Johannem de denunciatione tribulationum ac adventu reparatoris orbis et
de reductione ecclesiasticorum turpiter deridebat, et cacchinnabatur de ipso. Quare mirum non est
si formidant omnes electi eis subditi dare fidem verbis „fantastici” et hominis deliri publice et sollempniter a majoribus „reputati”!  tam¿e.
46
Omnes enim qui, a sancta Hildegardi prophetissa et ab abbate Joachim et citra inclusive,
inceperunt a perhempni fonte Spiritus Dei haurire aliquid de claritate intellectus prophetalis secundi temporis et de ipso scripserunt, licet reputentur a filiis carnis fantastici – LO, s. 613; zob.
tam¿e, s. 509-517. Fragment zawiera aluzjê do Liber de Flore, gdzie mowa o Piotrze Olivim, który, jak niegdy Hektor w Iliadzie, w swoich czasach zapowiada³ zag³adê nowej Troi, czyli zakonu franciszkanów: Anaxagoras antiquus philosophus simpliciter per discipulos vel scripturas loquendo prophetavit. Hector post mortem suam denunciavit destructionem Troye, forte dum dormiebat in lecto suo previdit eam. Ita et novus Hector scil. f(rater) P(etrus) Jo(hannis) militans in ecclesia nove Troye i. e. ordinis fratrum minorum novam destructionem annunciabit. Sed fantasticus
reputabitur et manifestum erit ei illud secretum verbum in Daniele (?) scriptum: hic tamquam fan43
44
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II. WIZJONER I PROROK
Przywo³ane wy¿ej elementy tragicznej biografii Jan z Roquetaillade stanowi¹ rodzaj niezbêdnego wprowadzenia w jego intymny wiat, widoczny w Liber
ostensor. Franciszkanin dzia³a z jasn¹ wiadomoci¹ misji, jak¹ ma do spe³nienia
wobec XIV-wiecznego Kocio³a i wiata. Pewnoæ, z jak¹ przemawia wobec
najwy¿szych przedstawicieli awinioñskiego papiestwa, czerpie z zauwa¿anej
przez siebie analogii pomiêdzy w³asn¹ sytuacj¹ a t¹, w jakiej znaleli siê prorocy
Starego Testamentu. W jedenastym traktacie Liber ostensor znaleæ mo¿na równie¿ ciekawe porównanie jego uwiêzienia do sytuacji Jana Chrzciciela, przebywaj¹cego w lochu Heroda47. Nie brak te¿ aluzji do uwiêzienia i cudownego uwolnienia w. Piotra, ukazanych w dwunastym rozdziale Dziejów Apostolskich48.
Widoczni w Liber ostensor awinioñscy dostojnicy i teologowie, wrogo nastawieni do Jana z Roquetaillade, przypominaj¹ faryzeuszów i uczonych w Pimie, którzy chcieli podchwyciæ w mowie Jezusa i sprzeciwiali siê s³owom w. Szczepana49.
Tym, co szczególnie umacnia Jana z Roquetaillade w ci¹gu d³ugich lat spêdzonych w ekstremalnych warunkach panuj¹cych we franciszkañskich i papieskich wiêzieniach, s¹ wizje, których zawartoæ znamy dziêki Liber ostensor. Jak
twierdzi Sylvie Barnay, wzorem biblijnych proroków, to charyzmatyczne dowiadczenie stoi u podstaw jego powo³ania i jest gwarantem jego prawdziwoci50.
Choæ brak u Jana z Roquetaillade teologicznej refleksji nad samym fenomenem
wizji, to jednak franciszkanin jest przekonany, ¿e s¹ one jednym ze sposobów
prorokowania (modus prophetandi), jaki wystêpowa³ ju¿ w staro¿ytnoci pogañskiej. Nawi¹zuj¹c do cytowanego ju¿ fragmentu Liber de Flore, przypisywanego
w redniowieczu Joachimowi z Fiore, Jan z Roquetaillade wyró¿nia dwa sposoby prorokowania: poprzez mowê (simpliciter loquendo) i poprzez wizje, których
treæ znana jest tylko Bogu i temu, kto ich dowiadcza51. Przyk³adem tego typu
tasticus reputabitur – zob. H. Grundmann, Liber de Flore. Eine Schrift der Franciscaner-Spiritualen aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts, w: ten¿e, Ausgewählte Aufsätze, teil 2: Joachim von
Fiore (Schriften der Monumenta Germaniae Historica, 25/2), Stuttgart 1977, s. 124-125; S. Barnay, L’univers visionnaire de Jean de Roquetaillade, „Cahiers de Fanjeaux” 27 (1992), s. 179-180.
47
Nam et ego ipse cum scriptis et libris per me editis respectu ejus cum in Sede apparuerit in
claritate solari, sum quasi Johannes Baptista in vinculis tenebrosorum carcerum non solum corporalium, sed spiritualium, quia quicquid de oculis scripturarum prophetalium ad tempus reparatoris pertinentium satago declarare, totum est tenebrosum respectu fulgoris solaris jubaris seraphice
doctrine regnantis reparatoris – LO, s. 614; zob. Mt 14,3.
48
Zarówno uwiêzienie, jaki uwolnienie z wiêzienia w Rieux nast¹pi³o w wiêto w. Piotra
w Okowach  zob. LO, s. 520-521
49
Zob. Mk 12,13; Dz 7,54-57.
50
Zob. S. Barnay, L’univers, s. 173.
51
Conditio prima est quod denunciator nove tribulationis debet eam denunciare non simplici-
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wizjonera by³ ju¿ trojañski bohater Hektor, który we nie widzia³ swoj¹ mieræ
i zag³adê Troi52. W powsta³ym na pocz¹tku XIV wieku Liber de Flore pojawia
siê nowy Hektor” (novus Hector), a jest nim Piotr Olivi53. Jan z Roquetaillade
wpisuje siê w tê profetyczn¹ tradycjê wizjonerów i, stoj¹c wobec ogromu grzechu w Kociele, zapowiada nadchodz¹c¹ karê, która dotknie now¹ Trojê, czyli
awinioñskie papiestwo54. Nawi¹zuj¹c do znanego fragmentu z proroctwa Zachariasza: „Nie jestem prorokiem, ale rolnikiem, od m³odoci trudniê siê upraw¹
roli, franciszkanin wyznaje, ¿e otrzyma³ od Chrystusa dar zrozumienia ducha
proroków oraz wiêtych Pism i ich zgodnoci (intelligencia spiritus prophetarum et Scripturarum sacrarum et concordiam earum), a ogrom w³asnych grzechów, pope³nianych w mowie, nie pozwala mu na prorokowanie simpliciter loquendo55. W ten sposób, wzorem proroka Daniela, mo¿e zapowiadaæ rych³e przeladowania (festina tribulatio), o których mowa w jego Liber ostensor quod adesse festinant tempora56.
Czytelnik tego artyku³u z pewnoci¹ zapyta o to, jakich wizji dowiadczy³
Jan z Roquetaillade. W 1332 roku, a wiêc w okresie nowicjatu, ma widzenie Antychrysta57. Dowiadczy³ go podczas snu, oko³o po³udnia (hora meridiei vel circa), i  jak podaje  zobaczy³ siebie w Chinach w towarzystwie innych m³odych
ter prophetando per verbum: «Hec dicit Dominus», sed aliter per visiones non notas populo, sed
sibi et Deo – LO, s. 510.
52
Hector, qui fuit de genere regali Troianorum, antequam Troia caperetur a Grecis et destruerent eamdem, „dum dormiebat in lecto suo”, per veracissimam visionem vidit futuram „destructionem Troie” in sompnis. In qua visione Hector vidit, quod ipse moreretur antequam Troia destrueretur et quod in bello corpus suum mortuum perderetur, sed, dum inveniretur, ipsa inventio corporis sui signum esset quod Troia caperetur tunc et destrueretur a Grecis. Et ita „Hector prophetavit
post mortem destructionem Troie”, in quantum inventio corporis sui mortui fuit Troianis signum
captionis et destructionis prenominate Troie – LO, s. 511.
53
Zob. przypis 41.
54
Et hunc modum moderno annunciatori atribuit Joachim, dicens: „Itaque et novus Hector
militans in Ecclesia” generali romana et infra ipsam curiam romanam in „nova Troia”, Avinione
ipsius „nove Troie” pecatricis congregationis potissime personarum malorum ecclesiasticorum
induratorum in pravitatibus mortalium peccatorum „novam destructionem annunciabit”. Ergo
„novus Hector”, novus denunciator tribulationis istantis, debet modum prophetandi Hectoris observare – LO, s. 511-512.
55
Zob. tam¿e, s. 324-325, 108, Za 13, 5; S. Barnay, L’univers, s. 175.
56
Zob. LO, s. 325; por. tam¿e, s. 514, 814, 855. W nawi¹zaniu do problemu pe³nego tytu³u
dzie³a Jana z Roquetaillade, dziêkujê dr. Krzysztofowi Morcie z Instytutu Filologii Klasycznej
i Kultury Antycznej UWr za zwrócenie uwagi na fragment Pwt 32,35 w wersji Wulgaty.
57
Zob. tam¿e, s. 372; Johannes de Rupescissa, Liber secretorum eventuum. Edition critique,
traduction et introduction historique, wyd. R.E. Lerner, C. Morerod-Fattebert (Spicilegium Friburgense, 36), Fribourg Suisse, s. 21-23; L. Boisset, Visions d’Orient chez Jean de Roquetaillade,
w: Les textes prophétiques et la prophétie en Occident (XIIe-XVIe siècle). Actes de table ronde organisée par l’U.R.A. 1011 du CNRS et le Centre de recherche «Histoire sociale et culturelle de
l’Occident, XIIe-XVIIIe siècle» de l’Université de Paris X – Nanterre (Chantilly, 30-31 mai 1988),
red. A. Vauchez, Rome 1990, s. 101-111.
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franciszkanów, stoj¹cych nad brzegiem morza. Po zejciu na l¹d dowiedzieli siê,
¿e Antychryst narodzi³ siê w chiñskim miecie Zayton. Powodowany ciekawoci¹, Jan z Roquetaillade wraz z innymi braæmi poszed³ go zobaczyæ. Antychryst
okaza³ siê byæ dzieckiem, które siedzia³o na tronie i wypowiada³o s³owa pe³ne
niewiarygodnego oszukañstwa (verba incredibilis deceptionis)58. Franciszkanie
nie mogli wyjæ z podziwu, widz¹c bogactwo, jakim siê otacza³. Po tym, jak zaczêli przepowiadaæ przeciwko niemu, uciekli do Europy, gdzie Jan z Roquetaillade kontynuowa³ rozpoczêt¹ walkê w Italii i na dworze papieskim,
a w koñcu poniós³ mieræ, ciêty przez samego Antychrysta59. Dopiero trzy lata
póniej dowiedzia³ siê o istnieniu Zayton, czytaj¹c listy franciszkañskiego misjonarza Gerarda, mianowanego w 1313 roku biskupem tego chiñskiego miasta
przez papie¿a Klemensa V60. Ten zadziwiaj¹cy zbieg okolicznoci pobudzi³ go
ponownie do intensywnego mylenia na temat Bo¿ych zamiarów wobec wiata
i ukrytej wymowy wizji Antychrysta61. Od tego momentu Jan z Roquetaillade zaczyna szukaæ znaków nadchodz¹cego kataklizmu, ukrytych w astrologii, redniowiecznych przepowiedniach i bie¿¹cych wydarzeniach.
W Liber ostensor znaleæ mo¿na równie¿ wzmiankê o angelofanii, jakiej
franciszkanin dowiadczy³ podczas pobytu w wiêzieniu. Jednym z elementów
profetycznej samowiadomoci Jana z Roquetaillade jako zwiastuna nadchodz¹cej apokalipsy by³o przekonanie, ¿e, wzorem Chrystusa, zostanie poprowadzony
na miejsce mêki (ad locum passionis ducendus)62. Uwolnienie z wiêzienia
w Rieux w dniu 1 sierpnia 1349 roku zosta³o mu przepowiedziane piêtnacie dni
wczeniej przez anio³a63. Mia³ on mu odt¹d towarzyszyæ we wszystkich sprawach
jako przewodnik i ³askawy wspomo¿yciel (ductor meus et adjutor propicius)64.
W czwartym traktacie Liber ostensor Jan z Roquetaillade opowiada o piêknej wizji najwiêtszej pani, matki profetycznej m¹droci (sanctissima domina,
sapiencie prophetalis mater), w której rozpozna³ Najwiêtsz¹ Maryjê Pannê65.
Zob. LO, s. 372.
Zob. tam¿e.
60
Zob. tam¿e, s. 373; L. Boisset, Visions d’Orient chez Jean de Roquetaillade, s. 103.
61
Et ex tunc, quia visio illa diurna michi indelebiter impressa fuerat, cepi cogitare quid Deus
facere vellet et ad quam finem visio deveniret, et cepi nimium admirari  tam¿e.
62
Zob. Mt 27,33; Mk 15,22; £k 23,33; J 19,17; LO, s. 517. Przekonanie to osadzone jest
w przepowiedni z Liber de Flore – zob. H. Grundmann, Liber de Flore, s. 125, przypis 50.
63
Eodem anno, XV die ante festum Vinculorum sancti Petri, hora nona, in visu apparuit michi
angelus Domini, dicens quod post duas septenas liberarer a carcere, tali die quali fueram in illo
carcere intromissus – LO, s. 521. Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e adresat Liber ostensor, Eliasz Talleyrand
de Périgord, wraz z godnoci¹ kardynalsk¹ otrzyma³ w roku 1331 jako koció³ tytularny rzymsk¹
bazylikê w. Piotra w Okowach.
64
Zob. LO, s. 521.
65
Et ut vobis innotescat qualiter venit ad manus meas, sciendum quod IX die hujus mensis
madii in visu Dei apparuit michi una sanctissima domina, sapiencie prophetalis mater, quam Virgi58
59
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Franciszkanin ujrza³ j¹ na stopniach wi¹tyni Salomona, trzymaj¹c¹ ksiêgê. Po
jej otwarciu pokaza³a mu wi¹tyniê, ozdobion¹ piêknymi malowid³ami, wród
których znajdowa³o siê dwanacie namalowanych zamkniêtych cel, oznaczaj¹cych dwanacie lat, jakie mia³ spêdziæ w wiêzieniu. Po wejciu do wnêtrza wi¹tyni, Maryja zasiad³a porodku i ponownie otworzy³a przed nim ksiêgê, czêciowo zapieczêtowan¹ i zawieraj¹c¹ zapowied tego, co mia³o nast¹piæ w Kociele
i wiecie. Na jej widok Jan zapa³a³ ogromnym pragnieniem poznania jej ukrytej
treci. Maryja, przejêta litoci¹, obieca³a mu, ¿e spe³ni jego probê i zniknê³a66.
Jan z Roquetaillade zacz¹³ siê ¿arliwie modliæ i po omiu dniach kto mu ¿yczliwy dostarczy³ do wiêzienia obiecany przez Maryjê tekst proroctwa, zapowiadaj¹cy bliskie nadejcie Antychrysta i przeladowañ67.
Wizja wi¹tyni ma charakter sapiencjalny i nawi¹zuje do obrazu Maryi, tronu Salomona i nowej wi¹tyni z proroctwa Ezechiela, której brama wschodnia
powinna pozostaæ zamkniêta68. Tekst obiecanej przez Maryjê przepowiedni rozpoczyna siê od s³ów Cum necatur flos ursi i wystêpuje jedynie w Liber ostensor69. Proroctwo to odgrywa kluczow¹ rolê w apokaliptycznym scenariuszu dla
Europy, nakrelonym przez Jana z Roquetaillade. Zabicie niedwiedziego kwiatu bêdzie wstêpem do katastrof naturalnych, epidemii i wojen, które spadn¹ na
Europê. Jan z Roquetaillade wysuwa trzy hipotezy, dotycz¹ce postaci okrelonej
mianem flos ursi: mo¿e siê za ni¹ kryæ zamordowany w 1345 roku Andrzej
Wêgierski, m¹¿ królowej Joanny I Neapolitañskiej, papie¿ lub cesarz70. Zabójstwo Andrzeja, który zosta³ uduszony w nocy z 18 na 19 wrzenia 1345 roku na
zamku Aversa pod Neapolem, wstrz¹snê³o ówczesn¹ opini¹ publiczn¹ i pozostawi³o g³êboki lad w profetyzmie Jana z Roquetaillade71. Brat zamordowanego,
Ludwik Wêgierski, podejrzewa³ o udzia³ w zbrodni dom Durazzo, wywodz¹cego siê z ma³¿eñstwa Jana z Graviny (1335), ksiêcia Durazzo, syna Karola II
Andegaweñskiego, oraz Agnieszki de Périgord, siostry kardyna³a Talleyranda.
Purpurat zosta³ nawet publicznie oskar¿ony o zorganizowanie spisku, maj¹cego
na celu przejêcie w³adzy w Neapolu przez jego krewnych. W 1346 roku, pod naciskiem Ludwika Wêgierskiego, Stolica Apostolska zarz¹dzi³a ledztwo w tej
nem gloriosam Mariam fore existimabam, que semper michi propicia fuit. Et ostendit michi duas
prophetias, [quarum] unam apertam que meam tribulationem tangebat – LO, s. 141.
66
Zob. LO, s. 142.
67
Quam cum legissem, stupens quod, sicut domina michi dixerat, ibidem continerentur prophetie que se habent ad Antichristum et tribulationem propinquam – sicut prophetia Anne prophetisse Luce capitulo tertio ad Dominum Jhesum Christum, dum sancto Symeoni presentaretur in
Templo –, quia, secundum quotationes annorum que ponuntur in eo, in hostio sunt ea que ipsa
scriptura prophetica evenire describit  tam¿e, s. 143.
68
Zob. tam¿e, s. 142, przypis 2; Ez 44,2-3.
69
Zob. LO, s. 143-146, 949-951.
70
Zob. tam¿e, s. 149-166.
71
Zob. J. Bignami-Odier, Études sur Jean de Roquetaillade, s. 142-143; J. Grzeszczak, Pomiêdzy utopi¹ i eschatologiczn¹ nadziej¹, s. 270, przypis 121.
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sprawie, a mieræ Andrzeja da³a pocz¹tek trwaj¹cym wiele lat krwawym wojnom
o sukcesjê na tronie Neapolu, jakie prowadzili miêdzy sob¹ Andegawenowie
z Durazzo i Tarentu. Jan z Roquetaillade, który zadedykowa³ Liber ostensor
kardyna³owi Eliaszowi Talleyrand de Périgord, stan¹³ po stronie jego siostrzeñców z domu Durazzo i przepowiada³ rych³¹ mieræ ich rywalowi Ludwikowi
z Tarentu72. Ten ostatni, jako przeladowca franciszkanów, a jednoczenie przyjaciel mammonistów (amicus mammonistarum) mia³ zostaæ pozbawiony w³adzy
przez odnowiciela, który przeka¿e jego królestwo domowi z Durazzo73.
Ewentualna identyfikacja niedwiedziego kwiatu z papie¿em ma za punkt
wyjcia obecne w proroctwie Cum necatur flos ursi wyra¿enia w³adca wiata
(princeps mundi) i „czeæ Kocio³a (verecundia Ecclesie), i oparta jest na szeregu cytowanych przez Jana z Roquetaillade redniowiecznych przepowiedni, takich jak Liber Horoscopus, Merlinus britannicus, przepowiednia benewentañska,
Ascende calve i zapowiedzi brata Angelusa z Monte Vulcano, który przez pewien
okres czasu by³ inspiracj¹ dla s³ynnego rzymskiego trybuna Cola di Rienzo74. Jan
z Roquetaillade analizuje wystêpuj¹ce w nich podobne zapowiedzi i konteksty,
chc¹c wykazaæ, ¿e mowa w nich o nadchodz¹cych dowiadczeniach, jakie
w najbli¿szym czasie spadn¹ na Koció³, nie oszczêdzaj¹c papie¿a. Franciszkanin zwraca te¿ uwagê na ukazywany w proroctwach precedens, jakim by³a tragiczna historia papie¿a-eremity Celestyna V, którego pokorê i ubóstwo zestawia
z przepychem jego nastêpcy Bonifacego VIII (Bonifacius papa pomposus)75. Tajemnicza zapowied brata Angelusa z Monte Vulcano, eremity z masywu Maiella w Abruzji, o zmar³ym pasterzu Kocio³a, który po czterech dniach przebywania w grobie powstanie do ¿ycia, siej¹c strach wród dostojników i zmuszaj¹c
ich do ucieczki, zosta³a zinterpretowana przez Jana z Roquetaillade jako zapowied pojawienia siê odnowiciela, dzia³aj¹cego w duchu Celestyna V, który
w nim niejako zmartwychwstanie, jak wskrzeszony do ¿ycia £azarz76.
Zob. LO, s. 150-151.
Zob. tam¿e, s. 164. Jan z Roquetaillade wspomina o zniszczeniu przez Ludwika z Tarentu
klasztoru w. Klary w Neapolu, co nie znajduje potwierdzenia w ród³ach  zob. tam¿e, przypis 4.
74
Sed dubitatio non pauca et questio remanere videtur, videlicet – esto quod in sensu literali
predicta expositio sit vera et congrua – utrum per hoc quod dicitur: „Cum necatur flos ursi, princeps mundi, saltem in sensu secundario velit dicere de aliquo qui sit generalis dominus mundi, sicut est imperator vel papa, quorum unus vel alter necari deberet. Et videretur per hoc quod adjungit necationi ejus immediate quod „Ecclesia Dei magnam verecundiam passietur”, ita quod – ipso
ordine textus – in necatione ejus principis generalis immediate inciperet „verecundia Ecclesie”
supradicta  tam¿e, s. 154; zob. s. 154-161.
75
Zob. tam¿e, s. 154, 156.
76
Et ne vos lateat sensus horum verborum, sciendum quod ipse vult dicere quod Celestinus
papa quintus, qui papatui resignavit – quem Bonifacius papa octavus post resignationem in tumolo
carceris conclusit, ubi etiam expiravit – de tumulo quem ei dedit Bonifacius „quatriduanus resurget” ut alter Lazarus. Et resurgendo talem dabit boatum terroris terribilis quod „pastores fugient”
ad „terrorem” verborum ejus; qui, yminente gladio tirannorum, ei obedient cardinales ut fugiant
72
73
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Identyfikacja princeps mundi z cesarzem opiera siê na fragmencie przepowiedni, któr¹ mia³aby byæ Sybilla Tyburtyñska, gdzie  wed³ug Jana z Roquetaillade  mowa o niemieckim w³adcy, walcz¹cym z okupuj¹cymi Apuliê Saracenami i pope³niaj¹cym samobójstwo przy pomocy w³asnego miecza77. Jan z Roquetaillade uwa¿a jednak, ¿e identyfikacja flos ursi z zamordowanym Andrzejem Wêgierskim ma mocne podstawy i stanowi sens dos³owny proroctwa (sensus literalis et radicalis), a poza tym dwadziecia lat, jakie wed³ug przepowiedni
dzieliæ bêdzie jego mieræ od nadejcia zapowiadanych miracula Dei, oznacza,
¿e przypadn¹ one ju¿ na lata szeædziesi¹te XIV wieku78.
W 1356 roku Jan de Roquetaillade pod przysiêg¹ zapewnia kardyna³a Talleyranda, ¿e ju¿ dziesiêæ lat wczeniej, podczas pobytu z klasztornym wiêzieniu
w Tuluzie, zosta³ porwany w duchu” (raptus in spiritu) i ujrza³ biednego braciszka, ubranego w zwyk³y, po³atany habit (cum vilissimo habitu repeciato), jak
wychodzi³ na dzikie pustkowie, sk¹d wiêci Boga wprowadzili go uroczycie
przed tron Maryi Dziewicy i w. Franciszka79. Jan z Roquetaillade ujrza³ w widzeniu jego intronizacjê, dokonan¹ zgodnie ze redniowiecznym rytua³em. Najpierw w. Franciszek przedstawi³ go Dziewicy Maryi, a nastêpnie odnowiciel
wiata (reparator orbis) zosta³ posadzony na tronie, który znajdowa³ siê pomiêdzy nimi80. Dla Jana z Roquetaillade widzenie by³o prawdziwym prze³omem:
w tym momencie otrzyma³ klucz do proroctw, w których mowa o przysz³ym reformatorze wiata, a zarazem zadanie g³oszenia jego bliskiego nadejcia81.

et salventur per fugam. Nec est putandum quod corporaliter Celestinus resurgat, sed Spiritus ei
datus ad reparandum orbem, quem repulit resignando in proximo reparatore resurget  tam¿e,
s. 159-160; zob. Briefwechsel des Cola di Rienzo, Dritter Teil: Kritischer Text Lesarten und Anmerkungen mit drei Faksimilebeilagen, wyd. K. Burdach, P. Piur, Berlin 1912, s. 194; J. Grzeszczak, Pomiêdzy utopi¹ i eschatologiczn¹ nadziej¹, s. 254, przypis 35.
77
Zob. LO, s. 161-162.
78
Zob. tam¿e.
79
Zob. tam¿e, s. 248; Pwt 32, 10. Habit braciszka odpowiada zaleceniom zawartym w rozdziale 2 Regu³y w. Franciszka: I niech wszyscy bracia nosz¹ odzie¿ pospolit¹, i mog¹ j¹ z b³ogos³awieñstwem Bo¿ym ³ataæ zgrzebnym p³ótnem lub innymi kawa³kami materia³u – w. Franciszek,
Regu³a zatwierdzona, rozdz. 2, w: Pisma w. Franciszka z Asy¿u, t³um. K. Ambro¿kiewicz, Warszawa 1990, s. 91; por. tam¿e, s. 58.
80
Ipse autem accipiens eum per humerum presentavit eum flectentem genua, complosis manibus, sacratissime semper Virgini gloriose Marie, dicens: „Regina glorie, presento tibi istum ut sit
pro me in mundo ad reparandum orbem”. Cui respondit sacratissima semper Virgo Maria: „Bonus est iste”, imponendo manus eisdem super caput, benedicendo sibi. Et elevaverunt ipsum domina nostra et beatus Franciscus super sedem illam que erat vacua inter eos, vidente me – LO,
s. 249; zob. J 7,12.
81
Et ab illa hora et citra datus est michi clarus intellectus in omnibus oraculis prophetarum
et Scripturarum sacrarum que de ipso sunt, ut annunciem de ipso et officio ejus gloriosa hec que
auditis omnibus qui diligunt adventum ejus et conversionem infidelium et reparationem seculi universi propinquam  tam¿e.
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Przywo³uj¹c wizjê sprzed dziesiêciu lat, franciszkanin chce wzmocniæ profetyczny autorytet zapowiedzi dotycz¹cych losów wiata i wraca do komentowania przepowiedni Cum necatur flos ursi82. Zawarte w niej proroctwa o ponownym g³oszeniu Ewangelii w Izraelu (Et predicabitur fides in Israel de novo) oraz
nadejciu krótkiej wiosny chrzecijañstwu (Et fides prosperabitur pauco tempore) zosta³y zinterpretowane przez niego jako poprzedzaj¹ce koniec wiata nawrócenie siê ¯ydów, które przysporzy chwa³y Kocio³owi83. Z³owrogo brzmi¹ce
s³owa Ecclesia perdetur nie oznaczaj¹  zdaniem Jana z Roquetaillade  zaniku
b¹d upadku Kocio³a, który istnieæ bêdzie do koñca wiata, lecz sytuacjê,
w której, pod naciskiem przeladowañ ze strony w³adcy tego wiata (imperator
novus tunc regnans), odejdzie na pustyniê, aby zebraæ si³y do triumfalnego powrotu84. Janowa interpretacja przepowiedni Cum necatur flos ursi zak³ada pojawienie siê dwóch Antychrystów: na Wschodzie dzia³a³ bêdzie fa³szywy mesjasz
¯ydów (pseudomessias Judeorum), który zostanie pokonany pod Har-Magedon,
natomiast na Koció³ rzymski uderzy w³adca, zapowiedziany w Apokalipsie jako
Bestia, która wychodzi z Czeluci85. Jak twierdzi Jan z Roquetaillade, te apokaliptyczne wydarzenia s¹ ju¿ bardzo bliskie. Franciszkanin dodaje, ¿e by³oby lepiej dla pobo¿nego cesarza Karola IV Luksemburskiego, aby szybko odszed³
z tego wiata ni¿ mia³ siê staæ zapowiadan¹ besti¹, która w najbli¿szym czasie
uderzy w Koció³ na Zachodzie86. Panowanie Karola IV zbiegnie siê w czasie
z wyst¹pieniem odnowiciela i jak twierdzi Jan z Roquetaillade, zaznaczaj¹c, ¿e
jest to jego prywatna opinia, owocem ich wspó³pracy bêdzie wojna przeciwko
Saracenom, bêd¹ca wype³nieniem proroctwa Apokalipsy o upadku Babilonu87.
Cesarzowi towarzyszy³ bêdzie legat apostolski, którego zapowiada apokaliptyczny inny anio³ ze wi¹tyni, która jest w niebie”88. Wydeptanie t³oczni, czyli
Zob. tam¿e, s. 249-262.
„Delictum” ergo Judeorum, quia repulerunt Christum, causa fuit saltem per accidens ut
caderet evangelium super gentes, ne sine fructu fieret et „ne vacuum” ad Patrem celestem „rediret”. Dicit ergo apostolus: si perditio Judeorum, quia Christum repulerunt, fuit conversio gentium
et earum „divitie” spirituales, „quanto magis” erunt mirabiles divitie Ecclesie, ipsi[s] assumpti[s] ad fidem! In eis ergo mirabiliter ditabitur et dilatabitur Ecclesia sacrosancta romana, ita ut
nos peccatores pessimi hodierni quasi mortui reputemur in comparatione temporis conversionis
eorum  tam¿e, s. 250; zob. Iz 55,11; Rz 11,11-12.
84
„Perdetur”, id est fugabitur de medio civitatum et populorum et fugiet ad deserta, ut sua
vis, potestas et virtus nutriatur, vivat et continuetur ibidem, ut demum, prius oppressa ab „imperatore novo tunc regnante”, „resumat” contra ipsum „vires suas” et, gloriosissima plus in centuplo
quam prius, virgo Israel mater nostra generalis romana Ecclesia redeat victrix ad civitates suas –
LO, s. 251.
85
Zob. tam¿e, s. 252-253; Ap 11,7; 16,16. Zob. równie¿: LO, s. 124-129.
86
Melius enim illi est quod ipse fidelis et catolicus recedat de mundo quam si ipse esset bestia
illa sevissima que tam propinque persequetur, secundum tenorem Apocalipsis (Ap 13, 1), Ecclesiam Jhesu Christi – LO, s. 255.
87
Zob. tam¿e, s. 255-258; Ap 14,8.
88
Et quia cum eo erit unus legatus apostolice Sedis cum populo Francorum, de predicto lega82
83
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ostateczna bitwa z Saracenami, nast¹pi „poza miastem”, czyli Rzymem, byæ
mo¿e w okolicach Gaety lub w Apulii89. Zapowiadane w Liber ostensor przeladowania zakoñcz¹ siê w roku 1372, kiedy Koció³ ponownie odzyska si³y, a Antychryst zostanie wrzucony do „ognistego jeziora, gorej¹cego siark¹90.
Zamykaj¹ce Cum necatur flos ursi proroctwo o zaprowadzeniu jednoci (erit
unum in mundo quod durabit) wprowadza nas w intryguj¹cy problem millenaryzmu Jana z Roquetaillade. Po pokonaniu dwóch bestii, o których mowa w Apokalipsie, spe³ni siê Chrystusowa zapowied jednej owczarni i jednego pasterza91. Wed³ug Jana z Roquetaillade, bêdzie nim Biskup Rzymu, którego pos³uga
nabierze prawdziwie uniwersalnego charakteru i obejmie wszystkie znane w XIV
wieku ludy i kontynenty92. Przepowiednia Cum necatur flos ursi nie precyzuje,
jak d³ugo trwaæ bêdzie wiatowy pokój, jednoæ wiary, wolnoæ od wojen i herezji oraz przysz³a chwa³a Kocio³a (pax generalis in mundo, unitas fidei, quies
a bellis et ab hereticis, stupenda gloria sanctitatis Ecclesie generalis romane),
natomiast Jan z Roquetaillade siêga bezporednio do dwudziestego rozdzia³u
Apokalipsy, gdzie  jego zdaniem  jednoznacznie mowa (evidenter habetur)
o tysi¹cu lat zwi¹zania szatana93. W Liber ostensor problem ten zostaje zaledwie
to et Francorum, populo immediate subjungit: „Et alius angelus”, id est legatus, quia «angelus»
idem est quod «missus»; „exivit de Templo quod est in celo”, hoc est de corde Christi et de celo;
„qui habebat falcem acutam” (Ap 14,7), id est populum bellicosum; „et alius angelus”, id est reparator futurus, „exivit de altari” Ecclesie generalis romane; „qui habebat potestatem super
ignem” (Ap 14,18) et aquam, hoc est baptizandi infideles qui volent converti in „igne” Spiritus
sancti et aqua christiani baptismi, rebelles autem occidendi bellicoso gladio imperiali et legati
predicti. „Et clamavit voce magna” imperando ei – ad eum legatum Sedis apostolice – qui ibit in
adjutorium imperatoris cum Francis et „habebat falcem acutam” (Ap 14,18) – sicut de communi
cursu portant Franci ad bella gladium bellosum –, „dicens” legato et populo ejus: «Mitte» (Ap
14,18) – LO, s. 257.
89
Quid autem facturi sint super infideles imperator Karolus et legatus textus immediate concludit, dicens: „Et calcatus est lacus” sanguinis Sarraceni „extra civitatem” romanam in Ytalia,
forsitan in Campania prope Gaietam, vel in Apulia; „et exivit sanguis” Sarracenorum „de lacu
usque ad frenos equorum per stadia mille sex[c]enta (Ap 14,20) ad literam sine glosa – LO,
s. 257-258.
90
Zob. tam¿e, s. 260; Ap 19,20.
91
Zob. LO, s. 261; Ap 19,20; 20,2; J 10,16.
92
Sed quo tempore illud fieri deberet, scilicet quod universis orbis – preter „quatuor angulos” mundi, ubi latebunt „Gog et Magog” (Ap 20,7) – convertatur ad Christum, et generalis „pastor unus”, romanus pontifex, presit toti Asie, Africe et Europe, Dominus ibidem paulo ante revelat, dicens: ”Amen dico vobis: qui non intrat per hostium in ovile ovium sed ascendit aliunde, ille
fur est et latro” (J 10,1); et infra: „Fur non venit nisi ut furetur et mactet et perdat” (J 10,10).
Costat autem quod hec verba sonant tempora Antichristorum de quibus fit mentio in oraculo isto.
Igitur nunc, istis Antichristis destructis qui „fures sunt et latrones”, „qui veniunt ut furentur”,
„mactent et perdant”, „fiet unum ovile et unus pastor” in mundo. Et hoc vult dicere oraculum:
„Et erit unum in mundo”, id est „unum ovile” christianissimum, conversis Judeis, Sarracenis,
Turcis, Tartaris, hereticis et scismaticis universis ad Dominum Jhesum Christum – LO, s. 161.
93
Zob. tam¿e.
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zarysowany, a sam autor odsy³a do innych swoich dzie³, zw³aszcza do trzeciej
ksiêgi De speculis temporum94. Traktat ten, którego pe³ny tytu³ brzmi: Quatuor
libri de speculis temporum et reserationibus archanorum Scripture sacre, nie
zachowa³ siê do naszych czasów95. Jan z Roquetaillade nawi¹zuje do niego
w kilku miejscach w Liber ostensor i st¹d mo¿na poznaæ te¿ jego zawartoæ96.
W trzecim traktacie Liber ostensor autor przywo³uje postaæ potê¿nego anio³a
i zapieczêtowane przes³anie siedmiu gromów z dziesi¹tego rozdzia³u Apokalipsy 97. Franciszkanin odsy³a tam do trzeciej ksiêgi De speculis temporum, gdzie
– jak twierdzi – zawar³ znaczenie s³ów wypowiedzianych przez anio³a, którym
jest odnowiciel. Siedem gromów oznacza siedem epok, z których ka¿da trwaæ
bêdzie oko³o 140 lat, co daje tysi¹c lat, jakie up³yn¹ do nadejcia apokaliptycznego Goga i koñca wiata98. W ten sposób Jan z Roquetaillade rzuca wyzwanie
augustyñskiemu tabu (Jean Delumeau), proponuj¹c w gruncie rzeczy powrót do
staro¿ytnego millenaryzmu, od którego tysi¹c lat wczeniej dystansowa³ siê w.
Augustyn w swoim Pañstwie Bo¿ym99.
Fina³ dziejów nast¹pi w czasie tylko Bogu znanym, a ostatnie s³owo przepowiedni Cum necatur flos ursi, czyli „Cessabit” zosta³o przez Jana z Roquetaillade objanione w icie arystotelesowskim stylu, jako przerwanie ruchu pierwszego motoru, obrotów firmamentu i powstawania cia³100.
Zob. tam¿e.
Zob. J. Bignami-Odier, Études sur Jean de Roquetaillade, s. 187-188.
96
Zob. LO, s. 19-20.
97
Zob. tam¿e, s. 133; Ap 10,2-4.
98
Et sicut ad plenum aperui in libro tertio De speculis temporum iste [odnowiciel] ex medullis Scripture estrahet VII voces que dixerunt quod per VII etates, quarum quelibet habet CXL annos vel circa, ab eo usque ad adventum Gog, esset generalis Ecclesia duratura, sicut per „M annos” qui ponuntur Apocalipsis XX (Ap 20, 2) manifeste probatur. De quarum VII etatum tempore
pertractatur ad plenum Apocalipsis capitulo XXIo et XXIIo, ubi exprimitur quale tempus futurum sit
per „annos mille”, proximo tempore Antichristi transacto – LO, s. 134.
99
Zob. J. Delumeau, Mille ans de bonheur, s. 62; w. Augustyn, Pañstwo Bo¿e, XVIII, LIII,
t³um. W. Kubicki, Kêty 1998, s. 752; LO, s. 245, przypis 1; J. Bignami-Odier, Études sur Jean de
Roquetaillade, s. 103-104; B. McGinn, Antychryst. Dwa tysi¹ce lat fascynacji cz³owieka z³em, t³um.
B. Cendrowska, Warszawa 1998, s. 236-237; R.E. Lerner, Il ritorno medievale al Sabato di mille
anni, w: ten¿e, Refrigerio dei santi. Gioacchino da Fiore e l’escatologia medievale (Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti, 5), Roma 1995, s. 199-200.
100
Sequitur: „Finis est”; vult dicere quod, postquam illud „unum ovile” (J 10,16) „mille annis” (Ap 20,3) duraverit et – mille annis tra[n]sactis a die missionis duarum bestiarum „in stagno
ignis ardentis” (Ap 19,20) et „ligationis draconis in puteum abissi ne seducat amplius gentes donec consummentur mille anni” (Ap 20,2-3) – iterum „Sathanas de carcere” relaxatus fuerit ut adducat „Gog et Magog” de „IIIIor angulis orbis” (Ap 20,7-8), ipsis crematis a Deo de celo (Ap 20,
9), quando placebit Deo – quia annum et diem et horam ignoro – veniet finis mundi et judicium
generale, sicut in fine ejusdem XX capituli evidenter habetur. „Et dicetur” per Deum: «Cessabit»
motus primi mobilis, et firmamentum non movebitur amplius nec corporalium generatio ulterius
extendetur – LO, s. 262.
94
95

188

JAN GRZESZCZAK

Jan z Roquetaillade ma za sob¹ wypracowan¹ w XIII wieku tradycjê traktatów
De prophetia, której przyk³adem s¹ teologowie tacy jak Aleksander z Hales, Albert
Wielki, Hugo z Saint-Cher, Filip Kanclerz czy Tomasz z Akwinu. W odró¿nieniu od
tych teoretyków proroctwa, franciszkanin nie pretenduje do tego, by byæ teologiem
spekulatywnym, lecz wystêpuje jako hermeneuta, który interpretuje bie¿¹ce wydarzenia101. Teoretyczne rozwa¿ania na temat proroctwa, zawarte w jedenastym traktacie Liber ostensor, podporz¹dkowane s¹ temu zamierzeniu, które przenika ca³e dzie³o Jana z Roquetaillade102. Proroctwo jest jedn¹ z siedmiu form (modus) ekstazy, która stanowi z kolei jeden z wyznaczników doskona³oci wybranych braci mniejszych,
i bêdzie obecne w Kociele a¿ do koñca wiata103. Jan z Roquetaillade wyró¿nia siedem sposobów prorokowania (deferencie prophetandi): przewidywanie przysz³oci
poprzez sny, zrozumienie Pism i proroków, rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne,
maj¹ce za punkt wyjcia przekaz Biblii, bezporednie przekazywanie s³ów Boga
i anio³ów, a tak¿e poprzez zauwa¿enie zgodnoci pomiêdzy Starym i Nowym Testamentem. Zapowiadany odnowiciel otrzyma szczególn¹ ³askê dog³êbnego zrozumienia Pism104. Jana z Roquetaillade uczestniczy równie¿ w tej ars prophetandi jako
cz³owiek obdarzony misj¹ w prze³omowym momencie historii, czyli po pojawieniu
siê franciszkanów i dominikanów  dwóch zakonów stanowi¹cych dla wielu ich
cz³onków wa¿n¹ czêæ apokaliptycznego scenariusza czasów ostatecznych105.
Powy¿sze elementy pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e Jan z Roquetaillade jest
przede wszystkim autorem osadzonym w tradycji franciszkañskiej, której wybitnymi przedstawicielami s¹ w. Bonawentura i Piotr Olivi. Jego profetyzm zawiera szereg odniesieñ do pogl¹dów tego ostatniego, wród których Jean-Pierre Torrell wymienia chrystocentryzm tego XIII-wiecznego franciszkañskiego teologa,
spojrzenie na postaæ i opatrznociow¹ rolê w. Franciszka z Asy¿u, unikanie potêpiania ca³oci Kocio³a i jego hierarchii, a tak¿e troskê o tak¹ interpretacjê Biblii, która by³aby poprawna doktrynalnie106. Przekonanie, ¿e pojawienie siê zakonów ¿ebraczych doprowadzi³o do zaistnienia w Kociele jakociowo nowej
sytuacji przenika równie¿ twórczoæ w. Bonawentury. Wydaje siê równie¿, ¿e
Doktor Seraficki stoi za widocznym u Jana z Roquetaillade spojrzeniem na objawienie i jego alegoryczn¹ interpretacjê107.
Zob. J.-P. Torrell, Recherches sur la théorie de la prophétie au Moyen Âge, Fribourg Suisse
1992, s. 233.
102
Zob. LO, s. 762-768.
103
Hic modus duravit In Ecclesia Christi a Christo usque modo modo et continuabitur In
Ecclesia generali sine interruptione usque ad finem mundi  tam¿e, s. 763.
104
Ipse angelus est reparator propinqus, cui de gratia speciali collatum est, post Christum et
apostolos, universas prophetales scripturas in clarum lumen usque ad interiora medullarum deducere  tam¿e, s. 613.
105
Zob. tam¿e, s. 618-619; J.-P. Torrell, Recherches, s. 240.
106
Zob. J.-P. Torrell, Recherches, s. 246-247; J. Bignami-Odier, Études sur Jean de Roquetaillade, s. 154.
107
Zob. J.-P. Torrell, tam¿e.
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ANEKS
Przepowiednia +um necatur flos ursi

Cum necatur flos ursi, princeps mundi, verecundiam passietur Ecclesia Dei,
nec suffragium habebit tempore illo in aliqua parte mundi. Ruinosa erunt ecclesiastica. Et principes tremebunt ante faciem populi sui nec est qui ipsos adjuvet.
De oriente ac occidente, septemtrionales et meridionales furore sunt repleti. Nam
post ipsum insurget Alexander novus qui pauco tempore regnaturus est et insagaciter finiet dies suos. XVI ipse gallus non pululat nec gallina nidum querit,
propter vilem nationem. Qui in posterum per paucos dies ipsius posse garrulationibus prosternabit.
Eodem tempore Anglorum bos per leonis trucidationes ipsum prosternet. Et
illud cum natione armorum vili potestas majorum confundetur. Et Antichristi per
Jherusalem terram discipuli falsidice se monstrabunt.
Et de XVI ad XXm, principes ruinam et subjectionem passientur et illud durabit. Gallici, Flandrici, Aragonici, Ispanici inter se discordantes. Populus leonis
et vitulus bovis frequentissime in armis se monstrabunt. Allabragii – id est Burgundi neutri – subvenientes publice et circumspectione omnes ipsorum attingentes confundent.
Ecclesia Dei se concordabit in unum pastorem debilitate repletum. Cujus
fructus nullus. Et minor pars in omnibus majorem prevalebit. Nec Ecclesia Dei
apreciabitur, sed post brachium fortitudinis cum vigore resumet vires suas.
Aquila devorabit pullum suum. Et nidum suum dislocabit qui ytalicos Romanos in confederationem sibi assumet. Et quam cito et cum suis emulis ceteros
precellet. Et in peccato regnabit donec virtus et miraculum divinum sibi apparebit. Infedeles ejecti prosperabuntur et resument vires eorumdem. Nam in anno
eodem mirabilia videbuntur de saltellitis jerosolimitanis qui regrediuntur ad passus antiquos ubi supplicium ipsius paratum fuit. Et plantabuntur domata in nidis
non propriis, sed prope ipsos. Nec credetur credentibus nec fides Salomonitis
phisicis adhibetur.
Due verberationes percussientur inter nationem et florem linguarum quorum
potestatem anullabunt. Sed illud quod XVIo factum est anno sequenti retractabitur ut prius veluti desiderans tranquilitatem. Nam habebit guerram pro pace. Nec
veritas invenietur in gentibus Dei, sed confusionem machinabunt contra ipsos.
Dampna per maria inerunt que conlisione sanguinis repensabuntur. Ne crux ut
ordinatum extitit poterit volare, propter debilitatem assistentium qui propter propria ipsam confundere querit.
Religiosus vir roborabitur, et cum gloria magna et brachio Dei et virili pauco
sensu inimicos Dei confundet. Qui totalem eclipsim passientur. Et postmodum

190

JAN GRZESZCZAK

ipsius natura insurget contra eumdem. Qui cum duobus grustis in honore et prosperitate evadet. Fallacie popularium XVI, XVII, XVIIIo ad XXm suis plantagiis
corroborabuntur. Qui post cum Dei gracia brachium resumet.
Tempestates, inundationes, sterilitas, distemperancia temporis et corruptio
aeris ultra extremum poterit videri; mortalitates, linguarum passiones videbuntur.
Principes non principes, sed avaricia et protervitas. Presules sensu suo carebunt, et paululum post mater dei ipsos devorabit. Et cantabitur gloria christianis.
Et finis eorum erit bonus in Terra sancta. Nec ipsa acquiretur propter vilitatem et
defectum cordis et peccatorum ipsorum.
Miracula Dei evenient. Infra XXm Eusebium, Joachim, Sibillum concordantes.
Nec diliget natio nationem nec populus populorum, sed inter se malicias dominorum machinabunt. Et illud quod cum superbia incipietur.
Et predicabitur fides in Israel de novo et tunc ad suum germen revertentur.
Et fides prosperabitur pauco tempore, quia sub imperatore novo tunc regnante illud fiet quod Ecclesia perdetur. Et resumet vires suas et erit unum in mundo
quod durabit. Finis est, et dicetur: „Cessabit”108.

SUMMARY
Vision and prophecy in Liber ostensor by John of Roquetaillade ( 1365)
The issue touched in the article is vision and prophecy on the basis of Liber ostensor by John
of Roquetaillade, a Franciscan visionary and long-term prisoner of Franciscan and Roman
Inquisition. This extensive work was written in 1356 in Avignon and was dedicated to the cardinal
Élie Talleyrand de Périgord, who, as a nuncio, had to carry into effect the conclusion of peace
between England and France. Liber ostensor is a Franciscan and eschatological work. It conveys
an apocalyptic augury of events which will take place in the latter part of the XIV century.
One of the main plots of the work is a medieval dispute about evangelical poverty. It resulted
in the radicalization of views of John of Roquetaillade. The Franciscan experienced many visions
of angels, Mother of God, St Francis of Assisi, and also the Antichrist, which strengthened his
conviction about the rightness of his views. John of Roquetaillade prophesies a punishment that
will affect the Avignonese papacy and Europe. After sins of people of church have been punished,
there will appear a pope-reformer, who will lead mankind into a new era, directly preluding the
end of the world.
The author of Liber ostensor is an interesting example of the resurgence of millenarism in the
Middle Ages.

Key words:
the Middle Ages, prophetism, John of Roquetaillade, millenarism
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LO, s. 949-951.
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Instytut Filologii Polskiej

Opêtanie ekspiacyjne po staropolsku?
Przypadek Zofii Tomickiej
Expiatory Possession in the Old Polish Style? The Case of Zofia Tomicka

W roku 1634 w bogatym, raczej protestanckim i niemieckojêzycznym Toruniu wydano niezwyk³¹ ksi¹¿kê  Wzór i wizerunek […] dziwnej wi¹tobliwoci
[…] Zofii z Tylic Tomickiej autorstwa jezuity Stanis³awa Brzechwy. Unikat pierwodruku przepad³ jednak w okresie drugiej wojny wiatowej i do naszych czasów zachowa³a siê tylko osiemnastowieczna reedycja. Bohaterka utworu, ¿yj¹ca
w latach 1595-1633, wywodzi³a siê z zamo¿nej szlachty che³miñskiej (stryjem
Zofii by³ Jakub Tylicki  podkanclerzy koronny i biskup krakowski, a familijnotowarzyskie koneksje ma³¿eñstwa Tomickich siêga³y rodów Miel¿yñskich,
Dzia³yñskich i Opaliñskich). Jako przyk³adna ¿ona, pani z Tylic urodzi³a piêcioro dzieci i zarz¹dza³a du¿ymi folwarkami, bo m¹¿ Jerzy, szlachcic wielkopolski,
g³êboko anga¿owa³ siê w sprawy publiczne (uczestniczy³ w wyprawach wojennych, pos³owa³ na sejm walny i by³ dworzaninem pokojowym Zygmunta III
Wazy). Spo³ecznie unormowane ramy tego szacownego curriculum vitae rozsadza wszak¿e kilka faktów niejako wy¿szego rzêdu, na których skupia siê biograf
Zofii. Z Wzoru i wizerunku… dowiadujemy siê mianowicie, ¿e przez ostatnie
trzynacie lat ¿ycia spêdzonych w³anie w Toruniu pobo¿na matrona i pani
domu cierpia³a na wiele ciê¿kich dolegliwoci zdrowotnych; ¿e w zwi¹zku
z nimi uznana zosta³a przez spowiedników, krewnych i znajomych za opêtan¹
przez z³ego ducha; i ¿e wreszcie, choæ egzorcyzmowano j¹ bez skutku, nie tylko nie stanê³a przed s¹dem jako czarownica, ale ¿y³a w s³awie osoby obdarzonej nadludzkimi charyzmatami i umar³a w opinii wiêtoci, odebrawszy ho³dy
senatorów i ksi¹¿¹t.
O jezuicie Brzechwie, literackim portrecicie tej, jak g³osi tytu³ utworu, dziwnej wi¹tobliwoci, wiadomo dzi miêdzy innymi, ¿e pochodzi³ z wielkopolskiej
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szlachty i by³ od Tomickiej starszy o lat osiem. Po studiach teologicznych
w Rzymie w krajowych placówkach zakonu wyk³ada³ filozofiê i rektorowa³ jednemu z domów klasztornych, pozostawiaj¹c po sobie niepokany dorobek autorski, wed³ug Estreicherowskiej Bibliografii staropolskiej obejmuj¹cy trzy wydane
za ¿ycia teksty biograficzne1. Pisz¹c najwa¿niejszy z nich  Wzór i wizerunek
[…] Zofii z Tylic Tomickiej – posi³kowa³ siê Brzechwa ród³owymi, lecz zaginionymi póniej dokumentami: listami swojej heroiny (które miejscami zacytowa³)
oraz zredagowan¹ przez jej spowiedników ksiêg¹ niema³¹, traktuj¹c¹ o nadzwyczajnych dowiadczeniach ich penitentki. Zapewne jednak j¹ sam¹ poznaæ musia³ osobicie, skoro w Toruniu przebywa³ w latach 1629-30, kiedy Zofia ju¿
permanentnie korzysta³a z duszpasterskiej pomocy miejscowych jezuitów, a o jej
przypadku g³ono by³o i wród tamtejszych protestantów.
Wiêkszoæ tych faktów przypominamy za pionierem historii duchowoci
w Polsce Karolem Górskim, który biografiê autorstwa Brzechwy wydoby³ z niebytu zapomnienia, nadaj¹c jej pierwsze ujêcie naukowe i zarazem specyficzn¹
rangê2 – bez w¹tpienia godn¹ dalszych badañ. Jak w wypadku wielu innych dokonañ Górskiego kontynuacji takiej z ró¿nych przyczyn zabrak³o, a przecie¿ jego
powsta³y oko³o roku 19763 szkic Teologia w klimacie lêku wci¹¿ budzi uznanie,
jednoczenie inspiruj¹c do polemiki. Istotn¹ zas³ug¹ autora Dziejów duchowoci
w Polsce wydaje siê bowiem rekonstrukcja owej zwi¹zanej z postaci¹ Tomickiej
faktografii, ale ju¿ wysnute z niej konkluzje interpretacyjne bynajmniej nie przekonuj¹. Nie sposób na przyk³ad zgodziæ siê z generalizacj¹, ¿e ksi¹¿ka Stanis³awa Brzechwy to g³ównie wyraz tej samej mentalnoci trwogi przed szatanem
i lepej wiary w czary, która opanowa³a umys³y we wszystkich krajach chrzecijañskiej Europy. Merytorycznej kontry wymaga te¿ teza, ¿e – z drugiej strony –
Brzechwa mia³ […] w¹tpliwoci, czy rzeczywicie dusza tak wiêta [czyli Zofia
z Tylic] mog³a byæ równoczenie opêtana i wobec tak niezwyk³ego po³¹czenia
opêtania z autentyczn¹ ekstaz¹ mi³oci Boga […] stan¹³ bezradny4. W istocie rzeczy uwa¿na lektura Wzoru i wizerunku… sk³ania do wniosków zdecydowanie odmiennych: ¿e tekst siedemnastowiecznego jezuity jest nie tyle wiadectwem obsesji czarownic, ile hybrydyczn¹ biografi¹ pochwaln¹, a cilej parahagiograficznym ¿ywotem kobiety opêtanej; i ¿e teologiczn¹ interpretacjê kazusu tej ostatniej cechuje tu wyrana paradoksalnoæ, któr¹ Brzechwa omiela siê w niema³ej
mierze rozwin¹æ doktrynalnie.
Niedyskursywne przewity owej interpretacji widaæ ju¿ w stylistyce opisów
chorób dziwnej wi¹tobliwoci z Torunia – w bardzo sugestywnej, nasyconej
Zob. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. XIII, Kraków 1894, s. 387.
Zob. K. Górski, Teologia w klimacie lêku, [w:] Studia i materia³y z dziejów duchowoci,
Warszawa 1980, s. 266-285.
3
Zob. Ten¿e, Autobiografia naukowa, Toruñ 2003, s. 148.
4
Ten¿e, Teologia w klimacie lêku, s. 266, 277.
1
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emocjonalnie precyzji niezwyk³ego, najpewniej demonicznego, obrazu: […]
w niej [g³owie] bywa³o srogie ³upanie i k temu bywa³o w samym mózgu wielkie
zamieszanie i jakoby przewracanie. Bywa³y zawroty srogie, bywa³o to, co siê
i g³owa ko³em i kilka godzin bez przestanku obraca³a z niewymownym jej bólem
i przykroci¹. […] Oczy stawa³y otwarte po godzin siedmi, najmniejszym siê podobieñstwem nie ruchaj¹c, czasem dziwnie w g³owie biega³y, czasem siê srodze
wydyma³y […]. […] miewa³a takie ziewania, co i godzin trzy, cztery nie zamknê³y siê jej usta, a takie szumy w niej na ten czas bywa³y, ¿e na drugim koñcu izby
s³yszeæ je by³o. Miewa³a srogie womity, które trwa³y od po³udnia a¿ do pó³nocy,
wychodzi³y jej z ust jako p³omienie jakie, które, gdy ró¿nymi sposobami doktorowie gasiæ chcieli, nic sprawiæ nie mogli5. […] przypad³a jej afekcyja taka, któr¹
ona kurczem nazywaæ by³a zwyk³a. Ten tedy kurcz wpad³ jej naprzód w lew¹ rêkê,
¿e zarazem jê³a drewnieæ i kocieæ. Afekcyja ta coraz to wiêksz¹ moc tej to rêce
poczê³a braæ, a¿ w kilka dni […] potem wst¹pi³a w obie rêce, rozmaicie je wykrêcaj¹c i ³ami¹c, wst¹pi³a w g³owê, w szyjê, w kark, w oczy, w usta, w ty³ to
wszystko obracaj¹c. […] a¿ w kilka niedziel, gdy by³a przy baczeniu dobrym,
przypad³a jej ta afekcyja we wszytkie cz³onki, które tak w k³êbek zwinê³a, ¿e ledwie który znaæ by³o. Tak zwinion¹ kilkakroæ ko³em po ³ó¿ku obróci³a, […] ¿e
¿adnego cz³onka od boleci ruszyæ nie mog³a. […] Bywa³a czasem ta afekcyja
taka, która j¹ z ³ó¿ka wyrzuca³a i po ziemi ciska³a. Bywa³a taka, co jej rêce
i nogi z ty³u poplot³a i na karku postawi³a, na którym od czêstego takiego stawiania narós³ by³ jej guz wielki. […] Bywa³a taka, co j¹ na palcach tylko samych wielkich stawia³a, i tak wyci¹gnion¹ w s³up obraca³a. […] albo wiêc jako
pieczeni¹ na ro¿nie obraca³a i tak prêdko, ¿e ko³em trudno by tak prêdko obróciæ, a tak d³ugo, póki najmniej si³y w którym cz³onku stawa³o. […] Bywa³o takiego obracania w jednym paroksyzmie piêædziesi¹t i szeædziesi¹t razów6.
Wprawdzie biograf Tomickiej niektóre z charakteryzowanych przez siebie
symptomów przyporz¹dkowuje przypadkom przyrodzonym7, to znaczy chorobom
naturalnym (wród których wymienia miêdzy innymi puchlinê, szkorbut, suchoty i parali¿), jednak odnonie objawów najciê¿szych ¿ywi ca³kowit¹ pewnoæ, ¿e
s¹ one wywo³ywane przez szatana: […] dopuci³ na niê Pan Bóg nieprzyjaciela
dusznego, który nie tylko j¹ srodze bez przystanku wymylnymi mêkami trapi³, ale
te¿ i przez usta jej w³asne mówi³, co przez ca³e trzy æwierci roku trwa³o8. […]
S. Brzechwa, Wzór i wizerunek wiêtej i dziwnej wi¹tobliwoci, to jest ¿ywot i mieræ pobo¿na […] jejmoci pani Zofii z Tylic Tomickiej, Toruñ 1728, C. Wobec braku numeracji stron podaje siê oznaczenia arkuszy drukarskich za egzemplarzem Biblioteki Kórnickiej PAN, sygnatura
18108 (w nastêpnych odnonikach zamiast pe³nego tytu³u ród³a  skrót „WW”). W tym¿e druku 
odmienna od raczej dzi przyjêtej  forma nazwiska autora Brzechfa (taka te¿ w samym hale
Estreichera; nadto w innych utworach jezuity drukowanych w epoce – forma „Brzechffa”).
6
WW C2.
7
WW D3.
8
WW E.
5
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zadawa³ takie boleci i mêki, jakoby j¹ na krzy¿u przybija³, i na ten czas wszystkie cz³onki z stawów swych wystêpowa³y, ¿y³y dziwnie siê wyci¹ga³y; zadawa³
w wnêtrznociach takie boleci, jakoby j¹ kto, moc¹ mocn¹ zwi¹za³, na serce jednak zwyk³ jej powiadaæ, ¿e mu moc dana nie by³a […]9. […] ten nieprzyjaciel
czêsto gêsto na miejscach publicznych, mianowicie w kocio³ach przy wielkim
t³oku ludzi onê [niewiastê] rzuca³ i po ³awach, i po ziemi ciska³, plót³, wyci¹ga³,
³ama³, co nie mog³o byæ bez wielkiego jej wstydu i umartwienia10. Gdy [diabe³]
mia³ nastêpowaæ, poczê³a siê naprzód mieniæ i s³abieæ […]. […] potem melancholia ciê¿ka i utrapienie serdeczne, wielkie skrupu³y i turbacje w sumnieniu,
myli do desperacji wiod¹ce; nic j¹ tedy pocieszyæ nie mog³o i, owszem, z tych
rzeczy, które jej jak¹ pociechê przynieæ mog³y, wiêcej siê jej utrapienia i ¿alu
przyczynia³o. […] potem […] raz zbytnie zimno z nieznonymi têsknicami, drugi
raz gor¹coæ i rozpalenie ciê¿kie i przykre, a¿ te¿ na ostatek sam j¹ moc¹ swoj¹
i si³¹ opanowa³. Tam dopiero dziwne jej mêki ciê¿koci, têsknoci zadawa³,
wszystko siê jej bardzo le widzia³o. […] kiedy za mia³ ustêpowaæ ten nieprzyjaciel, co raz to do lepszego baczenia i czucia przychodzi³a; w cz³onkach jednak
czu³a boleci wielkie jako po mêkach jakich ciê¿kich. W g³owie czu³a odmianê
tak¹, jako gdy kto owo po upiciu wytrzewieje. mia³oci te¿ w niej nie by³o na
ten czas, jako gdy siê kto kogo boi. Na ostatek by³a jako niema i jakoby jej czego nie dostawa³o. Trwa³o to wiêc w niej godzin dwie mniej albo wiêcej, wedle
tego, jako ciê¿ki paroksyzm cierpia³a11.
Samonasuwaj¹ce siê pytanie o medyczn¹ miarodajnoæ tego typu przedstawieñ trzeba tu, niestety, z koniecznoci zawiesiæ. Szczegó³owa na nie odpowied
wyznaczy³aby doæ precyzyjne granice interpretacji teologicznej, ale udzielenie
takiej odpowiedzi wydaje siê  pomimo usilnych starañ Górskiego12  niemo¿liwe. Pomin¹wszy fakt, ¿e Brzechwa nie by³ lekarzem, nale¿y przecie¿ wzi¹æ pod
uwagê i to, ¿e jego relacja pozostaje kompilacj¹ przekazów ró¿nych informatorów (samej Zofii, jej s³u¿by, medyków i sprawuj¹cych nad ni¹ opiekê duszpastersk¹ jezuitów13); przekazów, co wiêcej, przepuszczonych przez filtr konwencji
parahagiograficznej biografii pochwalnej. W tej sytuacji rzeczywistoci¹ stosunkowo naj³atwiej uchwytn¹ z historycznego dystansu okazuje siê sama wypowied
Brzechwy i przejawiaj¹ce siê w niej – nietuzinkowe – autorskie przekonania. Ich
ekspresywno-impresywn¹ pochodn¹ jest niepozbawiony drastycznoci styl cytowanych wy¿ej fragmentów ród³owych. Epatuj¹c charakterystykami spustoszeñ,
jakich w ciele i duszy pani z Tylic dokonuje ksi¹¿ê ciemnoci, jezuicki pisarz
pragnie zatem swoich czytelników po prostu zadziwiæ, wstrz¹sn¹æ nimi i pedaWW E2.
WW F3.
11
WW E3.
12
Zob. K. Górski, tam¿e, s. 272-276.
13
Por. tam¿e, s. 272.
9
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gogicznie ich przeraziæ. W trakcie lektury dziwnej biografii powinni oni zobaczyæ i odczuæ moc Z³ego, heroizm Tomickiej oraz niepojêt¹, paradoksaln¹ ³askê
Boga; tote¿ w perspektywie zaplanowanej przez autora strategii odbioru emocjonalnie neutralny jêzyk zobiektywizowanego sprawozdania wydarzeñ musia³ byæ
wrêcz niepo¿¹dany (choæ ze zrozumia³ych wzglêdów konieczne by³y jego elementy  na przyk³ad okrelenia czasu i przestrzeni). Dalej  jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e Brzechwa, który szatanem straszy³ w³asnych czytelników, sam ¿ywi³ przed
nim nale¿yty religijny respekt. St¹d te¿ sugerowana przez Górskiego teza, ¿e
autor Wzoru i wizerunku… móg³ w demoniczne pod³o¿e cierpieñ wi¹tobliwej
Zofii nie wierzyæ14, zakrawa wrêcz na absurd; nie dlatego, ¿e okolicznoæ taka
nie mog³aby zaistnieæ, ale dlatego, ¿e wspomniana teza nie znajduje jakiegokolwiek potwierdzenia w tekcie ród³owym, który – odwrotnie – expressis verbis
wielokrotnie jej zaprzecza.
I tak, jak relacjonuje Brzechwa, historia dziwnej wi¹tobliwoci z Torunia
rozpoczê³a siê w³aciwie w roku 1620, kiedy to krewni, lekarze i spowiednicy
Tomickiej, nie potrafi¹c inaczej wyjaniæ jej ciê¿kich schorzeñ, nabrali przewiadczenia, ¿e przypadki te z czarów i sprawy szatañskiej pochodzi³y. W rzeczy
samej by³a to sprawa czarownice jednej, która siê potem do tego przyzna³a, ¿e
na to przeklêtemu czartu to czyniæ kaza³a, ¿eby siê tej pobo¿nej duszy boleci
i przypadków przyczyni³o15. Zofia cierpia³a wiêc ciê¿ko cierpieniem niezawinionym, ale gdy pojawi³a siê mo¿liwoæ przerwania tej udrêki, na to zezwoliæ nie
chcia³a, ¿eby jej […] bia³og³owa oddzia³ywaæ czary zrazu zadane mia³a, choæ
siê na to i sama, która j¹ by³a poczarowa³a, ofiarowa³a; […] gdy za nieprzyjacielem dusznym j¹ Pan Bóg nawiedzi³, nigdy go nie prosi³a, wiêt¹ siê jego wol¹
kontentuj¹c, aby go od niej oddali³16. Ma³o tego – nêkana demonicznymi napadami choroby co pewien czas, kieruj¹c siê w³asn¹ wiar¹, zapragnê³a Tomicka
udrêki permanentnej i o ni¹ b³aga³a Stwórcê w modlitwach: […] usilnie na Pana
Boga swego przez czas niema³y nalega³a, ¿eby j¹ by³ godn¹ uczyni³ w sercu swoim cokolwiek dla mi³oci jego ustawicznie cierpieæ17. O to samo b³aga³a go przez
ostatnie trzynacie lat ¿ycia wiele razy, a gdy czarcie nawiedzenia traci³y na sile,
Zofia domaga³a siê ich wzmo¿enia, przekonana, ¿e w³anie dziêki nim dostêpuje
wyj¹tkowej ³aski: […] hojnie dobroæ Boska […] na grzeszn¹ duszê mojê pociechy wylewa, ¿e mi siê zda, jakobym nic nie cierpia³a, i tym mi siê w tej mierze
szczodrobliwsza stawa, im wiêksze i sro¿sze przypadki cierpiê18.
Zob. tam¿e, s. 277-278.
WW B2.
16
WW L3.
17
WW D2.
18
WW M3. Por. np.: To wielka [czyli tu: najwa¿niejsze], ¿e nigdy do samej mierci bez wielkich jego [serca] boleci nie by³a, a ¿e to by³a sobie od Pana swego uprosi³a, znak to by³ wielkiej
tego Pana przeciwko jej duszy mi³oci (WW D2). A poniewa¿ dobroæ Boska tak siê ³askawie
14
15
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Najmocniejsze wiat³o na ow¹ niezwyk³¹ postawê religijn¹ pani z Tylic rzuca opis wydarzenia, które jej biograf (w oparciu o wiadectwa, jakimi dysponowa³) opatrzy³ dat¹ 7. padziernika roku 1621. Wydarzenie to wypada nazwaæ
prywatnym objawieniem Tomickiej czy cilej  zwiastowaniem, poniewa¿ to
w³anie wtedy niebiañski pos³aniec obwieci³ Zofii boski projekt jej zadziwiaj¹cej misji, a ona w dobrej wierze, choæ nie bez obaw, postanowi³a go przyj¹æ
i zrealizowaæ: […] zda³o siê jej, jakoby przed ni¹ stan¹³ anio³ stró¿ w dziwnej
jakiej jasnoci, a wszak¿e ona sama nie wiedzia³a, kto by to by³, jednak piêknoæ i postawê onej osoby a¿ do samej mierci barzo dobrze pomnia³a. Rzek³ tedy
do niej te s³owa: Nie frasuj siê, duszo, ¿e ciê Bóg t¹ chorob¹ z³o¿y³. Có¿ ci ma
byæ milszego  byæ zdrow¹ na ciele, a chor¹ na duszy, postêpuj¹c z grzechu
w grzech […], czyli wolisz na ciele ponosiæ coraz to wiêksze boleci, ciê¿sze i
d³u¿sze choroby, a byæ zdrow¹ na duszy, mieæ wiele okazji do postêpku duchownego, do powstania z grzechów i dosyæ uczynienia za nie […]? Obieraj¿e sobie,
co wolisz. Odpowiedzia³a dusza pobo¿na: Ej, dla Boga gotowam cierpieæ, póki
wola Pana mego […], choæby mi i co dzieñ, i co godzinê chcia³ przyczyniaæ boleci i chorób, wszystkie chcê za ³ask¹ jego mile z rêku jego przyjmowaæ, by jedno w ³asce jego [wiêtej] prze¿yæ ten czas krótki, a do owego siê wiecznego odpoczynku dostaæ. […] Potem jakoby mówi³ do niej: Ale, duszo, jeszcze dla mi³oci Bo¿ej i dla tak wielkiej zap³aty, któr¹ on [Bóg] wybranym swoim zgotowa³,
trzeba co wiêkszego cierpieæ. Odpowie pani: A co takiego? Jam ju¿ powiedzia³a,
¿em na wszystko gotowa. J¹³ jej tedy wyliczaæ rozmaite utrapienia w ten sposób:
A kiedyby Pan Bóg wszystkie twe pociechy doczesne od ciebie oddali³, jako¿ by
to znios³a? A kiedyby ciê wieczn¹ kalek¹ na zdrowiu zostawi³? A kiedyæby przyjaciela wzi¹³ i dziatki, kiedyby ciê ubóstwem nawiedzi³, kiedyby na ostatek na ciê
dopuci³ to, czego siê najbardziej strachasz, to jest kiedyby ciê poda³ w moc dusznemu nieprzyjacielowi, jako¿by to z rêku jego wdziêcznie przyjê³a? Zamilk³a na
to dusza pobo¿na, bo siê jej to zda³y rzeczy nader ciê¿kie […]. Rzek³a tedy po
wtóre ona osoba: Ja potrzebujê na to odpowiedzi. Tu ju¿ z wielk¹ bojani¹ i strachem tak¹ odpowied da³a: Mam nadziejê w ³asce i mi³osierdziu Pañskim, ¿e on
nic na mnie nie dopuci, czegobym z pomoc¹ jego znieæ nie mog³a. […] rzecze
Anio³: ¯e siê na wol¹ Bosk¹ podajesz, ³aska to jego wiêta sprawuje. Nie frasuj
siê; on [Bóg] jako ciê bêdzie nawiedza³, tak ciê bêdzie cieszy³. […] To, co jej
anio³ przepowiedzia³, wszystko siê doskonale wype³ni³o […]19.
W perspektywie przed³o¿onej interpretacji ten wizyjny dialog (nacechowany
redniowieczno-barokow¹ cudownoci¹ typu hagiograficznego) okazuje siê kluw tej mierze z ni¹ obchodzi³a, ¿e gdy tego potrzeba wyci¹ga³a [choæby spraw gospodarskich], trzy
i cztery niedziele czasem od wszelakich przypadków uwolniona by³a. Tedy onê potrzebê odprawiwszy, uprasza³a to sobie u Pana Boga swego [ ], ¿e tak¿e przez trzy i cztery niedziele nigdy we dnie
i w nocy od srogich przypadków i nieznonych katowni wolna nie by³a (WW L).
19
WW D3-E.
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czowym fragmentem ca³ego Wzoru i wizerunku… Niezale¿nie od swojej obrazowoci zawiera bowiem warstwê teologicznego wyk³adu tych treci wiary, które
wype³ni³y ¿ycie dziwnej wi¹tobliwoci, a które na tle ówczesnego chrzecijañstwa spod znaku obsesji szatana uznaæ trzeba za unikalne. Paradoksalne meritum
wspomnianych treci wyraziæ mo¿na nastêpuj¹co: Bóg stawia Zofiê na najbardziej stromej i krêtej ze znanych jej cie¿ek zbawienia – pragnie poddaæ tê
miertelniczkê próbie cierpienia wynikaj¹cego z opêtania przez z³ego ucha, ona
za, upatruj¹c w takiej próbie aktu szczególnej ³aski, ostatecznie z ufnoci¹ j¹
podejmuje. I oto przed oczami czytelników wy³ania siê przewodnia idea utworu
– kontrowersyjne pod wzglêdem teologicznym pojêcie tak zwanego opêtania
ekspiacyjnego (wymagaj¹ce tu naturalnie dalszego doprecyzowania). Tej wyj¹tkowej wizji Karol Górski nie analizuje w ogóle, choæ w licz¹cej sobie 135 stron
edycji z roku 1728 zajmuje ona trzy i pó³ strony, a prawdopodobieñstwo, ¿e badacz równie uwa¿ny jak on móg³ ów ustêp przeoczyæ, bliskie jest zeru (nie uszed³ dociekliwoci Górskiego choæby mikroskopijny u³amek informacji o maj¹tkowych dzia³ach rodzinnych, na mocy których Tomicka odziedziczy³a toruñsk¹
kamienicê20).
Wydaje siê niestety, ¿e autor pionierskiej Historii duchowoci w Polsce przemilcza³ i inne esencjonalne partie dziwnej biografii – w tym trzystronicowy opis
wizji anielskiego m³odzieñca, której Zofia dowiadczy³a pomiêdzy rokiem 1603
a 1611, kiedy przebywa³a w klasztorze benedyktynek w Che³mnie, odbieraj¹c od
nich wychowanie w duchu reformy trydenckiej21. Widzenie to zatem o wiele
wczeniejsze ni¿ przywo³any wy¿ej wizyjny dialog zwiastowania, jednak¿e s³absze od niego w wymowie i w pe³ni zrozumia³e dopiero na jego tle: Zda³o siê jej
tedy nocy jednej we nie, jakoby m³odzieniec jaki niewidanej piêknoci przyszed³szy do niej, wzi¹³ j¹ za rêkê i prowadz¹c j¹ przez las jaki zielony, wyprowadzi³
j¹ na miejsce, gdzie siê dwie drogi rozchodzi³y, jedna szeroka i dziwnie piêkna,
a druga górzysta, w¹ska i ciê¿ka. Wyprowadziwszy j¹ tedy na te dwie drogi, rzek³
do niej: […] id¿e, któr¹ chcesz, a wtem znikn¹³. Po d³ugim, lecz nietrafnym
namyle lekkomylna panna wybiera szerok¹ i dziwnie piêkn¹ drogê zatracenia
i po pocz¹tkowo ciekawej, przyjemnej wêdrówce w koñcu, przera¿ona, zatrzymuje siê nad g³êbok¹ przepaci¹, której gardziel poch³ania jednego potêpieñca
za drugim. M³odzieniec […] niewidanej piêknoci przychodzi wszak¿e Zofii
Por. K. Górski, tam¿e, s. 269 i WW O3.
Ksieni¹ by³a tam wówczas Magdalena Mortêska; postaæ wybitna i znana; zmar³a w 1631.
Trzy lata póniej na na okolicznoæ przeniesienia jej szcz¹tków Brzechwa wyg³osi³ i opublikowa³
kazanie Skarb bogaty… (zob. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. XIII, Kraków 1894, s. 387).
Nieprzypadkowo zadedykowa³ je  w maju 1633  Zofii z Tylic Tomickiej, zmar³ej w listopadzie
tego roku (zob. S. Brzechwa, Skarb bogaty w przezacnym klasztorze panien che³miñskich Benedykta wiêtego wie¿o odkryty , Kraków [1633], Aij-Aiij (brak numeracji stronic; oznaczenia arkuszy drukarskich za egzemplarzem Biblioteki Kórnickiej PAN, sygnatura 11053).
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z pomoc¹, przenosi dziewczynê na miejsce bezpieczne i puszcza j¹ wolno, sugeruj¹c, by dokona³a nowego, lepszego wyboru. Panna wraca wiêc na rozstaj dróg
i tym razem wkracza na drug¹ z nich, dziwnie ciê¿k¹ […], ciasn¹, ostr¹, kamienist¹, u której szczytu stoi drabina wiod¹ca do niebiañskiego wietnego gmachu.
Tu jednak znów zjawia siê przed Zofi¹ anielski m³odzieniec i znów wypowiada
s³owa pouczenia: Jeszcze ty tu nie wnijdziesz; trzeba, ¿eby siê tam wróci³a […],
sk¹de przysz³a […]. […] Widzia³a, co […] za pocz¹tek i co za koniec [tej drogi
dziwnie ciê¿kiej]; staraj¿e siê o to, i¿by tej [drogi] ciê¿kiej, przykrej weso³y koniec wziê³a […]. Panna nied³ugo za tym do siebie przysz³a i nigdy potem przez
wszystek wiek swój snu tego z myli i z pamiêci spuciæ nie mog¹c, czêste o nim
rozmowy z spowiednikami swemi miewa³a, który ¿e by³ z Boga, snadno z czytania tego to ¿ywota jej uznasz i wyk³ad jego zrozumiesz22.
Ten alegoryczny sen, wykorzystuj¹c powielany od staro¿ytnoci motyw dróg
dobrej i z³ej, pozostaje przyk³adem literackiej przeciêtnoci, ale jego przes³anie
frapuj¹co koresponduje ze wskazanymi przez nas elementami radykalnej teologii opêtania ekspiacyjnego. W strukturze Wzoru i wizerunku… owa senna wizja
jest bowiem antycypacj¹ póniejszego dialogu zwiastowania – pierwszym boskim komunikatem o wybrañstwie Zofii z Tylic. W przysz³oci ma ona przecie¿
wst¹piæ na drogê ¿ycia dziwnie ciê¿k¹, cilej – demonicznie ciê¿k¹; i zretoryzowany postulat takiej w³anie interpretacji losów bohaterki zosta³ w przytoczony
ustêp wpisany przez samego Brzechwê. Wyra¿a on mianowicie pewnoæ, ¿e
wspomniane przes³anie (wyk³ad) snu odbiorca zrozumie w sposób w³aciwy, czyli taki, który uwyrani siê przed nim na dalszych etapach biograficznej narracji.
Ich kszta³t za naznaczony jest, jak wiadomo, zdecydowanym przekonaniem autora, ¿e dziwna wi¹tobliwoæ Tomickiej sprowadza siê do heroicznej ekspiacji
za grzechy – polegaj¹cej na znoszeniu cierpienia zadawanego przez diab³a.
Straszliwoæ jego kolejnych interwencji musi byæ wprost proporcjonalna do
iloci pope³nianych przez bohaterkê grzechów, a iloæ tê ona sama postrzega jako
przyt³aczaj¹c¹. Potwierdza³aby to kolejna pominiêta przez Górskiego wizja-audiacja, w której Zofia  tu¿ po spowiedzi generalnej i wczeniejszych bezskutecznych egzorcyzmach23 – ogl¹da i s³yszy w³asn¹ duszê. Jak utrzymuje Brzechwa, wydarzenie to mia³o miejsce 21. sierpnia roku 1621, tak samo przed najwa¿niejszym widzeniem padziernikowym, nazywanym tu dialogiem zwiastowania. Obok analizowanej wizji dwóch dróg by³aby to zatem nastêpna istotna jego
zapowied – us³ysza³a g³os taki: Osoba ta […], któr¹ widzisz, jest dusza twoja,
która oto ubrana jest w szatê ¿a³obn¹ pokuty i ¿alu za te grzechy, z któryche siê
teraz usprawiedliwi³a Bogu swemu. Na tej szacie by³y trzy bramy, od do³u, na
kszta³t s³onecznych promieniów. Za czym i to jej rzeczono: staraj siê o to z pilno22
23

WW A3-B.
Zob. K. Górski, tam¿e, s. 270.
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ci¹, ¿eby siê ta wszytka szata ¿a³obna w takie promienie jasnoci i czystoci
obróci³a, jako te trzy bramy widzisz. Ju¿ nie ustêpuj, ale coraz to dalej w drodze
zbawiennej i doskona³oci postêpuj24.
Bardzo czyteln¹ antycypacj¹ kluczowego zwiastowania o opêtaniu z bo¿ej
³aski pozostaje tak¿e niedok³adnie datowane widzenie z okresu, kiedy Zofia
w Toruniu pierwszy raz przemieszkiwa³a, to jest z tego samego, prze³omowego
roku 1621: […] w wielkich boleciach bêd¹c, widzia³a na oko ob³ok jaki do izby,
w której le¿a³a, wchodz¹cy, który przeciwko ³ó¿ku stan¹³, a by³ podobny zorzy
s³onecznej. W porzodku ob³oku tego ukaza³a siê rêka z rózg¹, która spuszczona
by³a a¿ na serce jej, a by³a taka sama w sobie jako trzcina, a na wierzchu jej
by³o pióro na kszta³t owego, które na trzcinie suchej zwyk³o bywaæ. By³y te¿ oko³o onej trzciny latorolki jakie podobne cierniowi i g³ogowi, których by³o szeæ
po stronach, a siódma na wierzchu, nad onym trzcinianym piórem. Nad tym siódmym nawy¿szym by³ kwiatek bia³ej ró¿y zupe³ny, przez który siê rumiennoæ albo
czerwonoæ piêkna przebija³a. Rózgê tê tak¹ rêka ona i na tê, i owê stronê trzykroæ obróci³a, takie s³owa do tej s³ugi Chrystusowej mówi¹c: Cierp, a wszystko,
naladuj¹c Chrystusa Pana swego, cierpliwie zno. Chceszli mieæ zas³ugê przez
te choroby, to tak d³ugo masz cierpieæ, a¿ ci siê te wszystkie ciernia i g³ogi obróc¹ w takie kwiatki i ró¿e, jako te widzisz. Skoñczywszy tê mowê, poczê³a siê ona
rêka z rózg¹ ku górze podnosiæ, daj¹c jej b³ogos³awieñstwo, za czym oboje zaraz
zniknê³o. Dziwn¹ zaraz potem odmianê w sobie uczu³a, wszystkie one choroby
poczê³y jej dziwnie smakowaæ […]25.
Ten alegoryczny obraz o spowolnionej, hieratycznej – w zamyle autora 
dynamice odznacza siê bogactwem materii ikonograficznej, konsekwentnie, przyznaæ trzeba, uporz¹dkowanej wokó³ przewodniej idei. Oto obecna ju¿ w sztuce
wczesnego redniowiecza boska rêka wystaj¹ca z ob³oku znacz¹co dotyka piersi
Tomickiej rózg¹. Ta ostatnia przywo³uje tu poliwalentne skojarzenia – ze znanym pogañskiej staro¿ytnoci symbolem s³usznej kary, z okrutnym atrybutem
zbawczej mêki Chrystusa, a nawet z narzêdziem staraj¹cych siê j¹ naladowaæ
biczowników. Podobn¹ wielowartociowoæ wykazuje motyw cierni  w chrzecijañskiej tradycji odnosz¹cy siê zarówno do zalepiaj¹cego grzechu, jak do
pasyjnej koronacji Jezusa; w tym kontekcie przypomnijmy jednak przede
wszystkim, ¿e w reprezentatywnej Ikonologii Cezarego Ripy w³anie wi¹zkê cierni trzyma w prawej d³oni postaæ Pokuty. Na koniec – spiêtrzenie znaków sublimuj¹cego, ekspiacyjnego cierpienia: ciernie grzechu, bólu i pokuty przemieniæ
siê maj¹ w piêkn¹ ró¿ê o p³atkach czerwonych jak krew oraz bia³ych jak niewinnoæ i wiêtoæ26. Interpretacjê symboliki powy¿szego widzenia Zofii mo¿na by
WIW B3.
WIW L3.
26
Zob. M. Lurker, S³ownik obrazów i symboli biblijnych, t³um. z niem. K. Romaniuk, Poznañ
24

25
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oczywicie niuansowaæ dalej, niemniej nie jest to konieczne. Sens ca³ej wizji
wyra¿ony zosta³ przecie¿ w niej expressis verbis: Cierp, a wszystko, naladuj¹c
Chrystusa Pana swego, cierpliwie zno. Chceszli mieæ zas³ugê przez te choroby,
to tak d³ugo masz cierpieæ, a¿ ci siê te wszystkie ciernia i g³ogi obróc¹ w takie
kwiatki i ró¿e […]. Chrzecijañskie powo³anie bohaterki Wzoru i wizerunku…
istotnie posiada zatem znamiona wyj¹tkowoci – o czym narrator ¿ywota wydaje
siê w pe³ni przekonany.
Dlatego wypada po prostu przyj¹æ, ¿e Stanis³aw Brzechwa wierzy³ w takiego diab³a, jakiego opisywa³; to znaczy takiego, o jakim wczeniej opowiada³a
spowiednikom (i mo¿e jemu) Zofia Tomicka; kobieta, w stosunku do której –
jako dziwnej wi¹tobliwoci – odczuwa³ prawdopodobnie g³êbokie religijne
uwielbienie. Jak i ona wierzy³ wiêc zapewne, ¿e szatañska possessio (opêtanie)
jest integralnym elementem powo³ania pani z Tylic, paradoksaln¹ ³ask¹ Boga
i wyj¹tkow¹ drog¹ zbawienia. Dok³adnie tyle wynika wszak wreszcie z jednoznacznych w wymowie listów i ustnych wypowiedzi samej bohaterki, których
fragmenty zakonny pisarz – nie bez pietyzmu – wkomponowa³ w jej dziwn¹ biografiê: […] do jednego z spowiedników swoich pisze [ta wi¹tobliwa pani]: Choroba  prawi  moja, acz wed³ug zdania wiata mo¿e siê komu zdaæ nieszczêliwa, jednak ja mam [j¹] za nader szczêliw¹. Bo je¿eli mi siê da Pan mój z mi³osierdzia swego do nieba za przyczyn¹ Najwiêtszej Panny i staraniem spowiedników moich dostaæ, ona mi do niego wielce pomo¿e. […] Gdy nowotnemu spowiednikowi swemu, który by³ jeszcze niewiadom, sumnienia sprawê dawa³a, tak¹
rzecz do niego mia³a: Wiem ci ja  prawi  mój ojcze, ¿e ludzie co o mnie rozumiej¹, ty jednak tego siê mniemania nie trzymaj¹c, to tylko ode mnie wiedz, ¿eæ
Pan Bóg podaje w opiekê duszê takiej niewiasty, która za grzechy swoje sprawiedliwym s¹dem jego czartu w moc by³a podana. […] i zwyk³a by³a mawiaæ
przed ojcami swymi duchownymi, ¿e gdy ten – prawi – nieprzyjaciel grzeszne
cia³o sprawiedliwym s¹dem Bo¿ym tak okrutnie drêczy³, wiele dobrego namilszy
Pan Bóg niegodnej duszy mojej czyni³27.
W religijnie dydaktycznej ksi¹¿ce jezuity Brzechwy ów unikalny w¹tek possessio ekspiacyjnej (czyli diab³a wpisanego w bosk¹ ekonomiê zbawienia) musi
zostaæ zrównowa¿ony  lub raczej czêciowo zneutralizowany  przez elementy
znanej czytelnikom konwencji parahagiograficznej. Nale¿y do nich ju¿ sam tytu³
utworu: Wzór i wizerunek wiêtej i dziwnej wi¹tobliwoci, to jest ¿ywot i mieræ
pobo¿na jejmoci pani Zofii z Tylic Tomickiej. W niniejszej formule zaakcentowaæ tu warto s³owa takie, jak wzór, wizerunek, wi¹tobliwoæ i ¿ywot; wszystkie
1989, s. 25, 38-39, 141, 203; D. Forstner, wiat symboliki chrzecijañskiej; t³um. z niem. W. Zakrzewska, P. Pachciarek i R. Turzyñski; Warszawa 1990, s. 192; C. Ripa, Ikonologia, t³um. z w³. I.
Kania, Kraków 1998, s. 327-328 (por. WW P2).
27
WW L3.
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one bowiem pozostaj¹ sygna³ami zarówno genologicznej wiadomoci autora, jak
jego wyborów teologicznych. Trudno je te¿, doprawdy, zinterpretowaæ inaczej ni¿
w sposób nastêpuj¹cy: Brzechwa ma Tomick¹ za jedyny w swoim rodzaju wzór
chrzecijañskiej wi¹tobliwoci, przyobleka wiêc jej ¿ycie w draperiê podobn¹
do hagiograficznej, aby w istocie bezgranicznym pos³uszeñstwem Bogu ¿yli równie¿ odbiorcy tekstu.
W wiecie potrydenckiej ortodoksji propagowanie tak dziwnej wi¹tobliwoci kobiety opêtanej przez z³ego ducha wymaga wszak¿e specjalnych zabezpieczeñ doktrynalnych. W dostêpnej dzi edycji z roku 1728 jednym z nich okazuje
siê, umieszczone pod zwyk³¹ aprobacj¹ ordynariusza miejsca, wymowne motto
z II Ksiêgi Machabejskiej: Proszê tych, którzy tê ksiêgê czytaæ bêd¹, aby siê nie
obra¿ali dla przeciwnych przygód; ale ¿eby te rzeczy, które siê przyda³y, poczytali nie na zgubê rodzaju naszego28. Cytat ów i nadmieniona aprobacja kocielnego cenzora wyj¹tkow¹ biografiê Tomickiej lokuj¹ zatem w nieokrelonej przestrzeni przeró¿nych „dzie³ pobo¿nych, które powinny pobudzaæ religijnoæ ogó³u, ale nie s¹ wyrazem oficjalnego nauczania Kocio³a – co de facto dopuszcza
margines ich doktrynalnej „nieczystoci i analogicznego rzeczonych dzie³ odbioru. Z podobnym optymizmem duszpasterskim na sprawy te zapatrywaæ siê
musieli jezuici formalnie odpowiedzialni za kszta³t pierwodruku z roku 1634,
który (jak przypomina karta tytu³owa reedycji) ukaza³ siê oczywicie za dozwoleniem Starszych.
Jako interpretacyjnie donios³y sk³adnik wydawniczej ramy Wzoru i wizerunku… jawi siê nadto dwustronicowa przedmowa29 – konsekwentne uszczegó³owienie sugerowanego ju¿ sposobu lektury; sposobu opatrzonego niezbêdnymi zastrze¿eniami. Anonimowy autor osiemnastowiecznego wstêpu przyznaje wiêc, co
prawda, ¿e historia Zofii Tomickiej nie jest od Kocio³a powszechnego aprobowana; z drugiej strony podkrela jednak, i¿ historia to nadzwyczajnie rzadka, nie
tylko czasów naszych, ale te¿ i dalszych. I nic dziwnego, ¿e pobo¿nego odbiorcê,
który jeszcze nie zag³êbi³ siê w opowieæ o strasznych […] nawiedzeniach Boskich pani z Tylic, autor ów zawczasu wyposa¿a we wzglêdnie bezpieczny klucz
WW, s. nieoznacz. (na odwrocie s. tytu³owej). Miarodajnoæ tego t³umaczenia  wa¿k¹ dla
wymowy ca³ego utworu  pozytywnie zweryfikowaæ mo¿na w zestawieniu z kanoniczn¹ Wulgat¹
i z autorytatywn¹ filologicznie translacj¹ Biblii Tysi¹clecia. Obsecro autem eos qui hunc librum
lecturi sunt ne abhorrescant propter adversos casus, sed reputent ea quae acciderunt, non ad interitum sed ad correptionem esse generis nostri (2 Mch 6,12; za wyd.: Biblia Sacra juxta Vulgatam
Clementinam divisionibus, summariis et concordantiis ornata; Romae – Parisiis 1956). Proszê wiêc
tych, którzy bêd¹ czytali tê ksiêgê, aby nie wpadli w przygnêbienie z powodu tego, co trzeba by³o
znieæ; ¿eby raczej na to zwracali uwagê, ¿e przeladowania by³y nie po to, aby zniszczyæ, ale aby
wychowaæ nasz naród (za wyd.: Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu, w przek³adzie z jêzyków oryginalnych [tzw. Biblia Tysi¹clecia], red. K. Dynarski, Poznañ  Warszawa 1980).
29
Zob. WW, s. nieoznacz.
28
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interpretacyjny: […] o wielu ludziach wiêtych czytamy, którzy z niepojêtych s¹dów Boskich podobne¿ albo i wiêksze nawiedzenia Boskie ponosili […]. […]
uwa¿aj¿e to wszystko, czytelniku mi³y, i uwa¿aj¹c Boga w sprawach i wiêtych
swoich dziwnego, wychwalaj a do podobnej siê cierpliwoci zachêcaj.
Wracaj¹c do  demonicznego  sedna sprawy i meandrów umys³owoci samego Brzechwy, przypomnijmy z kolei za Górskim, ¿e jezuicki pisarz móg³ czytaæ s³ynn¹ Cautio criminalis swojego zakonnego wspó³brata Fryderyka von Spee,
opublikowan¹ po ³acinie i po polsku w roku 1631 (trzy lata przed ukazaniem siê
Wzoru i wizerunku…) w nieodleg³ym od Torunia Poznaniu30. Tyle, ¿e s¹ powody, by z takiego domniemania wysnuæ wnioski w³aciwie sprzeczne z dedukcj¹
Górskiego, wed³ug którego Brzechwa mia³ w¹tpliwoci, czy rzeczywicie dusza
tak wiêta mog³a byæ równoczenie opêtana31. Po lekturze Cautio criminalis –
dyskutowanej w ca³ej Europie przestrogi przed absurdalnymi i okrutnymi wyrokami w sprawach o czary – autor Wzoru i wizerunku… musia³by mianowicie
dojæ raczej do konkluzji, ¿e akurat Zofiê Tomick¹ wypada  pomimo wszystko
 uznaæ za osobê zczarowan¹ (choæ oczywicie nie godn¹ skazania). Podkrelmy, co wiêcej, ¿e do takiej konkluzji Brzechwa dojæ musia³ i po lekturze tekstu,
do znajomoci którego jako duchowny, a szczególnie jezuita, by³ po prostu zobowi¹zany. Chodzi o nowo powsta³e, zalecane oficjalnie Rituale Romanum
z roku 1614, gdzie miêdzy innymi precyzowano i stan possessio, i procedurê egzorcyzmowania, postuluj¹c roztropne odró¿nianie objawów choroby (zw³aszcza
psychicznej) od objawów opanowania przez z³ego ducha32. Jak jednak wynika ze
zniuansowanych a u¿ytych w odniesieniu do opêtanego okreleñ infirmus
i aegrotus, redaktorzy dokumentu realistycznie zak³adali te¿ mo¿liwoæ zachodzenia przypadków pogranicznych, w których diabelska possessio energumena
nie wyklucza³aby jego schorzeñ naturalnych, a nawet mog³aby je powodowaæ33.
Dla interpretacji Wzoru i wizerunku…du¿e znaczenie ma równie¿ to, co w autorytatywnym kontekcie Rituale… wyczytaæ da siê o samej etiologii opêtania.
I tak najwybitniejszy chyba komentator tego tekstu  liturgista Giuseppe Catalani  jeszcze w po³owie XVIII wieku akcentowa³, odwo³uj¹c siê do Tradycji, ¿e
g³ówn¹ przyczyn¹ zczarowania, które dopuszcza nieodgadniony Bóg, bywaj¹
grzechy samego zczarowanego; i to grzechy niekoniecznie ciê¿kie34. Tê i inn¹ 
30
Zob. K. Górski, tam¿e, s. 280 (por. M. Pilaszek, Procesy o czary w Polsce w wiekach XVXVIII, Kraków 2008, s. 156, przyp. nr 99); zob. te¿ G. Minois, Diabe³, t³um. z franc. E. Burska,
Warszawa 2001, s. 99-100.
31
K. Górski, tam¿e, s. 277.
32
Odnony ustêp ród³owy  zob. w: R. Laurentin, Szatan  mit czy rzeczywistoæ? Nauczanie i dowiadczenie Chrystusa i Kocio³a, t³um. z franc. T. Szafrañski, Warszawa 1997, s. 236 (por.
tam¿e, s. 127-128); zob. te¿ G. Minois, tam¿e, s. 80-81.
33
Zob. G. Nanni, Palec Bo¿y i w³adza szatana. Egzorcyzm; t³um. z w³. J. Kaczmarek i B. Wid³a,
Warszawa 2007, s. 257; por. tam¿e, s. 261.
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rudymentarn¹, obligatoryjn¹ wiêc  wiedzê demonologiczn¹ Brzechwa bez
w¹tpienia posiada³. Kiedy zatem narrator ¿ywota Zofii rozwodzi siê o najazdach
czartowskich […] z samego tylko dopuszczenia Boskiego35, nale¿y go rzeczywicie traktowaæ jako porte-parole autora.
Wydawaæ by siê tu mog³o, ¿e pytanie, dlaczego pani z Tylic ani nie oskar¿ono, ani nie skazano, ma wymowê zagadkow¹ albo i dramatyczn¹; osobiste bezpieczeñstwo Tomickiej warunkowa³ wszelako szereg wymiernych czynników.
Poza podziwian¹ przez otoczenie ¿arliw¹ pobo¿noci¹ przed najgorszym broni³
Zofiê naturalnie spo³eczny status  parantelami i stanem posiadania zdecydowanie przewy¿szaj¹cy kondycjê przeciêtnych posesjonatów. Ponadto przez ca³y
trzynastoletni okres swoich najciê¿szych dowiadczeñ by³a pod opiek¹ bardzo
aktywnych toruñskich jezuitów; do ich kolegium pos³a³a obu synów (w zwi¹zku
z czym na pewno sk³ada³a dobrowolne ofiary pieniê¿ne) i najprawdopodobniej
wspó³finansowa³a wydanie wspomnianego kazania Brzechwy powiêconego pamiêci Magdaleny Mortêskiej36. Istotne w tej sytuacji by³oby i szersze t³o spraw
o czary w dawnej Rzeczypospolitej, gdzie  w wietle zbadanych róde³  mia³
miejsce zaledwie jeden epizod spalenia szlachcica i to nie w majestacie prawa,
lecz w wyniku samos¹du37. Wprawdzie niemal 90% oskar¿onych i skazanych to
kobiety (rzecz jasna – z gminu), jakkolwiek rzadko kiedy na mieræ38; pozycja
niewiasty w spo³ecznociach lokalnych by³a bowiem w Koronie i na Litwie raczej wy¿sza ni¿ zachodzie Europy39. Zauwa¿yæ tak¿e warto, ¿e sporód spraw,
jakimi od po³owy XVI do koñca XVII wieku zajmowali siê protestanccy sêdziowie toruñscy, sprawy o czary stanowi³y tylko 2,4% ogó³u40. Niewykluczone jednak, ¿e w najbli¿szym otoczeniu Tomickiej powia³o groz¹, kiedy w nieszczêliwym wypadku zgin¹³ jej brat (g³ówny rodowy spadkobierca), a kr¹g oszczerców
zacz¹³ rozpuszczaæ plotki o rzekomej zbrodniczej intrydze dziwnej wi¹tobliwoci41. Nikt z nich nie odwa¿y³ siê wszak¿e oskar¿yæ zczarowanej Zofii o maleficium (z³oczynienie) i wnieæ pozew prywatny  pomin¹wszy inne wzglêdy, mo¿e
i z przyczyny takiej, ¿e na oskar¿ycielu spoczywa³ obowi¹zek przedstawienia
dowodów winy, a w razie ich niedostarczenia grozi³a mu kara finansowa42.
Zob. tam¿e, s. 260.
WW F2-F3.
36
Zob. WW G3, O. W dedykacyjno-panegirycznej przedmowie do kazania Skarb bogaty…
(zob. ten artyku³  przypis nr 21) w imieniu w³asnym i swoich toruñskich wspó³braci Brzechwa
nazywa zreszt¹ Tomick¹ Nasz¹ Mociw¹ Pani¹ i Dobrodzik¹ (zob. S. Brzechwa, Skarb bogaty…,
Aiij).
37
Zob. M. Pilaszek, tam¿e, s. 287.
38
Zob. tam¿e, s. 297.
39
Zob. tam¿e, s. 400-401.
40
Zob. tam¿e, s. 307.
41
Zob. WW G-G2.
42
Zob. M. Pilaszek, tam¿e, s. 147.
34
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Hybrydyczna biografia pani z Tylic implikuje wreszcie kwestie o nieporównywalnie wiêkszym ciê¿arze gatunkowym, które w tym dyskursie nie mog¹ byæ
rozstrzygniête, a tylko inspiruj¹co postawione. Idzie tu bowiem o rzecz tak donios³¹ i z³o¿on¹, jak chrzecijañska doktryna o dobrym Bogu i z³ym szatanie –
we Wzorze i wizerunku… znajduj¹ca ujêcie dalekie od typowego. Zredagowany
przecie¿ przez Brzechwê tekst w³aciwie nie przynale¿y do przebogatej tradycji
opowieci o wiêtych heroicznie walcz¹cych z diabelskimi pokusami, zapocz¹tkowan¹ przez pochodz¹cy z IV wieku ¯ywot wiêtego Antoniego pióra Atanazego Wielkiego43. Z Tomick¹ rzecz ma siê inaczej: jest ona wed³ug swego biografa
po prostu i najwyraniej opêtana, jednak demoniczn¹ possessio traktuje jako paradoksaln¹ ³askê Boga, to znaczy jako najlepsz¹ okazjê do ekspiacji za liczne
grzechy, która z pewnoci¹ wydatnie przybli¿y j¹ do zbawienia. Dynamika owego z³a zaszyfrowanego w boskiej ekonomii zbawienia musi mieæ w odczuciu siedemnastowiecznego jezuity wymiar wielkiego dramatu, skoro ma on odwagê
skonstruowaæ choæby nastêpuj¹c¹ metaforê: […] i tak, jako Jobowi [wiêtemu]
niebo siê ¿elazne i nieu¿yte stawa³o, i ob³okami gêstymi zachodzi³o, tak i tej
Pani44. Niezale¿nie od wszelkich oczywistych ró¿nic tekst o starotestamentowym
patriarsze i tekst o polskiej szlachciance odsy³aj¹ nas zatem do tych samych
miejsc niedookrelonych w strukturze chrzecijañskiej refleksji o z³u; do rysuj¹cych siê w owej refleksji nieuniknionych napiêæ i pêkniêæ pomiêdzy (by u¿yæ
scholastycznych formu³) wiar¹ poszukuj¹c¹ zrozumienia a zrozumieniem poszukuj¹cym wiary…
Rozpatrywany tu kazus Zofii Tomickiej ma na tle dziejów duchowoci katolickiej charakter wyj¹tkowy i trudno znaleæ dla niego porównywalne  wyj¹tkowe  odpowiedniki. St¹d te¿ niezbêdna w tej analizie kategoria opêtania ekspiacyjnego zapo¿yczona zosta³a z zakresu teologii ostatnich dziesiêcioleci,
w której notabene nie znajduje wci¹¿ szerszego uznania45. Nic zreszt¹ dziwnego,
zwa¿ywszy, ¿e termin ów sugeruje specjaln¹ rolê diab³a w przedstawieniu egzystencji re¿yserowanym przez Stwórcê; to za prowadziæ mo¿e koniec koñców do
gnostyckiego czy neognostyckiego monodualizmu, w myl którego Bóg posiada
naturê zarówno dobr¹, jak z³¹46. W perspektywie historii idei religijnych uciliæ
wiêc warto, ¿e pojêcie opêtania ekspiacyjnego spopularyzowa³o siê na fali zainteresowania g³onym przypadkiem zmar³ej w 1976 roku Bawarki Anneliese Michel, na podstawie którego hollywoodzki re¿yser Scott Derrickson nakrêci³ po
latach niedrogi, lecz kasowy film Egzorcyzmy Emily Rose. Du¿o wa¿niejszy od
tego obrazu jest fakt, ¿e przypadek Michel zosta³ stosunkowo dobrze udokumentowany i ¿e obrodzi³ licznymi opracowaniami naukowymi, sporód których za
Zob. G. Minois, tam¿e, s. 51 i nast.
WW O2.
45
Zob. A. Posacki, Egzorcyzmy, opêtanie, demony, Radom 2005, s. 111.
46
Zob. tam¿e, s. 41, 62.
43

44
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najwartociowsze uchodzi studium Felicitas D. Goodman, amerykañskiej profesor antropologii kulturowej, lingwistyki i religioznawstwa.
W odró¿nieniu od Tomickiej Michel wierzy³a jednak, ¿e demonicznej ekspiacji dowiadcza³a nie w imiê zbawienia w³asnego, ale blinich47 – w zasadzie
tak, jak o wiele bli¿sza naszej bohaterce pod wzglêdem mentalnym, m³odsza
zaledwie o piêæ lat Francuzka Marie des Vallées; podopieczna znanego wiêtego
Jana Eudesa, który w konwencji nieodleg³ej od hagiograficznej zrelacjonowa³
i skomentowa³ jej wyznania48 (nierównie wylewniejsze ni¿ narracja Brzechwy).
Z wyznañ tych dowiedzieæ siê mo¿na, ¿e jak pani z Tylic Maria z Dolin by³a katoliczk¹ wieck¹, choæ wywodz¹c¹ siê ze stanu ch³opskiego; analogicznie te¿
opiekowa³ siê ni¹ mêski penitencjarz-przewodnik duchowy; natomiast o wiele
d³u¿ej, bo lat 46, trwa³ okres jej „zczarowania”. Przyczyniæ siê mia³ do niego nieszczêliwie zakochany w kobiecie m³odzieniec, który poprosi³ wiedmê Griselle, aby na Mariê rzuci³a mi³osny urok, co sta³o siê pocz¹tkiem dramatycznej possessio. Pod jej wp³ywem  w przeciwieñstwie do dziwnej wi¹tobliwoci z Torunia – Normandka des Vallées przez ponad 30 lat nie przystêpowa³a do spowiedzi i komunii, a jako podejrzana o maleficium (w dodatku tylko ch³opka) pó³ roku
przesiedzia³a w wiêzieniu. Z drugiej strony podobnie jak pani z Tylic bez skutku
poddawana by³a zabiegom i lekarzy, i egzorcystów, cierpi¹c wci¹¿ choæby na
„spektakularne” ataki szatana podczas nabo¿eñstw w kociele.
W koñcu opiniotwórcze rodowisko Jana Eudesa (pozostaj¹cego w dobrych
stosunkach miêdzy innymi z jezuitami) przyjê³o do wiadomoci tê koncepcjê
opêtania Marii, któr¹ wczeniej przyjê³a ona sama, a która przynios³a jej s³awê
osobliwej wiêtoci jeszcze za ¿ycia. Des Vallées uwierzy³a mianowicie, ¿e jej
possessio jest rodzajem misji przeciwko czarostwu jako takiemu; podjê³a wiêc
ekspiacyjne cierpienie za winy wszystkich czarownic i zapragnê³a braæ na siebie
wszystkie rzucane na innych czarodziejskie uroki. Nie ulega przy tym w¹tpliwoci, ¿e omieli³a siê o swoje opêtanie modliæ do Boga i ¿e  w jak najlepszej
wierze  prowokowa³a samego szatana: Prosi³a nawet Pana, by pozwoli³ jej znosiæ mêki piekielne. Nie wiesz, czego pragniesz  odpowiedzia³ Zbawiciel. Przebacz mi  powiedzia³a Maria  pragnê uratowaæ moich braci, którzy id¹ na
potêpienie. Jestem pewna i widzê, ¿e Bo¿a mi³oæ szuka codziennie kogo, kto
chcia³by przez jaki czas znosiæ mêki piekielne i gniew Boga, ¿eby ich przez to
na wieki uratowaæ. Jestem tutaj. We mnie Obawiam siê, ¿e nie mo¿esz mi daæ
dosyæ cierpienia…[…] Drêcz mnie najbardziej, jak potrafisz! Nie czekaj, a¿ Bóg
Zob. F.D. Goodman, Egzorcyzmy Anneliese Michel. Opêtanie w Klingenberg w wietle nauki, t³um. z niem. (przek³ad z angielskiego dokonany przez autorkê) B. Siuda i A. Posacki, Gdañsk
2005, s. 368.
48
Zob. S. Ferber, Demonic possession and exorcism in early modern France, London 2004,
s. 127-134.
47

OPÊTANIE EKSPIACYJNE PO STAROPOLSKU?

209

naka¿e ci, by mnie bi³, wystarczy, ¿e ci na to pozwala […]. […] proszê ca³ym
sercem, by jego gniew spad³ na ciebie i podwoi³ twoje mêki, jeli nie zadasz mi
wszystkich cierpieñ, na jakie ci Bóg zezwala49. Tak oto (jak za Mari¹ z Dolin
powtarza Eudes w innym miejscu) opêtuje j¹ ostatecznie sam Najwy¿szy; co
wiêcej, wszechw³adny i nieprzenikniony w swych wyrokach opêtuje j¹  zgodnie ze sw¹ bosk¹ natur¹  w sposób doskona³y50. Nie bez przyczyny zatem dziwna historia des Vallées przyci¹gaæ dzi mo¿e uwagê nie tyle teologów Kocio³a,
ile historyków idei i literatury, a tak¿e licznych na wiecie czcicieli Anneliese
Michel, wród których brak jednak wp³ywowych promotorów jej beatyfikacji. Na
tym tle znamiennie prezentuje siê nadto publiczny wizerunek kanonizowanego
w roku 1925 Jana Eudesa; choæ bowiem oficjalnie uznany on zosta³ za jednego
z najwybitniejszych mistrzów duchowoci katolickiej we Francji XVII wieku, nie
wydano dot¹d drukiem jego dwóch, sygnalizowanych tu, parahagiograficznych
dzie³ o ¿yciu i sprawach Marii z Dolin – jakkolwiek z dzie³ tych i z innych róde³ epoki jasno wynika, ¿e to w³anie des Vallées by³a dla przysz³ego wiêtego
prawdziw¹ wybrank¹ Boga51.
Nie trzeba bynajmniej aspirowaæ do roli sêdziego w sporach teologów, aby
w kontekcie naszkicowanych zagadnieñ dojæ do wniosku, ¿e zapomniany autor Wzoru i wizerunku… jawi siê na tle swoich czasów jako umys³ z pewnoci¹
niekonwencjonalny, a mo¿e nawet bardzo odwa¿ny. Fakt, i¿ Stanis³aw Brzechwa
nie posiada³ szczególnego talentu literackiego i prawdopodobnie nie by³ zdolny
do twórczego uprawiania teologii systematycznej, nie ma wiêkszego znaczenia;
49
Cztery g³one przypadki wypêdzenia szatana. Wemding – Luksemburg – Earling – Klingenberg, red G. Siegmund, t³um. z niem. Z. So³ek, s. 173-174; por. F. D. Goodman, tam¿e, s. 367.
50
S. Ferber, Demonic possession…, s. 131; por. s. 129. Autorka ta, nawiasem mówi¹c, zamiast pojêcia opêtania ekspiacyjnego (expiatory possession) u¿ywa sformulowañ nienacechowanych teologicznie – na przyk³ad positive possessed (opêtana pozytywnie) czy possession as martyrdom (opêtanie jako mêczeñstwo). W porównywalnych kategoriach ujmuje te¿ wspó³czesny des
Vallées przypadek urszulanki Joanny od Anio³ów z Loudun, pod¹¿aj¹c za nowsz¹ literatur¹ przedmiotu, zainspirowan¹ rewizj¹ badawcz¹ Michela de Certeau. Zarzuci³ on ja³ow¹ ju¿ refleksjê
o odbywaj¹cych siê w louduñskim klasztorze widowiskach na spo³eczne zamówienie i o skandalicznej mierci Urbana Grandiera, a skoncentrowa³ siê na kazusie Jeanne des Anges i jej relacji
z ojcem Surin w cis³ym kontekcie meandrów duchowoci XVII stulecia (zob. S. Ferber, tam¿e,
s. 135-144).
51
Idzie o znajduj¹ce siê wci¹¿ w formie rozmaitych przekazów rêkopimiennych teksty La
vie admirable de Marie des Vallées… oraz Abrégé de la vie et de l’etat de Marie des Vallées (zob.
R. Maisonneuve, Marie des Vallées  has³o w: An Encyclopedia of Continental Women Writers,
red. K. M. Wilson, t. II, London 1991, s. 1282). Silne, lecz k³opotliwe do doktrynalnego zinterpretowania zwi¹zki Eudesa z Mari¹ z Dolin ca³kowicie pominiête zosta³y notabene w tak reprezentatywnych publikacjach, jak: Enciclopedia Cattolica, red. nacz. G. Pizzardo i P. Paschini, t. VI, Città
del Vaticano 1951, kol. 624-625; New Catholic Encyclopedia; preparated by an Editorial Staff at
The Catholic University of America, Washington; t. V, New York – Sydney 1967, s. 622-623; Lexikon für Theologie und Kirche, red. nacz. M. Buchberger i W. Kasper, t. III, Freiburg – Basel – Wien
2006, kol. 977; Encyklopedia Katolicka, t. VII, red. J. Duchniewski, Lublin 1997, kol. 787-789.
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znaczenie istotne ma fakt, ¿e ów siedemnastowieczny jezuita potrafi³ przemyleæ
i czytelnie wyraziæ nader nietypow¹ w jego epoce ideê religijn¹. Wbrew sugestii
Górskiego, który w kwestii diabelskiej possessio Tomickiej imputowa³ zakonnikowi niedowiarstwo, nie antycypuje on wcale bardziej wyrozumia³ego, ³agodniejszego duszpasterstwa osiemnastego stulecia, kiedy to z ró¿nych przyczyn pedagogika strachu przed szatanem i piek³em powoli ustêpowaæ zaczê³a pedagogice
wiary w moc zbawczej mi³oci52. Brzechwa pozosta³ wiêc cz³owiekiem w³asnej
epoki i raczej nie zdystansowa³ siê od idei wszêdobylskiego demona, ale w nieortodoksyjnym koncepcie ekspiacyjnego opêtania paradoksalnie skontaminowa³
j¹ z ide¹ „nieobliczalnej” ³aski Boga – tworz¹c jedyn¹ w swoim rodzaju biografiê dziwnej wi¹tobliwoci. Co niezmiernie interesuj¹ce, koncept ten przez prze³o¿onych Brzechwy by³ przynajmniej teologicznie tolerowany, skoro dzie³o duchownego ukaza³o siê przecie¿ za zgod¹ Starszych, a wewnêtrzny cenzor zakonny czytaæ ze zrozumieniem niew¹tpliwie umia³.
Sytuacja dylematu, w której wszyscy oni siê znaleli, stanowi sugestywn¹
ilustracjê problemu nazwanego wy¿ej problemem miejsc niedookrelonych
w strukturze chrzecijañskiej refleksji o z³u – nieuniknionych w tej refleksji napiêæ i pêkniêæ pomiêdzy wiar¹ poszukuj¹c¹ zrozumienia a zrozumieniem poszukuj¹cym wiary. W osobie Zofii z Tylic jezuici owi zetknêli siê bowiem z takim
kazusem religijnej egzystencji, jakiego nie mogli zinterpretowaæ w powszechnie
uznawanych kategoriach teologii duchowoci; jednoczenie byli nim zapewne
g³êboko zaintrygowani, a nadto pragnêli go wyzyskaæ dla swoich celów duszpasterskich. Piórem samego Brzechwy wspomniany dylemat starali siê rozwi¹zaæ,
formu³uj¹c tezê o possessio ekspiacyjnej; ta za dawa³a wprawdzie wyraz ich
osobistym przekonaniom i nawet nadawa³a siê na temat parahagiograficzny, ale
wchodzi³a (i wci¹¿ wchodzi) w kolizjê ze zrêbami katolickiej teologii dogmatycznej, w inny przecie¿ sposób charakteryzuj¹cej zbawcz¹ misjê Boga i z³o w wiecie, zw³aszcza z³o osobowe, czyli diab³a53. W swojej dziwnej wizji Stwórcy przyzwalaj¹cego demonowi opêtaæ wi¹tobliw¹ Zofiê dla jej odkupienia autor Wzoru
i wizerunku… wydaje siê zatem bli¿szy raczej paradoksalizmowi starotestamentowej Ksiêgi Hioba, gdzie relacja pomiêdzy Bogiem i z³em okazuje siê z gruntu
nieprzeniknion¹ tajemnic¹, a nie elementem spójnego systemu idei.
Ogólnym pod³o¿em tych szczegó³owych kontrowersji pozostaje fundamentalny problem proporcji miêdzy pierwiastkami racjonalnego i aracjonalnego
52
Zob. K. Górski, tam¿e, s. 278 i J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze
Zachodu XIII-XVIII w., t³um. z franc. A. Szymanowski, Warszawa 1994, s. 791.
53
Zob. B. Forte, Chrystus  Zwyciêzca szatana, t³um. z w³. K. Guzowski, [w:] Teologia o szatanie, red. K. Gód, Lublin 2000, s. 161-180; R. Laurentin, tam¿e, s. 6-88; G. Nanni, tam¿e, s. 15101; K. Kocielniak, Z³o osobowe w „Biblii”. Egzegetyczne, historyczne, religioznawcze i kulturowe aspekty demonologii biblijnej, Kraków 2002, s. 126-147.
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w specyficznym uniwersum religii zachodniego chrzecijañstwa. Problem ów implikuje niejedno pytanie radykalne; choæby o status teologii – dyscypliny, która
w istocie intelektualnie konceptualizuje to, co sama definiuje jako transcendentne. W³anie tej granicznej i, by tak rzec, otch³annej, kwestii na swoj¹ miarê dotkn¹æ musia³ nieznany szerzej polski jezuita, z perspektywy rzymskiej centrali
zakonu dzia³aj¹cy nieomal na antypodach. Przekonany zarówno o autentycznoci wyj¹tkowych dowiadczeñ Tomickiej, jak naukowym wymiarze teologii, podda³ pierwsze konceptualizacjom drugiej; nie mog¹c jednak nie wiedzieæ, ¿e zarysowana przezeñ koncepcja opêtania ekspiacyjnego wykracza³a poza paradygmat
doktrynalnej tradycji Kocio³a. W tym sensie 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 wiary  jakkolwiek
hybrydycznego, tylko domniemanego czy ostatecznie nieweryfikowalnego. I to
chyba najzupe³niej wystarczaj¹cy powód, ¿eby o autorze Wzoru i wizerunku […]
dziwnej wi¹tobliwoci […] Zofii z Tylic Tomickiej akurat dzisiaj nie zapominaæ54…
SUMMARY
The work Wzór i wizerunek […] dziwnej wi¹tobliwoci […] Zofii z Tylic Tomickiej [The
Paragon and Image of the Strange Holiness of Zofia Tomicka of Tylice] written by a Jesuit
Stanis³aw Brzechwa (1588-1649) and published in 1634 is a unique biography not only in old
Polish literature. The heroine is a wealthy noblewoman who lived in the years 1595-1633 and she
is portrayed as a charismatic Catholic and at the same time one possessed by the devil. Tomicka
herself as well as her biographer saw in this possession a paradoxical grace of God and a most
efficient way of expiation for sins – a very rare case in the history of Christian spirituality. It seems
comparable only with the history of a Frenchwoman Marie des Vallées (1590-1656), the protégé of
Jean Eudes (1601-1680), a well known saint and author of her two biographies, hitherto
unpublished. In reflection on such cases it seems appropriate to employ a theologically controversial
concept of expiatory possession, which gained popularity much later on in the wake of interest in
the life and death of a German woman Anneliese Michel (1952-1976). The 17th century Jesuit
Stanis³aw Brzechwa was well aware of the controversial nature of his work which bordered on
hagiography. Being convinced about the authenticity of Tomicka’s experiences he nevertheless
acknowledged their hybridity and ultimate unverifiability, deciding in some measure to step outside
the paradigm of dogmatic theology and his own Church.

Innym niezwyk³ym przyk³adem indywidualnego dowiadczenia religijnego jest w dobie staropolskiej na pewno karmelitanka bosa Marianna Marchocka. Pod niejednym wzglêdem dowiadczenie to wydaje siê trudne do ujêcia w kategoriach choæby klasycznej mistyki karmelitañskiej,
a tak¿e niekoherentne ze wspó³czesnymi wyobra¿eniami eschatologicznymi (zob. W. Grupiñski,
Wewn¹trz. Rzecz o Autobiografii mistycznej Marianny Marchockiej, Warszawa 2005, s. 90-100;
autor ksi¹¿ki  literaturoznawca  bada zagadnienia polskiego pimiennictwa ascetyczno-mistycznego XVII wieku).
54
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POZNAÑSKIE STUDIA TEOLOGICZNE
TOM 23, 2009

KATARZYNA SOKO£OWSKA

Wy¿sza Szko³a Zawodowa Pielêgnacji Zdrowia i Urody
w Poznaniu

Dziecko i dzieciñstwo w hagiografii staropolskiej
The Child and Childhood in Old Polish Hagiography

Mimo ¿e stosunek do dziecka w okresie staropolskim to zagadnienie, które
w ostatnich latach jest chêtnie podejmowane w badaniach naukowych, to jednak
nasza wiedza w tym zakresie wci¹¿ nie jest kompletna. ród³a, którymi dysponujemy, najczêciej pomijaj¹ temat dzieciñstwa, dzieje siê tak byæ mo¿e dlatego,
¿e wychodzi³y one spod rêki mê¿czyzn, dla których nie by³o ono znacz¹ce. Wiêcej z pewnoci¹ mia³yby tutaj do powiedzenia kobiety: matki, babki, opiekunki
i mamki, jednak one same nale¿a³y do grupy marginalizowanej.
Z regu³y dziecko nie by³o bohaterem hagiografii, choæ znaleæ mo¿emy kilka wyj¹tków, o których bêdzie mowa w dalszej czêci artyku³u. Z kolei dzieciñstwo wiêtych hagiografowie opisywali tylko w niewielkim zakresie i zazwyczaj
poprzestawali na jego schematycznych przedstawieniach, zredukowanych do retorycznych klisz. Hagiografia bowiem stanowi kontynuacjê retorycznego genus
demonstrativum, którego istot¹ jest pochwa³a b¹d nagana. Czasem jednak na
kartach ¿ywotów wiêtych odnajdujemy pewne elementy opisu obyczajowego
zwi¹zane z relacjami rodzice-dzieci, a tak¿e opiek¹ i wychowaniem potomstwa.
W artykule opar³am siê przede wszystkim na osiemnastowiecznym dziele
Floriana Jaroszewicza Matka wiêtych Polska (1767 r.), ale siêga³am równie¿ do
wczeniejszych tekstów hagiograficznych. Niezwykle obszerny zbiór ¿ywotów
opublikowany przez Jaroszewicza stanowi bogate ród³o poznania mentalnoci
sarmacko-barokowej. Niemal ka¿dy ¿ywot wiêtego zaczyna siê pochwa³¹ rodu
i herbu oraz przodków. wiêci bowiem pochodz¹cy z rodzin mieszczañskich czy
ch³opskich stanowi¹ znikomy procent prezentowanych wówczas ¿ywotów. Pochwa³a dziecka z uwagi na jego przodków pojawia³a siê zreszt¹ równie¿ w genetliakonach, okolicznociowych wierszach pisanych dla uczczenia narodzin dziec-
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ka. Hagiografowie chêtnie powtarzaj¹ legendy o staro¿ytnym pochodzeniu rodów. Typowy przyk³ad znajdujemy u Jaroszewicza, wed³ug którego familia Dani³owiczów mia³a byæ ze krwie królów gotskich id¹ca1, natomiast Jan Jêdrzej
Prochnicki pochodzi³ z imienia i krwi ksi¹¿¹t de Bibel [ ]  t³umaczy dalej hagiograf – gdy Juliusz cesarz rzymsk¹ wolnoæ wzi¹³ w pêta, niektórzy panowie
rzymscy uchodz¹c tyranii, dobrowolne sobie z ojczyzny wygnanie obrali, a miêdzy niemi, wed³ug Plutarcha, mia³ byæ jeden Bibulus imieniem, ten zaszed³szy a¿
do Inflant, zamek Bibel fundowa³2. Wyranie podkrelano w ¿ywotach ewentualne pokrewieñstwo ze wiêtym wyniesionym ju¿ do chwa³y o³tarzy. Bonawentura
Frezer móg³ poszczyciæ siê wiêzami krwi ze w. Stanis³awem biskupem, bowiem
z rodu tego mia³a pochodziæ matka jego Barbara Szczepanowska3, za Stanis³aw
Sierakowski by³ jako drugi s. Stanis³aw Kostka, któremu z babki swojej by³ pokrewnym4. Do familii Kostków nale¿a³a równie¿ karmelitanka, Anna Rupniewska, której na krzcie s. dano imiê Konstancja, tak z nabo¿eñstwa do s. Stanis³awa Kostki, jako ta¿ dla bliskiej koligacji z domem jego. Przeto matka zwyk³a by³a
czêsto tej dziecinie mawiaæ: có¿ Kostko z Kostków, bêdziesz wiêta?5 Za Magdalena Mortêska matkê mia³a El¿bietê Kostczankê, tej familii, która jako dobre
drzewo, wiele owoców nieba godnych, to jest wiêtych ludzi z siebie wyda³a6. Tak
wiêc wydaje siê, ¿e cz³onkowie niektórych rodów mieli wiêksze szanse zostaæ
wiêtymi. W redniowieczu mielimy do czynienia ze swoistym dziedziczeniem
wiêtoci7. Znamienny jest przyk³ad rodu Andechs, z którego wywodzi³a siê Jadwiga l¹ska. W okresie 1150-1500 wyda³ on dwudziestu jeden wiêtych i b³ogos³awionych8. Natomiast autor Matki wiêtych przedstawia jako szczególnie
wybrany ród Radziwi³³ów: Ub³ogos³awi³ Bóg dawny i wielki dom ksi¹¿¹t Radziwi³³ów, ¿e w nim nie tylko wed³ug wiata s³awni, ale i wi¹tobliwoci¹ znaczni
rodz¹ siê ludzie9. Jaroszewicz podaje w swoim dziele ¿ywoty siedmiu przedstawicieli tej familii10.
1
F. Jaroszewicz, Matka wiêtych Polska albo ¿ywoty wiêtych, b³ogos³awionych, wielebnych,
wi¹tobliwych, pobo¿nych Polaków i Polek wszelkiego stanu i kondycji, ka¿dego wieku, od zakrzewionej w Polszcze chrzecijañskiej wiary, ¿ycia doskona³oci¹ s³yn¹cych, Kraków 1767, s. 548.
2
Tam¿e, s. 301.
3
Por. tam¿e, s. 305-306.
4
Tam¿e, s. 277.
5
Tam¿e, s. 503.
6
Tam¿e, s. 87.
7
Por. M. Michalski, Kobiety i wiêtoæ w ¿ywotach trzynastowiecznych ksiê¿nych polskich,
Poznañ 2004, s. 164-180.
8
Por. tam¿e, s. 165.
9
F. Jaroszewicz, dz. cyt., s. 134.
10
S¹ to nastêpuj¹ce ¿ywoty: Albrechta Radziwi³³a bpa wileñskiego, Albrechta Stanis³awa Radziwi³³a kanclerza, Jerzego Radziwi³³a bpa krakowskiego i kardyna³a, Miko³aja Krzysztofa Radziwi³³a zwanego Sierotk¹, Stanis³awa Radziwi³³a marsza³ka wielkiego litewskiego, Wojciecha Radziwi³³a marsza³ka wielkiego litewskiego, Katarzyny z Sobieskich Radziwi³³owej.
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Wa¿n¹ rolê odgrywa w ¿ywotach pochwa³a rodziców. S¹ oni zazwyczaj okrelani jako szlachetni i niezwykle pobo¿ni, bowiem jak czêsto pisze hagiograf,
nawi¹zuj¹c do s³ów z Ewangelii (Mt 7,17): z dobrego drzewa dobry i piêkny
owoc11 pochodzi. Je¿eli rodzice w jaki sposób szczególnie zas³u¿yli siê dla Kocio³a, np. przez fundacje albo pe³nili jakie zaszczytne urzêdy pañstwowe, wówczas i o tym hagiograf pamiêta nadmieniæ. Czêsto podkrelone s¹ zas³ugi matki
w religijnym wychowaniu dzieci. Je¿eli natomiast o rodzicach wiêtego nie mo¿na by³o powiedzieæ, ¿e byli pobo¿nymi katolikami, bo ojciec czy matka zara¿eni byli herezj¹, wówczas hagiograf interpretuje to, i¿ wiêta osoba jako ró¿a
z ostrego ciernia na wiat wyniknê³a12 b¹d jako lilia miêdzy cierniem13 wyros³a.
Elementem podkrelanym w retorycznych pochwa³ach znamienitych osób by³o
równie¿ bogactwo, taki rys odnajdujemy tak¿e w hagiografii, gdzie najczêciej
czytamy wprost: urodzi³ siê z bogatych i uczciwych rodziców14, choæ zdarza siê
i sytuacja odwrotna, kiedy to rodzice [ ] byli z urodzenia zacni, ale bardziej
w pobo¿noæ chrzecijañsk¹ ni¿ w doczesne dobra bogaci15. Bogactwo i wysokie urodzenie stanowi³o dodatkowy atut w oczach hagiografów. Jaroszewicz
pisa³: Wielkie zbudowanie maj¹ ni¿szego stanu ludzie, gdy panów wielkich i monarchów wi¹tobliwie ¿yj¹cych zapatruj¹ siê, albowiem przy bogactwach, honorach i delicjach, nierównie wiêcej maj¹ przeszkód do ¿ycia pobo¿nego jako ludzie proci, ubodzy i niemiêkko wychowani, wiêc gdy w bojani Boskiej trwaj¹,
w cnotach wysokich siê obieraj¹ cudem jednym i w oczach Boskich i ludzkich
nazywaæ siê mog¹16. W podobnym tonie pisa³ w ¯ywotach tak¿e Piotr Skarga,
powo³uj¹c siê na autorytet Biblii17.
F. Jaroszewicz, dz. cyt., s. 61, 166.
Por. tam¿e, s. 43, 61, 151.
13
Por. tam¿e, s. 184.
14
Tam¿e, s. 24.
15
Tam¿e, s. 28.
16
Tam¿e, s. 416; por. 252.
17
Acz w ka¿dym stanie cny chrzecijañski i doskona³y ¿ywot tako ma wiele potu i pracej,
tak ma s³uszn¹ s³awê od Boga i od ludzi: wszak¿e na wielkich, pañskich i królewskich stanach
osobliwe ma podziwienie i wiêksze ludu Bo¿ego zbudowanie. Bo trudniejsza im droga, gdy i dostatek, rozkoszy, pieniêdzy i ine lepy do z³ego, i sieci do grzechu w rêku maj¹: i u¿yæ ich skoro
zechc¹ mog¹. Przeto jako rzeczy rzadkiej i wielkiej Pismo siê . dziwuje: B³ogos³awiony, powiada,
bogaty (nie lada który, ale ten), który siê bez zmazy nalaz³, a za z³otem siê nie puci³, ani nadzieje
w pieni¹dzach i kochania swego w skarbach nie po³o¿y³. A który siê takim najdzie, a chwaliæ go
bêdziem, bo czyni³ dziwy w ¿ywocie swym. Móg³ przest¹piæ a nie przest¹pi³, móg³ le czyniæ a nie
czyni³. Przeto¿ ustalone jest dobro jego w Panu, a ja³mu¿na jego s³awiæ wszystek Koció³ wiêtych
bêdzie. S³awi wszystek Koció³ i buduje siê wiêcej z wielkich stanów. Bo s¹ janiejsze postêpki
ich, a nic tajemnego byæ nie mo¿e, co siê w wielkich stanach dzieje P. Skarga, ¯ywoty wiêtych
starego i nowego zakonu na ka¿dy dzieñ roku przez ca³y rok. Wybrane z powa¿nych pisarzów
i doktorów kocielnych. Do których przydane s¹ niektóre duchowne obroki i nauki przeciwko kacerstwom, przytem kazania krótkie na wiêta, które pewny dzieñ w miesi¹cu maj¹, wyd. 7, Kraków
1615, s. 39.
11

12
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Dziecko w epoce staropolskiej by³o najczêciej oczekiwane i uwa¿ane za dar
dla ma³¿onków. St¹d bezp³odnoæ w rodzinie staropolskiej odbierana by³a na
ogó³ jako wielkie nieszczêcie, a obwiniano za ni¹ zazwyczaj kobiety. W hagiografii, p³odnoci nie ceniono a¿ tak wysoko jak w pozosta³ej literaturze panegirycznej, np. w mowach pogrzebowych czy epitafiach. W ¿ywotach wiêtych spotykamy raczej afirmacjê dziewictwa i zachêtê do wstrzemiêliwoci ni¿ pochwa³ê p³odnoci. Jednak oczekiwania hagiografów s¹ w³aciwie paradoksalne, chcieliby oni bowiem widzieæ w kobiecie dziewicê, ale te¿ matkê na wzór Maryi.
W ¿ywotach odnajdujemy miêdzy innymi biogram ksiê¿nej Ludgardy, zabitej
przez mê¿a za niep³odnoæ18, a tak¿e przyk³ady ma³¿eñstw, które d³ugo pozostaj¹c bezdzietnymi, w podesz³ym ju¿ wieku doczeka³y siê potomstwa. Hagiografowie czêsto nawi¹zuj¹ do biblijnej historii Abrahama i Sary, proroka Samuela
i Anny lub Zachariasza i El¿biety, którzy dobiegaj¹c kresu swych dni doczekali
siê upragnionego potomka. W podobnej sytuacji mieli byæ rodzice Stanis³awa
biskupa-mêczennika. Matka w. Stanis³awa, której tradycja nada³a imiê Bogna,
urodzi³a syna po trzydziestu latach ma³¿eñstwa i jak zapewnia hagiograf tak ³acno [ ], i¿ go sama w bliskiej krynicy obmywszy, do domu przynios³a19. St¹d te¿
tradycyjnie w rodzinach, w których d³ugo oczekiwano potomka, nadawano synowi imiê Stanis³aw. Rodzice Rafa³a z Proszowic niep³odnoci¹ d³ugo umartwieni, ustawicznie i gor¹co Pana Boga prosili, aby ich potomstwem pocieszy³, co za
czasem i otrzymali, albowiem da³ im Pan Bóg tego syna, którego na krzcie wiêtym Stanis³awem nazwali20. Z prob¹ o dziecko zwracano siê w modlitwach
szczególnie do w. Idziego lub do w. Andrzeja aposto³a, a o wsparcie w modlitwie rodzice prosili równie¿ zakonnice czy zakonników, w ¿ywocie Chrystyna
Stradomskiego, reformaty czytamy: matka zawsze przyznawa³a, ¿e za modlitwami naszych ojców klasztoru Bieckiego da³ jej Pan Bóg syna21.
Urodzenie potomka, a szczególnie przysz³ego wiêtego, niejednokrotnie
zapowiedziane by³o przez niezwyk³e znaki i wydarzenia. Matka w. Kingi o jej
przysz³ym narodzeniu wyranym g³osem uwiadomiona by³a od Boga22, hagiograf
kreuje tutaj zapowied narodzin Kingi na wzór zwiastowania Maryi o narodzeniu Jezusa. Z kolei matka przysz³ej karmelitanki, Anny od Jezusa Gdy j¹ w ¿y18
Por. P.H. Pruszcz, Forteca duchowna królestwa polskiego; z ¿ywotów wiêtych, tak ju¿ kanonizowanych i beatyfikowanych, jako te¿ wi¹tobliwie ¿yj¹cych patronów polskich; [ ] Krótka,
prosta, lecz prawdziwa ¿ycia ich historia z ró¿nych autorów zebrawszy, wiernym katolikom do naladowania, utrapionej ojczynie na obronê wystawiona, Kraków 1662, s. 106; S. Duñczewski, Kalendarz wiêtych, b³ogos³awionych i wi¹tobliwie ¿yj¹cych Polaków, W. X. Litewskiego i prowincji
inszych; z znaczniejszemi dzie³ami, przez XII miesiêcy na co dzieñ zebrany, Zamoæ 1746, 14 grudnia.
19
F. Jaroszewicz, dz. cyt., s. 241.
20
Tam¿e, s. 408; 224.
21
Tam¿e, s. 97.
22
Tam¿e, s. 362.
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wocie jeszcze [ ] nosi³a, widziana by³a przez sen, jakby ognisty p³omieñ z ¿ywota na wiat wydawa³a23. Jest to czêsty motyw w hagiografiach, podobnie zreszt¹ jak niezwyk³a wiat³oæ dostrzegana przy narodzinach wiêtego. Obraz ten
nawi¹zuje do apokryficznych opowieci o narodzinach Jezusa. Dowiadujemy siê
z nich, ¿e w grocie narodzenia, w której panowaæ mia³a wieczna ciemnoæ, po
wejciu do niej Maryi rozb³ys³a zadziwiaj¹ca wiat³oæ24. Niezwyk³a niespodzianka spotka³a jednak matkê w. Stanis³awa Kostki, która bêd¹c brzemienn¹ imiê
Jezus, jak go zwyczajnie maluj¹, jasnemi promieniami otoczone, na ¿ywocie swoim [ ] widzia³a25. Do kanonu cudów oznajmiaj¹cych moment narodzenia wiêtego nale¿y tak¿e dwiêk samoistnie bij¹cych dzwonów kocielnych, a nowo
narodzone dziecko zamiast pierwszego krzyku niejednokrotnie wypowiada imiona Jezusa i Maryi26. Przysz³ego mówcê czy szczególnie ¿arliwego i utalentowanego kaznodziejê zapowiada rój pszczó³, który pojawia siê nad jego kolebk¹27.
Opowieæ o pszczo³ach sk³adaj¹cych miód na ustach nowo narodzonego dziecka, którego przeznaczeniem by³o dokonanie niezwyk³ych rzeczy, znana jest od
czasów staro¿ytnych i chêtnie wykorzystywana w hagiografii, ³¹czona np. ze w.
Janem Chryzostomem, w. Bernardem z Clairvaux i w. Ambro¿ym, partonem
pszczelarzy. Z kolei wi¹tobliwe ¿ycie przysz³ej prze³o¿onej klasztoru benedyktynek lwowskich  Doroty Danie³owiczówny  zapowiedzia³ Bóg zakonnicom
poprzez osobê czci godn¹, która we nie us³ysza³a, i¿: Dzi z pani Dani³owiczowej wojewodzinej ruskiej urodzi³a siê córka, która bêdzie ksieni¹ wasz¹28.
Zupe³nie jednak zaskoczeni musieli byæ rodzice Eufrozyny Oporowskiej, córka
ich bowiem urodzi³a siê w habicie mêskim z kapturem i szerokimi rêkawami, której wyj¹æ z owego habitu ¿adn¹ miar¹ nie mogli, a¿ rodzony jej wuj z zakonu
ojców bernardynów habit ów na dziecinie rozer¿n¹³, czyni¹c rodzicom nadziejê
pewn¹, ¿e i oni wielk¹ pociechê i Bóg bêdzie mia³ z niej osobliw¹ chwa³ê, i ¿e
czasu swego bêdzie w zakonie s³ug¹ Bosk¹29. Fantazja hagiografów by³a doprawdy zadziwiaj¹ca. Zdarza³o siê jednak czêciej, ¿e dziecko szczególnie w¹t³e, którego ¿ycie by³o zagro¿one, ofiarowywano Bogu i lubowano, ¿e bêdzie ono chodziæ w habicie. Rodzice Teresy Ligêzianki, jak podaje hagiograf: przez lat kilka
w zakonnym habitku [j¹] nosili30. Zachowa³y siê tak¿e pochodz¹ce z epoki staropolskiej portrety ma³ych dzieci w zakonnych strojach. Niekoniecznie znaczy³o
Tam¿e, 54.
Por. Ewangelia Pseudo-Mateusza, w: Apokryfy Nowego Testamentu, pod red. M. Starowieyskiego, Lublin 1986, t. 1, s. 239.
25
Tam¿e, s. 538.
26
Por. tam¿e, s. 98; 362, 467.
27
Por. tam¿e, s. 48; 134.
28
Tam¿e, s. 548.
29
Tam¿e, s. 335.
30
Tam¿e, 494.
23

24
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to jednak, jak to czêsto mia³o miejsce w czasach redniowiecza, ¿e dziecko jako
oblata oddawano do klasztoru. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e poród stanowi³ wówczas du¿e zagro¿enie dla matki i potomka, dlatego te¿ szukano opieki i wstawiennictwa Matki Bo¿ej i wiêtych. Ciê¿arne i po³o¿nice mog³y wzywaæ pomocy w.
Bonawentury czy w. Ma³gorzaty Antiocheñskiej.
Wa¿ny by³ równie¿ dzieñ urodzin dziecka, czasem przynosi³ on jemu imiê.
Urodzenie tego s³ugi Boskiego  pisze Jaroszewicz  by³o w [ ] sam dzieñ zjawienia s. Micha³a Archanio³a, st¹d imiê Micha³a na krzcie s. mu dano31. Zwyczaj przynoszenia sobie imienia przez dziecko by³ wówczas bardzo popularny
i to nie tylko wród ni¿szych warstw spo³ecznych, choæ w zamo¿nych rodzinach
czêsto nadawano imiona antenatów. Jeli natomiast dniem urodzin dziecka by³o
wiêto kocielne, mog³o to wp³ywaæ na jego póniejsz¹ pobo¿noæ. Zofia Kostczanka przysz³a na wiat w dzieñ Bo¿ego Cia³a, st¹d potym osobliwe mia³a
nabo¿eñstwo do Naj. Sakramentu  zauwa¿a hagiograf32. Tak¿e etymologia
imienia mog³a wywieraæ wp³yw na osobowoæ dziecka. Anna Ja³brzykowska,
póniejsza karmelitanka, której na chrzcie s. dano imiê Zuzanna, które w hebrajskim jêzyku znaczy lilia: jako¿ od dzieciñstwa kwitnê³a licznie w oczach Boskich
i ludzkich niewinnoci¹ i skromnoci¹ anielsk¹33. Czasami, podobnie jak to mia³o miejsce w czasach pogañskich, bardzo s³abemu dziecku b¹d takiemu, którego rodzeñstwo ju¿ wczeniej umar³o, nadawano imiê maj¹ce odstraszaæ z³e moce,
np. takie które wskazywa³o, ¿e dziecko jest niechciane czy nie nale¿y do rodziny, jak: Nielub, Niemój, Najdus34. U Pruszcza czytamy: Potem mieli syna w staroci, Wizanna nada³a mu imiê Dojutrek i nie omyli³a siê na duchu prorockim35.
Dziecko chrzczono zazwyczaj krótko po narodzinach. Sobór Trydencki nakazywa³, aby dokonywaæ tego aktu w ci¹gu omiu lub dziewiêciu dni od narodzin36,
w praktyce wygl¹da³o to bardzo ró¿nie. Dzieci s³abowite chrzczono zaraz po urodzeniu, natomiast w zamo¿nych rodzinach, w których wyprawiano z tej okazji
okaza³¹ uroczystoæ, z dniem chrztu zwlekano, czasami ³¹czono chrzest z pierwszym pójciem po³o¿nicy do kocio³a, co mia³o miejsce oko³o szóstego tygodnia
po porodzie. Na rodziców chrzestnych wybierano nieraz znamienite osoby. Hieronim Rozra¿ewski  pisze hagiograf  od Zygmunta I, króla polskiego do chrztu
w. by³ trzymany37. Gdy rodzice obawiali siê o zdrowie i ¿ycie dziecka, wówczas
zdarza³o siê, ¿e na kumów proszono ludzi ubogich b¹d nawet ¿ebraków, co

Tam¿e, s. 587; 224.
Tam¿e, s. 507; 44, 445, 531.
33
Tam¿e, s. 563.
34
Por. D. ¯o³¹d-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, Poznañ 2006, s. 79.
35
P.H. Pruszcz, idem (Wyd. 1662), s. 97.
36
Por. D. ¯o³¹d-Strzelczyk, dz. cyt., s. 76.
37
F. Jaroszewicz, dz. cyt., s. 135.
31

32
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mia³o zapewniæ pomyln¹ wró¿bê38. Nieraz mia³a miejsce równie¿ sytuacja odwrotna, ¿e wi¹tobliwi bohaterowie hagiografii trzymali do chrztu dziatki ludzi
ubogich albo chrzcili dzieci ¿ydowskie, oczywicie potajemnie39.
Przysz³y wiêty od pierwszych chwil ¿ycia otoczony by³ szczególn¹ Bo¿¹
opatrznoci¹. Wed³ug wspó³czesnych obliczeñ w rodzinach staropolskich miertelnoæ noworodków wynosi³a ok. 35%, do pi¹tego roku ¿ycia wzrasta³a do ponad 55%, a wiek rozrodczy osi¹ga³o zaledwie 35% populacji40. Tak du¿a miertelnoæ dzieci, zreszt¹ nieodbiegaj¹ca od rednich europejskich41, by³a spowodowana zarówno warunkami zdrowotnymi i bytowymi, jak i zbyt bliskim pokrewieñstwem rodziców, co wród rodów magnackich niejednokrotnie prowadzi³o
do ich wymierania. Ale zdarza³y siê równie¿ beztroskie mamki zaniedbuj¹ce
opiekê nad dzieæmi42 czy po prostu tragiczne wypadki przy zabawie. W przypadku Kaspra Dru¿bickiego i Macieja Pstrokoñskiego zabawa nad rzek¹ skoñczy³a
siê utoniêciem, ale odnalezione po kilku godzinach dzieci cudown¹ Opatrznoci¹ Bosk¹ o¿y³y43. Ratuj¹c dziecko, próbowano tradycyjnych sposobów, które
dzisiaj wydawaæ siê nam mog¹ dziwne, a czasem wrêcz szkodliwe. Agnieszka
Wê¿ykowa urodzona jako wczeniak za rad¹ medyków wk³adana by³a do wie¿ych skór bydlêcych, czêsto jak styg³y odmienianych44. Zwyczaj ten wydaje nam
siê z pewnoci¹ barbarzyñski, choæ byæ mo¿e mia³ on na celu utrzymanie ciep³oty dziecka, które urodzone nawet we w³aciwym czasie nie ma wykszta³conej
termoregulacji. By³ to zreszt¹ zwyczaj szerzej spotykany, np. wród hord tatarskich. O jednym z najazdów na Podole, Pruszcz pisze: pogañstwo sam Pan Bóg
na ten czas pokona³, bo od zimna ciê¿kiego szkapom swym brzuchy rozrzynali,
a w nie w³azili45. Wspomniana Agnieszka Wê¿ykowa ze wzglêdu na zbyt ma³e
usta mia³a równie¿ problem, by ssaæ mleko, dlatego te¿, jak podaje hagiograf,
karmiono j¹ roso³em46. Jeli natomiast ¿adne specyfiki nie pomog³y i dziecko
umiera³o b¹d urodzi³o siê ju¿ martwe, rodzice zwracali siê do Boga, Maryi lub
wiêtych, prosz¹c o cud. Teresa Marchocka po urodzeniu dosta³a krwotoku, matka jej ofiarowa³a j¹ MB Czêstochowskiej, wo³aj¹c: Nie wstanê z ziemi o Matko
mi³osierdzia! A¿ to dzieciê o¿yje47. Z kolei licz¹c na cud wskrzeszenia ze strony
38
D. ¯o³¹d-Strzelczyk, dz. cyt., s. 84. Por. Obyczaje w Polsce. Od redniowiecza do czasów
wspó³czesnych, pod red. A. Chwalby, Warszawa 2004, s. 132.
39
H. Powodowski, ¯ywot pobo¿nych wi¹tobliwych cnót cz³owieka Tomasza Zieleñskiego
w Wielkiej Polszcze ponad trzydziest¹ siedmi¹ lat zmar³ego, Poznañ 1622, s. 10.
40
D. ¯o³¹d-Strzelczyk, dz. cyt., s. 25.
41
Por. J.L. Flandrin, Historia rodziny, prze³. A. Kury, Warszawa 1998, s. 237-238.
42
Por. F. Jaroszewicz, dz. cyt., s. 98-99, 173, 334.
43
Por. tam¿e, s. 162, 334.
44
Tam¿e, s. 173.
45
P.H. Pruszcz, dz. cyt. (Wyd. 1732), s. 193.
46
F. Jaroszewicz, dz. cyt., s. 173.
47
Tam¿e, s. 193.
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w. Jacka, Sanktes ofiarowa³ siebie i swojego syna zakonowi dominikanów48. Podobnie uczyni³a matka Macieja Pstrokoñskiego, lubuj¹c Bogu, ¿e odda syna do
stanu kap³añskiego49. Zrozpaczeni rodzice odwo³ywali siê tak¿e do ¿yj¹cych cudotwórców: rodzice jego  pisze hagiograf w ¿ywocie Mariana £apczyñskiego 
maj¹c wielk¹ ufnoæ w zas³ugach ¿yj¹cego na ten czas wi¹tobliwego ojca naszego Bernardyna z Czêstochowy, prosili go usilnie, aby ¿ycie umar³o narodzonemu u Boga uprosi³, wiêc zniewolony mocn¹ ich prob¹ i p³aczem, po gor¹cej
modlitwie, krzy¿em go wiêtym prze¿egnawszy cudownie wskrzesi³50.
Niezwyk³oæ dziecka hagiografowie podkrelali, pos³uguj¹c siê równie¿ retorycznym argumentem dotycz¹cym urody. Piêkno fizyczne  w³anie obok szlachectwa, si³y i zamo¿noci  wchodzi³o w sk³ad czterech zalet naturalnych.
W enkomionach wygl¹d zewnêtrzny stanowi³ odzwierciedlenie przypisywanych
postaci chwalonej cnót, a postaci ganionej przywar. Piêkno cia³a by³o w tradycji
arystotelesowskiej51 powi¹zane z piêknem ducha, chrzecijañstwo natomiast opowiedzia³o siê raczej za tradycj¹ platoñsk¹, a manicheizm, mimo oficjalnej dezaprobaty Kocio³a, zaszczepi³ chrzecijanom pewn¹ podejrzliwoæ wobec cielesnoci. W literaturze hagiograficzno-panegirycznej topos piêkna fizycznego jest
jednak czêsto spotykany. ¯ywotopisarze niejednokrotnie odnotowuj¹: Urody by³a
takiej, i¿ jej w piêknoci ¿adnej równiej nie by³o52, pochwa³a urody dotyczy³a nie
tylko m³odych panien, ale równie¿ mê¿czyzn, a czasem równie¿ dzieci. wiêty
Wojciech po urodzeniu mia³ byæ od wszystkich piêkniejszy53, a jak zauwa¿a Jaroszewicz, Piotr Piasecki, przysz³y franciszkanin od lat dziecinnych [ ] by³ przelicznej urody54. Mimo retorycznych pochwa³ piêkna fizycznego, widzimy równie¿ w hagiografii lêk przed urod¹, szczególnie u kobiet. Nieszczêliwy wypadek, którego w dzieciñstwie dowiadczy³a Magdalena Mortêska, przysz³a reformatorka benedyktynek, hagiograf t³umaczy w nastêpuj¹cy sposób: i ¿eby ona jej
uroda nie by³a przeszkod¹ jak¹, [Bóg] rozporz¹dzi³ sposób. Albowiem raz w cielêcej nó¿ce no¿yk swój uwiêziwszy, gdy go ca³¹ si³¹ targnê³a, wpad³ w same prawego oka rzenicê [ ], z którego przypadku oko straci³a55.
Kolejnym tematem, chêtnie wykorzystywanym w hagiografii, tak¿e przy relacjach o dzieciñstwie wiêtych, jest topos dzikich zwierz¹t, które nie czyni¹
P.H. Pruszcz, idem (wyd. 1662), s. 111; F. Jaroszewicz, dz. cyt., s. 366.
Por. F. Jaroszewicz, dz. cyt., s. 334.
50
Tam¿e, s. 390.
51
Arystoteles w traktacie Fizjognomica postulowa³, ¿e istnieje mo¿liwoæ poznania charakteru cz³owieka, jego wnêtrza duchowego na podstawie twarzy, wygl¹du, sylwetki, g³osu, a nawet
ruchów.
52
P. Skarga, dz. cyt., s. 112; 115, 140, 1041.
53
J. Kanapariusz, wiêtego Wojciecha ¿ywot pierwszy, prze³. B. Kûrbis, w: W krêgu ¿ywotów
wiêtego Wojciecha, pod red. J.A. Spie¿a, Kraków 1997, s. 42.
54
F. Jaroszewicz, dz. cyt., s. 594.
55
Tam¿e, s. 87.
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krzywdy cz³owiekowi wiêtemu, przychodz¹ po jego b³ogos³awieñstwo, przynosz¹ mu pokarm, za po mierci pilnuj¹ jego zw³ok b¹d wrêcz kopi¹ mu grób.
Niejednokrotnie równie¿ w ikonografii wiêci przedstawiani byli w towarzystwie
gronych zwierz¹t, ¿eby przywo³aæ najbardziej znane przedstawienia w. Hieronima, któremu towarzyszy lew czy opata Kolumbana z niedwiedziem. O bliskim
spotkaniu Miko³aja Opackiego z wilkiem opowiada Jaroszewicz: Dobr¹ duszê od
dzieciñstwa swego pozyska³, która siê z twarzy jego wydawa³a, i któr¹ nie raz
same drapie¿ne zwierzêta szanowa³y. Trafi³o siê bowiem, ¿e spotka³ go wilk [ ],
ale bynajmniej nie ruszy³, tylko wejrzawszy na jego niewinn¹ urodê odszed³ cicho i spokojnie56. Z kolei ma³¹ Agnieszkê Wê¿ykow¹ porzucon¹ przez s³u¿¹c¹
podczas ucieczki przed Tatarami otoczy³a zgraja psów, które jednak nie uczyni³y
dziecku krzywdy, a jedynie liza³y je57. Pies jest zreszt¹ zwierzêciem czêsto pojawiaj¹cym siê w hagiografii w kontekcie narodzin wiêtego. Matkom w. Dominika i w. Bernarda z Clairvaux przed urodzeniem synów ni³o siê, i¿ nosz¹
w swym ³onie szczeniaka, by³a to zapowied narodzin przysz³ych kaznodziejów
i obroñców Kocio³a58.
W opisie dzieciñstwa hagiografowie skupiaj¹ siê przede wszystkim na wychowaniu religijnym i moralnym, jakie odebrali ich bohaterowie. Najlepiej oczywicie, gdy dziecko mog³o wraz z mlekiem matki ssaæ pobo¿noæ i cnotê59. Jednak zwyczajem ówczesnym by³o raczej oddawanie dziecka na wykarmienie
mamce, a jeli siê tak nie dzia³o, hagiograf wyranie o tym pisze. Matka w.
Bernarda, jak czytamy w Z³otej legendzie: unika³a dawania [dzieci] na wykarmienie mamkom, jak gdyby z mlekiem matczynym pragn¹c im wpoiæ szlachetn¹
sw¹ naturê60. Podobnie uczyni³a matka Jakuba Zadzika, która choæ mia³a szeciu
synów i szeæ córek, tylko bohatera ¿ywotów w³asnemi piersiami wykarmi³a61.
Zdarza³o siê jednak, ¿e przysz³y wiêty, pokazuj¹c od ko³yski oznaki wielkiej
pobo¿noci, nie chcia³ ssaæ piersi w rody, pi¹tki i soboty62, dni tradycyjnego
postu zwi¹zanego z kultem Maryi i Jezusa. W ¿ywocie Tomasza Zieleñskiego
mo¿emy przeczytaæ, ¿e obyczajem dzieciñskiej rzewliwoci siê nie domaga³ [rzeczy] przyrodzonych, jako pokarmu i innych podobnych, [ ] w najwiêkszej potrzebie nie upomnia³ siê, a¿ mu z dobrej woli dano: czym Pan Bóg chcia³ pokaTam¿e, s. 475.
Tam¿e, s. 173.
58
Por. P. Skarga, dz. cyt., s. 685, 737; por. J. de Voragine, Z³ota legenda. Wybór, prze³. J. Pleziowa, oprac. M. Plezia, Warszawa 2000, s. 349, 379.
59
Por. F. Jaroszewicz, dz. cyt., s. 127.
60
J. de Voragine, dz. cyt., s. 397.
61
F. Jaroszewicz, dz. cyt., s. 248.
62
Por. tam¿e, s. 577; Podobn¹ historiê czytamy w Z³otej legendzie w ¿ywocie w. Miko³aja.
Jednak Miko³aj nie chcia³ ssaæ piersi w rody i pi¹tki, o sobocie nie ma mowy, gdy¿ by³ to dzieñ
szczególnie powiêcony MB tylko w Polsce.
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zaæ, jakie na potym cia³a umartwienie w doros³ym cz³owieczeñstwie wykonywaæ mia³63.
Rodzice czasem przeznaczali córkê b¹d syna do stanu duchownego lub zakonnego i to nie tylko jako wotum wdziêcznoci za ocalone ¿ycie. Zwyczaj nakazywa³ po³o¿enie takiego dziecka na o³tarzu. El¿bieta z Gostomskich Sieniawska ofiarowa³a w ten sposób swoj¹ córkê Zofiê. Z tym siê owiadczaj¹c – pisze
hagiograf  ¿e je¿eliby to dzieciê wed³ug przejrzenia Boskiego mia³o byæ z³e, aby
go Bóg zniós³ ze wiata w m³odoci64. Matka ta wydawaæ siê nam mo¿e szczególnie okrutna, choæ podobne pobo¿ne akty spotykamy w hagiografii niejednokrotnie. Blanka, matka w. Ludwika, mia³a mu w dzieciñstwie powtarzaæ: Synu
mi³y, wolê ciê pierwej widzieæ umar³ym, ni¿liby mia³ kiedy grzechem miertelnym Stworzyciela twego obraziæ65. Piotr Skarga przestrzega za rodziców, którzy
mi³uj¹c fa³szyw¹ a wieck¹ mi³oci¹ dzieci swoje, dusze ich trac¹ i do piek³a
prowadz¹66. Zdarza³y siê przypadki zmuszania dzieci do wst¹pienia w stan konsekrowany, jednak prawo kocielne od czasów Soboru Trydenckiego wyranie podkrela³o dobrowolnoæ takiej decyzji, co nie oznacza, ¿e jednostki s³abe
nie ulega³y presji rodziny67. Niemniej jednak w spe³nieniu swoich oczekiwañ
rodzice mogli raczej wykorzystywaæ rodki wychowawcze ni¿ przymus. Skarga
poucza rodziców, którzy lubowali oddanie syna lub córki Bogu, o ich powinnociach: Naprzód, aby od mleka prawie odsadzone dzieciê ono do klasztoru na
wychowanie da³, jeli to byæ mo¿e: a wiata mu i wieckich po¿¹dliwoci nie
ukazowa³. [ ] A jeli to byæ nie mo¿e, aby mu doma takie da³ wychowanie, ¿eby
wiata i ¿¹dz jego nie skazi³. Skoro rozum braæ pocznie dzieciê, winni rodzicy, to
jemu co lubowali oznajmiæ i pilnie mu to, a z serca radziæ i zalecaæ i sami przez
siê i przez duchowne osoby, aby na to zezwoli³o. Bo jeliby to rodzicy oziêble
i nie z chêci czynili, byliby ju¿ w podejzrzeniu, a ob³udnie siê z P. Bogiem obchodz¹. A gdy wszystko uczyni¹, co mog¹, jeli dzieciê przyzwoli, chwa³a Bogu,
a jeli nie przyzwoli, od lubu swego wolni zostaj¹. Lecz gdy oni czyni¹ jak¹ pilnoæ oko³o wychowania ich jako potrzeba, rzadko, aby Pan Bóg ducha ojcowskiego abo macierzyñskiego wlaæ w serce synaczka abo córki onej nie mia³68. Nie
trudno nam wyobraziæ sobie matkê Macieja Pstrokoñskiego napominaj¹cego
syna: Ty Bogu i o³tarzowi polubiony jeste, wiêc tak siê sprawuj, aby gdy dojdziesz lat, godnym sta³e siê tego stanu69. Nieraz wola opiekunów zgadza³a siê
H. Powodowski, dz. cyt., s. 7.
F. Jaroszewicz, dz. cyt., s. 532.
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P. Skarga, dz. cyt., s. 755.
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Tam¿e, s. 59.
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Por. M. Borkowska, ¯ycie codzienne polskich klasztorów ¿eñskich w XVII-XVIII wieku,
Warszawa 1996, s. 14-16.
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z wol¹ dziecka, które od lat dziecinnych upatrzy³o sobie zostaæ zakonnic¹ czy
ksiêdzem. I tak np. Chrystyn Stradomski od lat dziecinnych to mia³ w sercu
i z tym siê wygadywa³, ¿e bêdzie reformatem70. Z kolei Teresa Marchocka przysz³a
karmelitanka W czterech latach bêd¹c, z tym siê powa¿nie og³osi³a: Ja bêdê panna
wielk¹ i znajdê skarb i kocio³y bêdê budowaæ, a zawsze pann¹ ¿yæ bêdê71. Nawet
w okresie dzieciñstwa wiêtych pojawia siê w hagiografiach nawi¹zanie do biblijnego powo³ania. Annie bêd¹cej ju¿ w siedmiu leciach, pokaza³ siê Chrystus Pan
w postaci licznego piêtnastu lat m³odzieñca, którego przytomnoæ przez wiele lat
miewa³a i jemu siê za oblubienicê oddawszy, od wszelkich wiatowoci serce
i umys³ odrywa³a72. Powo³ania na wzór apostolski z wyran¹ analogi¹ do w. Piotra dowiadczy³ dwunastoletni Eleutery, który podczas polowania na ptaki us³ysza³ g³os z nieba: na co pró¿no pracujesz? Oto ciê uczyniê ³owczym ludzi!73
Rodzice od ma³ego wdra¿ali dzieci do praktyk religijnych. Dziecko od niemowlêctwa przyprowadzane by³o do kocio³a, a pierwsze wypowiadane przez nie
s³owa to czêsto: Jezus i Maryja. Podobnie od najm³odszych lat uczono modlitwy.
Anna Omieciñska W ma³ych jeszcze latkach nauczywszy siê godzinek o Niepokalanym Poczêciu Matki Boskiej, ró¿añca i modlitw w. Brygidy o mêce Jezusowej
w zwyczaj sobie to wnios³a74. Ma³a Zofia Sieniawska nie umiej¹c jeszcze mówiæ,
bra³a do rêki znaleziony ró¿aniec i w k¹ciku poklêkn¹wszy, co podobnego do
tych s³ów: Zdrowa Maryja mówi³a75. Ch³opcy natomiast maj¹c oko³o siedmiu lat,
mogli ju¿ jako ministranci s³u¿yæ do mszy76. By³ to równie¿ czas, kiedy dzieci przystêpowa³y do komunii poprzedzonej spowiedzi¹, choæ wiek ten nie stanowi³ wówczas wcale regu³y. Teresa Marchocka, pisze hagiograf, tak by³a w duchu owiecona, ¿e do pierwszej spowiedzi przyst¹pi³a maj¹c piêæ lat, z kolei ma³a Sieniawska
ledwie zaczê³a szósty rok, sama siê napar³a do spowiedzi i komunii, od czego ¿adnym sposobem odwieæ jej nie by³o mo¿na, jednak czeka³ j¹ wczeniej ostry egzamin przed jezuit¹, ksiêdzem Kasprem Nahajusem, który, jak pisze Jaroszewicz,
z przyrodzenia i postaci by³ srogi, bo by³ rodem Tatarzyn77.
Niektóre z dzieci, zachêcone przyk³adami z czytanych ¿ywotów wiêtych,
same równie¿ poddawa³y swoje cia³a ascezie. Hieronim Cyrus w dziecinnych
jeszcze latach w nabo¿eñstwie i umartwieniu tak siê kocha³, ¿e czêsto ma³o snu
za¿ywaj¹c, na go³ej ziemi sypia³. Posty nie tylko od Kocio³a postanowione, ale
te¿ i inne ze swego nabo¿eñstwa cile zachowywa³. W zimie czêsto z domu wyTam¿e, s. 97.
Tam¿e, s. 194.
72
Tam¿e, s. 54.
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chodzi³ na wiatr i mróz, na deszcze i niegi, ¿eby delikatne cia³o do ostroci przyucza³78. Nie dowiadujemy siê, co s¹dzili rodzice Hieronima o ascetycznych æwiczeniach swojego potomka, jednak w kilku przypadkach hagiograf podaje, ¿e
opiekunowie musieli hamowaæ swoje pociechy w nadmiernych umartwieniach
cia³a, a nawet jak w przypadku Eufrozyny Oporowskiej matka j¹ ostro strofowa³a i niemi³osiernie kara³a79. Równie¿ rodzice ma³ego Stefana Kucharskiego odnosili siê bez entuzjazmu do religijnych pomys³ów syna i martwili siê, ¿e czyta
on ¿ywoty wiêtych, naladuj¹c w ostrych pokutach pustelników, dlatego te¿
nie tylko zabraniali mu czytania niebezpiecznych ksi¹¿ek, ale równie¿ je przed
nim chowali80.
Kszta³towanie obyczajów i charakteru dziecka nale¿a³o do podstawowych
zadañ rodziców i stanowi³o podwaliny jego ca³ego póniejszego ¿ycia. Zarówno
od synów, jak i od córek oczekiwano pokory, skromnoci i bojani Bo¿ej. Z kolei w stosunku do rodziców wymagane by³o ca³kowite pos³uszeñstwo. Dzieciom
wpajano tak¿e cnotê mi³osierdzia wobec ludzi ubogich. Ma³¹ Katarzynê Maciejowsk¹ matka æwiczy³a w uczynkach mi³osierdzia, ka¿¹c jej, ¿eby ubóstwu rêk¹
swoj¹ potrawy w garnuszki nak³ada³a81. Z kolei Hieronim Drzewicki ubogim
rozdawa³ ja³mu¿nê, a pieni¹dze na ten cel wyprasza³ od rodziców82. Szczególnie
od dziewczynek oczekiwano wstydliwoci i wstrzemiêliwoci, podkrelano tak¿e od najm³odszych lat cnotê czystoci. Wstrzemiêliwoæ kszta³towa³a matka
w kilkuletniej Katarzynie, nie pozwalaj¹c jej d³u¿ej sypiaæ i niadaæ, a tak¿e pilnuj¹c, by dziewczynka zaraz po przebudzeniu klêka³a do modlitwy83. Generalnie, przysz³e wiête od dzieciñstwa pilnie strzeg¹ swojej czystoci i brzydz¹ siê
ponêtami wiata. Zdarza siê tak¿e, ¿e sk³adaj¹ prywatne luby czystoci, czasami
dotyczy to ju¿ cztero- albo siedmioletnich dziewczynek, za Teresa Marchocka
i Krystyna Lubomirska uczyni³y ów lub, maj¹c dziewiêæ lat84. Ta druga nawet
podpisa³a lubowanie w³asn¹ krwi¹. Ró¿ne s¹ powody lubowania czystoci
przez dziewczynki. Anna Kostczanka przyrzek³a swoje dziewictwo Bogu po cudownym ocaleniu ¿ycia, gdy omy³kowo wypi³a truciznê. Zofia Sieniawska uczyni³a to jako czterolatka w przyp³ywie dzieciêcych emocji: gdy siê ba³a, aby j¹
o co nie ³ajano, klêkn¹wszy nabo¿nie mówi³a: Mój Panie Jezu Chryste obiecujê
Tobie i Naj. Pannie czystoæ zachowaæ a¿ do mierci, jeno mi to daj albo niechaj mi siê to znajdzie85. Powodem zachowania dziewictwa by³a równie¿ chêæ
Tam¿e, s. 48-49.
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naladowania Maryi86. Jak mówi¹ apokryfy, jako ma³a dziewczynka, bêd¹c
w s³u¿bie wi¹tyni, mia³a ona z³o¿yæ lub czystoci. Historiê tego lubu odnajdujemy w Ewangelii Pseudo-Mateusza87. Z kolei w ¿ywocie w. Petroneli, wed³ug
tradycji córki w. Piotra Aposto³a, ojciec radzi jej, aby Panu Bogu na wzór matki
Chrystusowej swoj¹ czystoæ panieñsk¹ odda³a88. Mog³y to w rzeczywistoci byæ
poci¹gaj¹ce przyk³ady dla kilkuletnich adeptek wiêtoci.
W trosce o moralne wychowanie dzieci rodzice nie zezwalali swoim pociechom na pró¿nowanie. Jak stwierdza hagiograf, pró¿nowanie bowiem jest matk¹
wszystkich wystêpków89. Dzieci mog³y pracowaæ b¹d oddawaæ siê igraszkom.
Dziewczynki wprawia³y siê w pracach gospodarskich i rêcznej robocie, a ch³opcy urz¹dzali choæby polowania na ptaki, natomiast jeli powiêcali swój czas
zabawie, to udaj¹c kaznodziejów, jak np. Hieronim Cyrus, który ambonê sobie
robi³ i domowym nie bez zdumienia s³uchaj¹cym s³owo Bo¿e opowiada³90. Podobnie bawi³y siê dziewczynki, przebiera³y siê za zakonnice, z drzewek albo cegie³ek budowa³y kocio³y albo naladowa³y ksiê¿y, ucz¹c katechezy. Jedenastoletnia Sieniawska zbiera³a swoje rówieniczki, jak pisze hagiograf, których gwoli
dla niej babka wiele na dworze chowa³a. Zwo³ywano i innych dziewcz¹t wiele,
a Zofii ta by³a ulubiona igraszka szykowaæ je porz¹dkiem, pytaæ siê z powag¹
o rzeczy do wiary i pobo¿noci nale¿¹ce, poprawiaæ i uczyæ. Na koñcu za ta misjonarka piewa³a z niemi jakie pienie nabo¿ne albo psalmy91. Mali bohaterowie hagiografii wybieraj¹ jednak raczej modlitwê i udzia³ w nabo¿eñstwach ni¿
zabawê. Znamienny jest epizod, o którym czytamy w ¿ywocie Jana D³ugosza:
wszelkie zabawy dziecinne porzuci³, nawet zwyczajne do igraszek instrumenta,
jako to pi³ki, krêgle, ³uczki w jeziorze potopi³92.
Do siódmego roku ¿ycia dzieci pozostawa³y pod opiek¹ matek. By³ to równie¿ czas, kiedy rozpoczyna³a siê nauka czytania i pisania prowadzona pod kierunkiem matki b¹d nauczyciela. Przyszli wiêci wykazywali zazwyczaj od najm³odszych lat niezwyk³e umiejêtnoci edukacyjne. Stanis³aw Kazimierczyk, jak
Tam¿e, s. 563.
Kap³an Abiatar z³o¿y³ arcykap³anom wielkie dary, aby móg³ zabraæ Maryjê na ¿onê dla
swego syna. Ona za sprzeciwia³a siê mówi¹c: «Nie jest to mo¿liwe, bym pozna³a mê¿a albo m¹¿
pozna³ mnie». Arcykap³ani za i wszyscy jej krewni t³umaczyli jej: «Bóg w dzieciach jest czczony
i wielbiony jest w potomkach, tak zawsze by³o w Izraelu». Odpowiadaj¹c za Maryja rzek³a:
«Przede wszystkim Bóg czczony jest w czystoci [ ]. Przebywaj¹c w wi¹tyni Bo¿ej, ju¿ w dzieciñstwie zrozumia³am, ¿e mo¿na byæ mi³ym Bogu, zachowuj¹c dziewictwo. Dlatego postanowi³am
w swoim sercu, ¿e nigdy nie poznam mê¿a». Ewangelia Pseudo-Mateusza, VII, 1-2, dz. cyt., t. 1,
s. 217.
88
P. Skarga, dz. cyt., s. 471.
89
F. Jaroszewicz, tam¿e, s. 66.
90
Tam¿e, s. 48; 346.
91
Tam¿e, s. 532.
92
Tam¿e, s. 221.
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podaje Jaroszewicz: Dopiero siê abecad³a ucz¹c, za rêki Boskiej powodem, sk³ada³ z liter s³owa na uwielbienie Pana Boga i Matki Jego93. Zalecan¹ przez hagiografów lektur¹ dla dzieci by³y oczywicie ¿ywoty wiêtych Pañskich. Raczej nie
czytano Biblii, wyj¹tkiem by³y domy protestanckie. Dlatego te¿ Beata Konstancja Myszkowska wychowana w rodzinie kalwiñskiej, a potem nawrócona æwiczy³a siê usilnie w czytaniu Pisma w., które prawie na pamiêæ umia³a94. Zgodnie
z ówczesn¹ myl¹ pedagogiczn¹ po ukoñczeniu siedmiu lat dziecko by³o na tyle
dojrza³e, aby rozpocz¹æ regularn¹ naukê95. Odbywa³a siê ona w domu pod nadzorem nauczycieli lub wysy³ano dziecko do szkó³, b¹d na naukê zawodu. Jozafat Kuncewicz zosta³ wys³any do Wilna, aby siê przysposabiaæ do kupiectwa, za
siedmioletnia Barbara Langa oddana zosta³a na naukê do szwaczki. Dziewczynki posy³ano te¿ na wychowanie na dwory magnackie b¹d szlacheckie, czêsto do
krewnych. W zwyczaju by³o równie¿ oddawanie dziewcz¹t na naukê do klasztoru. Wychowanie i kszta³cenie córek sz³o jednak zupe³nie odmienn¹ drog¹ ni¿
synów. Ch³opcy mieli o wiele wiêksz¹ swobodê i dostêp do nauki, dziewczynki za by³y izolowane, pod ci¹g³¹ kontrol¹ matki, ochmistrzyni czy pani starszej96. Zdarza³o siê równie¿, ¿e rodzice wprost zabraniali córkom nauki czytania i pisania, a znajdowali poparcie w autorytecie kaznodziejów, którzy, jak
choæby Aleksander Lorencowic, twierdzili, ¿e wykszta³cenie jest szkodliwe dla
niewiast97.
Podstawowym elementem dyscyplinuj¹cym dzieci by³a kara fizyczna98. Rodzice znajdywali argumenty za takim sposobem karania zarówno w ówczesnych
traktatach pedagogicznych, mogli je us³yszeæ z ust kaznodziejów powo³uj¹cych
siê niejednokrotnie na autorytet Biblii. Znamienna jest wypowied Sebastiana
Petrycego na temat natury dziecka: Dzieci bowiem ¿yj¹ jako bydlêta: do tego siê
maj¹, co im mi³o; w lubem nie maj¹ miary; ¿¹dza zmys³owa i gniewliwa im panuje. Przeto potrzeba tak rz¹dziæ dzieciê, aby nie to czyni³o, co chce, ale co mu
ka¿¹99. Równie¿ hagiografowie pisz¹ o bardzo surowym wychowaniu dzieci. Za
niepos³uszeñstwo by³y one ch³ostane, ojciec w. Wojciecha rozgniewany tym, ¿e
syn uchyla siê od nauki czytania: pokara³ tê ucieczkê, zadaj¹c mu okrutne razy

Tam¿e, s. 224.
Tam¿e, s. 255.
95
Por. D. ¯o³¹d-Strzelczyk, dz. cyt., s. 226-229.
96
Por. J.S. Bystroñ, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, t. 2, Warszawa 1976,
s. 150-152; W. £oziñski, ¯ycie polskie w dawnych wiekach, Warszawa 1978, s. 180.
97
M. Bogucka, Gorsza p³eæ. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa
2005, s. 214.
98
Wiele na ten temat znajdziemy w artykule J. Tazbira, Okrucieñstwo i czu³oæ w rodzinie,
w: Prace wybrane. Okrucieñstwo w nowo¿ytnej Europie, t. 2, Kraków 2000, por. D. ¯o³¹d-Strzelczyk, dz. cyt., s. 218-226.
99
Cyt. za: D. ¯o³¹d-Strzelczyk, dz. cyt., s. 222.
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i zbawienne ciêgi100. Z kolei ¿ywio³ow¹ Krystynê wychowuj¹ca j¹ ksiê¿na ciotka
na nitce do sto³owej nogi przywi¹zaæ kaza³a, dawszy w rêkê ksi¹¿kê albo robotê
rêczn¹101. Surowo traktowa³a swoje córki El¿bieta z Gostomskich Sieniawska,
Zofiê wszelkimi sposobami upokarza³a, boj¹c siê, aby nie zbezpiecznia³a. Nadto
chowa³a dla niej ochmistrzyni¹ dziwnie zrzêdn¹ i surow¹, która kroki jej prawie
wszystkie uwa¿a³a, o najmniejsz¹ rzeczy strofowa³a ostro102. W surowym wychowaniu dzieci rodzice kierowali siê jego dobrem, zgodnie z tym, co naucza Biblia: wszystkich, których kocham, karcê i æwiczê (Ap 3,19).
W epoce staropolskiej kres dzieciñstwa nastêpowa³ o wiele szybciej ni¿
wspó³czenie. Ca³e wieki dzieci nie tylko ubierano, ale i traktowano jak ma³ych
doros³ych. Dzieciñstwo nie by³o okresem idealizowanym. Wzorem hagiograficzno-panegirycznym by³ puer-senex, czyli m³ody staruszek. Topos ten sta³ siê popularny w pónym antyku, kiedy to idea³em cz³owieka by³o d¹¿enie do równowagi miêdzy cnotami staroci a cnotami m³odoci103. Ju¿ Arystoteles w Retoryce
dla Aleksandra zachêca³ do u¿ywania w pochwa³ach porównania bêd¹cego
w istocie tym¿e toposem. Bohater  mówi Stagiryta – który w tak m³odym wieku
sta³ siê ju¿ mêdrcem, jako starszy osi¹gnie zapewne ogromny sukces104. Podobny
idea³ g³osi równie¿ Biblia, np. o Tobiaszu mo¿emy przeczytaæ, ¿e bêd¹c dzieckiem, nigdy nie postêpowa³ dziecinnie (Tb 1,4). Topos ten mo¿emy odnieæ równie¿ do Jezusa, który jako dziecko naucza³ w wi¹tyni, natomiast w apokryfach
ma³y Jezus podczas ucieczki do Egiptu mówi do swoich rodziców: Nie bójcie siê
i nie uwa¿ajcie mnie za dziecko, zawsze bowiem by³em mê¿em doros³ym105.
Równie¿ hagiografowie chwal¹ statek i powagê w zachowaniu przysz³ych
wiêtych mimo ich lat dziecinnych. Maciej Pstrokoñski od m³odoci sêdziwe jakie obyczaje po sobie pokazowa³, a Stanis³aw Sierakowski ze wzglêdu na swoje
dojrza³e i ascetyczne zachowanie nazywany by³ przez domowników Mniszkiem106. Z kolei w biografiach dziewczynek odnajdujemy topos m³odej staruszki,
która w dzieciñstwie obyczaje stare pokazuje107. W ¿ywocie Barbary Langi spotykamy siê z bardziej realistycznym potraktowaniem powy¿szego toposu. Adam
Makowski pisze: Nie ¿eby zgo³a zaraz wszystkie dzieciñskie obyczaje z³o¿y³a, ale
Brunon z Kwerfurtu, wiêtego Wojciecha ¿ywot drugi, prze³. B. Kûrbis, w: W krêgu ¿ywotów , s. 88.
101
F. Jaroszewicz, dz. cyt., s. 236.
102
Tam¿e, s. 532.
103
Por. E.R. Curtius, Literatura europejska i ³aciñskie redniowiecze, prze³. i oprac. A. Borowski, wyd. 2, Kraków 1997, s. 107-108.
104
Arystoteles, Retoryka dla Aleksandra, prze³. H. Podbielski, w: Dzie³a wszystkie, pod red.
E. G³êbickiej, N. Szancer, t. 6, Warszawa 2001, s. 549.
105
Ewangelia Pseudo-Mateusza, dz. cyt., XVIII,2, s. 225.
106
F. Jaroszewicz, dz. cyt., s. 277, 334; 210, 241, 594.
107
Tam¿e, s. 87.
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¿e siê o to stara³a, aby lekkomylnoæ statecznoci¹ i p³ochoæ lat m³odych star¹
i dojrza³¹ miarkowa³a skromnoci¹. Czyni³a tedy wszystko co i drugie, ale ku
czemu lepszemu i sposobem udatniejszym108.
Dla hagiografów dzieciñstwo nie stanowi³o istotnego etapu w ¿yciu, interesowali siê nim o tyle, o ile by³o zapowiedzi¹ przysz³ej wielkoci cnót i czynów
wiêtego. Z doæ sztampowych hagiograficznych opisów dzieciñstwa mo¿emy
jednak pokusiæ siê o odczytanie klimatu tworzonego przez kler wokó³ dziecka
w epoki staropolskiej.
Dziecko nie stanowi³o odpowiedniego przyk³adu do naladowania, dlatego
te¿ rzadko jest ono bohaterem hagiografii. W³aciwie do wieku XX Koció³ nie
dopuszcza³ beatyfikacji dzieci, które nie zmar³y mierci¹ mêczeñsk¹. W najpopularniejszym redniowiecznym zbiorze hagiograficznym Z³otej legendzie odnajdujemy np. ¿ywot w. Wita, ch³opca, który w wieku dwunastu lat (niektóre podania mówi¹ o siedmiu) poniós³ mêczeñstwo za czasów cesarza Dioklecjana.
W redniowieczu by³ to doæ popularny wiêty, czczony równie¿ w Polsce.
Z kolei u Piotra Skargi w kilku ¿ywotach odnajdujemy dodatkowe informacje
o mêczeñstwie dzieci, które np., ponios³y mieræ wraz z matk¹109. Apeluje jednoczenie kaznodzieja królewski, zwracaj¹c siê do rodziców: Nie ¿a³uj syna abo
córki, gdy w niewinnoci umrze110. Swoje miejsce w kalendarzu liturgicznym znalaz³a tak¿e biblijna opowieæ o m³odziankach zamordowanych przez Heroda, od
czasów redniowiecza pojawia siê ona w hagiografii, pod dat¹ 28 grudnia111.
Z kolei na ten dzieñ w³anie Florian Jaroszewicz przewidzia³ opis mêczeñstwa
niektórych dziatek zamordowanych od ¯ydów112. Jest to rodzaj historii, które
z koñcem redniowiecza zyska³y w ca³ej Europie niezwyk³¹ popularnoæ. Biogram
na ten temat odnaleæ mo¿emy równie¿ u Skargi. Powtórzy³ on historiê bardzo popularn¹, a dotycz¹c¹ rzekomego zabójstwa w 1475 r. Szymona z Trydentu, za
w obroku duchowym hagiograf zamieci³ przyk³ad miejscowy z 1574 r., a mówi¹cy o mieszkaj¹cej pod Wilnem siedmioletniej El¿biecie113. U kolejnych hagiografów mamy ju¿ po kilka przyk³adów rzekomych mordów rytualnych114. Ja108
A. Makowski, Kwiat wi¹tobliwego ¿ywota szlachetny Barbary Langi wystawiony ku chwale Bo¿ej, Kraków 1655, s. 4.
109
Por. P. Skarga, dz. cyt., s. 43-44, 108, 170, 912.
110
Tam¿e, s. 1021.
111
Por. tam¿e, s. 1091-1093.
112
Por. F. Jaroszewicz, dz. cyt., s. 596-599.
113
Por. P. Skarga, dz. cyt., s. 261-264.
114
P.H. Pruszcz, dz. cyt., s. 182-185 podaje on dziewiêæ przypadków rytualnych mordów;
S. Duñczewski, dz. cyt., pod dat¹ 9 oraz 10 sierpnia podaje piêæ takich przypadków; natomiast jeden przyk³ad znajdujemy pod dat¹ 27 lipca w dziele A.J.D. Kraszewskiego, ¯ycie wiêtych
i w nadziei wi¹tobliwoci zesz³ych s³ug Boskich zakonu premonstrateñskiego po¿ytecznem reflexyami dla wszelkiego stanu z³o¿one, krótkiemi przyk³adami Pisma wiêtego i kocielnych doktorów
zdaniem objanione, cz. 2, Warszawa 1752, s. 64.
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roszewicz za pisze: niepodobna [ ] zabitych niewini¹tek policzyæ (bo jest ich
tysi¹cami), umyli³em tych mêczeñstwo tu po³o¿yæ, o których wiem autentycznie,
i którzy za mego ¿ycia krew przez nienawiæ ¿ydowsk¹ ku wierze Chrystusowej,
przelali115. Hagiograf podaje trzy domniemane przypadki mordów z 1710, 1753
i 1761 roku. Z kolei Piotr Hiacynt Pruszcz t³umaczy czytelnikom powody, dla
których ¯ydzi mieliby zabijaæ chrzecijañskie dzieci, powo³uje siê przy tym na
relacje nawróconych i ochrzczonych rabinów. Ta krew – pisze – której ten jadowity naród tak w napoju podczas Wielkiej Nocy za¿ywaj¹, jako i na insze potrzeby swoje przeklête, zowie siê u ich Evicomen, dla tego¿, gdy ¯ydowi rzecze, pi³e
tej Wielkiej Nocy Evicomen, przestraszony ucieka, które s³owo wed³ug niektórych
interpretuje siê Eva peccatum, który grzech, i ten, który na siê przez niewinn¹
mêkê Chrystusa Pana wlali, niewinnych dziatek krwi¹ oczyszczaj¹c siê niegodziwcy, zmywaj¹116. W rzeczywistoci za tajemnicze s³owo evicomen pochodzi
od hebr. afikoman i oznacza rodkow¹ z trzech czêci macy spo¿ywan¹ w czasie
sederu117.
Wyj¹tkowym przyk³adem dziecka, które nie ponios³o mêczeñskiej mierci,
a znalaz³o siê w hagiografii jest bli¿ej nieokrelonego wieku uczeñ kolegium jezuickiego w Jaros³awiu, Wojciech Gostyñski. Pruszcz, a tak¿e Jaroszewicz podaj¹ o jego ¿yciu i cnotach bardzo lapidarne i ogólnikowe informacje, a najwa¿niejsze wydaje siê to, ¿e po mierci zas³yn¹æ mia³ cudami, dlatego te¿ cia³o jego,
z którego roztacza³a siê przepiêkna woñ, przeniesiono do kocio³a118. Jaroszewicz
powo³uje siê na akta jezuickie z 1632 roku, tak wiêc by³ to kolejny wzór wi¹tobliwego wychowanka szkó³ jezuickich, a najprawdopodobniej tak¿e ch³opiec ten
by³ m³odszy od w. Stanis³awa Kostki, nowicjusza jezuickiego. Z pewnoci¹ mia³
to byæ kolejny stosowny wzorzec, który mo¿na by³o wykorzystaæ w wychowaniu i nawracaniu m³odych ch³opców.
Obserwujemy jak w ci¹gu wieków zmieni³ siê stosunek rodziców, pedagogów i Kocio³a do dziecka, a okres dzieciñstwa znacznie siê wyd³u¿y³. Oprócz
tradycyjnych dzieciêcych patronów, w. Miko³aja i w. Urszuli, Koció³ wyniós³
na o³tarze nowego orêdownika, patrona dzieci  piêtnastoletniego Dominika Savio. Pojawili siê tak¿e inni ma³oletni wiêci trzynastoletnia Maria Goretti oraz
Franciszek i Hiacynta  dzieci z Fatimy. Kolejni za mali wiêci czekaj¹ na beatyfikacjê. Jan Pawe³ II potwierdzi³ heroicznoæ cnót jedenastoletniej Anny de
Guigné, a 18 grudnia 2007 r. Benedykt XVI podpisa³ dekret uznaj¹cy heroicznoæ cnót siedmioletniej mistyczki Antonietty Meo.
Mimo ¿e hagiografia staropolska nie by³a pisana z intencj¹ nauki w zakresie
F. Jaroszewicz, dz. cyt., s. 597.
P.H. Pruszcz, dz. cyt., s. 184.
117
J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. Antropologia przes¹du, Warszawa 2008, s. 75.
118
P.H. Pruszcz, dz. cyt., s. 244; F. Jaroszewicz, dz. cyt., s. 570.
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wychowania dzieci, to jednak mimowolnie kszta³towa³a stosunek do najm³odszych, a niejednokrotnie samym dzieciom podsuwa³a wzorce do naladowania.
S¹dzê, ¿e wziêcie pod uwagê wp³ywu hagiografii na wychowanie da nam pe³niejszy obraz rodziny staropolskiej i szersze spojrzenie na kszta³towanie siê wiêtoci
w specyficznej grupie, jak¹ s¹ dzieci.

SUMMARY
The article is an overview of studies on the theme of childhood and the child as a specific
literary hero of old Polish hagiography. Hagiographers tended to render the childhood of the saints
within a schematic framework employing an abundant repertoire of rhetoric devices. But
hagiography also gives fragmentary descriptions of customs connected with the relations between
parents and children as well as with parental care and the bringing up progeny. For hagiographers
childhood was above all a foretoken of the saint’s future virtues and works. The child itself,
however, was not a suitable paragon to follow so hagiography rarely treated it as a hero in its own
right.

Key words:
hagiography, old Polish family, childhood
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Arcybiskup Józef Teodorowicz (1864-1938). Hierarcha ormiañski1
Archbishop Józef Teodorowicz (1864-1938). An Armenian Hierarch

W roku 2009 minê³a 145. rocznica urodzin wybitnego przedstawiciela rodu
ormiañskiego pochodzenia szlacheckiego Józefa Teofila Teodorowicza, póniejszego arcybiskupa katolickiego Kocio³a ormiañskiego we Lwowie. Jest to szczególna okazja, by przypomnieæ tê niezwyk³¹ postaæ w dziejach Kocio³a ormiañskiego oraz ca³ego Kocio³a katolickiego. Jego droga ¿yciowa stanowi przejmuj¹ce wiadectwo ofiarnej s³u¿by cz³owiekowi i Kocio³owi. Teodorowicz by³ osob¹, która ponad wszystko umi³owa³a prawdê i wiernoæ Bogu. Za t¹ postaw¹ kry³o siê g³êbokie otwarcie na dzia³anie Ducha wiêtego, które z kolei pozwala³o
mu odwa¿nie trwaæ przy sprawach najwa¿niejszych dla Kocio³a oraz rodzimej
wspólnoty wierz¹cych.
Zwi¹zek rodu Teodorowiczów z Rzeczypospolit¹ siêga XVII wieku, wtedy bowiem, z powodu ciê¿kiej sytuacji polityczno-gospodarczej oraz religijnej w Armenii, znaczna czêæ ludnoci
tego kraju postanowi³a opuciæ teren swego zamieszkania i szukaæ miejsca bardziej bezpiecznego.
Punktem docelowym swego osiedlenia wybierano najczêciej wschodni¹ Europê. W taki oto sposób przodkowie abp. Teodorowicza przedostali siê najpierw na Krym, nastêpnie na Bukowinê (Seret), aby w roku 1657 ostatecznie zatrzymaæ siê w Kamieñcu Podolskim. Teodorowiczowie dziedziczyli bogate tradycje kupieckie, co wiadczy³o o ich majêtnoci, ale tak¿e potwierdza³o g³êbokie zwi¹zki z chrzecijañstwem. Dla Ormian zamieszka³ych w Kamieñcu Podolskim nadszed³ jednak wkrótce bardzo trudny moment próby, gdy w 1672 roku miasto zosta³o podbite przez Turków.
Wtedy okaza³o siê, ¿e du¿a czeæ z nich musi ratowaæ siê ucieczk¹ do innych miast i wsi. Wród
uciekinierów znalaz³a siê tak¿e rodzina Teodorowiczów, która wybra³a miasto Stanis³awów (obecnie Iwano-Frankowsk). Bezporedni przodkowie póniejszego hierarchy ormiañskiego zostali tu
otoczeni szczególn¹ opiek¹ przez rodzinê Potockich. To pomog³o im stosunkowo szybko siê ustabilizowaæ oraz zagospodarowaæ siê na tyle dobrze, ¿e po pewnym okresie postanowili nawet nabyæ
w³asny maj¹tek ziemski w Michalczech ko³o Ko³omyji i przenieæ siê na sta³e w te strony. Zob.
P. Bar¹cz, Rys dziejów ormiañskich, Tarnopol 1869; K. Stopka, Pocz¹tki organizacji Kocio³a ormiañskiego na Rusi, Warszawa 1983.
1
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1. WYBÓR ¯YCIOWY
Józef Teofil Teodorowicz urodzi³ siê 25 lipca 1864 roku w ¯ywaczowie ko³o
Horodenki na Pokuciu. By³ on pierwszym dzieckiem Grzegorza i Gertrudy Ohanowiczów. Wród rodzeñstwa mia³ jeszcze dwóch braci Micha³a i Dawida oraz
siostrê Katarzynê. Niestety, dwójka z nich, to jest najm³odszy brat Dawid w bardzo m³odym wieku i siostra Katarzyna w wieku doros³ym, zmarli z powodu choroby grulicznej. Na tê sam¹ chorobê zmar³ równie¿ ich ojciec. Po mierci g³owy rodziny matka Gertruda wraz ze swoimi dzieæmi postanowi³a wyjechaæ do
Stanis³awowa i zamieszkaæ we wczeniej nabytej posiad³oci. Jako niezwykle
ofiarna i troskliwa matka w pe³ni odda³a siê ich wychowaniu. Za jeden z najwa¿niejszych priorytetów dobrego wychowania uznawa³a zawsze niezbêdnoæ dobrego wykszta³cenia. Dlatego gdy zauwa¿y³a, ¿e starszy syn Józef przejawia du¿e
zainteresowanie nauk¹, postanowi³a nie szczêdziæ wysi³ku ani rodków, by spieraæ go w rozwoju talentu. Dziêki jej ogromnemu zaanga¿owaniu Józef ukoñczy³
szko³ê podstawow¹, a nastêpnie w 1882 roku z wyró¿nieniem gimnazjum stanis³awowskie. Przy tym warto podkreliæ, ¿e w rodzinie Teodorowiczów, zarówno
za ¿ycia ojca Grzegorza jak te¿ póniej, starano siê z ogromn¹ starannoci¹ przekazywaæ i utwierdzaæ wartoci tradycyjne oraz kulturowo-religijne przynale¿ne
narodowi ormiañskiemu, aby kolejne pokolenia w przysz³oci nie utraci³y nic
z dziedzictwa typowego dla ich przodków.
Józef Teofil ju¿ od wczesnego dzieciñstwa wykazywa³ du¿e zdolnoci plastyczne i artystyczne, co wiadczy³o o jego wyj¹tkowej wra¿liwoci estetycznoduchowej. Ze swoich pasji nigdy nie rezygnowa³, ale stara³ siê je wci¹¿ w miarê
mo¿liwoci rozwijaæ. Jakkolwiek, wydaje siê, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ jego póniejszego odst¹pienia od ca³kowitego powiecenia siê plastyce by³a rodzinna choroba p³uc, która bardzo mocno wp³ynê³a na ca³ociowy stan zdrowotny m³odego
Józefa Teodorowiacza. Do tego stopnia, ¿e spowodowa³a nawet zachwianie jego
postawy religijno-wiatopogl¹dowej, przede wszystkim g³êboko ugruntowanej w
rodowisku rodzinnym. Utrata fizycznej sprawnoci na pewien okres uczyni³a
prawdziwe spustoszenie duchowe w ¿yciu przysz³ego pasterza Kocio³a ormiañskiego. Ona tak¿e sprawi³a, ¿e po rozpoczêciu na wydziale prawa Uniwersytetu
w Czerniowcach Józef zaprzesta³ jakichkolwiek praktyk religijnych i w ogóle zerwa³ w przynale¿noci¹ wyznaniow¹. By³ to niew¹tpliwie ogromny cios dla matki, która jako osoba g³êboko wierz¹ca pragnê³a nieustannie wychowywaæ swoje
dzieci w duchu najwy¿szego szacunku i czci dla wiary oraz wartoci duchowych.
Dlatego razem z córk¹ Katarzyn¹ postanowi³a nie ulegaæ pesymistycznej wizji
utraty swego syna dla wiary i w³asnego Kocio³a, ale w codziennej ¿arliwej
modlitwie do Boga obie zaczê³y prosiæ o jego nawrócenie. I sta³o siê, ku pewnemu zaskoczeniu znajomych i bliskich rodziny, ¿e w nied³ugim czasie Józef zdecydowa³ siê porzuciæ studia prawnicze na Uniwersytecie w Czerniowcach w 1882
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roku (po pierwszym roku studiów) i wst¹piæ na Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Gertruda Teodorowicz prze¿y³a wówczas
olbrzymi¹ ulgê i radoæ, ¿e jej syn powróci³ do ród³a wiary i duchowoci, które
mu zaszczepia³a w dzieciñstwie. W tej intencji z³o¿y³a nawet votum przed obrazem Matki Bo¿ej £askawej w kociele ormiañskim w Stanis³awowie  rodzinn¹
bi¿uteriê2.
Po ukoñczeniu teologii w 1887 roku, Józef Teodorowicz przyj¹³ wiêcenia
kap³añskie z r¹k arcybiskupa Izaaka M. Isakowicza. By³ to o tyle znamienny fakt,
i¿ ten¿e hierarcha, jako by³y duszpasterz Kocio³a ormiañskiego w Stanis³awowie, najprawdopodobniej w istotny sposób wp³yn¹³ na decyzjê Teodorowicza
o jego kap³añstwie. Po wiêceniach ks. Józef podj¹³ na krótko obowi¹zki wikariusza w katedrze ormiañskiej we Lwowie, co by³o zwi¹zane raczej z jego powa¿nymi problemami zdrowotnymi. Niebawem jednak po okrzepniêciu fizycznym otrzyma³ skierowanie do pracy duszpasterskiej w parafii Niepokalanego Poczêcia NMP w Stanis³awowie. Tê misjê przyj¹³ ze szczególn¹ radoci¹, ale te¿
wyranym lêkiem, gdy¿ chodzi³o o powrót do miejsca dla niego jedynego
w swoim rodzaju. To nowe wyzwanie nie okaza³o siê w ¿aden sposób przyt³aczaj¹ce czy parali¿uj¹ce m³odego kap³ana, wrêcz przeciwnie  by³o prawdziwym
impulsem w jego ca³kowitym zaanga¿owaniu na rzecz duchowego i spo³ecznego
dobra powierzonej mu wspólnoty wierz¹cych. Jego trzyletni pobyt na placówce
duszpasterskiej w Stanis³awowie jako wikariusza dowiód³, ¿e posiada³ wyj¹tkowe przymioty osobiste do pracy z ludmi, zarówno w sferze duchowo-pastoralnej, jak i spo³eczno-socjalnej.
Ten krótki okres ogromnej aktywnoci i gorliwoci Teodorowicza w parafii
stanis³awowskiej ujawni³ tak¿e jego niezwyk³e zdolnoci w dziedzinie organizacyjno-integracyjnej w³asnej wspólnoty. Z pewnoci¹ owe predyspozycje stanê³y
w du¿ym stopniu u podstaw przeniesienia go do innej parafii ormiañskiej w miejscowoci Brze¿any. W tej niewielkiej placówce duszpasterskiej, bo licz¹cej zaledwie kilkadziesi¹t cz³onków, podj¹³ siê funkcji administratora. Zasta³ tu bardzo
zaniedbany Koció³ po d³ugim okresie nieu¿ywalnoci do celów kultu, dlatego
zmuszony by³ natychmiast zaj¹æ siê jego restauracj¹. W tym wypadku móg³ liczyæ prawie wy³¹cznie na siebie, gdy¿ jego wierni znajdowali siê w du¿ym rozproszeniu, a ponadto w wiêkszoci byli to ludzie niezamo¿ni. Ta sytuacja jednak
nie przerazi³a ksiêdza Józefa, ale jakby jeszcze bardziej zmobilizowa³a do pracy
pe³nej powiêcenia i bezinteresownoci. Ju¿ po stosunkowo krótkim okresie pobytu w Brze¿anach zdo³a³ zdobyæ du¿e zaufanie swej wspólnoty ze wzglêdu na
bezgraniczn¹ troskê o duchow¹ i materialn¹ sytuacjê ka¿dej osoby, która podle2
Zob. S. Gawlik, ¯ycie i twórczoæ abpa Józefa T. Teodorowicza, Kraków, Warszawa-Struga
1988, s. 13.
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ga³a jego duszpasterskiej opiece3. Wiedz¹c o trudnych warunkach owiatowoedukacyjnych oraz ekonomiczno-socjalnych miejscowej ludnoci, postanowi³
za³o¿yæ szko³ê dla chêtnych do nauki oraz podj¹³ dzia³alnoæ charytatywn¹, która obejmowa³a wszystkich potrzebuj¹cych. Aby zdobywaæ rodki na tego typu
dzia³alnoæ niejednokrotnie anga¿owa³ siê w ró¿ne akcje owiatowo-kulturalne
oraz twórczoæ osobist¹, co pozwala³o pozyskaæ pewne rodki na prowadzenie
inicjatyw innych ni¿ cile kocielne. Ta wyj¹tkowa s³u¿ba duchowo-spo³eczna
ksiêdza Teodorowicza w Brze¿anach nie mog³a zostaæ niezauwa¿ona i w odpowiedni sposób wyró¿niona przez jego bezporedniego prze³o¿onego, ówczesnego abp I. Isakowicza.
W 1897 roku, decyzj¹ zwierzchnika Kocio³a ormiañskiego, ksi¹dz Józef
Teodorowicz zostaje mianowany proboszczem katedralnym we Lwowie i jednoczenie powo³any do grona cz³onków Kapitu³y Katedralnej. Jako kanonik gremialny zostaje od razu obarczony dodatkowymi obowi¹zkami, wychodz¹cymi
znacznie poza zakres typowo religijny, lecz odnosz¹cymi siê tak¿e do sfery spo³eczno-kulturalnej. Poszerzony zakres obowi¹zków oznacza³ dla niego ponadto
mo¿liwoæ zdecydowanie wiêkszego oddzia³ywania spo³eczno-religijnego. Teodorowicz postanowi³ wykorzystaæ udzielone mu kompetencje w sposób bardzo
rzeczowy i efektywny. Zorientowawszy siê w du¿ym zapotrzebowaniu na prasê
katolick¹, pomimo braku nale¿ytego przygotowania w tym kierunku, zdecydowa³ siê na za³o¿enie bractwa Wydawniczego w. Józefa. Inicjatywa ta ju¿ w krótkim czasie, bo jeszcze w roku 1897, zaowocowa³a pojawieniem siê w druku czasopisma Ruch Katolicki. Jakby tego by³o ma³o, w 1900 roku wszczêto wydawanie kolejnego czasopisma Przedwit. Oba periodyki pojawia³y siê przy
ogromnym wysi³ku i wsparciu ks. Teodorowicza, który równie¿ zamieszcza³
w nich swoje artyku³y i opracowania analityczne. Ta dzia³alnoæ najwidoczniej
sprawia³a mu du¿o przyjemnoci i inspirowa³a intelektualnie. Pozwala³a ponadto
rozwijaæ osobisty talent pisarski w sytuacji jednoznacznego przyznawania nadrzêdnej roli pracy duszpasterskiej.
Ca³kowite poch³oniêcie przez aktywnoæ parafialno-wydawnicz¹ wcale nie
umniejsza³o wra¿liwoci Teodorowicza na inne problemy spo³eczne miasta Lwowa, zamieszka³ego przez wielonarodow¹ ludnoæ (Ukraiñców, Polaków, ¯ydów,
Niemców, Ormian i innych). Takim nagl¹cym problemem w jego odczuciu by³a
kwestia edukacji, która tak samo jak w mniejszych miejscowociach i wsiach,
by³a tu w niezwykle ¿a³osnym stanie. St¹d id¹c poprzednim tropem z Bere¿an
poczyni³ starania o za³o¿enie we Lwowie szko³y dla nie posiadaj¹cych jakichW miejscowoci Bere¿any na Zachodniej Ukrainie do dzi ludzie pamiêtaj¹ o zas³ugach dla
tego miasta i jego spo³ecznoci w niezwykle trudnym okresie koñca XIX wieku katolickiego kap³ana ormiañskiego Józefa Teodorowicza. Ze szczególnym uznaniem odnosz¹ siê równie¿ do nadanego mu tytu³u honorowego obywatela miasta.
3
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kolwiek mo¿liwoci. Ten przejaw nadzwyczajnej troski Teodorowicza o zagwarantowanie podstawowej edukacji dzieciom i m³odzie¿y spo³ecznoci miejskiej
oraz udzielenia im wsparcia socjalnego, przysparza³ mu wielkie uznanie i sympatiê ca³ej ludnoci lwowskiej. Dowodem ogromnego szacunku i powagi dla jego
dokonañ by³o czêste konsultowanie z nim spo³ecznie istotnych decyzji przez
urzêdników miejskich oraz powo³anie go na cz³onka Lwowskiej Rady Miejskiej.
2. TROSKA O TO¯SAMOÆ
Zadziwiaj¹ca aktywnoæ spo³eczno-religijna ksiêdza Teodorowicza oraz jego
urealniona wizja w³asnego Kocio³a w tak bardzo zró¿nicowanym rodowisku,
jakim by³ Lwów, budzi³a bezsprzeczne zaufanie wród duchowieñstwa i wiernych Kocio³a ormiañskiego. Autentycznym potwierdzeniem tego jest jego wybór po mierci arcybiskupa Izaaka Isakowicza na g³owê Kocio³a ormiañskiego.
Wyboru dokonano 30 maja 1901 roku przy pe³nym poparciu kompetentnego grona hierarchicznego. Ten zaszczytny urz¹d w Kociele ormiañskim ksi¹dz Teodorowicz zacz¹³ pe³niæ maj¹c zaledwie 37 lat i ponad 14 lat dowiadczenia
duszpasterskiego. Zgodnie z ówczesn¹ procedur¹ zatwierdzania kandydata na
urz¹d kocielny przez dwór cesarski we Wiedniu, nast¹pi³o ono 24 wrzenia
1901 roku, jeszcze tego samego roku w grudniu odby³a siê jego prekonizacja
na stolicê arcybiskupi¹ we Lwowie. Wczeniej bowiem nominacjê Teodorowicza na urz¹d katolickiego hierarchy Kocio³a ormiañskiego zaakceptowa³ papie¿ Leon XIII. Konsekracja odby³a siê 2 lutego 1902 roku przy udziale kard.
Jana Puzyny oraz metropolitów lwowskich dwóch obrz¹dków: katolickich,
a wiêc ³aciñskiego Józefa Bilczewskiego i greckokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego. Dla nowego arcybiskupa, pomimo doskona³ej orientacji w sytuacji
i uwarunkowaniach jurysdykcyjno-zwyczajowych, by³o to szczególne wyzwanie i ogromna odpowiedzialnoæ wobec powierzonej funkcji pasterskiej we
wspólnocie ormiañskiej4.
W momencie, gdy Teodorowicz przej¹³ najwy¿szy urz¹d swego Kocio³a,
wspólnota jego wiernych liczy³a oko³o 6 tysiêcy i zamieszkiwa³a przewa¿nie na
rozleg³ym terytorium zachodniej Ukrainy. Fakt du¿ego rozproszenia i zarazem
dezintegracji spo³ecznej Ormian w ogóle, nie sprzyja³ budowaniu bliskich relacji
wspólnotowych, religijnych i narodowych. Co gorsza, ta sytuacja powodowa³a
nieuchronn¹ asymilacjê ludnoci pochodzenia ormiañskiego oraz przejmowanie
przez ni¹ w znacznym stopniu elementów tradycyjno-kulturowych typowych dla
Patronami archidiecezji ormiañskiej we Lwowie by³y: Niepokalanie Poczêta Bo¿a Rodzicielka Maryja Dziewica, w. Grzegorz Owiêcieciel, biskup i patriarcha Armenii oraz w. Kajetan
Theneusz, wyznawca.
4
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rodowiska zamieszkania. Zdawa³ sobie z tego doskonale sprawê abp Teodorowicz i stara³ siê podejmowaæ pewne dzia³ania, aby przynajmniej ograniczyæ narastaj¹cy proces uniformizmu wród w³asnego spo³eczeñstwa. Jego pierwsz¹ reakcj¹ na postêpuj¹cy relatywizm religijno-narodowy wród Ormian by³ list pasterski wystosowany do wiernych ju¿ po konsekracji biskupiej. Zwróci³ w nim
uwagê na charakterystykê i odmiennoæ obrz¹dku ormiañskiego, który stanowi
ogromne dziedzictwo historyczne i wielk¹ spuciznê duchow¹ tego narodu. St¹d
istnieje moralna koniecznoæ pielêgnowania w wiadomoci cz³onków Kocio³a
ormiañskiego jego nienaruszalnoci i niezmiennoci.
W pojêciu Teodorowicza warunki egzystencjalno-spo³eczne i kulturowo-religijne, w których znalaz³a siê pokana czêæ Ormian po przesiedleniu siê na tereny Ukrainy, w ¿aden sposób nie uzasadniaj¹ porzucania przez wielu z nich
swego zwi¹zku z tradycyjnym dziedzictwem ormiañskim. Co wiêcej, tutaj powstaje unikalna mo¿liwoæ zachowania wschodniego obrz¹dku swego Kocio³a,
gdy¿ praktycznie sprzyja temu kultywowanie go poród innego wschodniego obrz¹dku katolickiego, czyli greckokatolickiego, oraz zachodniego obrz¹dku katolickiego. Tylko poprzez ukazywanie swej odmiennoci i jednoczenie swoistej
to¿samoci, mo¿na strzec i kontynuowaæ jego prawdziw¹ wartoæ. Teodorowicz
by³ wiadomy, ¿e rzeczywiste wiêzy duchowo-kulturowe w swoim narodzie na
obczynie nale¿y podtrzymywaæ postaw¹ zaufania i godnego przyk³adu w³asnego. Dlatego tak bardzo mocno podkrela³, zarówno w listach pasterskich, jak te¿
w innych okolicznociach, ¿e zale¿y mu na tym, aby wlaæ w serca wiernych ducha mi³oci i odwagi do bycia ¿ywym nonikiem najg³êbszych tradycji narodowych.
W czasie, gdy przysz³o mu pe³niæ najwy¿szy urz¹d w swoim Kociele
w Galicji, czyli metropolity gregoriañsko-katolickiego (ormiañskiego), we Lwowie dzia³a³y jeszcze dwie struktury Kocio³a katolickiego o tej samej randze i nale¿a³y one do obrz¹dku ³aciñskiego oraz greckokatolickiego. Wszystkie Kocio³y w Galicji i jej tereny znajdowa³y siê wówczas pod zaborem austriackim. Jeli
porównalibymy sytuacjê religijno-narodowociow¹ w tym zaborze z tego typu
uwarunkowaniami w innych zaborach, to niew¹tpliwie mo¿na stwierdziæ, ¿e
przewa¿a³o tu stosunkowo pozytywne nastawienie do katolików galicyjskich.
W³adze monarchiczne nie utrudnia³y rozwoju szkó³ narodowych, uniwersytetów
oraz kultywowania dziedzictwa narodowo-religijnego poszczególnych grup spo³ecznych zamieszka³ych na terenie Galicji. Koció³ móg³ korzystaæ z du¿ej swobody w pe³nieniu swej funkcji cile duszpasterskiej, ale tak¿e edukacyjno-socjalnej. Na przyk³ad mia³ prawo zak³adaæ i prowadziæ szko³y parafialne, ochronki dla dzieci czy ró¿nego typu zak³ady opiekuñcze, czym Koció³ katolicki
w du¿ym stopniu wtedy siê zajmowa³.
Przychylnoæ w³adzy wobec katolicyzmu wbrew pozorom nie oznacza³a dla
niego daleko id¹cej wolnoci dzia³ania. Choæby dlatego, ¿e monarcha rezerwo-
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wa³ sobie prawo wp³ywu i kontroli nad systemem zarz¹dzania Kocio³em
w Galicji. W zwi¹zku z tym dochodzi³o te¿ do istotnych nadu¿yæ, jak m.in. dobór kandydatów na urzêdy biskupie wed³ug klucza proponowanego przez rz¹d,
ograniczanie naboru kandydatów do kap³añstwa czy stanu zakonnego itd. Sytuacja w tym wzglêdzie nie by³a najkorzystniejsza i niejednokrotnie powodowa³a
du¿e napiêcia na linii hierarchia kocielna a w³adza zaborcy. Dla zwierzchnika
Kocio³a ormiañskiego abp J. Teodorowicza dodatkowym problem by³ ponadto
brak kadr do pracy duszpasterskiej. St¹d by³ on nieraz zmuszony siêgaæ po rozwi¹zania tymczasowe lub porednie, przyk³adowo ci¹gaæ kap³anów z Armenii
b¹d zapraszaæ do wspó³pracy duchownych obrz¹dku ³aciñskiego na zasadach
swego rodzaju kontraktu (wypo¿yczenie lub birytualizm).
Niezwykle powa¿nym przedsiêwziêciem w pastersko-administracyjmym zarz¹dzaniu metropoli¹ przez Teodorowicza by³o podjêcie siê w 1908 roku renowacji katedry, pochodz¹cej czêciowo z XIV wieku5. Poniewa¿ by³ to okres poprzedzaj¹cy pierwsz¹ wojnê wiatow¹, prace nad jej odnow¹ musia³y zostaæ przerwane, a nastêpnie wznowione dopiero w 1923 roku. Ca³y remont jednak
przed³u¿y³ siê a¿ do drugiej wojny wiatowej. Metropolicie zale¿a³o na przywróceniu katedrze rzeczywistego wygl¹du wschodniego i uczynienie z niej autentycznego orodka duchowego Ormian w Galicji. Mo¿na powiedzieæ, ¿e tu¿ przed
jego mierci¹ ca³e to marzenie siê zici³o i móg³ on cieszyæ siê zarówno ze wspania³ej mozaiki Trójcy wiêtej umieszczonej w kopule katedry, jak i powiêkszonej g³ównej nawy, wschodniej ornamentyki, fresków i pozosta³ych elementów nadaj¹cych uroku i blasku g³ównej wi¹tyni. Szkoda tylko, ¿e odnowiona
katedra ormiañska mog³a jedynie przez krótki okres zachwycaæ swym wdziêkiem
i pe³niæ funkcjê zgodnie z jej przeznaczeniem. Po roku 1945 w³adze radzieckie
postanowi³y zamkn¹æ i przeznaczyæ j¹ na magazyn zbo¿owy. Przedtem jednak
uda³o siê przynajmniej w czêci zabezpieczyæ wa¿ny maj¹tek liturgiczno-sakralny wywo¿¹c go do Polski oraz do Armenii. Na pocz¹tku lat 80-tych minionego
stulecia, przy zmniejszonym ucisku ze strony w³adz, postarano siê o przystosowanie wnêtrza wi¹tyni ormiañskiej do celów kultycznych, wykorzystuj¹c przy
tym m.in. przypadkowo znalezione przedmioty kultu.
W okresie zaboru sytuacja relacji narodowociowych w Galicji, ze wzglêdu
na du¿e zró¿nicowanie spo³eczno-etniczne, a ponadto niski poziom uposa¿enia
materialnego, nie by³a najlepsza i czêsto dochodzi³o do sporów oraz nieporozumieñ, których inspiratorami mog³y byæ nawet orodki pañstwowych organów
w³adzy. Stosowanie tego rodzaju metody przez panuj¹cych tak¿e w innych zaborach mia³o na celu wiêksze podporz¹dkowanie sobie podleg³ego spo³eczeñstwa.
Arcybiskup Teodorowicz, jak i pozostali dwaj metropolici katoliccy  Bilczew5
Nad odnow¹, przebudow¹ i restauracj¹ wspania³ej wi¹tyni ormiañskiej pracowali wyj¹tkowej klasy specjalici, jak Mehoffer, M¹czyñski, Minkiewicz, Rosen i inni.
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ski i Szeptycki, starali siê czêsto reagowaæ na pojawiaj¹ce siê konflikty i nie
dopuszczaæ do ich eskalacji. Metropolita ormiañski w swoich kazaniach i twórczoci pimienniczej ze szczególnym naciskiem podkrela³ niezbêdnoæ wprowadzenia ³adu spo³eczno-moralnego, tak by jedni, czyli w³aciciele ziemscy nie
bogacili siê kosztem biednych ch³opów i aby wyzysk biednych ze strony bogatych nie prowadzi³ do ca³kowitego pogwa³cenia poczucia sprawiedliwoci spo³ecznej w narodzie galicyjskim.
Istotnym czynnikiem motywuj¹cym w tej sferze dzia³ania Teodorowicza by³
list Poloniae populum” papie¿a Piusa XI z 3 grudnia 1905 roku, skierowany do
biskupów i wiernych zamieszka³ych w zaborze rosyjskim. Chodzi³o w nim
o krytykê ruchów rewolucyjnych i podburzanie do niczym nieusprawiedliwionego buntu i anarchii. Nastêpnie papie¿ wezwa³ do zachowania spokoju i rozwagi
wierz¹cych, aby nie ulegali ¿adnym prowokacjom i starali siê byæ wierni najwy¿szym wartociom. Zwróci³ siê równie¿ do hierarchów kocielnych, by pielêgnowali w powierzonym im ludzie zapa³ wiary i ze szczególn¹ trosk¹ zajmowali siê
formacj¹ religijn¹ m³odzie¿y. W licie podkrelony zosta³ tak¿e pozytywny odbiór ukazu carskiego odnonie poszanowania ludnoci polskiej i ukraiñskiej zamieszkuj¹cej na terenach Podlasia. Intencje Piusa XI wyra¿one w jego oficjalnym dokumencie zosta³y jednak le zinterpretowane przez ogó³ panuj¹cych wówczas zaborców. Spowodowa³y nawet swego rodzaju odwet w postaci medialnej
nagonki wobec narodu polskiego i kocio³a katolickiego na terenach l¹ska,
Wielkopolski i Pomorza.
Wówczas na zaistnia³y incydent postanowi³ zareagowaæ abp. Teodorowicz
udaj¹c siê do Rzymu, aby zrelacjonowaæ papie¿owi atmosferê wywo³an¹ opublikowaniem wspomnianego listu, po czym w imieniu Stolicy Apostolskiej zamieci³ w Przegl¹dzie Powszechnym komentarz i wyjanienie do niego6. Owa interwencja w jakim stopniu z³agodzi³a emocjonalne nastroje po stronie zaborców.
Metropolita podczas swego pobytu w Rzymie jednoczenie zasugerowa³ papie¿owi powo³anie odpowiedniej instytucji do przekazywania informacji na temat
sytuacji Kocio³a katolickiego pod zaborami. Jako najpewniejszego kandydata do
pe³nienia funkcji rzecznika w sprawach kocielnych miêdzy Watykanem a episkopatem katolickim widzia³ Adama S. Sapiehê, zaufanego wspó³pracownika
papie¿a. Realizacja pomys³u Teodorowicza, sk¹din¹d interesuj¹cego, w praktyce
by³a niezwykle trudna, gdy¿ musiano siê liczyæ z powa¿nymi konsekwencjami
wykrycia przez zaborców ewentualnego informatora kocielnego. Niemniej ta
sytuacja pokazuje, jak bardzo czu³ siê on odpowiedzialny za losy Kocio³a katolickiego, w tym tak¿e ormiañskiego, bêd¹cego pod zaborami.

6
Z audiencji u Piusa X w sprawie jego listu do Polski. Przegl¹d Powszechny 23, t. 89, 1906
s. 1,18.
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3. SOLIDARYZM DZIEJOWY
G³êboka troska hierarchy ormiañskiego o w³asny Koció³ w Galicji powodowa³a jego niejako naturalne zbli¿enie do katolicyzmu i narodu polskiego. Tê blisk¹ wiê odczuwa³ miêdzy innymi dlatego, ¿e tak naprawdê nigdy nie ¿y³ w swej
w³asnej i wolnej ojczynie. A poniewa¿ dzieje narodu ormiañskiego zwi¹zane
by³y od wieków z Rzeczypospolit¹ i jej narodem, st¹d wynika³a jego wra¿liwoæ
i zarazem wspó³odpowiedzialnoæ za wspóln¹ przysz³oæ. W tym wypadku chyba nie mo¿e dziwiæ, ¿e traktowa³ Polskê jako swoj¹ drug¹ ojczyznê. Zawsze,
gdy sprawa dotyczy³a obrony interesów narodowych czy religijnych ludnoci
polskiej wobec okupanta, nie waha³ siê zabieraæ g³osu i walczyæ o nale¿ne jej
prawa. W sposób szczególny czu³ siê zwi¹zany z Kocio³em w Wielkopolsce
i jego zwierzchnikiem biskupem Edwardem Likowskim, tak¿e wielkim znawc¹
i propagatorem historyczno-religijnego dziedzictwa Kocio³a wschodniego. Teodorowicz niejednokrotnie zabiega³ w Rzymie o zachowanie odpowiednich relacji miêdzy Watykanem a reprezentantami Kocio³a poznañskiego czy gnienieñskiego. Czyni³ to przede wszystkim w trosce o prawid³owy rozwój duchowy
wspólnoty katolickiej na tym terenie. Podczas pierwszej wojny wiatowej, kiedy
ludnoæ galicyjska by³a poddana ogromnej próbie represji i zniewolenia, hierarcha ormiañski wraz z biskupem Bilczewskim i we wspó³pracy z biskupem Sapieh¹ oraz metropolit¹ Szeptyckim, podjêli siê wsparcia najbardziej potrzebuj¹cej i zagro¿onej spo³ecznoci.
Teodorowicz nie ustêpowa³ nigdy w s³usznych sprawach dla Kocio³a przed
¿¹dn¹ w³adz¹ czy nawet najedc¹. Najlepszym przyk³adem tego jest jego wstawiennictwo u Rosjan w obronie metropolity greckokatolickiego A. Szeptyckiego, aresztowanego we wrzeniu 1914 roku. Choæ interwencja Teodorowicza
w tym wypadku nie przynios³a po¿¹danego skutku, jednak wykaza³ on niezwyk³¹ odwagê i solidarnoæ z bezprawnie skazanym na cztery lata wiêzienia hierarch¹ i jego Kocio³em. Zupe³nie nie zgadza³ siê z polityk¹ prowadzon¹ przez w³adze okupacyjne przeciwko spo³ecznoci galicyjskiej. Widz¹c te wszystkie nadu¿ycia z ich strony w postaci ucisku i wyzysku poddanych obywateli, jak choæby wywóz ludnoci na przymusowe roboty czy d¹¿noæ do przy³¹czenia polskich
ziem zachodnich do Niemiec, wystêpowa³ zdecydowanie w obronie sprawiedliwoci spo³ecznej i suwerennoci terytorialnej ka¿dego narodu. Jako cz³onek Izby
Panów we Wiedniu wykorzystywa³ czêsto swoj¹ pozycjê do tego, by z trybuny
parlamentarnej napiêtnowaæ gwa³t i przemoc dokonywan¹ na bezbronnym narodzie galicyjskim, a tak¿e polskim znajduj¹cym siê pod innymi zaborami. Dziêki
swojej mocy duchowej metropolita Teodorowicz wnosi³ w trudn¹ egzystencjê
bratnich narodów okupowanych wiele pocieszenia, radoci i nadziei na przetrwanie oraz ostateczne zwyciêstwo. Taki w³anie obraz hierarchy ormiañskiego we
Lwowie utrwali³ siê w pamiêci wiêkszoci jemu wspó³czesnych i takim pozosta³
we wspomnieniach przysz³ych pokoleñ.
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Po zakoñczeniu pierwszej wojny wiatowej i uzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci, spo³eczeñstwo i Koció³ poczu³y siê wreszcie po 123 latach wolne. By³
to moment niezwyk³y, który niós³ w sobie tak¿e wezwanie do g³êbokiego namys³u nad nale¿ytym wykorzystaniem zdobytej wolnoci. W tej sytuacji, jak i wczeniej, na wysokoci zadania musia³ stan¹æ Koció³ i za pomoc¹ swego oddzia³ywania moralnego wp³ywaæ na kszta³towanie rzeczywistych zrêbów pañstwa niepodleg³ego oraz religijnie to¿samego. To, ¿e w nowych warunkach nie bêdzie
rzecz¹ ³atw¹ broniæ fundamentalnych wartoci pañstwo-narodowych i religijnych,
mo¿na by³o w du¿ym stopniu przewidzieæ. Dla Kocio³a chyba najpowa¿niejszym problemem sta³ siê wówczas rozwiniêty na Zachodzie i przenikaj¹cy do
Polski nurt pogl¹dów modernistycznych, szczególnie negatywnie nastawionych
do katolicyzmu. Koció³ zatem zmuszony by³ stawiaæ opór wszelkim próbom laicyzacji i dehumanizacji swego spo³eczeñstwa w m³odym pañstwie. Poniewa¿
w tym wzglêdzie mia³ ogromne dowiadczenie i zarazem zas³ugi dla okresu poddañczego, dlatego móg³ ze spokojem i du¿¹ konsekwencj¹ realizowaæ w³asn¹
misjê budzenia wiadomoci narodowo-religijnej7.
W ów proces w³¹czy³ siê aktywnie równie¿ metropolita ormiañski Józef Todorowicz, gdy¿ czu³ siê g³êboko zwi¹zany z losami katolików i ich Kocio³a
wszêdzie, a zw³aszcza w by³ej Galicji. By³ przekonany, ¿e autentyczny rozwój
swobody autonomicznej i wolnoci religijnej spo³eczeñstwa w du¿ej mierze zale¿eæ bêdzie od okazania mu przez Koció³ nale¿ytej opieki duchowej. Jako hierarcha kocielny Teodorowicz posiada³ wyj¹tkow¹ zdolnoæ ³¹czenia w sobie
powo³ania do stanu duchownego z bezwzglêdnym powiêceniem sprawie Bo¿ej
oraz oddania s³u¿bie spo³eczno-narodowej8. Byæ mo¿e dlatego od razu po og³oszeniu niepodleg³oci pañstwa polskiego podj¹³ siê mandatu poselskiego w Sejmie Ustawodawczym, a póniej mandatu senatorskiego, by móc jak najpe³niej
wcielaæ w ¿ycie idee narodowo-religijne. Swoje zaanga¿owanie w dzia³alnoæ
spo³eczno-polityczn¹ umiejêtnie pojednywa³ z pe³nieniem najwy¿szego urzêdu
w swoim Kociele. Przy czym sprawy Kocio³a przedk³ada³ zawsze nad obowi¹zki publiczno-parlamentarne. Rola pos³a jednak dodatkowo wzmacnia³a pozycjê
metropolity we wspólnocie ormiañskiej oraz wród spo³ecznoci polskiej. Jako
deputowany du¿o czasu spêdza³ w Warszawie na obradach Sejmu, bior¹c czynny
udzia³ w stanowieniu prawa odpowiadaj¹cego spo³eczno-obyczajowemu duchowi narodu9. Pozostaj¹c w bardzo bliskim kontakcie i zwi¹zku z Episkopatem biskupów katolickich w Polsce, z ramienia Sejmu i cz³onka sejmowej komisji kon7
J.T. Teodorowicz, Na prze³omie. Przemówienia i kazania narodowe, Poznañ 1923; ten¿e,
Pañstwo chrzecijañskie a pañstwo pogañskie. Kazanie wyg³oszone w kociele Mariackim w Krakowie na zjedzie Sodalicji ca³ej Polski dnia 12 kwietnia 1931, Lwów 1931.
8
Zob. P. Szczud³owski, Polityczna dzia³alnoæ Abpa Józefa Teofila Teodorowicza w okresie
II Rzeczypospolitej, Nasza Przesz³oæ 81, Kraków 1994, s. 115-161.
9
Tam¿e, s. 135-142.
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stytucyjnej prowadzi³ ¿mudne konsultacje w kwestii konkordatu. Jego kompetencje i ogromne zaufanie wród parlamentarzystów przyczyni³y siê w istotnym zakresie do zawarcia konkordatu ze Stolic¹ Apostolsk¹ w 1925 roku10.
Teodorowicz podczas pe³nienia zaszczytnej funkcji pos³a da³ siê poznaæ tak¿e jako nieugiêty zwolennik uczciwej i przejrzystej polityki dyplomatycznej poszczególnych nuncjuszy papieskich wobec Kocio³a katolickiego w Polsce.
W zwi¹zku z tym, gdy w 1921 roku powsta³o pewne podejrzenie o zbytni¹ spolegliwoæ nuncjusza apostolskiego w Polsce Achillesa Rattiego wobec Niemiec,
wraz z biskupem A. Sapieh¹ doprowadzi³ do jego odwo³ania11. Odwaga i stanowczoæ w sprawach wa¿nych dla Kocio³a katolickiego niestety przysparza³y mu
niekiedy k³opotów. Sta³o siê tak m.in. po jego podró¿y do Stolicy Apostolskiej
w maju 1922 roku. G³ównym celem jego wyjazdu do Rzymu by³ Kongres Eucharystyczny, a przy okazji wizyta w kilku krajach zachodniej Europy. Oczywicie, podstaw¹ póniejszego oskar¿enia Teodorowicza w parlamencie nie by³
wyjazd na Kongres, lecz odwiedziny takich krajów jak Niemcy, Francja, Belgia
i naturalnie W³ochy. W opinii niektórych pos³ów metropolita dopuci³ siê istotnego nadu¿ycia i tym samym zdrady z powodu rzekomego ujawnienia tajemnic
pañstwowych. Chodzi³o tu przede wszystkim o przekazanie ponoæ jakich informacji Watykanowi, uwa¿anemu wówczas za pañstwo niewiarygodne politycznie.
By³o to niew¹tpliwie oszczerstwo skierowane pod adresem hierarchy ormiañskiego, maj¹ce na celu jego dyskredytacjê i odwo³anie z zajmowanej funkcji pos³a.
Teodorowicz nie da³ siê jednak sprowokowaæ, pomimo licznych jeszcze póniej
oskar¿eñ o zdradê pañstwa polskiego. Co wiêcej  swoj¹ uczciwoci¹ i rzetelnoci¹ dowiód³, ¿e jest gotów podj¹æ siê funkcji senatora i nadal s³u¿yæ dobru kraju
i Kocio³a katolickiego.
W roku 1922, wspólnie z bp A. Sapieh¹, otrzyma³ mandat senatora jako reprezentant obozu katolicko-narodowego. W senacie Teodorowicz znów okaza³
siê wielkim orêdownikiem sprawiedliwoci spo³ecznej, wystêpuj¹c niejednokrotnie w obronie podstawowego prawa do w³asnoci prywatnej wszystkich obywateli oraz próbuj¹c niwelowaæ ró¿nice powsta³e na tle podzia³ów spo³ecznych
(zw³aszcza miêdzy ugrupowaniami politycznymi o nurcie ludowym a nacjonalistami). Jeli chodzi o dobra materialne bêd¹ce w posiadaniu Kocio³a uwa¿a³, ¿e
wszelkie regulacje w tej dziedzinie powinny byæ przeprowadzane na bazie porozumienia miêdzy pañstwem a Stolic¹ Apostolsk¹. Metropolita sta³ niezmiennie
na stanowisku, ¿e pañstwo nie powinno ingerowaæ w kwestie zarz¹dzania dobrem kocielnym i tym bardziej narzucaæ wieckiego modelu parcelacji jego
W. Wójcik, Konkordat polski z 1925 r., w: Koció³ w II Rzeczypospolitej, Lublin 1981,
s. 19-29; zob. K. migiel, G³os w dyskusji, w: tam¿e, s. 202.
11
Z. Zieliñski, Udzia³ A.S. Sapiehy w sprawie l¹skiej podczas plebiscytu w roku 1921,
w: Ksiêga Sapie¿yñska, red. J. Wolny, t. 2, Kraków 1986, s. 108-110.
10
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maj¹tku, gdy¿ w ówczesnym czasie tego rodzaju d¹¿enia dosyæ czêsto pojawia³y
siê wród reprezentantów zgromadzenia narodowego. On najczêciej nie przejmowa³ siê napiêciami i wewnêtrznymi walkami w senacie czy w sejmie, lecz stara³ siê wype³niaæ swój mandat w sposób godny i uczciwy, maj¹c na myli jedynie dobro spo³eczeñstwa i Kocio³a.

4. ODCZYTANIE WYZWANIA
Gdy w 1923 roku Stolica Apostolska zdecydowa³a siê wycofaæ swoj¹ wczeniejsz¹ zgodê na sprawowanie urzêdów pañstwowych przez hierarchów kocielnych, Teodorowicz mimo prawie 20-letniej aktywnoci politycznej w ca³kowitej
pokorze przyj¹³ tê decyzje i zrezygnowa³ z dalszej kontynuacji dzia³alnoci na
polu pozakocielnym. By³ to dla niego pewien znak czasu, który odczyta³ jako
wezwanie do wy³¹cznego powiêcenia siê sprawom Kocio³a w sensie duchowym i twórczym. Choæ nadal nie pozostawa³ obojêtny na kwestie dotycz¹ce ¿ycia publicznego, ³adu spo³ecznego czy relacji pañstwo Koció³. Jeli tylko by³o
to mo¿liwe zawsze próbowa³ pozytywnie oddzia³ywaæ na rz¹dz¹cych i wp³ywaæ
na bieg aktualnych wydarzeñ narodowo-religijnych swoim ogromnym dowiadczeniem i powszechnym uznaniem ze strony ludnoci galicyjskiej. Przez kolejne
lata, czyli a¿ do mierci w 1938 roku, skupi³ siê przede wszystkim na kszta³towaniu i umacnianiu wiêzów wewn¹trz kocielnych i obrz¹dkowych (³aciñsko-ormiañsko-greckokatolickich), gdy¿ zale¿a³o mu bardzo, aby po okresie istotnych
napiêæ spo³eczno-politycznych w Galicji, zw³aszcza w latach 1917-1918 dosz³o
wreszcie do stabilizacji w stosunkach miêdzy zwanionymi narodami polskim
i ukraiñskim12. Poniewa¿ z powodu powa¿nego konfliktu i konfrontacji tych
dwóch najwiêkszych grup narodowociowych zaznaje upokorzenia ca³y region
i zamieszkuj¹cy tu obywatele ró¿nych narodowoci, by³ przekonany, ¿e Koció³
w tym wzglêdzie mo¿e odegraæ znacz¹c¹ rolê oraz w zdecydowanym stopniu
przyczyniæ siê do uzdrowienia nieprzyjaznej atmosfery.
Istniej¹ce relacje miêdzy hierarchami Kocio³ów katolickich oraz ich wzajemna otwartoæ i zaanga¿owanie w proces pojednania spo³eczno-religijnego
w Galicji, w latach miêdzywojennych przynosi³y niew¹tpliwie wymierne skutki.
To, oczywicie, motywowa³o wszystkich do jeszcze wiêkszych wysi³ków na
rzecz porozumienia i zbli¿enia wewn¹trz ró¿norodnego rodowiska narodowego
w tym regionie. Metropolita Teodorowicz odczuwa³ niejako podwójn¹ radoæ
i zadowolenie z tego, ¿e jako Ormianin reprezentuj¹cy niewielk¹ cz¹stkê mniejszoci narodowej na tym terenie, mo¿e aktywnie w³¹czaæ siê w ogromnie trudn¹
12
Zob. A. Kud³aczyk, Elementy doktryny spo³eczno-politycznej arcybiskupa Józefa Teodorowicza, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, t. 27: 1980, z. 4, s. 39-40.
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misjê zjednoczeniow¹ wielu narodów i odnosiæ na tej p³aszczynie postêp. Jego
nieskrêpowane zaanga¿owanie w dzie³o pojednania zauwa¿ali i niezwykle doceniali hierarchowie bratnich Kocio³ów katolickich oraz ca³a spo³ecznoæ do nich
nale¿¹ca. Chyba najbardziej okazale zosta³o to zademonstrowane w roku 1937
podczas obchodów 50. rocznicy jego wiêceñ kap³añskich i 35. rocznicy pos³ugi
biskupiej.
Wówczas w³anie we Lwowie, 29 kwietnia, pod patronatem miejscowych
organizacji kulturalno-naukowych zorganizowano ogromne uroczystoci dla
uczczenia znakomitych jubileuszy hierarchy ormiañskiego, na które przybyli
m.in. prymas August Hlond i przedstawiciele episkopatu polskiego oraz przedstawiciele Kocio³a greckokatolickiego. Ponadto w uroczystociach bra³y udzia³
w³adze pañstwowe z wojewod¹ lwowskim A. Bi³ykiem na czele. Drugi raz to
samo wiêto jubileuszowe postanowiono uczciæ 30 maja w Stanis³awowie podczas koronacji obrazu Matki Bo¿ej £askawej. Uroczystoci odby³y siê zatem
w miejscu, z którym metropolita Teodorowicz czu³ siê wyj¹tkowo zwi¹zany. Do
Stanis³awowa przyjecha³ prymas A. Hlond i liczne grono biskupów z Polski oraz
bogate przedstawicielstwo duchowieñstwa trzech obrz¹dków. By³ to, jak siê póniej okaza³o, najwzniolejszy i zarazem ostatni akt wdziêcznoci oddany metropolicie Teodorowiczowi za jego ¿ycia. Odt¹d hierarcha zacz¹³ coraz bardziej
podupadaæ na zdrowiu i wiele czasu musia³ spêdzaæ w szpitalach oraz orodkach
uzdrowiskowo-leczniczych. Co sta³o siê wyranym sygna³em, ¿e jego ¿ywot
doczesny zd¹¿a ku koñcowi. Mimo dolegliwoci zdrowotnych niemal nie zwalnia³ w pe³nieniu swych obowi¹zków administracyjnych czy w pracach naukowobadawczych.
W sposób szczególny nale¿y zwróciæ uwagê na inspiracjê twórcz¹ metropolity, która otworzy³a przed nim olbrzymi¹ przestrzeñ wypowiedzi w ró¿nych dziedzinach, w tym narodowej. Hierarcha mia³ tego wiadomoæ i znakomicie wykorzystywa³ swoje pisarskie atuty. Ponadto potrafi³ w³aciwie roz³o¿yæ akcenty badawczo-analityczne, gdy chodzi o przedmiot i problematykê naukowo-popularn¹. Jego twórczoæ obejmuje szeroki zakres idei poznawczych, pocz¹wszy od biblistyki, a koñcz¹c na osobistych wyst¹pieniach okolicznociowych. Dziêki czemu umo¿liwi³ wiêkszy dostêp do w³asnej twórczoci dla ogó³u spo³eczeñstwa.
Tutaj zw³aszcza jego opracowania o tematyce spo³eczno-narodowej czy cile patriotycznej wzbudza³y du¿e zainteresowanie. Stawa³y siê czêsto dla prostego ludu
galicyjskiego przekazem g³êbokich treci o wa¿nym znaczeniu religijno-narodowym bêd¹cych symbolem autentycznego ducha wolnoci i prawdy.
Pocz¹wszy od wrzenia 1938 roku zdrowie Teodorowicza zaczê³o siê jednak
systematycznie pogarszaæ z powodu niewydolnoci serca, ¿o³¹dka i innych chorób. Postêpuj¹ce os³abienie organizmu wst¹pi³o ju¿ wtedy w fazê koñcow¹,
a kryzys nast¹pi³ 4 grudnia 1938 roku. W tym dniu w³anie, w wieku 74 lat i 52
lat kap³añstwa, Teodorowicz zakoñczy³ sw¹ doczesn¹ wêdrówkê. Wieæ o mier-
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ci hierarchy ormiañskiego pogr¹¿y³a w smutku ca³¹ spo³ecznoæ galicyjsk¹. W³adze miasta po otrzymaniu informacji o zgonie hierarchy ormiañskiego og³osi³y
natychmiast ¿a³obê a¿ do dnia pogrzebu. Ponadto zobowi¹za³y siê równie¿ zorganizowaæ uroczystoci pogrzebowe honorowego obywatela miasta. Pogrzeb odby³ siê 10 grudnia na cmentarzu £yczakowskim. W przeddzieñ ceremonii pogrzebowych we Lwowie w kocio³ach katolickich odprawiono nabo¿eñstwa ¿a³obne
w intencji zmar³ego metropolity, którym przewodniczyli prymas A. Hlond przy
udziale biskupów i duchowieñstwa rzymskokatolickiego, oraz metropolita
A. Szeptycki przy udziale hierarchów i kleru greckokatolickiego.
Uroczystociom ¿a³obnym w katedrze ormiañskiej przewodniczy³ prymas
A. Hlond w obecnoci licznego grona hierarchów i duchowieñstwa katolickiego
trzech obrz¹dków. Przyby³y na nie w³adze miasta z prezydentem S. Ostrowskim
na czele oraz reprezentantami ró¿nych organizacji spo³eczno-politycznych. Naturalnie zebra³y siê równie¿ niezliczone rzesze wiernych katolików jak i niekatolików, którzy nie byli w stanie pomieciæ siê w wi¹tyni ormiañskiej ani póniej
na cmentarzu Orl¹t. Tutaj w³anie zdecydowano siê pochowaæ metropolitê Józefa Teodorowicza jako niezwyk³ego przywódcê duchowego Galicji oraz prawdziwy symbol walki o sprawiedliwoæ spo³eczno-narodow¹ i religijno-moraln¹ miejscowego rodowiska. Tak¹ te¿ pozostaje wci¹¿ pamiêæ o nim wród ¿yj¹cych
jeszcze bezporednich wiadków minionego okresu i znaj¹cych osobicie wybitn¹ postaæ ormiañskiego hierarchy.

SUMMARY
As a hierarch of the Church, Józef Teodorowicz had a unique capacity for combining his
calling to priesthood with a concurrent dedication to social and national ministry. That is why he
always strongly advocated an authentic development of autonomy and religious freedom of the
Armenian minority and of other national communities in Galicia. He was convinced that only by
maintaining the community’s distinctiveness and identity can traditional values be truly guarded.
Teodorowicz was aware that genuine spiritual and cultural ties in a national community living in
diaspora can only be cultivated in an attitude of trust and by setting personal example of worthy
conduct. Hence in his pastoral letters and on other occasions he attached such powerful prominence
to his deep concern about pouring into the hearts of the faithful the spirit of love and courage so
that they could be living carriers of the most profound national traditions.

Key words:
Teodorowicz, hierarch, Armenian, tradition, identity
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Nicoæ stanowi wieloraki problem. Podstawowy k³opot pojawia siê we filozofii jêzyka. Trudno bowiem znaleæ w³aciw¹ nazwê na to, co nie istnieje1. Na
Zachodzie „nicoæ” jawi siê jako rzeczownikowy odpowiednik negacji2. Dot¹d
nie zdo³ano tu sformu³owaæ rzeczownika o znaczeniu nie-negatywnym, który
wskaza³by, ¿e „nicoæ” musia³aby zostaæ ukazana „pozytywnie” i „zobiektywizowana”, jako co realnego. Wtedy musiano by uczyniæ z niej „co” realnego
i ka¿dorazowo uciliæ jej znaczenia. Tymczasem w jêzyku japoñskim „nicoæ”3
ma a¿ kilka wyrazów o odcieniu pozytywnym. Zagadnienie to uka¿emy w dalszej pog³êbionej analizie.
W³aciwy problem rodzi siê, gdy musimy uzasadniæ nicoæ, obudowaæ jej
fakt w sposób racjonalny i, co najmniej czêciowo, w sposób naukowy. Refleksja nad nicoci¹ dokonuje siê dzi w szeciu obszarach: w filozoficznej myli Zachodu (Heidegger, Sartre, Welte, Neher ), w teologii ¿ydowskiej, w teologii
chrzecijañskiej, w myli hinduistycznej, buddyjskiej i taoistycznej. W ka¿dej
1
Na temat nicoci realnej por. has³o „Nicoæ realna” w: Enciclopedia Filosofica, t. III, s. 946948; Leksykon religii. 1997, Warszawa, has³o: „Nicoæ realna”, s. 558-559 (Nicoæ H. Waldenfels);
has³o: „Nichts” (K. Hemmerle); HPhG, t. IV, s. 991-1008; K. Riesenhuber HWP, t. VI, s. 806-836:
T. Kobusch; Encyklopedia Filozofii (Ted Honderich Ed.), Poznañ 1999, t. II, s. 622; W. Newmann,
Die Philosophie des Nichts in der Moderne: Sein und Nichts bei Hegel, Marx, Heidegger und Sartre, Essen 1989.
2
Podobne k³opoty s¹ z rzeczownikami i czasownikami: byt – bytowanie – bytowaæ, nicoæ –
unicestwianie – nicociowaæ.
3
Np. mu (nicoæ), ku (pustka). Por. A. Kozyra, Filozofia nicoci Nishidy Kitaro, Kraków 2007.
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z tych tradycji zagadnienie nicoci kojarzy siê z innym kontekstem. Na Zachodzie rozpatrywane jest filozoficznie w ontologii, gdzie s³u¿y do wyjanienia
problematyki bytu (Heidegger) lub do zaprzeczania czego, co uwa¿ane jest za
byt (Nietzsche). W teologii nicoæ pojawia siê w kilku kontekstach: w zwi¹zku
z nauk¹ o stworzeniu z nicoci (creatio ex nihilo), gdzie jawi siê jako co, co
uprzednio nie istnia³o lub jako co, co mo¿e istnia³o, ale z perspektywy póniejszej okrelono to jako nicoæ „w stosunku do czego, co jest obecnie” oraz, gdy
uwa¿ano Boga za Nicoæ. W ujêciu wschodnioazjatyckim problem nicoci rozpatrywany jest z pozycji filozofii po³¹czonej z teologi¹ soteriologiczn¹ (tak ujmuje to indyjska filozofia adwajty i chiñski taoizm) oraz z pozycji antropologiczno-kosmologicznej (tak ujmuje to buddyzm, g³ównie w tradycji mahajany).
W dalszej analizie zwrócimy uwagê na podejcie do zjawiska nicoci, jakie opracowali w swych koncepcjach poszczególni filozofowie.

1. NICOÆ W INTERPRETACJI MARTINA HEIDEGGERA
Martin Heidegger (1889-1976) wystêpowa³ z pozycji fenomenologii i egzystencjalizmu, stosowa³ kategoriê nicoci w ontologii i antropologii, pisa³ o niej
g³ównie w dzia³ach: Bycie i czas, Co to jest metafizyka? oraz Wprowadzenie do
metafizyki4. W ontologii g³osi³, ¿e nicoæ jest wspó³konstytutywnym elementem
rzeczywistoci. Daje siê poznaæ „z czym istniej¹cym” i „na czym istniej¹cym”
jako „co” wymykaj¹cego siê ca³oci lub brakuj¹cego ca³oci. Nicoæ przynale¿y do bytu, jest ród³em bytu i praród³em ca³ego bytu skoñczonego, wiata
i cz³owieka. Nicoæ zwi¹zana jest z bytem, wynika z jego skoñczonoci i ograniczeñ, jest pierwotniejsza ni¿ nic i ni¿ negacja. Nicoæ nie stanowi przeciw-pojêcia w stosunku do istniej¹cego, lecz pierwotnie przynale¿y do samego bytu.
Z pozycji fenomenologii Heidegger stawia sobie równie¿ pytanie dotycz¹ce horyzontu problematyki bytu i pyta: Dlaczego w ogóle jest byt, a nie raczej nic?5.
Dlaczego co istnieje? To pytanie zawiera ukryte za³o¿enie, ¿e u podstaw istnienia czego istnieje jaki sens, powód, myl, uzasadniaj¹cy, ¿e co nie jest nicoci¹, a jest bytem. W bycie „czego istniej¹cego” dokonuje siê unicestwienie nicoci. Gdy co jest, nie jest nicoci¹; gdy co staje siê, przestaje byæ nicoci¹,
gdy co przestaje byæ, staje siê nicoci¹. Unicestwianie (nichten) to przekrelanie istnienia, a gdy co zaistnieje  nicoæ „nicociuje siê”, gdy co nie zaistnieje
 pozostaje nicoci¹. Przez d³ugi czas skupiano siê wy³¹cznie na negatywnoci
nicoci, uwa¿ano j¹ b¹d za „co, co inne”, b¹d jako „co w stosunku do cze4
Martin Heidegger napisa³ o nicoci g³ównie w Bycie i czas (1927, pol. 1994 i 2000/4), Co to
jest metafizyka? (1930, pol. 1929) i Wprowadzenie do metafizyki (1953, pol. 1998).
5
Co to jest metafizyka?, s. 18-19.
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go”, b¹d jako co „w stosunku do wszystkiego tego co jest”. Heidegger poleca
zwróciæ uwagê na pozytywnoæ nicoci, uzasadnia j¹ egzystencjaln¹ definicj¹
istnienia i bytowania. Nicoæ nale¿y do istoty bytu i to ona powoduje, ¿e byt mo¿e
siê ujawniaæ. Nicoæ ods³ania siê nie jako nic, lecz jako byt. Zauwa¿a równie¿
implikacje nicoci w gnoseologii i w filozofii jêzyka. Skoro jawi siê i jest przedmiotem zainteresowania, to mo¿na o niej mówiæ jako „o czym”, co istnieje,
a nawet próbowaæ okreliæ jej istotê egzystencjaln¹, tzn. jako co istniej¹cego.
Jako realne i istniej¹ce nale¿y równie¿ traktowaæ zagro¿enie ze strony nicoci.
Nale¿y rozumieæ je jako zagro¿enie ze strony czego, co istnieje, co zagra¿a i co
wywo³uje lêk.
W antropologii Heidegger g³osi³, ¿e byt ludzki jest (ontycznie) zawarty
w nicoci i, w pewnym sensie, jest otoczony nicoci¹. Nicoæ jest praród³em
bytu cz³owieka (narodziny), ale i jego koñcem (mieræ). Cz³owiek zbli¿a siê do
mierci czyli do nicoci. Psychologicznym kontekstem dowiadczenia nicoci jest
lêk. Nicoæ  jak pisze – „ods³ania siê w lêku”, nicoæ i unicestwienie wywo³uj¹
lêk w cz³owieku. Nicoæ stanowi równie¿ horyzont ontologiczny cz³owieka. Jest
tym, co siê nie pojawia i czego nie ma, czyli jest przedmiotem transcendentalnym horyzontu ontologicznego, który pomaga pojawiæ siê bytowi6.

2. NICOÆ W ROZUMIENIU JEAN-PAUL SARTREA
Jean-Paul Sartre (1905-1980) wychodzi³ z za³o¿eñ egzystencjalizmu; rozwin¹³ kategoriê nicoci w metafizyce, ontologii i antropologii, w teorii poznania,
teorii wartoci i w etyce. Nicoci powiêci³ dzie³o Byt i nicoæ7. W metafizyce
bytu g³osi³ tezê, wed³ug której wszystko jest nicoci¹ prócz w³asnej wiadomoci. Nicoæ dana jest w sercu bytu i chc¹c pytaæ o byt i zrozumieæ go, trzeba przyj¹æ nicoæ. Jestemy otoczeni nicoci¹, a naszej naocznej intuicji dane jest migotanie nicoci jako t³a i jako areny mo¿liwoci, które wy³aniaj¹ siê w perspekty6
Pogl¹dy na temat nicoci by³y przedmiotem dyskusji z Carnapem. Kategoria nicoci Heideggera zosta³a opracowana wystarczaj¹co w publikacjach: C. Kalita, M. Heideggera nicoæ jako problem metafizyczny i nie-metafizyczny, „Philosophon agora” 1 (1990), s. 53-61; R.S. Niziñski, Cz³owiek i trwoga. Nicoæ w ujêciu Martina Heideggera, Poznañ 2004, Maneat Quaestio, s. 112;
R. Regvald, Heidegger et le problème du néant, Nijhoff, 1987, s. XIII ; V. Vitiello, Heidegger:
Il nulla e la fondazione dellas storicità, Urbino, Agralia 1976; M. Zarander, Il debito impensato.
Heidegger e l’eredità ebraica. Introduzione e traduzione di Massimo Marassi, Milano 1995, Vita
e pensier, s. 248; W. Newmann, Die Philosophie des Nichts in der Moderne: Sein und Nichts bei
Hegel, Marx, Heidegger und Sartre, Essen 1989; R. Regvald, Heidegger et le problème du néant,
Nijhoff 1987, s. XIII.
7
Wyraz néant znaczy nicoæ i Sartre u¿ywaj¹c go, uznaje nicoæ, mimo ¿e w przek³adach
(równie¿ w przek³adzie polskim) wystêpuje czêsto jako nie-byt, a nie nicoæ. Byt i nicoæ (1943, pl
2001 jako Problem bytu i nicoci).
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wach i projektach. Cz³owiek musi czêæ nicoci powo³ywaæ do istnienia, a jej
resztê zostawiæ samej sobie, musi te¿ czêæ bytu unicestwiaæ. Nicoæ jest w bycie jak robak.
W ontologii Sartre uznaje, ¿e wiat jest niebytem, czyli istnieje, ale istnieje
przypadkowo i czasowo. Zatem nie ma istnienia w sobie, lecz jest najwy¿ej „bytem w stosunku do czego”. Natomiast w antropologii g³osi³, ¿e w cz³owieku istniej¹ dwie, obce sobie, sfery rzeczywistoci: byty „w sobie” i byty „dla siebie”.
Cz³owiek jest rozdarty miêdzy wiadomoci¹ siebie a wiadomoci¹ w³asnej
wiadomoci. To rozdarcie jest wynikiem d¹¿enia do równowagi (polegaj¹cej na
wchodzeniu w stosunki z rzeczami i ludmi), oraz chêci¹ stworzenia harmonii
miêdzy „bytem dla siebie” i „bytem w sobie”. Afirmuj¹c siebie, cz³owiek unicestwia rzeczywistoæ mu niepotrzebn¹, otwiera tym samym drogê wdzieraj¹cej siê
w wiat nicoci, jest tym, dziêki któremu nicoæ przychodzi na wiat. Unicestwianie jest ruchem, jaki dokonuje siê miêdzy wiadomoci¹ (être pour soi) a bytem
(être en soi). Ruch wiadomoci, który z definicji jest tylko wiadomoci¹ czego, unicestwia byt (être en soi) i tym samym korzysta z unicestwiaj¹cej roli
wiadomoci.
Sartre dowodzi nicoci g³ównie na podstawie teorii poznania: cz³owiek jest
niebytem, gdy¿ poznaje niebyt. Nie poznawa³by go, gdyby nie mia³ go w sobie.
Cz³owiek jest w sobie niebytem, gdy¿ nic nie wie o sobie ani nie widzi w sobie
sensu swego istnienia. Cz³owiek, który jest niebytem „w sobie”, mo¿e byæ kim
lub czym (czyli bytem) jedynie „w stosunku do czego”. Bêd¹c niebytem, jest
takim, jakim siê ukszta³tuje, jakim siebie uczyni „w stosunku do” kogo lub czego. Byt poznawany jest na tle niebytu. Gdyby nie przyj¹æ niebytu jako kontrastu, nie zauwa¿alibymy bytu. Byt by³by niedostrzegalny jak niedostrzegalny jest
bia³y przedmiot na tle koloru bia³ego. Byt poznawany jest jako „co” jedynie
w stosunku do czego. Tym „czym” jest nicoæ, która jawi nam siê jako t³o istniej¹cej ca³oci. wiat jest niebytem. Poznajemy go, ¿e istnieje, ale poznajemy
równie¿, ¿e istnieje przypadkowo i czasowo. Dostrzegamy równie¿, ¿e wiat nie
ma istnienia w sobie, i uznajemy, ¿e jego byt jest, najwy¿ej, „istnieniem w stosunku do czego”, np. w stosunku do cz³owieka. Czas jest niebytem i ¿ywi siê
nicoci¹. Przesz³oæ „ju¿” nie istnieje, przesz³a do nicoci i nigdy z niej nie wróci. Przysz³oæ jeszcze nie ma istnienia i jest „jeszcze” niebytem. Cz³owiek ucieka od przesz³oci, która „ju¿” nie istnieje i przesta³a byæ bytem, i skierowuje siê
do przysz³oci, która „jeszcze” nie istnieje i nie sta³a siê bytem. Realnie istniej¹cym czasem jest jedynie teraniejszoæ, ale j¹ cz³owiek lekcewa¿y i dokonuje
unicestwiania rzeczy, które uwa¿a, ¿e bêd¹ mu niepotrzebne. W ten sposób cz³owiek transcenduje, to znaczy robi przeskok od „ja realnego” do „ja wydumanego”, czyli niebytu idealnego. W ten sposób cz³owiek ¿yje uciekaj¹c¹ chwil¹, ale
unicestwia j¹ na korzyæ przysz³oci  niebytu idealnego. O otaczaj¹cej nas nicoci mówi nam nasza wiadomoæ. Jedynie ona nie jest nicoci¹. W niej, dziêki
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naszej naocznej intuicji, jestemy w stanie dostrzegaæ migotanie nicoci jako areny mo¿liwoci, które wy³aniaj¹ siê w tle, perspektywach i projektach.
W aksjologii odwrotnoci¹ nicoci jest wartoæ, a powiedzenie, ¿e cz³owiek
istnieje tylko „w stosunku do czego” oznacza wartoci. Dziêki wartociom cz³owiek jest tym, czym jest i byt jest równie¿ tym, czym jest. Z siebie cz³owiek jest
niczym i wszystkie byty s¹ niczym. Wartoæ jest istot¹ bez istnienia, jest nicoci¹
ontologiczn¹. Ludzie istniej¹ po to, by wartoci mog³y zyskiwaæ podmiot i zaistnieæ realnie. St¹d ludzie istniej¹ (przygodnie) po to, by zaistnia³y wartoci. Bez
nosicieli wartoci s¹ i pozostan¹ nicoci¹. Bytowanie wartoci uzale¿nione jest
od podmiotów – nosicieli. Dowodem na istnienie nicoci jest równie¿ intencjonalnoæ w cz³owieku. Byt i nicoæ wspó³stanowi¹ cz³owieka, cz³owiek jest równoczenie tym, czym jest oraz tym, czym byæ pragnie, czyli tym, czym byæ mo¿e,
tym, co mo¿e zrealizowaæ, a czego jeszcze nie ma. Stawanie siê (kreacja) i unicestwianie (neantyzacja) stanowi¹ ci¹g³y mozó³ cz³owieka. Intencjonalnoæ polega na sta³ym pomocie miêdzy tym, co jest a tym, czego cz³owiek pragnie. Intencje i pragnienia siêgaj¹ w nicoæ.
W etyce nie ma nic trwa³ego, ¿adnej etyki obiektywnej ani obiektywnie istniej¹cych wartoci, wszystko jest p³ynne i przygodne. Cz³owiek musi sam stwarzaæ sobie swe idea³y i ci¹gle opowiadaæ siê za nimi. Opowiadaj¹c siê, bierze
odpowiedzialnoæ za swój wybór. Zrzucanie odpowiedzialnoci na kogo, na co
lub na Boga jest nieetyczne. Etyka zmusza go do wybierania i etyka zobowi¹zuje go do brania odpowiedzialnoci za wybór. Funkcj¹ wiadomoci ludzkiej jest
unicestwianie (neantyzacja). Funkcja ta wynika z przymusu budowania i odrzucania. Cz³owiek wybiera i urealnia to wszystko, z czego chce budowaæ siebie
i odrzuca wszystko to, co uzna, ¿e jest mu niepotrzebne. wiadomoæ doboru budzi w nim odpowiedzialnoæ za dobór i za odrzucon¹ resztê. Przymus neantyzacji i wiadomoæ oraz wynikaj¹cej st¹d odpowiedzialnoci budzi w nim lêk i niepokój. Cz³owiek ucieka od tego i stara siê zrzuciæ odpowiedzialnoæ na Boga,
prawa, czas, ale jest to „z³a wiara” (la mauvaise foi). Cz³owiek musi (ma wolnoæ, ale i przymus) czêæ nicoci powo³ywaæ do istnienia, a czêæ bytów unicestwiaæ. Dziêki realizowaniu jej, nicoæ przestaje byæ nicoci¹ i jej wybrany wycinek przychodzi na wiat jako byt. Cz³owiek projektuje go na miarê swoich
wartoci (nicoæ przysz³oci)8.

8
J.P. Sartre, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Gallimard 1943, 2001
(przek³. pol.: Byt i nicoæ. Zarys ontologii fenomenologicznej, t³um. J. Kie³basa, P. Mróz, R. Abramciów, R. Ryziñski, P. Ma³ochleb, pos³owie P. Mróz, Kraków, s. 788+3. Najwa¿niejszy passus:
s. 31-81. Byt i nicoæ, cz. 1: Problem nicoci (s. 30-81). Kategoria nicoci u Sartre’a zosta³a opracowana wystarczaj¹co w: W. Newmann, Die Philosophie des Nichts in der Moderne: Sein und
Nichts bei Hegel, Marx, Heidegger und Sartre, Essen 1989.
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3. NICOÆ W INTERPRETACJI BERNARDA WELTEGO
Bernard Welte (1906-1983), filozof i teolog katolicki uznaje nicoæ za kategoriê teologiczn¹. Tematykê nicoci rozwija w dzie³ach: Czas i tajemnica, O ró¿nych znaczeniach nicoci, Das Licht des Nichts, Gott und das Nichts i Versuch
zur Frage nach Gott9. Zajmuj¹c siê tematyk¹ dowiadczenia ludzkiego, stwierdza, (a): Jednym z dowiadczeñ cz³owieka jest dowiadczenie nicoci, czyli fakt
empiryczny, w którym stwierdzamy, ¿e istniejemy, ¿e dowiadczamy siebie
i wiata oraz ¿e stwierdzamy to dowiadczenie i mo¿emy o nim mówiæ. Stwierdzamy równie¿ nie-istnienie „wczeniej” i „póniej” (siebie i wielu rzeczy) oraz
dowiadczamy nicociuj¹c¹ moc nicoci. Nicoæ istnieje tak samo realnie jak byt,
a mylenie ludzkie siêga do bytu i do nicoci, niekiedy nawet dotyka nicoci. (b)
Na podstawie dowiadczenia, stwierdzamy równie¿, ¿e nicoæ ma szeroki zakres:
mo¿e dotyczyæ wymiaru bytowego, wymiaru czasowego (teraz tego nie ma, póniej tego nie bêdzie, przedtem tego nie by³o), wymiaru przestrzennego (tu nic nie
ma), lub wymiaru jakociowego (to jest nic, lub wszystko jest niczem). (c) Mimo
¿e nicoæ nas odpycha, dowiadczamy jej jako czego, co mo¿emy okreliæ w sposób pozytywny (jako nicoæ widzian¹ i dowiadczan¹), jako nieskoñczonoæ (co
bezkresnego, co nie ma koñca), jako nieuniknionoæ (jest nieuchronna), jako
bezwarunkowoæ i bezwzglêdnoæ (nic z niej nie wraca), i jako realnoæ inn¹ ni¿
istnienie10. (d) Nicoæ ukazuje siê jako dowiadczenie czego. Nicoæ zak³ada
„co”, tak jak „co” zak³ada nicoæ. Je¿eli jest „co” czyli byt, to jest lub mog³o
byæ jego przeciwieñstwo. St¹d nale¿y mówiæ o pozytywnoci nicoci: Nicoæ
jawi siê jako nicoæ widziana11. (e) Nicoæ jawi siê nam w myleniu jako przes³anka bytu. Trzeba j¹ przyj¹æ, aby zrozumieæ byt12. (f) Szczególnym przypadkiem dowiadczenia nicoci jest mieræ, która czeka ka¿dego cz³owieka. mieræ
zawiera i kryje co, co trzeba przyj¹æ i st¹d Heidegger nazwa³ mieræ „skrzyni¹
nicoci”: Z przepastnej otch³ani, która le¿y poza wszelkim Co, daje o sobie znaæ
tajemnica: ukryte ród³o, zmilczane pochodzenie, bezwarunkowa podstawa, która stanowi fundament wszelkiego bycia i rozstrzyga o wszelkim istnieniu13. Na
9
B. Welte napisa³: Czas i tajemnica (1975, pl.2000), O ró¿nych znaczeniach nicoci (1975,
pl. 19 0), Filozofia religii (1978, pl.1996); Das Licht des Nichts. Von der Moglichkeit neuer religioser Erfahrung (1980) i Versuch zur Frage nach Gott (1972). Cenne tytu³y i podtytu³y: Filozofia
religii 1. Istnienie (s. 54), 2. Nie-istnienie czyli nicoæ (s. 56), a w nim Istota nicoci (s. 57), To¿samoæ nicoci (s. 58), Odpychanie przez nicoæ (s. 61), Nieskoñczonoæ i bezwarunkowoæ nicoci
(s. 62), Nicoæ jako realnoæ inna od istnienia (s. 64), Nicoæ sama jako zjawiskowa postaæ nieskoñczonej i bezwarunkowej realnoci (s. 75), Nicoæ która rozci¹ga siê za nami (s. 82), Nicoæ
i potrzeba wyjaniania wszelkiego bytu (s. 84). Gott und das Nicht. Entdeckungen aus den Grenzen des Denkens (2000).
10
Czas i tajemnica, s. 151-159.
11
Filozofia religii, s. 61, równie¿ s. 77-78.
12
Tam¿e, s. 84.
13
Tam¿e, s. 99.
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temat nicoci jako skrywaj¹cej tajemnicê pisze bardzo obszernie i okrela j¹
ró¿nymi wyrazami14. (f) Refleksja nad mierci¹ (a szczególnie dowiadczenie
mierci) ujawnia najwiêkszy zakres nicoci i naprowadza nas na filozofiê bytu
i filozofiê Boga. Dalsza refleksja nad mierci¹ prowadzi do dwóch alternatywnych wniosków: albo ¿e to „co” jest tu, a tam jest „nic”, albo do wniosku, ¿e tu
jest „nic”, a tam jest w³aciwe „co”.
O nicoci informuje nas mechanizm psychiczny, zw³aszcza nasza intencjonalnoæ15. Nasze zamiary dotycz¹ spraw lub rzeczy, których nie ma, ale które
pragniemy, by zaistnia³y. Zamiar dotyczy bytu, który (zgodnie z naszymi pragnieniami) powinien zaistnieæ, ale nie uzyska³ rangi bytu. Pragnienie by zaistnia³ rodzi w cz³owieku najpierw rozczarowanie, kolejno pragnienie a nastêpnie mobilizuje do wysi³ku. Zamiar zak³ada mo¿liwoæ zaistnienia i spe³nienia naszych pragnieñ. Chcemy by co, co nie jest – by³o. Dowiadczamy granicy bytu i nicoci
i siêgamy do nicoci, by powo³aæ z niej do bytowania – nasze zamierzone „co”.
Dowiadczamy naszej mo¿liwoci wydobywania z nicoci – ukrytych w niej zal¹¿ków bytu. Zamiar dotyczy równie¿ unicestwiania  gdy chcemy, aby co, co
jest, nie by³o. Unicestwianie (nichtigen) to pozbawianie bytowania.
Etyka: Maj¹c dowiadczenie nicoci, cz³owiek staje twarz¹ wobec nicoci,
poniewa¿ zale¿y mu na bycie, stara siê utrwalaæ i uzasadniæ owo bycie i ukazaæ
wielkoæ i pe³niê tego bycia. St¹d ci¹g³e zatroskanie o byt i ci¹g³e staranie o przetrwanie (np. ¿ycie, zdrowie, bogactwo). Towarzyszy temu odpowiedzialnoæ za
byt lub upadek (zanik) bytu. Myl ta wyra¿a siê postulatem starania o byt i nak³ada odpowiedzialnoæ. Nicoæ jest milczeniem pe³nym treci, utajon¹ obecnoci¹ tego, czego nie ma, jest wiat³em, które cz³owiek dostrzega na horyzoncie
myli. Nicoæ jest tajemnic¹ i zagadk¹, która nak³ada obowi¹zek dociekania sposobów istnienia, zaistnienia lub przerwania istnienia. Tajemniczoæ nicoci polega na tym, ¿e jest ona bez szczegó³ów (zreszt¹ nawet byt jest tajemniczy), ¿e jest
ukrytym ród³em bytu, jest mrokiem, pustyni¹, milczeniem pe³nym treci, ¿e jest
utajon¹ obecnoci¹. Nicoæ tê Welte nazywa niekiedy nicoci¹ zjawiskow¹. Poniewa¿ zale¿y nam na byciu, staramy siê owo bycie uzasadniæ i ukazaæ, ¿e ma
sens. St¹d ci¹g³e pytanie o sens, szczególnie sens niewidoczny. Gdybymy uznali, ¿e nicoæ jest czym wy³¹cznie negatywnym, to wydalibymy wszystko na ³up
nicoci, to pozbawilibymy podstawy i gruntu wszystko, co istnieje. Gdybymy
objêli wszystko nicoci¹ negatywn¹, to musielibymy przyj¹æ tezê, ¿e nast¹pi
koniec wszelkiego bytu, musielibymy uznaæ brak sensu we wszystkim, co istnieje i uznaæ nonsens mylenia, a by³by to koniec mylenia. Nicoæ negatywna
niszczy bowiem wszelki sens i wszelk¹ etykê. St¹d trzeba przyj¹æ, ¿e wszystko
Tam¿e, s. 76; Czas i tajemnica, s. 149-160; O ró¿nych znaczeniach nicoci, s. 107, 108.
U¿ywa tu wyrazów: nie pusta, skrywaj¹ca.
15
O ró¿nych znaczeniach nicoci, s. 103.
14
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ma sens, ¿e istnieje ró¿nica miêdzy dobrem a z³em, sprawiedliwoci¹ i niesprawiedliwoci¹, i ¿e nawet cierpienie ma sens. Cz³owiek zmierza do ukazania sensu wszystkiego, co istnieje. Welte opisuje to w rozdziale pt. Pytanie o sens i postulat sensownoci16. Cz³owiek zauwa¿a, ¿e nicoæ broni sensu rzeczy, ukazuje,
¿e je¿eli co „jest”, to ma sens, je¿eli przestaje mieæ sens, to nicoæ unicestwia
ten byt. Myl ta sk³ania cz³owieka do domniemywania sensu wydarzeñ i czego
od nas wymaga. Nicoæ jest nie tylko nicoci¹ „pust¹”, lecz czym, co skrywa
moc i sens, jest ukryt¹ obecnoci¹ nieskoñczonoci, jest ladem i znakiem rzeczywistoci bezwarunkowej. Najlepiej by³oby  twierdzi Welte – nazwaæ j¹ (wyra¿eniem pozytywnym) Moc¹, która jest schronieniem, milczeniem pe³nym treci, utajon¹ obecnoci¹ tego, co ostateczne, wiat³em nieskoñczonoci, które cz³owiek dostrzega17. Maj¹c dowiadczenie nicoci, cz³owiek opiera siê na Bogu,
przyjmuje Boga, ociera siê o Boga18. Nale¿y dziêkowaæ Bogu za byt, zdaj¹c sobie sprawê z ewentualnoci (i mo¿liwoci), ¿e co mog³o nie byæ. W ten sposób,
na styku mylenia filozoficznego i religijnego b³yska „wiat³o nicoci”, które
naprowadza nas na Boga. St¹d postulat, aby wierzyæ w Boga. Dla etyki nicoæ
jest kategori¹ soteriologiczn¹. Myl o nicoci rozszerza horyzont cz³owieka na
sferê niewidoczn¹ i tajemn¹, nawietla mu niewidzialne realia, które mu towarzysz¹ i których nie uniknie.

4. KONCEPCJA NICOCI ANDRÉ NEHERA
André Neher (1914-1988) by³ francuskim filozofem ¿ydowskim, który w rozwa¿aniach na temat nicoci19 pos³ugiwa³ siê argumentacj¹ zaczerpniêt¹ z mistyki
¿ydowskiej. Kategoria nicoci pojawia siê w ontologii, antropologii, gnoseologii
i etyce. W ontologii g³osi³, ¿e nicoæ jest realna, wszechw³adna i wieczna20, a by³a
jedyn¹ do momentu, kiedy Bóg nie zak³óci³ jej wszechw³adztwa, stwarzaj¹c na
pewnej jej czêci „nie-nicoæ”, jako cienk¹ i s³ab¹ warstwê bytu. W ten sposób
byt sta³ siê „intruzem” na obszarze nicoci. Z chwil¹ stworzenia bytu, nicoæ nie
Filozofia religii, s. 65-74 zawiera podrozdzia³ pt. „Pytanie o sens i postulat sensownoci”.
Zagadnienie to omawia równie¿ w Czas i tajemnica, s. 152-159.
17
Zabieg ten uzasadnia szczegó³owo w dziele Filozofia religii, s. 75nn.
18
Versuch. Zur Frage nach Gott. (Pytanie o Boga w Filozofia religii, dz. cyt., s. 157, w: Czas
i tajemnica, s. 143-144, 160-161 i w: O ró¿nych znaczeniach nicoci, s. 109).
19
Neher pisa³ na temtat nicoci w: L’exil de la parole. Du silence biblique au silence d’Auschwitz, Paris 1970, s. 258 [s. 46, 50, 59, 60, 68, 69, 158-159]. L’identité juive, Paris 1977, s. 219
[s. 88-89]. Le puits de l’exil. La théologie dialectique du Maharal de Prague (1512–1609), Paris
1966, s. 246 [s. 113,129 ]. Le dur bonheur d’être juif. Victor Malka interroge André Neher, Paris
1978, s. 251 [s.47-48 ].
20
Le néant dans la zone pré-verbale, l’être du néant vit d’une existence qui, pour être tranchée de celle dl’univers créé, n’en est pas moins réelle. Exil, dz. cyt., s. 68.
16
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zniknê³a, lecz zosta³a ciniêta, czêæ za ulokowa³a siê w ni¿szych pok³adach
bytu, gdzie drzemie, gotowa o¿ywiæ siê i unicestwiæ warstwê bytu21. Dziêki nicoci byt ma odniesienie „do czego”, i dziêki odpowiednim proporcjom bytu
i nicoci, mo¿e przybieraæ ró¿ne formy, postacie i stopnie bytowania. St¹d te¿
miêdzy nicoci¹ a bytem jest nieskoñczona iloæ wariantów mieszaniny obojga,
ustawionych w pewnej ci¹gle zmieniaj¹cej siê harmonii22. Byt i nicoæ s¹ antagonistyczne, ale sprzê¿one dialektycznie, wspólnie uczestnicz¹ w kreacji bytowania i destrukcji, ruchu bytu i ruchu nicoci. Owa dialektyka napêdza mechanizm wiata, obydwoje zwalczaj¹ siê, ale i zazêbiaj¹, czerpi¹ energiê z zawi³oci
s¹siedztwa i staræ miêdzy sob¹. Nicoæ automatycznie wkracza tam, gdzie byt
staje siê s³aby, gdzie ustêpuje (np. mieræ) lub gdzie nie jest pielêgnowany. Bytowanie i unicestwianie s¹ procesami wymiennymi, jedne byty gin¹, inne powstaj¹, nicoæ energetyczna jest zacz¹tkiem nowego bytu. Wypieranie bytu przez nicoæ widaæ najlepiej na arenie, gdzie byt bezporednio zderza siê z nicoci¹23.
Nicoæ ma wiêksz¹ moc ni¿ byt, jest bardziej aktywna, ekspansywna i agresyw„Le néant n’a pas entièrement disparu devant la parole. II a été comprimé par elle, endigué
dans les couches basses de la Création, où il sommeille, prêt à resurgir à la moindre maladresse
d’une parole qui n’a pas su s’en débarrasser intégralement, prêt aussi à répondre à l’appel de l’être,
lorsque celui-ci, soudain, se souvient de sa parenté originelle avec le néant. Exil, s. 50. Mais elle
peut aussi déborder, à n’importe quel moment, rompre des barrières, exploser et, jusqu’à la fin des
temps et jusqu’à la limite des espaces, menacer d’envahir la Création, de l’anéantir ou de la sublimer, de l’arracher à Dieu par un geste brutal ou de la Lui ramener en un printemps absolument
nouveau”. Tam¿e, s. 158-9.
22
„Entre le Silence inerte du Néant et le Silence énergétique de l’être, nous devinons qu’il
doit y avoir non seulement une relation dialectique, mais une somme infinie de variantes éparpillant le silence dans les deux directions opposées du néant et de l’être, une sorte de partition où la
main droite et la main gauche joueraient des thèmes différents, mais dont la contradiction seule
produirait l’harmonie musicale souhaitée. Exil, s.50. Le silence-inertie nous est apparu, en effet,
à travers les situations négatives de la pétrification de la nuit, de la mort, alors que le silence-énergie permettait de toucher du doigt l’émergence de l’être à l’instant privilégié de la création. N’y
aurait-il pas, dès lors, entre l’inertie et l’énergie le rapport du néant à l’être, et le silence, dialectiquement réparti entre l’inertie et l’énergie, ne serait-il pas fondamentalement situé entre le néant et
l’être ? C’est ainsi donc que nous apercevons à présent le silence : entre le néant et l’être. C’est là
qu’il établit sa demeure, fragile, mais réelle. Un souffle peut la déchirer, telle la toile patiemment
tissée par l’araignée, mais telle la toile aussi, la demeure du silence est gorgée de toutes les substances qui sont indispensables à son existence. Elle déploie son Royaume, spacieux et splendide,
en ne tenant, il est vrai qu’à un fil, ce fil qui, par le haut, la suspend à l’être, et, par le bas, au
néant”. Tam¿e, s. 46.
23
„Dieu a imposé au monde le signe de la synthèse dialectique, en lui conférant simultanément
l’existence et la destruction, l’être et le néantissement […] Le monde n’a pas été créé par un acte qui
l’a jeté définitivement du côté de l’être; il continue à porter en lui le côté du néant dont il est issu, et
c’est cette contradiction interne qui constitue l’essence même du monde. Imbriquées l’une dans l’autre, nature et création forment un couple dialectique; leur emboîtement explique qu’elles soient contradictoires et pourtant reliées ; l’une conteste l’autre […] et dans ce fait d’être inconciliables que
l’une et l’autre puisent l’énergie de leur inextricable compagnonnage”. Puits, dz. cyt., s. 113.
21
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na jest niezwyciê¿alna (l’invincible néant24). Byt, tymczasem, wymaga pielêgnacji i wysi³ku. W sprzê¿eniu dialektycznym miêdzy nicoci¹ a bytem postawiony
zosta³ cz³owiek obdarzony moc¹ wspierania agresji nicoci (np. zabijania) lub
wspierania bytowania oraz sprzeciwiania siê ekspansji nicoci.
W antropologii nicoæ ukazuje cz³owiekowi jego nêdzny status. Cz³owiek
zauwa¿a, ¿e nicoæ towarzyszy³a mu ustawicznie i ¿e powodowa³a w nim lêk
istnienia i lêk nie-istnienia. Zauwa¿a, ¿e zosta³ wrzucony w cia³o i w wiat, którego nie zna i który mu nie sprzyja, ¿yje w tajemnicy czasu (nieznana mu przesz³oæ ani przysz³oæ). Przesz³oæ, teraniejszoæ, przysz³oæ uprzytamniaj¹ mu
jego nicoæ. Niezwykle wa¿n¹ kategori¹ bytu jest s³owo. Ma ono moc kreatywn¹
bytu tak, jak milczenie ma moc otwieraj¹c¹ drogê nicoci. Nicoæ, która istnia³a
na „obszarze przed S³owem Stworzenia” bytowa³a realnie. Tylko czêæ owej nicoci zyska³a bytowanie, reszta nicoci, nie poddana mocy s³owa, nadal istnieje
realnie i jest ci¹gle aktywna. Bytowanie rozpoczê³o siê od S³owa Boga, a przetrwanie bytowania uzale¿nione zosta³o od s³owa cz³owieka. Milczenie (boskie
lub ludzkie) jest pierwszym rzecznikiem (porte-parole) nadci¹gaj¹cej nicoci.
St¹d rozwój wiata i ludzkoci zale¿y od „potêgi s³owa” i „potêgi rozmowy”,
rozmowy miêdzy cz³owiekiem a Bogiem, miêdzy cz³owiekiem a cz³owiekiem,
miêdzy cz³owiekiem a wiatem. Rozmowa napêdza rozwój bytu, tak jak milczenie napêdza rozwój nicoci. Istnieje niemal synonim miêdzy rozmow¹ a bytem
i milczeniem a nicoci¹. Brak rozmowy z Bogiem, cz³owiekiem, wiatem powoduje psychologiczn¹, intelektualn¹ i wolitywn¹ nicoæ w cz³owieku. Wówczas
cz³owiek dowiadcza na co dzieñ jak nicoæ wciska siê nie tylko w jego cia³o,
ale w psychikê, intelekt i wolê25.
W gnoseologii Neher g³osi, ¿e cz³owiek poznaje nicoæ w swoim wnêtrzu na
podstawie sprzecznoci z bytem, g³ównie w sytuacjach zderzeñ z nicoci¹.
W trakcie refleksji, jakie towarzysz¹ sytuacjom granicznym zauwa¿a, ¿e nicoæ
towarzyszy³a mu ustawicznie. Gdy cokolwiek tworzy³, tworzy³ jedynie byt kruchy (peut-être26). Nicoæ daje silnie o sobie znaæ, gdy cz³owiek rozwija i systematyzuje poznanie. Gdy tworzy „wiedzê o bycie”, udaje mu siê to do momentu
zetkniêcia siê z nicoci¹. Gdy dowiadczy nicoci, zauwa¿a, ¿e ograniczanie poznania do wiedzy o bycie i ca³a wiedza o bycie ukazuje luki i ¿e „wiedzy o bycie” przeczy „dowiadczenie nicoci”. Z chwil¹ gdy dowiadczy nicoci (np.
mierci), zaczyna równie¿ poznawaæ nicoæ, zaczyna tworzyæ „wiedzê o nicoci”,
24
„Le Silence […] [est] le porte-parole de l’invincible néant. Alors, le Silence tient lieu de
Parole, parce que le Néant est redevenu le lieu-tenant de l’être”. Exil, dz. cyt., s. 69
25
„Le Silence […] [est] le porte-parole de l’invincible néant. Alors, le Silence tient lieu de
Parole, parce que le Néant est redevenu le lieu-tenant de l’être”. Exil, s. 69. Na temat agresywnoci
nicoci mowa w Identité, dz. cyt., s. 88.
26
„Tout ce qui est „peut-être” n’est pas sûr. Nous n’avons dans nos mains que le néant”. Puits,
dz. cyt., s. 129.
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dostrzegaj¹c, ¿e nicoæ jest realna, wszechobecna i wszechw³adna, ¿e ekspansja
nicoci dokonuje siê wed³ug pewnych prawid³owoci. Zderzenie „wiedzy o bycie” z „wiedz¹ o nicoci” wprowadza w cz³owieka nowe mylenie i now¹ strategiê postêpowania polegaj¹c¹ na tym, ¿e, znaj¹c obydwie, potrafi opowiedzieæ siê
za ekspansj¹ lub za zahamowaniem naporu nicoci, ¿e potrafi tworzyæ lub niszczyæ. Zauwa¿a równie¿, ¿e poznanie cz³owieka naznaczone jest ci¹g³¹ wiadomoci¹ nicoci. Ka¿dy cz³owiek zdolny jest dostrzec elementy nicoci, a myliciele, którzy dowiadczyli nicoci i rozwinêli wiedzê o nicoci i okrelili ca³¹
nasz¹ rzeczywistoæ jako fundamentalnie nie-bytuj¹c¹. Zderzenia z nicoci¹ podsuwaj¹ niekiedy nowe spojrzenie na Stwórcê bytu – Boga. Gdy cz³owiek dostrzega kruchoæ bytowania wiata, zauwa¿a, ¿e na wiecie jest wiele rzeczy „na granicy nicoci”, ¿e stworzenie wiata i cz³owieka nie by³o perfekcyjnym aktem
Boga, ¿e kruchoæ stworzenia wiadczy o nieudolnoci Stwórcy, ¿e ten wiat jest
efektem 27-mej próby Stwórcy a, byæ mo¿e, wiat przybierze jak¹ kolejn¹, doskonalsz¹ formê bytowania27. W refleksjach tych jedynym wyjciem cz³owieka
jest proszenie Boga o odpowied na pytanie, dlaczego jego stworzenia s¹ tak
u³omne? Dlaczego Bóg nie zdoby³ siê na perfekcyjne trwanie stworzonych przez
siebie bytów na ziemi? Dlaczego wola boska nie rozci¹ga siê na perfekcyjne
trwanie bytu? Czy¿by Bóg, jako Stwórca, by³ Stwórc¹ u³omnym? Z pewnoci¹
Bóg jest odpowiedzialny za wszelkie z³o wynikaj¹ce z niedopracowania wiata
przez Siebie28.
27
„L’existence tendue. Existence tendue, donc, que celle de l’homme, entre une catastrophe
dont il n’était pas encore le spectateur, et une catharsis dont il est dorénavant l’acteur. Pour comprendre la portée du drame, à la fois dans sa complexité et dans sa simplicité, il faut, avec la Kabbale, ne pas avoir peur de regarder en face le terme ayin (néant) que philosophes et humanistes
manipulent avec étourderie, sans en soupçonnner la charge positive – et, par voie de conséquence,
explosive. Car ayin, ce n’est pas rien : c’est le premier des deux termes qui désignent l’Infini. […]
En effet, selon l’exégèse rabbinique (Beréshit Rabba 9, 4), le monde n’est pas sorti d’un coup de la
main de Dieu. Vingt-six tentatives ont précédé la Genèse actuelle, et toutes ont été vouées à l’échec.
[…] Le monde de l’homme est issu du sein chaotique de ces débris antérieurs; mais il ne possède
lui-même aucun « label » de garantie : il est exposé, lui aussi, au risque de l’échec et du retour au
néant”. Identité, dz. cyt., s. 88.
28
„Le monde de l’homme est issu du sein chaotique de ces débris antérieurs; mais il ne possède lui-même aucun « label » de garantie : il est exposé, lui aussi, au risque de l’échec et du
retour au néant. Identité, s. 88. lambda Donc s’il y a eu échec de l’histoire humaine, c’est qu’il y
a eu échec de Dieu aussi. En quoi ? Dans quelle mesure ? […] Dieu a créé l’homme libre, c’est la
grande thèse de Maïmonide : la liberté, le libre arbitre, c’est l’essence même de l’homme. Donc
l’histoire humaine est une histoire qui s’est faite librement par la volonté humaine. Mais c’est Dieu
qui a voulu que cette histoire soit libre, alors, si cette histoire échoue, le responsable c’est Dieu!
Mais les hommes aussi sont responsables puisqu’ils l’ont faite librement […] C’est un crime commis par l’humanité. Mais c’est peut-être aussi une erreur de Dieu, une faute de Dieu, parce que
pour créer une humanité libre qui puisse aboutir à un Auschwitz, eh bien, il aurait mieux valu alors
ne pas créer cette liberté ! […] Les disciples de Hillel et ceux de Shammay ont discuté plus de
deux ans pour savoir s’il valait mieux que l’homme fût créé ou non. Et la conclusion a été : non!…
Mais le Talmud poursuit: maintenant que l’homme est créé, eh bien, qu’il répare”. Le dur bonheur,
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Najbardziej oryginalnym w¹tkiem Nehera jest jego teoria pragnieñ. Pos³uguj¹c siê teori¹ panpsychizmu29, Neher formu³uje pragnienia nicoci. Bóg stworzy³
wiat z realnie istniej¹cej nicoci, nada³ bytowanie tylko pewnej jej czêci, lecz
pozostawi³ ogromn¹ czêæ nicoci nietkniêt¹. Nicoæ „nienadbudowana” pragnie
zniszczyæ ow¹ kruch¹ nadbudowê, pragnie unicestwiæ delikatn¹ pow³okê bytowania osadzon¹ na tej czêci nicoci, której przysz³o staæ siê „sfer¹ bytowania”.
Drugie pragnienie dotyczy cz³owieka. Rzeczywistoæ uwiadamia cz³owiekowi,
¿e nicoæ atakuje cia³o (choroby, mieræ), psychikê (nicoæ psychologiczna), intelekt (nicoæ intelektualna, nihilizm) i wolê (nicoæ wolitywna, apatia). Strategia pielêgnacji bytu wymaga wysi³ku, bez niego wszystko opada ku nicoci.
Wysi³ku musi dokonywaæ cia³o, psychika, intelekt, wola i rêce. Pragnienia ludzkie przenikaj¹ do zakresu nicoci (jak¹ stanowi nie istniej¹ca jeszcze przysz³oæ),
ale, by nie pozosta³y nicoci¹ lub nie opada³y do niej si³¹ bezw³adnoci, musi
do³o¿yæ wysi³ku. Cz³owiek zdaje sobie sprawê z tego, ¿e bez wysi³ku sam opada
ku nicoci i ¿e pozostanie nicoci¹ w tych zakresach, gdzie nie podejmie wysi³ku. Opieranie siê agresji nicoci jest podstawowym pragnieniem ka¿dego bytu
i w tym celu ma instynkt samozachowawczy. Opieranie siê pragnieniom nicoci
dotyczy nie tylko sfery biologicznej, ale równie¿ psychicznej, wolitywnej i intelektualnej. Najwiêkszym zagro¿eniem jest  wed³ug Nehera  nicoæ intelektualna, czyli nihilizm. Nicoæ atakuje cz³owieka lansuj¹c nihilizm, nonsens i beznadziejnoæ cz³owieka. Cz³owiek opiera siê temu pragnieniu nicoci, stara siê
przeciwstawiæ beznadziejnoci utopiê nieistniej¹cej jeszcze, ale „pogodnej” przysz³oci, lecz bywa, ¿e nicoæ wolitywna blokuje jego dzia³anie, a czêsto powoduje, ¿e mu siê nic nie udaje. Wtedy tworzy w³asn¹ filozofiê, filozofiê na w³asny
u¿ytek, mimo ¿e, jak siê okazuje, jest ona tylko jego w³asna i równie¿ „graniczy” z nicoci¹. Nicoæ intelektualna wdziera siê ró¿nymi sposobami i podpowiada sytuacje paradoksalne sugeruj¹ce „tragizm istnienia”. Tu, by przywróciæ
cz³owiekowi jego postawê wyprostowan¹, musz¹ wkroczyæ filozofia i teologia.
Trzecim pragnieniem nicoci jest opanowanie wiata. Cz³owiek poznaj¹c wiat,
zauwa¿a, ¿e ca³y nasz wiat jest nicoci¹ ontyczn¹, a bytowanie zosta³o mu dane
czêciowo, przygodnie i bez widocznego uzasadnienia. Istnienie wiata i rzeczy
wymaga ci¹g³ej pielêgnacji i wysi³ku ludzkiego. Poznaj¹c historiê myli ludzkiej
dowiaduje siê, ¿e wiat zosta³ stworzony z nicoci, ale dowiadczenie przeczy
temu i dowodzi, ¿e wiat nadal nosi w sobie elementy nicoci i ¿e pozostaje
s. 47-48. „Lorsque le kabbaliste parle de la Création ex nihilo […], il voit […] l’être, surgir non
pas du néant, mais du […] du Créateur Lui-même, qui se retira […] pour faire place au monde.
Dans le passage du néant à l’être […], le Néant est ce vacuum qui constitue en lui-même un espace
divin, ou du moins, un fragment, un reste de l’espace de l’infini Divin. […] Car le rythme de la
tension, c’est la conversion, ou plutôt la reconversion du néant en Dieu […]. L’être, dans l’acte de
la création, était surgi du néant, lieutenant de Dieu”. Tam¿e, s 89.
29
Wszystko co jest, jest o¿ywione i ma pragnienia
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w ci¹g³ym ryzyku powrotu do nicoci. Historia ludzkoci ukazuje mu ci¹g³e
procesy unicestwiania kultur, ludów, jednostek. Czwarte pragnienie nicoci
dotyczy Boga. Nicoæ buntuje siê przeciw bytowi stworzonemu przez Boga. Co
wiêcej, nicoæ pragnie stawiaæ opór samemu Bogu, podpowiadaj¹c cz³owiekowi, ¿e Bóg jest nicoci¹ ontologiczn¹, ¿e nie ma Boga, sugeruje równie¿ pogl¹d o nicoci wiata, uznaj¹c wiat za aprioryczn¹ ideê rozumu ludzkiego.
Zadaniem filozofa jest stawianie na byt. Obowi¹zkiem jest „zagl¹danie” do sfery bytu i odnajdywanie w nim Boga, odrzucanie teorii o „nicoci Boga”, mówienie o Bogu jako gwarancie przetrwania i bytowania oraz ratowanie ludzi
przed nihilizmem.
Etyczne konsekwencje koncepcji nicoci. Pierwsz¹ jest stwierdzenie, ¿e nicoæ jest tak realna jak byt i ¿e jest na przeciwleg³ym biegunie bytu, ¿e miêdzy
procesem ekspansji bytu i nicoci istnieje proces sprzê¿ony, ¿e kreacja bytowania przeciwstawiona jest destrukcji bytowania, ruch bytu  ruchowi nicoci. St¹d
konkluzja etyczna: nale¿y dbaæ o byt, gdy¿ jest bardzo kruchy, nale¿y ci¹gle pielêgnowaæ byt pod ka¿d¹ postaci¹ i wykszta³caæ w sobie odpowiedzialnoci za
byt. Kolejn¹ przes³ank¹ etyki jest teza, ¿e nicoæ jest dla nas trudno poznawalna,
¿e jest przed nami zakryta i stanowi niewiadom¹, podobnie jak procesy ci¹g³ej
aktywnoci nicoci. St¹d konkluzja etyczna: nale¿y rozpoznawaæ nicoæ dlatego, ¿e jest po³¹czona ze z³em. Tu byt jest dobrem i tu nicoæ jest z³em. Z³o jest
równie realne jak dobro, podobnie jak byt i nicoæ. Rozpoznawanie „wciskania
siê” nicoci jest rozpoznawaniem „wciskania siê” z³a. Kolejn¹ uwag¹ jest spojrzenie na nicoæ jako na etap rodzenia siê nowoci. Bytowanie jest wymienne,
jedne byty gin¹, drugie powstaj¹. Etap nicoci mo¿e byæ „nicoci¹ energetyczn¹”, etapem porednim i zal¹¿kiem nowego bytu. Konkluzj¹ etyczn¹ jest informacja, ¿e wkraczanie nicoci mo¿e zapowiadaæ nowy byt. Dalej, nicoæ powinna
staæ siê inspiracj¹ motoryczn¹ cz³owieka. U jej podstawy le¿y za³o¿enie, ¿e
wszelkie bytowanie jest kompozycj¹ pewnych ewentualnoci, któr¹ cechuje przygodnoæ. Cz³owiek ma szansê wp³ywania na niektóre procesy kreacji i unicestwiania. St¹d powinien postêpowaæ rozs¹dnie, rozumnie i kierowaæ siê wiat³em
wy¿szym. Chc¹c rozeznaæ siê we w³aciwej kreacji, tzn. tworzeniu bytów korzystnych, i w³aciwej annihilacji, nale¿y przyj¹æ wiarê w Boga. Wierze powinna towarzyszyæ odwaga: we wszelkiej kreacji bytu nale¿y widzieæ sprzymierzeñca w Bogu. (5) Egzystencjaln¹ istot¹ cz³owieka s¹ jego pragnienia, st¹d etyka
rozpoczyna siê od pragnieñ. Bez pragnienia trwania, bez pragnienia stawiania
oporu nicoci, cz³owiek bêdzie pragn¹³ unicestwiaæ. St¹d konkluzja etyczna: nale¿y kszta³towaæ w sobie pragnienia zachowania i pielêgnowania bytu, wzmacniania, chronienia istniej¹cego bytu (¿ycia) w³asnego, innych ludzi i przyrody.
Nale¿y równie¿ skupiæ siê nad tworzeniem nowych i doskonalszych bytów. Zasada ta powinna byæ punktem wyjcia pedagogiki.
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5. NICOÆ W INTERPRETACJI FILOZOFÓW BLISKIEGO
I DALEKIEGO WSCHODU
Interesuj¹ce s¹ koncepcje nicoci wypracowane na Bliskim Wschodzie, na
przyk³ad w judaizmie30 i na Dalekim Wschodzie. Wspó³czeni myliciele powo³uj¹ siê niekiedy na cytaty o nicoci pochodz¹ce z tej tradycji.
a) W hinduizmie kategoriê nicoci rozwija najsilniej filozofia adwajty,
a w niej szkó³ wedanty, która zosta³a wypracowana przez Gaudapadê (pocz. VIII w.)
i rozwiniêta przez ankara (VIII/IX wiek)31. Wed³ug tej szko³y, wiat jest nierealny, a poznanie ludzkie  iluzyjne; realnie istnieje tylko brahman i atman. Brahman pojmowany jest jako bezosobowy, absolutny duch bêd¹cy ostatecznym
i jedynym fundamentem bytu, za atman jako dusza ludzka. Etyka adwajty skupia siê na postulacie stopienia siê atmana z brahmanem, a za warunek tego zjednoczenia uwa¿a wyzbycie siê niewiedzy (awidja), miêdzy innymi o realnoci
wiata. Zjednoczenie cz³owieka z brahmanem (gdy atman jest brahmanem)
umo¿liwia cz³owiekowi przekroczenie rzeczywistoci zjawiskowej, a cz³owiek
osi¹ga wtedy doskona³¹ wolnoæ (moksza)32. wiat zewnêtrzny nie jest prawdziwy, poznanie empiryczne jest jedynie ni¿sz¹ i praktyczn¹ form¹ poznania. ankara uznaje trzy poziomy poznania i bytu: absolutnego, empirycznego i iluzyjnego. Wed³ug poznania absolutnego, jedynym bytem realnym jest brahman, a jako
to¿samy z atmanem, jest jednorodn¹ i wszechobecn¹ Jani¹ Wszechwiata. wiat
rozwin¹³ siê z cz¹stki brahmana w przemianie nie-rzeczywistej, rozumianej jako
powstanie nie-realnego skutku z realnej przyczyny. Nierealnoæ wiata nie oznacza jego ca³kowitego nie-powstania, lecz realnoæ niezupe³n¹, wzglêdn¹ w stosunku do pe³nej realnoci brahmana.
b) W tradycji buddyzmu pytanie o nicoæ wyros³o z antropologiczno-kosmologicznej samowiadomoci buddyzmu, która znalaz³a najpe³niejszy wyraz
w tradycji mahajany, choæ faktycznie by³a obecna ju¿ w buddyzmie pierwotnym.
Dzi zagadnieniem nicoci zajmuj¹ siê g³ównie filozofowie ze szko³y za³o¿onej
przez K. Nishida w Kyoto (S. Hisamatsu i K. Takeuchi33), siêgaj¹c zarówno do
róde³ pierwotnego buddyzmu, jak i do tradycji mahajany (Nagard¿una). Najbardziej znan¹ wspó³czesn¹ koncepcjê nicoci opracowa³, nale¿¹cy do tradycji bud-

Por. J. Ochmann: Nicoæ realna w teologii, filozofii i mistyce ¿ydowskiej (w druku).
ankara (788-820) – filozof i reformator religijny.
32
K. Cammann, Das System des Adwaita der Lehre Prahasatmans, Wien 1965; Religia. Encyklopedia PWN, t. I. s. 62-63. Self-realization [Brahmaanubhava]. The Advaitic perspective of
Sankara, ed. Vensus A. George Washington, The Council for Research in Values and Philosophy,
2001; Sherma Chandradhar, The Advaita Tradition in Indian Philosophy. A Study of Advaita in
Buddhism, Vedanta and Kashmira Shaivism, 2007, Delhi, Motilal, Banarsidass.
33
The global environment, 1991, BJ A 11167.
30
31
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dyzmu japoñskiego, Niszida Kitaro (1870-1945)34. Cech¹ charakterystyczn¹ jego
filozofii jest podkrelenie realnoci nicoci i jej podzia³ na absolutn¹, wzglêdn¹
i paradoksaln¹. Nicoæ wystêpuje tu jako kategoria ontologiczna, teologiczna
i logiczna. Nicoæ ontologiczna zawiera w sobie nicoæ absolutn¹ i wzglêdn¹.
Pierwsza jest toposem „absolutnie sprzecznej to¿samoci bytu”, w której tkwi potencjalnie byt i nie-byt. Druga jest nie-bytem, obejmuje wszystko to, co nie jest
bytem, co nie sta³o siê bytem i nie stanie siê bytem. Nicoæ wzglêdna powsta³a
z nicoci absolutnej, która nie wyda³a bytu, jest nicoci¹ równie realn¹ jak byt,
jest wiêc de facto nie-bytem. Jednak jest wzglêdna, poniewa¿ jej drugie oblicze
obejmuje byty, którym mog³o siê przydarzyæ zaistnieæ35. Fakt, ¿e co siê sta³o lub
nie sta³o, ¿e co jest bytem lub nie-bytem, zale¿y od Boga. W ten sposób z nicoci absolutnej powsta³ byt jako alternatywa nie-bytu (nicoci wzglêdnej). Jako kategoria teologiczna, nicoæ wystêpuje jako synonim Boga. Bóg jest nicoci¹ absolutn¹, w której mieci siê potencjalnie byt i niebyt. W tym sensie Bóg jest paradoksem absolutnie sprzecznych to¿samoci bytu i niebytu. Nicoæ paradoksalna
jest kategori¹ ontologiczno-logiczn¹, poniewa¿ zak³ada sprzecznoæ jako warunek istnienia i okrela rzeczywistoæ jako to¿samoæ absolutnie sprzeczn¹. Teoria nicoci Kitary jest jednym z tematów jego nihilizmu paradoksalnego (paradokso-logicznego), opartego na logice sprzecznoci paradoksu. Rzeczywistoæ
jest tu nieuchwytna z podmiotowego punktu widzenia, gdy¿ zawiera równoczenie negacjê i afirmacjê.
c) W tradycji taoizmu wspó³czeni myliciele chiñscy nawi¹zuj¹ do Ksiêgi
dao te king, nazywaj¹c j¹ ksiêg¹ na temat nicoci36, ³¹cz¹ filozofiê (daojia) z teologi¹ (daojiao) i etyk¹. Równie¿ tu nicoæ oznacza nierealnoæ wiata. Realna jest
jedynie pierwsza przyczyna wszelkiego bytu – wszechobejmuj¹ce Dao. Celem
cz³owieka jest powrót do Dao i przebywanie w Dao. Powrót ten dokonuje siê
przez odwrócenie siê od nierealnego wiata (nicoci) drog¹ odrzucenia zwi¹zanych z nim konwencjonalnych pojêæ i wartoci, bêd¹cych ród³em lêku, cierpienia i zniewolenia. Mêdrzec, który uzna³ nierealnoæ wiata, stosuje metodê dzia34
Niszida Kitaro (19 V 1870–7 VI 1945) powiêci³ temu zagadnieniu dzie³a: Intelligilibility
and Philosophy of Nothingness, Westport 1973; oraz Nothingness and the Religious Worldview,
Honolulu 1987. Na temat Nishidy por. A. Kozyra, Filozofia nicoci Nishidy Kitaro, Warszawa 2007,
s. 287, szczególnie s. 39-41, 123-125; tego¿, Filozofia Zen, Warszawa 2004, szczególnie s. 281297; E. Robert Carter, The Nothingness of God, New York 1987.
35
Np. móg³ zaistnieæ pokój w latach 1939-1945, a de facto zaistnia³a II wojna wiatowa. Byty
te nazywano w XVI-to i XVII wieku – futuribilia.
36
Religia. Encyklopedia PWN, t. s. 230-231. Por. Ph. Rawson, I. Legeza, Tao. Die Philosophie von Sein und Werden, München-Zürich 1974; por. M. Religa, Krótka historia filozofii chiñskiej, Warszawa 2001, s. XXIX, s. 409; tego¿, Wczesne pimiennictwo chiñskie, Warszawa 2004,
s. 171; B. Togorov, Ch. Hansen, Taoizm, Poznañ 2003; M. Dziwisz, Taoizm, 1988; M. Darga, Taoizm i Konfucjanizm. M. Weber, Kraków 2000. G³ównymi tekstami taoizmu filozoficznego s¹: Daode jing, Zhuangzi, Huainanzi i Liezi.
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³ania zgodnego z natur¹ rzeczy, dzia³ania wzorowanego na Dao, czyli zasadê niedzia³ania (wuwei), wyrzekaj¹c siê tym samym motywów utylitarnych, egoistycznych i jednostkowych.
*
Pogl¹dy Heideggera i Sartrea wyrastaj¹ z nihilizmu i obydwaj zaliczani s¹
do trzeciej fazy nihilizmu37, podczas gdy pogl¹dy Weltego i Nehera stanowi¹ reakcjê na nihilizm. Heidegger wychodzi z za³o¿enia, ¿e nicoæ istnieje i ukazuje
siê wszêdzie tam, gdzie jest byt. Cz³owiek czuje otaczaj¹c¹ go nicoæ, dowiadcza jej i boi siê jej. W póniejszych dzie³ach Heidegger nie rozwija w¹tku lêku
przed nicoci¹, lecz podkrela fakt odczuwania obecnoci nicoci. Sartre równie¿
wyrasta z nihilizmu, gdy twierdzi, ¿e nicoæ jest w bycie i gdy twierdzi, ¿e jest
immanentn¹ struktur¹ bytu. Nicoæ jest wprawdzie czym odrêbnym ni¿ byt, ale
tkwi w nim jak robak. Nicoæ jest w³¹czona w ¿ycie cz³owieka (ujawnia siê dziêki wolnoci cz³owieka, wkracza w przesz³oæ i przysz³oæ cz³owieka), a nawet
w wiadomoæ cz³owieka. W pogl¹dach obydwu istnieje wiele wypowiedzi
zbie¿nych z wypowiedziami przedstawicieli drugiego okresu nihilizmu, zw³aszcza Schopenhauera i Nietzschego. Artur Schopenhauer38 g³osi³, ¿e nicoæ jest
zasad¹ wszystkich rzeczy i sprzeciwia siê jej tylko „wola ¿ycia”. Nicoæ stoi
powy¿ej Boga, nicoæ, co podj¹³ Heidegger, jest czym prywatnym, nale¿¹cym
do bytu i osadzonym na bycie. Friedrich Nietzsche39 zwróci³ uwagê na to, co
przez nicoæ jest oznaczane. Kategoria ta s³u¿y³a mu do krytyki religii i do dawania przecz¹cych odpowiedzi na pytania dotycz¹ce sensu ludzkiego ¿ycia. Tym
samym nicoæ przybra³a cechy, które dotychczas przys³ugiwa³y bytowi, okaza³a
siê czym wszystko ogarniaj¹cym, uprzednim wobec tego, co istnieje, podtrzymuj¹cym wszystko, co jest. Sprzeciwia siê jej tylko „wola mocy” i z niej jako
z „nicuj¹cej nicoci” bierze siê „wiêty pocz¹tek”. W ten sposób nicoæ jest
wstêpnym etapem nowej formy. Nale¿y chcieæ raczej nicoæ ni¿ nic.

37
Pierwszy etap nihilizmu by³ reakcj¹ na pogl¹dy Kanta i filozofii idealistycznej (g³ównie
Jacobiego). G³osili go: L. Tieck, F. Holderin G. Buchner, Jean Paul, F. Schlegel, M. Stirner,
K. Gutzkow, A. Schopenhauer, F. Nietzsche. Drugi etap stanowili: H. Cohen, F. Rosenzweig. Por.
Historisches Wörterbuch der Philosophie (ed. J. Ritter, K.Grünter), Basel 1992, Band VII, s. 829836. M. Heidegger, Nietzsche, t. 2, Warszawa 1999; F. Nietzsche, Ecce homo. Jak siê staje – kim
siê jest, Kraków 2003; ten¿e, Zmierzch bo¿yszcz czyli jak filozofuje siê m³otem, Kraków 2004; Nihilizm – dzieje, recepcja, prognozy, red. S. Gromadzki, Warszawa 2001.
38
A. Schopenhauer (1788-1860) wiat jako wola i przedstawienie (1819, pl.1994/95) i Metafizyka ¿ycia i mierci. W poszukiwaniu m¹droci ¿ycia (1831, Parerga und Paralipomena, pl. 2002).
Najskrajniej rozwin¹³ jego pogl¹dy Giacomo Leopardi (1798-1837).
39
Nietzsche: Narodziny tragedii czyli Hellenizm i pesymizm (1872, pl.2004) i Wola mocy: próba przemiany wszystkich wartoci (1888, pl.2003). Nihilizm antyteistyczny propaguje negacjê istnienia Boga. Nihilizm aksjologiczny akcentuje negacjê istnienia niezmiennych wartoci.
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Pogl¹dy Weltego i Nehera pe³ni¹ odwrotn¹ funkcjê, stanowi¹ wyrany apel
do odwrotu od nihilizmu i zawieraj¹ wyrany cel odbudowy optymizmu,
w zwi¹zku z czym obfituj¹ wieloma konsekwencjami etycznymi i terapeutycznymi. Obydwie koncepcjê pos³uguj¹ siê religi¹. Welte wystêpuje z pozycji katolickiej, Neher  z pozycji ¿ydowskiej. Obaj uwa¿aj¹, ¿e nihilizm (zw³aszcza po
II wojnie wiatowej) stanowi najwiêksze z³o ludzkoci wymagaj¹cej leczenia.
Optymizm Nehera40 jest równoleg³y do pesymizmu Heideggera, a jego egzystencjalizm posiada, w odwrotnoci do Sartrea, wydwiêk optymistyczny. Optymizm, jako postulat i zadanie filozofii, pojawia siê równie¿ u wielu innych mylicieli (np. u G. Marcela, J. Moltmanna), zbie¿ny jest z optymizmem utopijnym
Ernsta Blocha41, dla którego nicoci¹ jest obiektywna mo¿liwoæ przysz³oci,
wymagaj¹ca poszukiwania. Utopia jest têsknot¹ za tym, co jeszcze jest nicoci¹.
Podobna koncepcja nicoci pojawia siê (w sposób mniej wyrany i marginalny)
równie¿ na warsztacie innych filozofów. Tak np. Paul Tillich42 zaj¹³ siê fenomenologiczn¹ analiz¹ bytu i nicoci, g³osz¹c pogl¹d, ¿e istnieje niebyt i ¿e jest on
w sta³ej relacji do bytu, ¿e wystêpuj¹ razem i pozostaj¹ w relacji dialektycznej,
staj¹c siê dwoma mo¿liwociami istnienia. W dziele pt. Mêstwo bycia pisze: Byt
zawiera siebie i niebyt… Byt posiada niebyt wewn¹trz siebie jako to, co jest
wiecznie obecne i wiecznie przezwyciê¿ane w procesie boskiego ¿ycia. Weltego,
Nehera i Tillicha ³¹czy równie¿ fenomenologiczna analiza bytu i nicoci. Z kolei
Max Scheler43 g³osi³ pogl¹d, ¿e byt jest obok nicoci oraz ¿e nicoæ i byt krocz¹
razem: Bycie ka¿dego bytu jawi siê jako wiecznie zdumiewaj¹ca przes³ona
otch³ani absolutnej nicoci. W ka¿dym bycie, o ile jest on bytem skoñczonym, po³¹czone s¹ byt i nicoæ.
Wspó³czesne europejskie koncepcje nicoci nie s¹ kontynuacj¹ ani renesansem dawnych europejskich koncepcji nicoci. Wobec tradycji europejskiej, dwudziestowieczne koncepcje nicoci wykazuj¹ rzadko podobieñstwo werbalne,
a je¿eli siê pojawiaj¹, to wypowiedzi te s¹ zbie¿ne przypadkowo i u¿yte w innym kontekcie. Dwudziestowieczne ujêcie jest nowe i inne ni¿ poprzednie, a filozofowie tego okresu zaledwie wspominaj¹ je, ale do nich nie nawi¹zuj¹44. Daleki Wschód, z kolei, jest w Europie powszechnie nieznany i psychicznie obcy,
korzystaj¹ z jego pogl¹dów na temat nicoci zaledwie nieliczni filozofowie i mi40
U Weltego krytyka nihilizmu znajduje siê w Filozofii religii (dz. cyt., s. 69, 72) i w O ró¿nych znaczeniach nicoci (s. 105-107), a krytyka ateizmu w Filozofii religii (s. 156), Der Atheismus (1978). U Nehera krytyka nihilizmu znajduje siê w: Puits de l’exil (s. 158) i Identité (s. 186).
41
G³ównymi dzie³ami Ernsta Blocha (1885-1977) s¹ Vom Geist der Utopie (1918, MünchenLeipzig, s. 323) i Das Prinzip Hoffnung (t. 1-3, 1954-9, 1979, Frankfurt).
42
P. Tillich (1886-1966) w dziele Mêstwo bycia (1952, pol. 1983).
43
M. Scheler (1874-1928) w dziele: Die Stellung des Menschen in Kosmos (1928).
44
Historisches Wörterbuch der Philosophie, dz. cyt., Band VII, s. 806-829. Has³o: „Nichts,
Nichtseinendes”.
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stycy. G³ówne za³o¿enie o nierealnoci wiata i o iluzyjnoci naszego poznania
jest trudne do przyjêcia po fali trzech spojrzeñ na pozytywizm i przy panuj¹cej
atmosferze realizmu.
Fakt zainteresowania siê nicoci¹ we wspó³czesnej filozofii, i to w wielu krêgach kulturowych, powinien byæ zauwa¿ony. W ca³ej historii filozofii mówiono
na temat nicoci, ale mówiono inaczej. Obecne refleksje rozwijaj¹ je w metafizyce, ontologii, teologii, gnoseologii, aksjologii i etyce i podpowiadaj¹, ¿e nicoæ
kryje w sobie wiele przes³anek pogl¹dów nowych. Tak na przyk³ad dotychczas
uwa¿ano, ¿e pojêcie bytu jest nieprzekraczalne. Tez¹ autora jest wykazanie, ¿e
przekroczenie zakresu bytu jest dla wiedzy ludzkiej niezwykle cenne, poszerza
zakres wiedzy ludzkiej i obfituje w wielu dotychczas niedostrzeganych postulatach etycznych, wchodzi szeroko w zakres pojêcia mistyki.

ABSTRACT
Nothingness is a multifaceted problem. The basic difficulty connected with it emerges in the
philosophy of language, as it hardly possible to name and find an appropriate term for that which
does not exist. The problem proper arises when we are to justify nothingness, to support its fact in
a rational, and at least partly, also in a scientific mode.
Reflection on nothingness is taken up today in six cultures: in the philosophical thought of the
West (Heidegger, Sartre, Welte, Neher), in Jewish theology, in Christian theology, and in Hinduistic,
Buddhist and Taoistic thought. In each of those traditions the issue of nothingness is associated
with a different context. In the West it is considered philosophically in ontology, where it serves to
explain the problem of being (Heidegger) or to contradict what is considered as being (Nietzsche).
In theology nothingness manifests itself in several contexts: in connection with the doctrine of
creation out of nothingness (creatio ex nihilo), where it appears as that which did not exist
previously or as that which might have existed but from a later perspective is defined as nothingness
“with respect to what is at present” and when God is considered to be Nothingness.

Key words
nothingness, nihilism, philosophy, ontology, soteriological theology, Advaita philosophy,
Chinese Taoism, Buddhism, Mahayana tradition, Heidegger, Sartre, Welte, Neher
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Ró¿ne p³aszczyzny jêzykowe mylenia  mówienie o Bogu
w filozofii i teologii
Different Linguistic Planes of Thinking  Speaking about God in Philosophy and Theology

P³aszczyzny jêzykowe to obrazowa metafora, a obecne w tytule sformu³owanie sprawi³o, i¿ zobaczy³em te p³aszczyzny w taki oto sposób:

Na czym zatem polega moje zadanie? Jako kiepski matematyk, którym jestem, mogê powiedzieæ tylko tyle: musia³bym podaæ wspó³rzêdne, tudzie¿ matrycê, która opisuje ka¿d¹ z p³aszczyzn i pokazaæ w ten sposób, gdzie le¿¹ te
p³aszczyzny oraz ¿e nie maj¹ ¿adnego punktu wspólnego. Powinienem tak¿e
dowieæ, dlaczego tego punktu wspólnego nie posiadaj¹. Wówczas zrealizowa³bym moje zadanie i jasno ukaza³ odmiennoæ ich obydwu.
Mój wyk³ad nie trwa³by jednak d³ugo, a p³aszczyzny by³yby od siebie jednoznacznie oddzielone. W tym cis³ym rozdzieleniu teologii i filozofii odnaleæ
mo¿na tak¿e ci¹g³¹ pokusê duchowej historii chrzecijañstwa. Owa tendencja do
ca³kowitego odró¿niania teologii od filozofii czêsto wyra¿ana jest s³owami Tertuliana: Có¿ ma wspólnego Jerozolima z Atenami? Nic! Wykszta³cony wiat
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filozoficzny helleñskiego antyku i Dobra Nowina g³oszona przez galilejskich
rybaków nie toleruj¹ siê wzajemnie.
Innym s³ynnym wiadkiem tej niemo¿liwoci pogodzenia i radykalnej odrêbnoci obydwu wymiarów jest Blaise Pascal, którego nawrócenie zawiera siê s³owach: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba  a NIE Bóg filozofów. Jest to wyznanie
tak zwarte, i¿ mieci³o siê na kartce, któr¹ Pascal po swoim nawróceniu mia³
zawsze przy sobie; wyznanie zasadniczej niemo¿liwoci pogodzenia dwóch
z gruntu ró¿nych sposobów mówienia o Bogu.
Mamy tak¿e do czynienia z teologiem takim jak Karl Barth, który nie pozwala³ na ¿aden dostêp do Boga od do³u, od strony naturalnego, stworzeniowego rozumu. Filozoficzna mowa o Bogu, a zatem uprawianie teo-logii, stanowi³a w jego opinii  jak wypowiedzia³ siê kiedy w analogicznej kwestii  absurdaln¹ próbê pompowania z do³u do góry stêch³ej wody ze zbiornika, podczas gdy
w³anie z góry sp³ywa na nas najczystsza ródlana woda. Ow¹ skrupulatnie zachowywan¹ przestrzeñ pomiêdzy tymi p³aszczyznami, które w ¿adnym punkcie
siê do siebie nie zbli¿aj¹ i wszêdzie s¹ od siebie sterylnie oddzielone oraz w pe³ni równolegle, Barth w swym klasycznym tekcie, czyli w Licie do Rzymian,
okrela mianem regionu polarnego, b¹d szczeliny lodowca. Od ludzkiego
mylenia nie ma przejcia, nie ma nawet najmniejszego zbli¿enia do sfery objawiaj¹cej siê wy³¹cznie w ³asce. Finitum non capax infiniti, powiedziane jest
u Bartha; ograniczony ludzki rozum naturalny nie jest zdolny uchwyciæ tego, co
nieograniczone i Boskie. Tym samym nie istniej¹ ¿adne punkty przeciêcia, b¹d
zaczepienia, pomiêdzy mow¹ o Bogu” w filozofii i teologii. Jednak¿e dzieje
myli zachodniej i chrzecijañstwa kroczy³y inn¹ drog¹. Drogê te chcia³bym naszkicowaæ tutaj w doæ zawrotnym skrócie, by na koñcu dowieæ, ¿e w³anie ta
droga by³a drog¹ po¿yteczn¹.
Powróæmy jednak do naszego obrazu. A gdyby tak  jak brzmi moja teza 
obydwie te p³aszczyzny nie tyle przebiega³y obok siebie czy te¿ ponad sob¹, lecz
krzy¿owa³y siê, to wówczas w punkcie ich przeciêcia powstaje linia, a mówi¹c
cilej odcinek. U¿ywaj¹c kategorii geometrycznych mamy tu do czynienia
z prost¹  ale jeli siê jej przyjrzymy, to stwierdzimy, i¿ linia ta a¿ tak prosta nie
jest.
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Narysowanie owych rozga³êzieñ i zakrêtów wymaga³oby referatu dotycz¹cego prawie dwóch tysiêcy dziejów ducha, a to z pewnoci¹ zajê³oby wiêcej czasu. Mo¿na jednak przynajmniej okreliæ punkt wyjcia oraz kilka innych wa¿nych punktów na owej linii, która definiowana jest w³anie jako po³¹czenie filozoficznej i teologicznej mowy o Bogu.
Teologia nieodmiennie interpretuje to jako wype³nienie siê mylenia filozoficznego: ju¿ na samym pocz¹tku tej linii, ok. 150 r. po Chrystusie, Justyn Mêczennik opiera siê na przedchrzecijañskim myleniu filozoficznym. Pojêciem
kluczowym jest u niego logos, S³owo, które zgodnie z Ewangeli¹ Janow¹ by³o
na pocz¹tku, S³owo, które by³o u Boga i by³o Bogiem. Logos ten sta³ siê cia³em
i mieszka³ miêdzy nami. Logos to tak¿e pojêcie kluczowe filozofii stoickiej
oraz (redniego) platonizmu tych czasów; to tak¿e kluczowe pojêcie w myli
¿ydowskiego filozofa Filona. Zdaniem Justyna, ich filozofia zawiera ju¿ sporo
prawdy o Bo¿ym S³owie, którego pe³niê otrzymali w udziale dopiero chrzecijanie. Tysi¹c lat póniej Abelard bêdzie twierdzi³, ¿e chrzecijanie jako rz¹dcy boskiego Logosu s¹ do cna logikami, a jako mi³onicy Sofii, Bo¿ej M¹droci, oni
tak¿e s¹ powo³ani do filozofowania. My, chrzecijanie, wierzymy i nauczamy,
a nawet nasze zbawienie zale¿y od tego, ¿e filozofia, to znaczy d¹¿enie do prawdy, oraz religia nie s¹ od siebie oddzielone, powiedziane jest u Augustyna (De
vera religione V, 8). Bardziej znanym od tej sentencji jest jego wyznanie z Wyznañ (VII), w którym to Augustyn zawiadcza, i¿ znalaz³ u platoników wiele
prawdy o Bogu, jakkolwiek brak u nich oddania chwa³y Jego ³asce.
P r o g r a m a t y c z n i e zatem chrzecijañstwo nie obawia³o siê nakreliæ takiej linii. Przyjrzyjmy siê teraz en detail tej linii, która per definitionem sk³ada
siê punktów, przynale¿¹cych w równym stopniu do mylenia filozoficznego, jak
i teologicznego.
Punkt taki, pochodz¹cy z teologii, zawarty jest w dogmatycznym rozwoju
wczesnego chrzecijañstwa. Formu³uj¹c to doæ oglêdnie, rzec mo¿na, ¿e np. dogmaty pierwszych soborów oferuj¹ nam co na kszta³t (ponownego) sformu³owania nowiny chrzecijañskiej w jêzyku ówczesnej filozofii. Mowa tam o jednoci, równoci czy te¿ podobieñstwie istoty Syna i Ojca, b¹d te¿ o dwóch naturach w jednej osobie. Ousia, homousios, hypostasis, prosopon  tak zw¹ siê te
pojêcia, o które tu chodzi  ¿adne z nich nie jest pochodzenia biblijnego, wszystkie one pochodz¹ z podrêcznikowej filozofii tej epoki, a jednak s³u¿¹ wyjanieniu kwestii teologicznych. W tym przypadku mylenie pos³uguje siê istniej¹cymi ju¿ kategoriami filozoficznymi, kategoriami metafizycznymi, które  przy
za³o¿eniu pewnego przesuniêcia  przet³umaczyæ mo¿emy jako pojêcie bytu,
istoty, substancji, osoby czy te¿ natury. Jak widaæ jest to s³ownictwo, które nie
by³o zadomowione ani w Ewangeliach, ani w pismach Paw³owych.
Z perspektywy dziejów ducha i z perspektywy religioznawstwa nale¿y jed-
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nak zapamiêtaæ, ¿e chrzecijañstwo przyswoi³o sobie pojêciowoæ greckiej filozofii w celu formu³owania, vulgo dogmatyzacji, swych w³asnych przekonañ,
uczyni³o z niej swoj¹ tubê. Poniewa¿ chrzecijañstwo jako przemylane, aczkolwiek kontrowersyjne przes³anie, wykszta³ci³o strukturê swego urzêdu nauczycielskiego w miejscu i czasie rozwoju myli hellenistyczno-pónoantycznej, to
w sposób poniek¹d naturalny dla sprecyzowania w³asnego wyznania siêga³o do
wszystkich rodków, jakie oferowa³a jej duchowa kultura.
Lustrzanym odbiciem tej tendencji jest Boecjusz, który ok. 500 r. rzuca na
chrzecijañstwo wiat³o filozoficznej nauki o Bogu. W sposób ca³kowicie zamierzony i jednoznaczny opuszcza on w swych tzw. traktatach teologicznych odwo³ywanie siê do Pisma; centralne dogmaty chrzecijañstwa, Trójjedynoæ Boga
oraz w pe³ni ludzka i w pe³ni boska osoba Chrystusa zostaj¹  jakbymy to dzisiaj powiedzieli  wygenerowane z pojêciowoci logiki. Boecjusz daje sobie radê
bez odwo³ywania siê do jakiegokolwiek biblijnego obrazu czy cytatu. A w swej
najbardziej osobistej spucinie, w O pocieszeniu jakie daje filozofia, umieszcza
majestatyczn¹ modlitwê, jako ¿e b³agaæ musimy Ojca wszech rzeczy. Powiedziane tam jest:
Ty, który wiatem rz¹dzisz odwiecznym rozumem,
Stwórco nieba i ziemi, co ka¿esz czasowi
Biec od wieków, sam bez ruchu, ruch wiatom nadajesz (…).
Zalnij Twym blaskiem, bo ty jest pogod¹,
Ty b³ogim spoczynkiem dla zbo¿nych (…)
(Consolatio, Ksiêga trzecia, 9. IX).1
Nie brzmi to i nie brzmia³o podejrzanie w uszach chrzecijan, a dzie³o Boecjusza sta³o siê w redniowieczu bestsellerem. A przecie¿ ju¿ na poprzednim
prze³omie tysi¹cleci, ok. 1000 roku, przenikliwy opat Bovo z Korvey przestrzega³, ¿e nie chodzi tutaj o myl chrzecijañsk¹, lecz tak naprawdê pogañsk¹, ¿e
jest to poniek¹d koñ trojañski Greków wprowadzony w sam rodek duchowoci
chrzecijañskiej teologii. Ma on poniek¹d racjê, jako ¿e ten, kto sam bez ruchu,
ruch wiatom nadaj[e], przypomina Arystotelesowskiego boga. Czy opis ten jest
zatem faktycznie niechrzecijañski b¹d antychrzecijañski?
Dalej w tekcie Boecjusz modli siê nastêpuj¹co: Sam najpiêkniejszy, wiat
piêkny w myli kszta³tujesz,/ W podobnym sobie obrazie go tworz¹c (tam¿e). Jest
to mówienie o Bogu na sposób cile platoñski: Bóg to czyste piêkno, w którym
wszystkie inne rzeczy, dziêki swej formie, maj¹ udzia³ oraz które rzeczom doczesnym nadaje odwiecznie kszta³t. Formy, które z bezkszta³tnej materii czyni¹
sto³y, ludzi, krzes³a, samochody, istnia³y najpierw w Bo¿ym umyle, a nasza rze1

Boecjusz, O pocieszeniu jakie daje filozofia, t³um. W. Olszewski, Warszawa 1962, s. 70n.
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czywistoæ to ich odbicie, obraz, lad b¹d cieñ. Bóg jest Artyst¹, którego nieskoñczone stwórcze mo¿liwoci ujawniaj¹ siê i wyra¿aj¹ w rzeczywistoci naszego stworzeniowego wiata. W takim myleniu zawiera siê model wyznaczaj¹cy sposób mylenia o relacji istniej¹cej pomiêdzy Stwórc¹ a stworzeniem. Pos³ugiwa³o siê nim wielu mylicieli chrzecijañskich na czele z Augustynem, który stanowi najistotniejszy punkt na linii, któr¹ krelê jako miejsce przeciêcia siê
filozoficznej i teologicznej mowy o Bogu.
Oczywicie Bovo ma racjê: to równie¿ nie znajduje siê w Biblii i z tego te¿
wzglêdu Boecjusz, przed nim Augustyn, a po nim Bonawentura, nie s¹ chrzecijañscy, b¹d te¿ nie s¹ specyficznie chrzecijañscy. Bóg jako nieskoñczony potencja³ stwórczej formy d³ugo przed Jezusem Chrystusem zajmowa³ umys³y filozofów, a w tym przypadku tak¿e je uskrzydla³. Wyobra¿enie Boga jako Siewcy
form, który udziela siê bezinteresownie i jak ojciec towarzyszy swym dzieciom
w ¿yciu, by ostatecznie przywo³aæ ich z powrotem do siebie, siêga daleko w g³¹b
czasów antycznych. wiadectwa tego odnajdujemy, jak ju¿ wspomnielimy,
u Platona, w Hymnie do Zeusa stoika Kleantesa, pisze o tym tak¿e bardzo obszernie Plotyn. Wszyscy oni nie s¹ chrzecijanami, a jednak chrzecijañstwo
przyswoi³o sobie te obrazy, przestudiowa³o i zastosowa³o owe modele. Myli ono
o Bogu w³anie w tych kategoriach. Odmiennie ni¿ jego siostrzane religie, judaizm i islam (przynajmniej o tyle, o ile mi o tym wiadomo), chrzecijañstwo i jego
teologia chêtnie przyswoi³o sobie te przedchrzecijañskie i pozachrzecijañskie
obrazy i opisy Boga, które w ¿adnym razie nie pochodz¹ z Biblii. Ponadto
w przeciwieñstwie do islamu, nigdy w sposób konsekwentny i wiadomy od nich
nie odesz³o. Byæ mo¿e w³anie te zwi¹zki stanowi¹ o to¿samoci chrzecijañstwa.
Z perspektywy greckiej, to w³anie platonizm ze swymi odmianami i swym
trwa³ym wp³ywem nakreli³ tê liniê. Mówi¹c precyzyjniej, w ramach owej platoñskiej linii w ca³ym szeregu przekonañ, co do których panuje powszechna zgoda, spotykaj¹ siê ze sob¹ sfery mylenia greckiego i biblijnego. Ponadto sk³aniaj¹ siê one ku sobie w wielu wspólnie kultywowanych obrazach. Niektóre z tych
obrazów ju¿ wymieni³em; jest to Bóg jako rzebiarz wiata, skarbiec prawdy,
pierwowzór piêkna, ojciec rzeczy, siewca  wszystko to znajdziemy w dziwnym
pomieszaniu ju¿ u Boecjusza, przez co nie bêdzie ju¿ mo¿na stwierdziæ, co z tego
jest pogañsko-greckie, a co biblijno-chrzecijañskie.
Nie wszystko jednak odbywa³o siê tak g³adko. Augustyn musia³ w oparciu
o teologiê bieg³¹ w myleniu biblijnym poddaæ korekcie tendencjê platonizmu do
tego, by pojmowaæ materiê jako samodzieln¹, równ¹ Stwórcy, wieczn¹ zasadê.
Jednak¿e w jednym punkcie owa wieloæ greckiego mylenia wysz³a naprzeciw chrzecijañstwu, a mówi¹c cilej: religiom abrahamowym. Punkt ten mo¿na uj¹æ jednym s³owem: jest to t r a n s c e n d e n c j a. Bóg znajduje siê poza
wiatem, nie jest ¿adn¹ rzecz¹ ani ¿adn¹ zasad¹ wiata. Bóg jest czym ca³kowi-
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cie innym, na tyle innym, i¿ pewien kolega z Korei zarzuci³ mi kiedy drwi¹co,
¿e zupe³nie nie wiadomo, co mamy na myli mówi¹c transcendencja. Wyobra¿anie sobie boskoci jako czego, co jest ponad lub poza wiatem  to w³anie
nie mo¿e mieæ miejsca w jego wiecie; myl, ¿e Bóg jest czym radykalnie innym, obok, b¹d ponad stworzeniem, nie jest wcale tak oczywista. Jest ona oczywista dla nas, Europejczyków, tak¿e dla tych, którzy nie wierz¹ w Boga. Tak
oczywista, ¿e ujawnia siê to tak¿e w naszym mówieniu o Bogu. Po niemiecku
wyra¿amy to dwubiegunowym frazeologizmem [rozmawiaæ] o Bogu i wiecie2,
potwierdzaj¹c tym bezrefleksyjnie u¿ywanym idiomem wyobra¿enie o ich wzajemnej relacji oraz odmiennoci tych dwóch wymiarów.
W mówieniu o Bogu to mocne podkrelenie transcendencji spowodowa³o
milczenie o Bogu. Z jednej strony, powstrzymanie siê od mówienia o Bogu
ugruntowane jest w obszarze starotestamentowym i ¿ydowskim, gdzie nie jest
dopuszczalne to, by co tak wznios³ego, co tak pozaziemskiego, opatrywaæ
lepkimi etykietkami, jakimi bez wyj¹tku s¹ nasze ludzkie nazwy i s³owa. Dotykaæ tego, co boskie ludzkimi s³owami jest samo w sobie wiêtokradztwem.
Z drugiej strony, od strony filozoficznej, transcendencja powoduje bezs³ownoæ mistyki: neoplatoñczycy krel¹ Boga jako absolutn¹ jednoæ, w której nie
ma ¿adnego rozdwojenia ani rozró¿nienia. Poniewa¿ jednak ka¿de s³owo co
wycina, co podkrela i ujawnia ró¿nice, czyli to, co dzieli jedn¹ rzecz od innej,
to w³anie z przyczyn na wskro jêzykowych sam jêzyk jest tu zupe³nie nie na
miejscu.
Chcia³bym wskazaæ tu tylko na jêzykowo-filozoficzn¹ podstawê mistyki:
nasz jêzyk dopasowany jest wy³¹cznie do ograniczonych, oddzielonych, odrêbnych przedmiotów wiata, naszego wiata. Nie pasuje on do absolutnej Jedni,
która istnieje przed wszelk¹ stworzeniow¹ wieloci¹ i przed rozmaitoci¹ jêzyka
stworzeñ. Milczenie mistyka nie wynika jedynie z przezwyciê¿enia uczuæ, lecz
tak¿e z uznania milczenia za adekwatn¹, doskona³¹ mowê o Bogu, do którego
nie pasuje ¿adne z naszych s³ów, jako ¿e s³owom tym odpowiadaj¹ jedynie
przedmioty naszego wiata i ich cechy.
Jakkolwiek jest to tylko j e d e n punkt widzenia: czy¿ bowiem Bóg nie mia³
zgodnie z biblijn¹ obietnic¹ staæ siê wszystkim we wszystkich (1Kor 15,28)? Bóg
nie jest wy³¹cznie radykalnie Obcym, lecz jest tak¿e tym, który jest wewnêtrzny
nam i wszystkim rzeczom. We mnie, ponad mn¹, mówi Augustyn, bardziej wewn¹trz mnie ni¿ to, co we mnie najbardziej osobiste, i wy¿ej nade mn¹, ni¿ mog³em myl¹ siêgn¹æ kiedykolwiek3. Tak¿e ten aspekt najcilejszego powi¹zania
2
Chodzi tutaj o idiom [über] Gott und die Welt [reden] oznaczaj¹cy mówiæ o tym i owym
(przyp. t³um.).
3
Por. w. Augustyn, Wyznania, Ksiêga III 6, 11, t³um. Z. Kubiak, Warszawa 1992, s. 80.
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z Bogiem sformu³owali ju¿ na sposób filozoficzny neoplatonicy: ich obrazem
by³o s³oñce, od którego nie daje siê oddzieliæ wiat³a; ród³o, które tworzy rzekê,
a nie wysycha i jest zwi¹zane z ka¿d¹ kropl¹ wody, b¹d te¿ ¿ycie, które przenika drzewo (Enneady III, 8) i jak jedno jedyne ¿ycie tkwi w sposób niepodzielny
w ka¿dej tkance drzewa od korzeni po ga³êzie.
Póniej Tomasz z Akwinu przedstawi Boga jako pierwsz¹ przyczynê
w ca³ej kosmologii przyczyn, w wiecie, którego pierwszym impulsem i którego
ostatecznym celem jest Bóg. Tym samym stworzy on wspania³¹ wizjê uzale¿nienia ca³ej rzeczywistoci od Boga i ukierunkowania jej na Boga; jest to wizja,
która czerpie sw¹ si³ê z neoplatoñskiej spekulacji o wyjciu i powrocie: wszelka
rzeczywistoæ jest wyp³ywaniem, udzielaniem siê i rozwiniêciem prostego
i pierwszego Boskiego Jednego. A równoczenie ca³a rzeczywistoæ zmierza
i kieruje siê od swego pocz¹tku i z powrotem na to ród³o. Bez wahania Tomasz
rozwija i kszta³tuje tê wizjê we wszystkich szczegó³ach, stosuj¹c tutaj konsekwentnie tak¿e metafizykê arystotelesowsk¹. Sam Tomasz nie zapomina o wspomnianej ju¿ tradycji, która zabrania nam, bymy  by tak rzec – brudnymi rêkoma jêzyka siêgali do tego, co boskie, oraz nakazuje nam, bymy w ka¿dym naszym mówieniu o Bogu ujawniali ró¿nicê pomiêdzy Bogiem a stworzeniem.
Tomasz uszlachetnia ten fragment teologii zachodniej, który jest mu znany pod
nazw¹ analogii i który stanowi doæ skomplikowany problem z zakresu logiki
jêzyka. Sam Tomasz podejmuje kilka prób, by daæ wywa¿one rozwi¹zanie.
W tym miejscu chcia³bym naszkicowaæ byæ mo¿e najbardziej dojrza³¹ wersjê,
jak¹ Tomasz pozostawi³ w swych pismach, nazywanych sumami, czyli dzie³ami d¹¿¹cymi do ca³ociowego ogl¹du.
Podstawowy problem teo-logiczny, a zatem problem mówienia o Bogu,
brzmi zgodnie z tym, co ju¿ powiedzielimy, nastêpuj¹co: tym, co rzeczywicie
dobre, istniej¹ce, m¹dre, sprawiedliwe, piêkne, nazywany mo¿e byæ tylko Bóg,
jako ¿e to On jest ród³em wszelkiego dobra i bytu, to On jest pierwowzorem
wszelkiego piêkna oraz jest zasad¹ m¹droci. Dlatego te¿ wszelkie dobre, piêkne
itd. rzeczy naszej rzeczywistoci nazywane s¹ tak w sposób niew³aciwy w³anie
z tego wzglêdu, i¿ wszystkie te okrelenia przys³uguj¹ tylko Bogu.
Wprawdzie rzeczy te istniej¹, ale kiedy przestan¹ istnieæ, a z pewnoci¹ nie
istnia³y one zawsze. To, co rzeczywicie w pe³nym tego sensie j e s t, to sam Bóg,
a stworzeniom przypisywane jest istnienie tylko w sensie przenonym, ukrytym.
Tak jest z jednej strony.
Z drugiej strony, jak ju¿ kilkakrotnie wskazywalimy, wszystkie nasze s³owa
maj¹ sw¹ siedzibê w sferze naszego ¿ycia, skrojonej na miarê rzeczy stworzonych: to, co znaczyæ mia³oby s³owo dobry, dowiadujemy siê na podstawie realnych, konkretnych przedmiotów, które s¹ relatywnie dobre. Silniki s¹ dobre,
jeli krêc¹ siê w kó³ko. Wino jest dobre, jeli jego delikatny smak dobrze siê
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komponuje z okrelon¹ potraw¹. Takie rzeczy mog¹ byæ dobre tylko r e l a t y w n i e. To, co znaczy dla nas s³owo prawdziwy, dowiadujemy siê dziêki kryteriom naszej ludzkiej mowy, a nie prawdy wiecznej i boskiej, nam niedostêpnej.
Dlatego te¿ nasz jêzyk czerpie miarê w ³ a  c i w i e ze stworzeñ, które potrafi
obj¹æ, a niew³aciwie rozszerza ich znaczenie na Boga, czyli u¿ywa ich w sposób analogiczny.
Jest to tylko pozorny paradoks, który daje siê rozwi¹zaæ z pomoc¹ Tomasza:
Zgodnie z porz¹dkiem rzeczy, ordine rerum, to, co dobre, jedno, prawdziwe itd.,
wypowiadane jest najpierw i w³aciwie o Bogu, a w sposób analogiczny i wtórny o rzeczach. I odwrotnie, zgodnie z porz¹dkiem s³ów, ordine nominum, s³owa
posiadaj¹ swoje w³aciwe i prymarne znaczenie, gdy u¿ywa siê ich w odniesieniu do rzeczy wiata. Z tego punktu s¹ one rozszerzane na Boga, do którego
w ³ a  c i w i e nie pasuj¹. W skrócie: gdy Tomasz twierdzi, ¿e nasz jêzyk nadaje
siê wy³¹cznie do tego, by mówiæ o Bogu w sposób analogiczny, wówczas zbiera
tu plon, który w godnej zauwa¿enia harmonii wyda³y z siebie myl filozoficzna,
czyli neoplatoñska, oraz teologiczna, czyli biblijna. Owo subtelne wspó³brzmienie wytwarza liniê, któr¹ pod¹¿a³em, liniê wyznaczon¹ i uformowan¹ przez owo
fundamentalne rozpoznanie, i¿ ludzka mowa o Bogu pozostaje w napiêciu wywo³anym Bo¿¹ nieskoñczon¹ transcendencj¹ wobec wiata oraz Jego nieskoñczon¹ bliskoci¹ wobec wszystkich Jego stworzeñ.
Jeli owo subtelne wspó³brzmienie niknie, wówczas mówienie o Bogu w filozofii i teologii zostaje od siebie wyranie oddzielone  zarówno historycznie,
jak i merytorycznie. Odwo³ajmy siê tu do przypadku historycznego: gdy wiêta
Inkwizycja wyda³a rozkaz spalenia Giordana Bruno w roku 1600, to odby³o siê
to tak¿e i z tego wzglêdu, i¿ rozpozna³a ona pointê jego teologicznego dzie³a.
Bruno naucza³, i¿ nieskoñczony Bóg nie mo¿e stworzyæ nic skoñczonego. A zatem Bóg nie mo¿e siê wcieliæ; powiedzmy to bardziej obrazowo: Bóg nie mo¿e
raz jeden na takiej opuszczonej przez Boga planecie, czyli na Ziemi, w takim zapomnianym przez Boga miejscu, czyli w Betlejem, wlizn¹æ siê w tak zapomnian¹ przez Boga istotê, czyli w cz³owieka. Bóg, jak chce Bruno, jest per definitionem nieskoñczon¹ substancj¹; nieskoñczony oznacza: niezdolny do tego, by
w jednym miejscu i czasie w sposób jedyny w swoim rodzaju ukazaæ siê, b¹d
urzeczywistniæ w jednej postaci. Od owej nieskoñczonej substancji nie ma ju¿
¿adnego przejcia do biblijnej mowy o Bogu. Bóg Giordana Bruno jest – jak trochê póniej Bóg Spinozy  konstrukcj¹ filozoficzn¹, lub te¿ formu³uj¹c to ostro¿niej: jest Bogiem, który zosta³ wyprowadzony, wygenerowany z pojêæ. I tutaj owa
filigranowa neoplatoñska, biblijna konstrukcja zosta³a przesuniêta w jedn¹ stronê: Bóg nowo¿ytnoci nie jest ju¿ transcendentny, nie jest On ju¿ ponad wiatem, nie jest ju¿ od tego wiata w ogóle oddzielony. Jako nieskoñczona substancja j e s t On wiatem, b¹d jest rzeczywistoci¹.
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Z drugiej strony, tak¿e w wyniku przesuniêcia, mamy do czynienia z Bogiem
Woltera. Bóg-Stwórca, który wprawia ten wiat w ruch jak wielki mechanizm
zegara, daje mu na drogê prawa, a potem ju¿ siê o ten wiat nie troszczy. Immanentyzm Giordana Bruno sprawi³, i¿ Bóg sta³ siê zbyt wewnêtrzny w relacji do
wiata, przez co dosz³o do zrównania ró¿nicy wymiarów istniej¹cej pomiêdzy
Bogiem a stworzeniami. Owieceniowo, a la Wolter, oddziela siê Boga od wiata
jak ojca, który nie p³aci alimentów. Tutaj filozofia nowo¿ytnoci odwo³a³a opisywan¹ koalicjê.
Zjawisko to daje siê uchwyciæ w nowo¿ytnoci i zilustrowaæ ca³ym szeregiem mylicieli  pasowa³by tu Leibniz, tak¿e Kartezjusz. Ma ono tak¿e swoj¹
w³asn¹ prehistoriê, której nie bêdê tutaj przytacza³. Do tej prehistorii nale¿y, jak
mi siê wydaje, gwa³towne wkroczenie Arystotelesa do zachodniego mylenia,
proces, który wywo³a³ pêkniêcia w trwaj¹cej tak d³ugo jednoci i zgodnoci teologii i filozofii. Oczywicie, odrodzenie, renesans przedchrzecijañskiego mylenia, ponowne odzyskanie znaczenia teologii pogañskiej, odegra³o tutaj swoj¹
rolê.
S¹dzê jednak¿e, ¿e nie nale¿y tego wyobra¿aæ sobie wy³¹cznie w taki sposób, i¿ to tylko filozofia wywalczy³a sobie autonomiê w relacji do teologii  tak
postrzegamy to byæ mo¿e z retrospektywy, lecz z drugiej strony tak¿e teologia
jako dyscyplina odnalaz³a swoj¹ specyfikê dziêki tym wyjanieniom i podzia³om.
I wreszcie reformacja ze swym skoncentrowaniem siê na Pimie jako jedynym
ródle Objawienia, oznacza³a tutaj zasadniczy prze³om. Mówi¹c bardzo ogólnikowo, w odrzuceniu tradycji zawiera siê tak¿e odrzucenie filozoficznie ugruntowanego mylenia w ramach teologii. Ca³y ten rozwój przebiega³ doæ niejednolicie i by tak rzec rzutami i z nawrotami. Ponadto ocena tego rozwoju ogromnie, i jak siê wydaje, w sposób nieunikniony podlega wiatopogl¹dowym zainteresowaniom historyka, który rozwój ten rekonstruuje. Dlatego te¿ sam nie chcia³bym wdawaæ siê tutaj w tê trudn¹ debatê. Mo¿na jednak¿e odwo³aæ siê do Pascala, którego Credo z roku 1657 polega na oddzieleniu Boga filozofów od Boga
Abrahama. Aby pozostaæ przy tym obrazie: to w³anie tutaj te sfery siê rozesz³y.
Bóg Kartezjusza, Leibniza, b¹d Kanta wydaje siê byæ ostatnim elementem
ich filozoficznych wizji wiata, które bez tego ostatniego elementu zawali³yby
siê. Mówi¹c obcesowo: filozofowie p o t r z e b u j ¹ Go jeszcze jako architekta
maszyny, która zgodnie z okreleniem Leibniza jest synonimem wiata. Kant
potrzebuje Go w swej myli jako koniecznego gwaranta zale¿noci pomiêdzy zas³ug¹ a szczêliwoci¹. Co mniej wiêcej sprowadza siê do tego, i¿ musi On nagradzaæ nasze niemiertelne dusze za ich moralne zalety, chocia¿ nam samym nie
wolno dzia³aæ etycznie ze wzglêdu na tê nagrodê. Nie wdaj¹c siê w szczegó³y,
które nie s¹ tu istotne, powiedzieæ mo¿na, i¿ w nowo¿ytnoci Bóg filozofów jawi
siê jak czysty przedmiot mylowy, który ma pomóc w zamkniêciu filozoficznych
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systemów  z pewnoci¹ nie jest ju¿ to Bóg, który przynosi³by odkupienie lub
te¿ którego mo¿na by o to odkupienie w sposób zasadny b³agaæ. Wielbiæ tak¹
metafizyczn¹ zasadê by³oby absurdem.
Na marginesie, twierdzenie, ¿e nie nale¿y siê modliæ zosta³o potêpione
przez Urz¹d Nauczycielski ju¿ w roku 1277. Zdanie to efekt wspomnianego ju¿
wp³ywu Arystotelesa. Ujawnia ono owo napiêcie pomiêdzy Bogiem jako punktem skupienia wszelkiego dowiadczenia religijnego a Bogiem jako czysto metafizyczn¹ zasad¹, jak ma to miejsce w³anie u Arystotelesa, a póniej u Kartezjusza. Ich Bóg nigdy nie móg³by staæ siê przedmiotem czci religijnej b¹d têsknoty za zbawieniem.
Jednak¿e ci¹gle jeszcze istnieje teologia filozoficzna, nauka o Bogu. W XX
wieku, dziêki logicznym rodkom tzw. filozofii analitycznej, zostaje ona jeszcze
dopracowana. Pradawne punkty sporne, jak np. tzw. ontologiczny dowód na istnienie Boga, s¹ tam przepuszczane przez wy¿ymaczkê logiki modalnej. Ów
dawny dowód na istnienie Boga, który bazuje na tym, ¿e nie mo¿emy pomyleæ
o Bogu jako o nieistniej¹cym, sprowokowa³ w wiecie anglosaskim powód tekstów o tytu³ach zbli¿onych do sformu³owania: Is Existence a Predicate? Nie
mogê siê tutaj oprzeæ wra¿eniu, i¿ jest to gra s³owna. Bóg, którego istnienie, tego¿ koniecznoæ, b¹d przeciwieñstwo, maj¹ tu zostaæ dowiedzione, ten Bóg
zostaje tutaj zaklêty w czystym pojêciu i tym samym nie ma do Niego dostêpu
na drodze religijnej. I nie ma On wiele wspólnego z Bogiem objawienia i Bogiem Jezusa Chrystusa.
Bêdzie mi teraz potrzebne s³owo objawienie, by uczyniæ zrozumia³ym rozdwiêk istniej¹cy pomiêdzy racjonaln¹ teologi¹ filozofów a substancj¹ b¹d substratem, teologii chrzecijañskiej. Ta ostatnia bowiem uznaje ród³o objawienia, które
filozofia musi z urzêdu wykluczyæ. Chodzi tu o objawienie w Pimie wiêtym.
Tutaj jako nie-egzegeta, bez ugruntowanej znajomoci teologii biblijnej,
chcia³bym siê zatrzymaæ i zwróciæ uwagê na jeden punkt, który wydaje mi siê
fundamentalny ze wzglêdu na omawiany temat ró¿nych p³aszczyzn jêzykowych. Zacytujê ¿ydowskiego filozofa religii, Abrahama Heschela: Wypowied
Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba ró¿ni siê semantycznie od wypowiedzi typu
Bóg prawdy, dobra i piêkna. […] Abraham, Izaak i Jakub nie s¹ zasadami, które musz¹ zostaæ zrozumiane, lecz s¹ ¿yciem, które powinno byæ kontynuowane.
[…] Objawienie jest wydarzeniem, które wydarza siê nie bez przerwy, lecz tylko
w okrelonym czasie, w jednym okrelonym momencie czasu. Nic tak nie pustoszy duszy jak brak poczucia jednorazowoci4.
I rzeczywicie, w³anie w obliczu Pisma te wiaty siê rozchodz¹: wyobra¿eniowy wiat biblijny nie zna pierwszeñstwa istniej¹cej zawsze powszechnoci
4

Abraham J. Heschel, Gott sucht den Menschen, wyd. V, Berlin 1955, 2000, s. 155.
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wobec jednorazowej specyfiki. Z kolei, dla myli greckiej czym nad wyraz charakterystycznym jest to, ¿e konkret interpretowany jest tylko jako przypadkowe
urzeczywistnienie powszechnego prawa, które przedstawiane jest jako co wy¿szego ze wzglêdu na swój wiêkszy zasiêg i sw¹ czasow¹ niezale¿noæ. Tak jednak Biblia nie mówi o Bogu: Abraham, Moj¿esz, Dawid to nie exempla, to nie
przyk³ady wy¿szej, wiecznej prawdy, lecz w³anie okreleni ludzie w okrelonym
miejscu i czasie. Nie s¹ ¿adnymi wzorcami jakiej powszechnej regu³y, lecz
w sposób niezast¹piony s¹ oni niepowtarzalnymi osobami, które reaguj¹ na ka¿dorazowo indywidualne wezwanie Boga. Bóg, który siê tu ujawnia, nie jest zasad¹ natury, lecz Panem historii, historii takiej, jak wiêtowana jest ona w czytaniach liturgii Wigilii Paschalnej: historii stworzenia, cudu znad Morza Czerwonego i wskrzeszenia Chrystusa. Nic z tych rzeczy nie ma tutaj  co pragnê podkreliæ  znaczenia symbolicznego, gdy¿ musia³bym zapytaæ wówczas, czego
symbolem mia³yby one byæ? Historia ta jest scen¹ dla biblijnego dramatu pomiêdzy Bogiem a cz³owiekiem, a za t¹ scen¹ nie kryje siê jaki tajny scenariusz.
Biblijna mowa o Bogu nie jest teologi¹ narratywn¹, która opowiada ró¿ne
historie, bo mog¹ one pos³u¿yæ jako konkretna ilustracja mora³u historii; Biblia
opowiada historie, gdy¿ poza nimi nie istnieje ¿aden wieczny rozk³ad jazdy. Dlatego te¿ cytowa³em powy¿ej wypowied ¯yda, jako ¿e troska o jednostkê wydaje mi siê byæ typowa dla mylenia ¿ydowskiego. Dzieje siê tak tak¿e w filozofii:
Horkheimer, Adorno, a nawet Wittgenstein byli zagorza³ymi obroñcami prawa
jednostki przeciw jej zdominowaniu przez to, co powszechne. A owa pasja dla
tego, co jednorazowe, nie zosta³a usuniêta przez filozofiê, lecz wry³a siê w pamiêæ myli zachodniej. To wszystko jest poniek¹d mow¹ o Bogu zakoñczon¹
kropk¹: czy jest to teologia biblijna, która przechowuje historie; czy te¿ teologia
spekulatywna, która przypisuje, b¹d odbiera Bogu Jego przymioty. W obydwu wypadkach zdania koñcz¹ siê kropk¹.
Istnieje jednak¿e tak¿e mowa o Bogu koñcz¹ca siê wykrzyknikiem. Wydaje
mi siê zasadne zwróciæ uwagê na tê ró¿nicê  modlitwa jest mow¹ o Bogu
z wykrzyknikiem. Modlitwa to mowa o Bogu bêd¹ca radoci¹ b¹d skarg¹, ¿yczeniem b¹d wyklinaniem, podziêkowaniem b¹d prob¹. Zawsze jednak jest
ona zwróceniem siê do Boga i sposobem mówienia zakoñczonym wykrzyknikiem. Zwróci³em uwagê na po³¹czenia i podzia³y pomiêdzy filozoficzn¹ a teologiczn¹ mow¹ o Bogu. W porównaniu do tego bezporedniego aktu mowy, bezporedniego zwrotu do Adresata, obydwa opisywane obszary wydaj¹ siê byæ
równie wywa¿one i zdystansowane. Modlitwa, liturgia, mistyka stanowi¹ bezporedni¹ mowê o Bogu, wobec której te opisywane przeze mnie dyscypliny sprawiaj¹ wra¿enie porednich i wtórnych. Oczywicie chcia³em zwróciæ uwagê na
to, ¿e obydwie sfery maj¹ swoje uzasadnienie i ¿e oczywicie istnieje wiele ró¿norakich odniesieñ pomiêdzy tymi dwoma perspektywami, lecz powiedzieæ trzeba, ¿e jako akty mowy te dwa wymiary s¹ ostro od siebie oddzielone. Jak ostro?
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Gdy mówimy o oku Boga, czy mówi wówczas tak¿e o Jego brwiach? – pyta
Wittgenstein. Pytanie wcale nie jest tak g³upie, na jakie wygl¹da. Oczywicie, ¿e
nie mówimy o tym, bo przecie¿ wszystko to jest mow¹ o b r a z o w ¹. Sk¹d jednak wiemy, czego obrazem jest oko Boga? Obraz ten bêdzie skuteczny tylko
wówczas, jeli wiemy, co ma siê tutaj na myli. Ale sk¹d to wiemy? Prawdopodobnie w³aciwa odpowied na pytanie Wittgensteina brzmi: poniewa¿ nigdy nie
uczymy siê mowy o Bogu w izolacji, s³owo po s³owie, lecz zawsze w ca³okszta³cie uwarunkowañ, w krajobrazie czynów i s³ów, procesów i komunikowania siê
z innymi  jest to raczej inhalacja, ni¿ memoryzacja.
Chcia³bym tu wyjaniæ dwie kwestie. Po pierwsze, raz jeszcze ró¿nicê pomiêdzy mow¹ o Bogu z kropk¹ a mow¹ o Bogu z wykrzyknikiem. Pos³uguj¹c siê pojêciami Wittgensteina, mamy tutaj do czynienia z zupe³nie odmiennymi grami jêzykowymi. Mowa o Bogu z kropk¹ to intelektualna gra jêzykowa, w któr¹ zwykle
gra siê w samotnoci i w sposób doæ niezale¿ny od warunków zewnêtrznych.
Mowy o Bogu z wykrzyknikiem uczymy siê wprost przeciwnie wraz z innymi; jest
ona zawsze zwi¹zana z okrelon¹ czynnoci¹ i okrelon¹ sytuacj¹. Powo³ajmy siê
tu raz jeszcze na Wittgensteina: ta mowa o Bogu jest czêci¹ pewnej formy ¿ycia 
nie bêdziemy jej rozumieæ, jeli nie bêdziemy dzieliæ tej formy ¿ycia, b¹d te¿ jeli
nie bêdziemy mieæ do niej ¿adnego odniesienia. Z kolei owa pierwsza forma mówienia o Bogu daje siê komunikowaæ bardziej swobodnie.
Wyjanienie drugie: zastanawiamy siê nad tym dopiero od czasów Wittgensteina i pokrewnych mu mylicieli. Albowiem pojawi³o siê nastêpne odga³êzienie filozoficznej mowy o Bogu i jest to jêzykowo-filozoficzna refleksja dotycz¹ca naszego mówienia o Bogu. To tworzy ostatnie skrzyd³o naszych rozwa¿añ:
mowa o Bogu z wykrzyknikiem sama sta³a siê przedmiotem namys³u filozoficznego. Dlaczego bowiem w ramach dzia³añ religijnych mówimy inaczej ni¿
w tramwaju. W tym namyle s³owo Bóg opatrywane jest jednak¿e zawsze cudzys³owiem  nie pytamy ju¿, co znaczy s³owo Bóg, lecz co ma na myli ten,
który tego s³owa u¿ywa, co chce przez to wyraziæ, co chce przez to osi¹gn¹æ,
w jakim otoczeniu to robi itd. Jednak¿e taka mowa o Bogu w cudzys³owiu jest
tak¿e prawomocn¹ p³aszczyzn¹ jêzykow¹ mylenia. Podsumowuj¹c, daje siê ona
scharakteryzowaæ jako refleksja nad mow¹ o Bogu bêd¹c¹ bezporednim zwrotem do Boga  tak jak na drugiej strony naszego motylka mowa biblijna mo¿e
zostaæ przyporz¹dkowana do mowy spekulatywnej dziêki pojêciu objawienia.
A w samym rodku pozostaje owa o, na której spotka³y siê mowa teologiczna i filozoficzna, aby wychwalaæ Boga jako schronienie bezczasowych przedmiotów oraz jak Poetê rzeczy, który wytrzymuje je z delikatn¹ cierpliwoci¹, jak to
piêknie wyrazi³ Whitehead, który sam by³ artyst¹ takiego obrazu Boga.
Z niem. prze³. ELIZA PIECIUL
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Racjonalnoæ a wiara w Boga1
Rationality and Faith in God
Osobowoæ cz³owieka trwa i upada
wraz z jego zdolnoci¹ do poznania prawdy.

Chc¹c wyjaniæ sytuacjê cz³owieka w wiecie Platon zaproponowa³ pewn¹
alegoriê, tzw. alegoriê jaskini. Mówi¹c najprociej, wygl¹da to tak: ludzie siedz¹
w jaskini bez okien. Siedz¹ spêtani ³añcuchami, twarz¹ do ciany. Na cianê rzucana jest gra cieni; takie jaskiniowe kino. Za plecami spêtanych znajduje siê
sztuczne ród³o wiat³a, przed którym w tê i z powrotem przesuwaj¹ siê postaci,
a ich cienie rzucane s¹ na cianê. Ludzie ci nigdy nie poznali innej sytuacji ni¿
ta, w której siê obecnie znajduj¹. Nie widz¹ ani siebie nawzajem, ani nawet siebie samych, a tylko grê cieni. Dla nich wiêc ta gra przedstawia jedyn¹ rzeczywistoæ, jaka istnieje. Sprzeczaj¹ siê o tê rzeczywistoæ, spekuluj¹ na temat dalszego przebiegu akcji, tworz¹ teorie i snuj¹ przewidywania. Oczywicie, kr¹¿¹
wród nich pog³oski, ¿e jest co takiego jak prawdziwy wiat na zewn¹trz jaskini
oraz ¿e mo¿na siê uwolniæ i uciec st¹d. Wiadomo te¿ jednak, ¿e byli ju¿ tacy,
którzy faktycznie wydostali siê na zewn¹trz i olepli od blasku s³oñca, tak ¿e nie
byli ju¿ w stanie niczego zobaczyæ, o ile nie mieli doæ cierpliwoci, by pozwoliæ oczom stopniowo przyzwyczaiæ siê do wiat³a. Dlatego te¿ mieszkañcy jaskini wzbraniaj¹ siê z wszystkich si³, gdy kto z zewn¹trz wraca, ¿eby ich wyswobodziæ.
Jest to tekst wyk³adu wyg³oszonego 6 grudnia 2004 w Hochschule für Philosophie w Monachium, który ukaza³ siê drukiem w przek³adzie angielskim (t³um. D.C. Schindler) w Communio:
International Catholic Review 32 (Winter 2005), s. 618-636. Dziêkujê Paw³owi £¹ckiemu za zwrócenie mojej uwagi na ten artyku³, który jest podstaw¹ niniejszego t³umaczenia  M.W.
1
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Za pomoc¹ tej alegorii Platon pragnie przedstawiæ wiat idei jako prawdziw¹
rzeczywistoæ, a wiat materialny jako jedynie obraz rzeczywistoci. S³oñce jest
dla Platona obrazem substancjalnego Dobra, najwy¿szego Dobra, które pobudza
wszelkie d¹¿enie w wiecie ku sobie jako ostatecznemu celowi i które Ojcowie
Kocio³a uto¿samili póniej z Bogiem. Mieli w tym s³usznoæ, gdy¿ Platon mówi,
¿e Dobro samo jest podstaw¹ nie tylko realnoci rzeczy, lecz tak¿e ich poznawalnoci i prawdy. W mojej lekko zmienionej wersji alegorii jestemy nie tylko
widzami w jaskiniowym kinie, lecz tak¿e aktorami w wywietlanym tam filmie.
Nasza rzeczywistoæ zale¿y w ka¿dym momencie od wiat³a stwórczego projektora i znajduj¹cej siê w nim tamy filmowej. Nazywam go stwórczym, poniewa¿
wywietla rzeczy i istoty, które s¹ naprawdê ¿ywe, a nawet w pewnych granicach wolne, by siê poruszaæ w ró¿nych kierunkach. Gdyby wiat³o zgas³o, film
i wszystkie postaci w nim zniknê³yby w ciemnoci. Nie umar³yby, gdy¿ umieranie jest przecie¿ zdarzeniem z filmu i ma przyczyny, które ze swej strony nale¿¹
do filmu: choroba, wypadek, zabójstwo itd. Przerwanie filmu nie jest czêci¹ filmu. Lecz wewn¹trz filmu jest tak¿e przesz³oæ, któr¹ ekstrapolujemy. Wiemy, ¿e
dziecko, które widzimy, ma nie tylko rodziców, ale te¿ dziadków i pradziadków,
jak ka¿de inne dziecko. Dlatego na podstawie obserwacji poczynionych wewn¹trz filmu, jestemy w stanie wypracowaæ rozbudowane teorie fizykalistyczne
na temat przesz³oci wiata i jego praw przyczynowych. Projektor z tam¹ filmow¹, który faktycznie jest przyczyn¹ tego wszystkiego, oczywicie nie pojawia siê
w filmie. Wielki Wybuch, na przyk³ad, a nawet to, co go poprzedzi³o jest jeszcze
czêci¹ filmu. Ale projektor nigdy nie pojawia siê w ³añcuchu przyczyn, nawet
na samym pocz¹tku. Jest raczej pod³o¿em i przyczyn¹ ca³ego ³añcucha i ka¿dego
jego ogniwa. S³owa przyczyna” nie u¿ywamy jednoznacznie, lecz analogicznie,
kiedy odnosimy je do wczeniejszych warunków w obrêbie wiata i do Boga.
Opisujê tu zatem pewne wyobra¿enie znaczenia s³owa stworzenie. Nie
znaczy ono pocz¹tkowego wydarzenia w obrêbie rzeczywistoci ziemskiej, wydarzenia, na które moglibymy siê natkn¹æ w jakim momencie naszych dociekañ. Oznacza natomiast, ¿e ca³y proces wiata i ka¿de najmniejsze zdarzenie,
które ma w nim miejsce, posiada swoj¹ prawdziw¹ podstawê w stwórczej woli,
która znajduje siê poza tym procesem.
O tym, ¿e tak w³anie jest, dowiadujemy siê z pradawnej pog³oski  pog³oski
o Bogu. Co zdumiewaj¹ce, ludzie nigdy nie zanurzyli siê tak ca³kowicie w rzeczywistoci zawartej w filmie, aby zupe³nie zamkn¹æ siê na tê pog³oskê. To, co
widzieli, nie zaspokoi³o ich potrzeby zrozumienia rzeczywistoci. Filozof Ludwig
Wittgenstein, ojciec wspó³czesnej filozofii analitycznej, pisze gdzie, ¿e jest nowo¿ytnym z³udzeniem, jakoby prawa przyrody wyjania³y jej zjawiska, gdy¿ faktycznie jedynie opisuj¹ ich strukturalne regularnoci. Te regularnoci nie wyjaniaj¹ ani tego, ¿e co siê wydarza ani samych siebie. Nie ma w nich nic logicznie nieodpartego, jak w twierdzeniach matematycznych, nawet jeli sformu³owa-
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ne s¹ w matematycznych terminach. Natomiast fakt, ¿e mog¹ byæ sformu³owane
w terminach matematycznych zawsze by³  nawet dla przyrodnika, np. dla Einsteina – powodem zadziwienia i dowodem na ich boskie pochodzenie. Kant nazywa³ powodem nieustaj¹cego zadziwienia to, ¿e w ogóle jest co takiego, jak prawa przyrody. Nie s¹ one czym oczywistym samym przez siê i nie koñcz¹ poszukiwañ tego, co prawdziwie zrozumia³e samo przez siê, a co nazywamy Bogiem.
Tym niemniej postêp wspó³czesnej nauki jest jedn¹ z przyczyn oddalaj¹cych
pog³oskê o Bogu. Wi¹¿e siê to z jednej strony z szybkim poszerzaniem dziedziny tego, co potrafimy wytworzyæ, przez co mamy upajaj¹ce acz mylne poczucie
w³asnej nieograniczonoci, z drugiej za strony ma zwi¹zek z gwa³townie rosn¹cym tempem przemian relacji, które tworz¹ nasze ¿ycie. Nasza uwaga jest wiêc
tak silnie skupiona na nieustannym dostosowywaniu siê wci¹¿ na nowo do przyziemnej rzeczywistoci, ¿e pytanie o cel i znaczenie ca³oci, a wiêc o mo¿liwoæ
rzeczywistoci poza jaskini¹, wydaje siê byæ ju¿ poza naszym zasiêgiem. Pytanie to nie ma w istocie nic wspólnego z twierdzeniami nauk, odnosz¹cymi siê do
faktów. Nie przedstawiono dot¹d ani jednego powa¿nego argumentu przeciw
pog³osce o Bogu ze strony samych nauk, a jedynie ze strony tzw. wiatopogl¹du
naukowego, tzn. tego, co Wittgenstein nazywa nowo¿ytnym z³udzeniem. Nauka
to badanie warunków. Nauka nie pyta, czym dana rzecz jest, a tylko w jakich
warunkach dochodzi do jej zaistnienia. A pyta o to, poniewa¿ znajomoæ owych
warunków daje nam moc ingerowania w bieg rzeczy. Ten typ nauki jest wyznaczany przez wolê panowania nad przyrod¹. Poznaæ jak¹ rzecz, to wed³ug Thomasa Hobbesa wiedzieæ, co mo¿emy z ni¹ zrobiæ, kiedy ju¿ j¹ mamy. Jednak tzw.
wiatopogl¹d naukowy, tj. scjentyzm, wierzy, ¿e zrozumielimy, czym co jest,
kiedy zrozumielimy, jak zaistnia³o. I tak, np. wiemy, kim jestemy, kiedy wiemy, kim byli nasi przodkowie; wiemy czym jest wiedza albo ból, jeli zrozumielimy ich funkcje biologiczne, a wiêc korzyci, jakie przynosz¹ w doborze ewolucyjnym i jeli znamy fizjologiczne procesy w mózgu, stanowi¹ce pod³o¿e
owych zjawisk.
Moglibymy wykazaæ absurdalnoæ wiatopogl¹du naukowego, utrzymuj¹c, ¿e
zdefiniowalimy, czym jest ból, poniewa¿ wyjanilimy iskrzenie okrelonych neuronów w mózgu, które stanowi empiryczne pod³o¿e wszelkiego bólu. Wyobramy
sobie, ¿e poszed³em do lekarza z powodu silnych bólów, a lekarz mnie zbada³ i nie
by³ w stanie zaobserwowaæ owych szczególnych procesów fizjologicznych, które
normalnie kojarzone s¹ z prze¿yciem bólu. Nastêpnie wyobramy sobie, ¿e ów lekarz powiedzia³by do mnie: Nie cierpi pan na ¿aden ból. Ból polega na iskrzeniu
okrelonych neuronów, a te neurony nie iskrz¹.” Nie ma nikogo, kto nie odpowiedzia³by: „Szanowny panie doktorze, nie obchodz¹ mnie ¿adne neurony. Jeli ktokolwiek wie, czy odczuwam ból, to w³anie ja. A jeli uniemo¿liwia mi pan wyra¿enie mojego bólu w sposób artyku³owany, odbieraj¹c mi s³owo swoimi ró¿nymi
definicjami, to bêdê po prostu musia³ wyraziæ to krzykiem.
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Nauka jest dociekaniem warunków przyczynowych. Byæ jani¹, to byæ wolnym od warunków determinuj¹cych istnienie rzeczy. Zatem to, co jest nieuwarunkowane, per definitionem nie mo¿e pojawiæ siê w ramach poszukiwania uwarunkowañ. Bóg jest Nieuwarunkowany per definitionem. Kiedy powiedzia³em, ¿e
postêp nauki oddali³ pog³oski o Nieuwarunkowanym, nie chodzi o to, ¿e nauka
wytworzy³a jaki argument przeciw tej pog³osce. Powód jest psychologiczny:
postêp nauki nas olni³ i stanowi ród³o fascynacji. Stwarza wra¿enie, ¿e nauka
ostatecznie wyjani wszystko, choæ pogl¹d ten jest równie absurdalny jak to, ¿e
osoba ogl¹daj¹ca film bêdzie oczekiwaæ, ¿e film sam siebie owietli, a projektor
stanie siê zbêdny.
Zatem alternatywa nie brzmi: „albo wyjaniamy wiat przez naukê, albo wierzymy w Boga, lecz: „albo wykluczamy jakiekolwiek rozumienie wiata, tzn.
wyrzekamy siê rozumu, albo wierzymy w Boga. W scjentyzmie, racjonalnoæ
Owiecenia ju¿ dawno ust¹pi³a miejsca przekonaniu o bezsilnoci ludzkiego
rozumu, przekonaniu, ¿e w rzeczywistoci nie jestemy tymi, za których siê uwa¿alimy, mianowicie racjonalnymi i wolnymi, decyduj¹cymi o sobie stworzeniami. Wiara chrzecijañska nigdy nie uwa¿a³a cz³owieka za tak rozumnego i wolnego jak XVIII-wieczne Owiecenie. Jednak nie uwa¿a go te¿ za tak nierozumnego i niewolnego jak dzisiejszy scjentyzm, i przyznaje szerszy zakres rozumowi, ratio ni¿ scjentyzm. Ratio znaczy zarówno rozum jak i podstawa, grunt.
wiatopogl¹d naukowy przyjmuje, ¿e zarówno wiat, jak i ów wiatopogl¹d nie
maj¹ podstawy i s¹ irracjonalne. Wiara w Boga jest wiar¹ w przyczynê wiata,
który nie jest pozbawiony podstawy, a przez to nie jest irracjonalny, lecz jasny
 przejrzysty dla siebie samego i w tym sensie bêd¹cy swoj¹ w³asn¹ podstaw¹.

To prowadzi nas do drugiej czêci, mianowicie pytania, w co wierzy kto,
kto wierzy w Boga? W czêci trzeciej chcia³bym omówiæ powody, które mog¹
byæ dla nas wskazaniem do wiary w istnienie Boga w szczególnej sytuacji naszej
epoki.
W co wierzy cz³owiek, kiedy wierzy w Boga? Jak powiedzia³em powy¿ej,
wierzy w fundamentaln¹ racjonalnoæ, wierzy, ¿e dobro jest bardziej fundamentalne ni¿ z³o, wierzy, ¿e to, co ni¿sze pochodzi od tego, co wy¿sze, a nie na odwrót,
a tak¿e wierzy, ¿e bezsensownoæ milcz¹co zak³ada sensownoæ, oraz ¿e sens nie
jest po prostu jakim rodzajem bezsensu. Mówi¹c bardziej abstrakcyjnie, a mniej
retorycznie: kiedy mylimy pojêcie Bóg, mylimy jednoæ, cilej bior¹c referencyjn¹ to¿samoæ dwóch predykatów, które tylko sporadycznie i nigdy z koniecznoci¹ nie s¹ ze sob¹ powi¹zane w naszym ziemskim dowiadczeniu wiata: jednoæ absolutnej mocy i absolutnej dobroci, tj. jednoæ bytu i sensu. Ta jednoæ nie
jest prawd¹ analityczn¹, tzn. nie wynika wprost z samych pojêæ. Nasze s³owa po-
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tê¿ny i dobry  ¿eby pos³u¿yæ siê przyk³adem Fregego, wielkiego filozofa
i matematyka  maj¹ tak niewielki wspólny zakres znaczeniowy jak s³owa gwiazda wieczorna i gwiazda poranna. Ludzie od wieków znali gwiazdê wieczorn¹
i gwiazdê porann¹ zanim odkryli, ¿e te dwie gwiazdy to w rzeczywistoci jedno
i to samo cia³o niebieskie, mianowicie Wenus. Nazwy gwiazda wieczorna
i gwiazda poranna maj¹ nie ten sam sens, ale to samo znaczenie, jak uj¹³ to Frege, maj¹ to samo odniesienie i tak zapewne najczêciej ujêlibymy to dzisiaj. Zatem dla nas s³owa dobry i potê¿ny maj¹ ró¿ne sensy.
Osoba, która wierzy w Boga, wierzy, ¿e absolutna moc, powiedzielibymy 
wszechmoc, i absolutna dobroæ, maj¹ to samo odniesienie: przenajwiêtszego
Boga. W pojêciu Bóg mylimy dwa nieuwarunkowania równoczenie, które
w naszym dowiadczeniu s¹ od siebie oddzielone. Jedno, to nieuwarunkowanie
faktualne. „To, jak siê wszystko ma, jest Bogiem. Bóg jest tym, jak siê wszystko
ma  tak uj¹³ to Wittgenstein. Nie mo¿na kwestionowaæ tego, co jest, ani tego,
jak jest. Ducunt fata volentem nolentem trahunt, g³osi jedno z przys³ów stoików.
„Chêtnych los prowadzi, niechêtnych wlecze”. Inshallah, „Jeli Bóg zechce
mówi¹ muzu³manie, kiedy obwieszczaj¹ jaki zamiar. List w. Jakuba Aposto³a
zaleca nam to samo. Wierz¹cy przyjmuje wszystko, co go spotyka, jako dar z rêki
Boga; w niektórych sytuacjach czyni to, spieraj¹c siê z Bogiem. Kiedy Hiob wiedzie spór z Bogiem z powodu nieszczêæ, które go dotknê³y, jego przyjaciele
usi³uj¹ mu wyt³umaczyæ, ¿e Bóg jest sprawiedliwy, wiêc Hiob powinien wejrzeæ
w siebie i w sobie szukaæ przyczyn swoich nieszczêæ. Hiob widzi to inaczej
i sam Bóg gani jego przyjació³ za sposób, w jaki stanêli po Jego stronie. Jeli
Bóg sprawia, ¿e Hiob milknie, to nie dlatego ¿e usprawiedliwia siê przed Hiobem, ale dlatego, ¿e mówi do niego: Gdzie by³e, gdy zak³ada³em ziemiê? Powiedz, jeli znasz m¹droæ… Bêdê ciê pyta³  pouczysz Mnie. Czy masz ramiê
mocne jak Bóg? Czy g³os twój rozbrzmiewa jak Jego? Na co Hiob odpowiada:
O rzeczach wznios³ych mówi³em. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. [ ] Dot¹d
Ciê zna³em ze s³yszenia, obecnie ujrza³em Ciê wzrokiem, st¹d odwo³ujê, co powiedzia³em. Kajam siê w prochu i w popiele (Hi 42,1-6).
Bezwarunkowe poddanie siê woli Boga, która przejawia siê w tym, co siê
wydarza, a czego nie mo¿emy zmieniæ, jest podstawow¹ postaw¹ wszystkich
wierz¹cych w Boga. Ale co to znaczy poddaæ siê temu, czego nie mo¿emy zmieniæ, nawet gdybymy chcieli? Czy nie jest bardziej godne cz³owieka przynajmniej
odmówiæ swej zgody na to, czego nie mo¿emy zmieniæ? Tylko jeli przyjmujemy, ¿e Bóg nie istnieje, ¿e los jest lepy, a wszechwiat ca³kowicie obojêtny na
nasz¹ zgodê lub niezgodê, nasza zgoda jest ostatecznie tak samo bez znaczenia
jak nasz sprzeciw i równoznaczna ze zwierzêcym dostosowaniem siê do warunków otoczenia. Sprzeciw Hioba ma jakiekolwiek znaczenie dlatego, ¿e Hiob rozumie, i¿ Bóg jest bytem, któremu przys³uguje dobroæ. I w³anie z tego powodu
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Bóg faktycznie staje w obronie Hioba wobec jego pobo¿nych przyjació³.
W sprzeciwie skrywa siê uznanie tego, wobec którego podnosi siê sprzeciw. Jeli
kto przyj¹³by, ¿e Bóg jest z³y lub obojêtny na ziemskie cierpienie, sprzeciwianie
siê Mu nie mia³oby sensu. W psalmach wielokrotnie zanoszone jest b³aganie do
Boga, aby przyszed³ nam z pomoc¹ ze wzglêdu na swoje Imiê. Wynika st¹d, ¿e
Bóg  mo¿na powiedzieæ  zobowi¹zany jest wobec samego siebie pomagaæ swojemu ludowi. Natomiast Leon Bloy mo¿e napisaæ, Tout ce qui arrive est adorable,
tylko dlatego, ¿e wbrew wszelkim pozorom wierzy, i¿ wszystko, co siê wydarza
ma swe ostateczne ród³o w nieskoñczenie dobrej, a to znaczy wiêtej woli. Jeli
tego nie pojmiemy, tak¿e islam pozostanie dla nas niezrozumia³y.
Uwyranianie tych spraw jest wa¿ne zw³aszcza dzisiaj, kiedy nawet ksiê¿a
czêsto jedynie mówi¹ o Bo¿ej ³askawoci, zamiast wzywaæ nad nami b³ogos³awieñstwa Boga wszechmog¹cego. Mówienie o kochaj¹cym Bogu, a nawet przekaz, ¿e Bóg jest mi³oci¹, w rzeczywistoci traci swój wszechogarniaj¹cy sens,
jeli sprawia, ¿e zapominamy, kim jest Ten, który jest mi³oci¹, mianowicie, ¿e
jest absolutn¹ moc¹ utrzymuj¹c¹ wiat i nas w istnieniu. Gnostycy pierwszych
wieków odrzucili w³anie ten punkt wiary chrzecijañskiej, rozdzielaj¹c owe dwa
predykaty miêdzy dwóch bogów: z³¹ moc, z której wyszed³ ten wiat, oraz wiat³o, które wypromieniowuje siebie z oddali w ciemnoæ. Wiara w Boga jest przekonaniem, ¿e S³owo z Ewangelii wed³ug w. Jana mówi o wietle, które owieca
ka¿dego cz³owieka, wietle, które przychodzi na ten wiat: Na wiecie by³o S³owo, a wiat sta³ siê przez Nie (J 1,10).
Omówi³em jedno nieuwarunkowanie, jakie zawarte jest w naszym pojêciu
Boga, nieuwarunkowanie tego, co faktualne, tj. losu. Drugim nieuwarunkowaniem jest dobro, które nie przejawia siê, a jeli tak to tylko wyj¹tkowo, w tym,
co faktycznie siê wydarza, natomiast o wiele bardziej daje siê poznaæ w cichym,
lecz nieub³aganym g³osie sumienia. Ci, którzy wierz¹ w Boga zawsze rozumieli
ten g³os jako Jego g³os, chocia¿ mo¿na siê myliæ co do ród³a tego, jak i ka¿dego
innego g³osu. Dla Tomasza z Akwinu g³os sumienia, przez który przemawia Bóg,
jest niczym innym jak g³osem praktycznego rozumu, a rozum tak¿e potrzebuje
kierownictwa i korekty, aby byæ tym, czym jest: rozumnym. Jednak¿e s¹d jego
jest nieodwo³alny. Lecz ten nieodwo³alny s¹d wydaje siê nam nazbyt czêsto
sprzeczny z rzeczywistymi zdarzeniami. To, co siê wydarza jest bowiem czêsto
z³e i nierozumne. A przecie¿ ¿adna moc na wiecie nie mo¿e nas zmusiæ, abymy z³o nazwali dobrem, a dobro z³em. Ten, kto wierzy w Boga, wierzy, ¿e oba
nieuwarunkowania, byt i dobro, s¹ ostatecznie jednoci¹. I jeli mówimy o Bogu
ukrytym (vere tu es deus absconditus, pisze Pascal), to w³anie z tego wzglêdu.
To, co faktualne, nieuwarunkowana moc tego, co jest, jak jest i co siê wydarza,
z pewnoci¹ nie jest ukryta, lecz jawna. I dobro tak¿e nie jest ukryte przed nami,
lecz poznajemy je rozumem i sumieniem. Notas fecisti vias vitae, „da³e mi poznaæ drogi ¿ycia  ten werset psalmu widnieje nad g³ównym o³tarzem katedry
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w Salzburgu. Jeli mówimy, ¿e Bóg jest ukryty, to dlatego, ¿e wiêta jednoæ
wszechmocy i mi³oci nie jest dla nas jawna.
Wielki niemiecki filozof, Miko³aj z Kuzy, mówi³ o coincidentia oppositorum,
jednoci przeciwieñstw. I tak w³anie jest: jeli konsekwentnie i do koñca mylimy przez pryzmat jednego z dwóch nieuwarunkowañ, staje siê dla nas czym
koniecznym wspó³myleæ owo drugie nieuwarunkowanie. Ca³ociowoæ, ca³oæ
tego, co siê wydarza, ca³oæ wszystkiego, z czym mamy do czynienia, nie by³aby wszystkim, gdyby przekonania moralne, g³os sumienia, nie zosta³y w³¹czone
w pojêcie ca³oci. By³oby niepokonalnym ograniczeniem absolutnej mocy, a wiêc
nie by³aby ona absolutna, gdyby przez ca³y czas patrzy³o na ni¹ milcz¹ce, bezlitosne oko. Gdyby dobro nie przynale¿a³o do bytu, byt nie by³by bytem, czyli
wszystkim. Odwrotnoæ tego zdania jest równie¿ prawdziwa: nieuwarunkowanie
dobra nie by³oby nieuwarunkowane, gdyby nie obejmowa³o woli zaanga¿owania
siê w trosce o wiat faktualny, w oczekiwaniu, ¿e to zaanga¿owanie nie jest od
samego pocz¹tku skazane na absurdalnoæ z powodu absurdalnoci rzeczywistoæ
jako takiej. Kwestiê tê rozwija tekst Fichtego pt. „O powodach naszej wiary
w Bo¿e kierownictwo. Dobro przynale¿y do bytu, i tak samo na odwrót, byt
przynale¿y do dobra. Oba w³¹czone s¹ w pojêcie Boga.
Wszelako jeden z pary predykatów: „rzeczywisty” i „dobry”, niesie w sobie
kolejn¹ antynomiê, zawieraj¹c¹ siê w pojêciach dobra i mi³oci jako takich.
Mylimy o Bogu jako Jedynym, jako miejscu absolutnej i definitywnej sprawiedliwoci. Bóg nie pozostaje g³uchy na ³zy i wo³anie ofiary bezradnej wobec niesprawiedliwoci. Nil inultum remanebit, „nic bez pomsty nie zostawi” powiedziane jest w Dies irae. A przecie¿ jednoczenie mylimy o Nim jako miejscu absolutnego mi³osierdzia i przebaczenia, które przekracza wszelk¹ ludzk¹ miarê.
Uto¿samienie sprawiedliwoci i mi³oci mi³osiernej, objêtych naszym pojêciem
Boga, wymyka siê mo¿liwociom naszej wyobrani. Dopiero w ofierze Chrystusa owa ciemnoæ zostaje dla wierz¹cego rozwietlona, poniewa¿ ta ofiara oznacza, ¿e sam Bóg, aby bez popadania w niesprawiedliwoæ móc przebaczyæ z³o
wyrz¹dzone ofierze, sam uczyni³ siê ofiar¹ z³a i tak oto sam siebie uzdolni³ do
przebaczenia. Ale to jest ju¿ inna historia, której nie mo¿emy opowiadaæ w tym
kontekcie, historia wkroczenia projektora w film, wkroczenia Stwórcy w stworzenie, o czym naucza chrzecijañstwo. Nie naucza wiêc ono o innym Bogu ni¿
Izrael czy islam, lecz czyni jawnym to, co ukryte. Nazywacie Go Bogiem, chocia¿ Go nie znacie. Ale ja Go znam. I gdybym powiedzia³, ¿e Go nie znam, by³bym k³amc¹, tak jak wy, mówi Jezus w Ewangelii Jana (J 8,55).
Tomasz z Akwinu ma na uwadze w³anie owe dwa nieuwarunkowania, które
mylimy w obrêbie pojêcia Boga, wymykaj¹ce siê naszemu pojmowaniu, kiedy
mówi o dwóch wolach Boga: jednej, która przejawia siê w tym, co siê wydarza,
oraz drugiej, która odnosi siê to tego, czego Bóg chce, abymy my chcieli. Pierwsza wola jest zakryta przed nami, dopóki okrelone zdarzenie siê nie wydarzy;
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druga jest nam znana przez ca³y czas. Moglibymy nazwaæ pierwsz¹ z nich historyczn¹ wol¹ Boga, a drug¹ Jego wol¹ nakazuj¹c¹. Nie jestemy w stanie nasz¹ wol¹ przyswoiæ sobie owej pierwszej woli; wolno nam tylko poddaæ siê jej.
Drug¹ wolê powinnimy jednak uczyniæ swoj¹ i byæ jej pos³uszni. Tomasz podaje nastêpuj¹cy przyk³ad: jaki cz³owiek pope³ni³ przestêpstwo. Nakazuj¹ca wola
Boga zobowi¹zuje tego, kto posiada w³adzê cywiln¹, do cigania przestêpcy, celem wymierzenia mu kary. ¯onê przestêpcy zobowi¹zuje natomiast do przyjcia
mê¿owi z pomoc¹, gdyby chcia³ siê ukryæ. Odpowiedzialnoæ ka¿dej ze stron jest
przeciwstawna drugiej i tylko sam Bóg jest odpowiedzialny za ca³y wiat i za to,
co siê ostatecznie wydarzy. Jezus powiada: „Tak mówcie i wy, gdy uczynicie
wszystko, co wam polecono: S³udzy nieu¿yteczni jestemy.
Absolutna historyczna wola Boga przejawia siê w tym, co rzeczywicie siê
wydarza, a wiêc w pojmaniu owego cz³owieka, b¹d w jego ucieczce. Obie strony, król i ¿ona, musz¹ podporz¹dkowaæ siê i przyj¹æ koñcowy wynik, ale te¿
¿adne z nich nie powinno przeszkadzaæ drugiemu w wype³nieniu swojej powinnoci. Królowi nie wolno karaæ kobiety za ukrywanie mê¿a, Kreonowi nie wolno karaæ Antygony za pogrzebanie brata, a kobiecie nie wolno zostaæ terrorystk¹
i zabiæ króla w zamachu, poniewa¿ ukara³ jej mê¿a. Historyczna wola Boga realizuje siê w nieodgadniony dla nas sposób przez ci¹g³e pogwa³cenie Jego woli
nakazuj¹cej. O szczêliwa wina, piewa Koció³ w Wigiliê Paschaln¹, skoro j¹
zg³adzi³ tak wielki Odkupiciel. Czy to znaczy, ¿e nasze grzechy s¹ zgodne
z wol¹ Boga? Oczywicie nie. A mimo to s³u¿¹ Jego woli. S¹, jak powiada Mefisto w Faucie Goethego czêci¹ tej si³y, która wiecznie z³a pragn¹c, wiecznie
czyni dobro. Bóg jest artyst¹, na którego obraz jaki niegodziwiec ci¹gle chlapie
farb¹, a On ka¿dy z tych rozbryzgów wykorzystuje, ¿eby jeszcze ulepszyæ swe
dzie³o. W koñcu trzeba powiedzieæ: wszystkie rozbryzgi by³y konieczne, ¿eby
zaistnia³ ten oto doskona³y obraz, tak jak zdrada Judasza by³a konieczna, ¿ebymy mogli dost¹piæ odkupienia w takiej formie, w jakiej faktycznie siê dokona³o. Nie znaczy to, ¿e Bóg nie móg³by osi¹gn¹æ swojego celu w jaki inny sposób. Jednak w takim wypadku obraz sta³by siê innym obrazem.
Ka¿da próba bezporedniego wspó³dzia³ania z historyczn¹ wol¹ Boga prowadzi do niepos³uszeñstwa wzglêdem Jego woli nakazuj¹cej. Wprawdzie Syn
Cz³owieczy odchodzi [ ] ale biada temu, przez którego Syn Cz³owieczy bêdzie
wydany (Mk 14,21), mówi Jezus odnosz¹c siê do zdrady Judasza.
W co wierzy kto, jeli wierzy w Boga? Wierzy w Nieuwarunkowane, w Byt,
który ugruntowany jest w sobie samym, poniewa¿ jest samym Sensem, który
wystarcza sobie. Chrzecijañska doktryna Trójcy udoskonala pojêcie Boga,
o tyle, ¿e myli o Bogu jako wszechmocnej mi³oci. Co wiêcej, jako o Mi³oci
w Bogu samym, tak ¿e nie potrzebuje On wiata ani ludzi, aby urzeczywistniaæ
swoj¹ istotê jako Mi³oæ. Gdyby by³o inaczej, Bóg nie by³by Bogiem; nie by³by

RACJONALNOÆ A WIARA W BOGA

285

ca³oci¹ w sobie, lecz Bóg sam by³by czym mniej ni¿ Bóg i wiat ³¹cznie, jak
gdyby odbicie wiecy w lustrze mia³o przydawaæ jasnoci samej wiecy. Co wiêcej, wiat nie by³by wtedy wolnym aktem stwórczym Boga. By³by natomiast
czym koniecznym dla Boga, jako wype³nienie jakiego braku w Nim samym.
Bóg jest Mi³oci¹ w sobie, to znaczy: wyra¿a siebie w sobie, ma adekwatny
Obraz siebie w sobie, ¿ywego rozmówcê  Logos. A zjednoczenie w mi³oci
z Logosem, Synem, wydarza siê w darze, którym raz jeszcze jest sam Bóg, Pneuma albo, jak mówimy na Zachodzie  Duch wiêty. Tajemnica chrzecijañstwa,
raz objawiona, okazuje siê wype³nieniem tego, co rozum rozpoznaje tylko
w mglistym zarysie.

Pog³oska o Bogu, jak by nie by³a zniekszta³cona, unosi siê w powietrzu
wszêdzie tam, gdzie s¹ ludzie. Po raz pierwszy zostaje ujêta pojêciowo w filozofii greckiej; po raz pierwszy traci charakter pog³oski w Izraelu i staje siê wspólnotowym dowiadczeniem wiary, a¿ wreszcie wewn¹trz Izraela przychodzi Jezus z Nazaretu i mówi: Kto widzia³ mnie, widzia³ Ojca (J 14,9). Wci¹¿ jednak
pozostaje pytanie, czy ta pog³oska odpowiada czemukolwiek w rzeczywistoci?
Wiemy, co rozumiemy, kiedy mówimy „Bóg. Kant powiada, ¿e mamy nieomyln¹ ideê najwy¿szej istoty, pojêcie, które obejmuje i wieñczy ca³e ludzkie dowiadczenie. Czy mamy jakikolwiek powód, by wierzyæ, ¿e  pos³uguj¹c siê
znowu s³owami Kanta  pojêciu temu przypisaæ mo¿na obiektywn¹ realnoæ?
Jaki mamy powód, by wierzyæ, ¿e Bóg jest czym wiêcej ni¿ ide¹, jaki mamy
powód, by wierzyæ, ¿e On istnieje?
Jest odpowied negatywna na to pytanie: ateizm; jest budz¹ca trwogê wiadomoæ, ¿e dot¹d nie znaleziono odpowiedzi; jest te¿ odpowied agnostyczna,
g³osz¹ca, ¿e istniej¹ zasadnicze powody, dla których nie mo¿na znaleæ odpowiedzi na to pytanie. Wszystkie te odpowiedzi, niezale¿nie od tego jak mog¹ byæ
mylne, zas³uguj¹ na szacunek, wrêcz uznanie, nie dlatego, ¿e s¹ prawdziwe, ale
dlatego, ¿e ludzie siê z nimi uto¿samiaj¹. Tym niemniej pogl¹d, ¿e odpowied na
to pytanie jest zupe³nie niewa¿na, pogl¹d, ¿e inne rzeczy, które nas poruszaj¹ s¹
w istocie wa¿niejsze i nie warto powiêcaæ swojego czasu na rozmylanie o Bogu
 a s¹ to pogl¹dy dzi rozpowszechnione, nawet jeli pozostaj¹ niewyartyku³owane  nie zas³uguj¹ na szacunek. Zak³adaj¹ one, ¿e jeli istnieje Bóg i ¿ycie po
mierci, to kiedy i tak siê o tym dowiemy, a bycie przyzwoitym cz³owiekiem
w ¿adnym razie nie zale¿y od tego, czy wierzy siê w Boga czy te¿ nie. W koñcu
przecie¿ muzu³mañscy terroryci samobójcy te¿ wierz¹ w Boga; co wiêcej, w³anie wiara jest dla nich motywacj¹ do pope³nienia zbrodni. Powiadam, ¿e ta perspektywa nie zas³uguje na szacunek. Wskazuje bowiem  jak powiedzia³ kiedy
Sokrates  na bardzo nêdznego cz³owieka. Co bowiem powiedzielibymy o cz³o-
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wieku, który zosta³ uratowany z otch³ani rozpaczy, przywrócony do ¿ycia i otoczony wielk¹ ¿yczliwoci¹, ale nie maj¹cym jasnoci, czy to wszystko by³o
kwesti¹ przypadku, czy te¿ potajemnym darem kogo hojnego – co pomylelibymy o odbiorcy takiego daru, gdyby powiedzia³: Nie interesuje mnie sk¹d to
wszystko. Co mam, to mam i jest mi obojêtne, czy stoi za tym mi³oæ darczyñcy
czy te¿ nie, poniewa¿ nawet gdybym wiedzia³ i tak bym mu nie podziêkowa³?
Osoba, któr¹ szanujemy, pragnie wyraziæ swoje podziêkowanie, jeli jest kto,
kto na to zas³uguje. I zrobi³aby wszystko, ¿eby siê dowiedzieæ, czy kto taki
istnieje.
Chcia³aby tak¿e móc siê poskar¿yæ, gdyby rzeczywicie by³ kto, kto mo¿e
jej wys³uchaæ. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e do postawienia pytania o Boga mo¿e
sk³oniæ cz³owieka ca³y szereg spraw. Najg³êbszym motywem jest z pewnoci¹
mo¿liwoæ okazania swojej wdziêcznoci i ¿ycie w oparciu o ni¹. Nie bez przyczyny s³owo okrelaj¹ce chrzecijañski kult to dziêkczynienie eucharistia.
W parze z dziêkczynieniem idzie radoæ. Zadowolenie mo¿e towarzyszyæ postawie przyjmowania, kiedy nie ma daj¹cego, lecz radoæ jest tylko wtedy, gdy jest
osoba, której mo¿na podziêkowaæ. W przypadku centralnych ludzkich pytañ,
a tak¿e w filozofii, która podejmuje te pytania w sposób metodyczny i systematyczny, pierwsz¹ rzecz¹, tak jak w procesie s¹dowym, jest podjêcie decyzji dotycz¹cej uznania ciê¿aru dowodu lub obowi¹zku podania uzasadnienia. Z uwagi na
przyt³aczaj¹c¹ powszechnoæ i uporczywe trwanie pog³oski o Bogu, ten, kto j¹
odrzuca jako zwodnicz¹, zobowi¹zany jest uzasadniæ swoje stanowisko. Nade
wszystko jednak: jeli szukamy wiadectw wskazuj¹cych na jaki byt, osoba która je znalaz³a jest wa¿niejsza od tej, która nic nie znalaz³a. Fakt, ¿e kto nigdy
nie widzia³ bia³ego kruka nie dowodzi niczego w zestawieniu z kim, kto go
odkry³. Taka osoba nie mo¿e powiedzieæ Nie ma bia³ych kruków tylko dlatego, ¿e jak dot¹d sama ¿adnego nie widzia³a. Natomiast kto, kto faktycznie widzia³ bia³ego kruka jest uprawniony do powiedzenia, ¿e on istnieje. Nikt nigdy
nie widzia³ Boga pisze w. Jan Ewangelista. A zatem pytanie brzmi: czy re¿yser
filmu, w którym my sami jestemy aktorami, zostawi³ w filmie swój mniej lub
bardziej ukryty podpis, tak aby mo¿na go by³o znaleæ, jeli kto kto naprawdê
tego chce?
W³adz¹, któr¹ cz³owiek posiada, aby szukaæ Boga jest rozum. Przy czym nie
chodzi o rozum instrumentalny, który jak mówi Nietzsche, czyni z nas zaradne
zwierzêta, lecz raczej o w³adzê uzdalniaj¹c¹ cz³owieka do wykraczania poza
swoje otoczenie i wchodzenia w kontakt z rzeczywistoci¹ jako tak¹. Jest to w³adza, dziêki której, bêd¹c na pe³nym morzu, wiemy, i¿ w statkach ledwo widocznych na horyzoncie znajduj¹ siê ludzie, którzy nie odgrywaj¹ bezporedniej roli
w naszym ¿yciu, którzy tak jak my stanowi¹ centrum swojego pola widzenia
i dla których my z kolei jawimy siê na linii horyzontu i tak¿e nie odgrywamy
roli w ich ¿yciu. Wierzyæ, ¿e Bóg istnieje znaczy wierzyæ, ¿e nie jest On nasz¹
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ide¹, ale ¿e to my jestemy Jego ide¹. Wynika st¹d dok³adnie to, czego Jezus siê
od nas domaga: zmiana perspektywy. Nawrócenie. Jeli Bóg istnieje, to nie ma
nic wa¿niejszego ponad to. Jest to wa¿niejsze ni¿ nasze w³asne istnienie. Natomiast zdolnoæ, by móc to wiedzieæ jest tym, co stanowi o godnoci cz³owieka,
tej godnoci, która wyró¿nia go sporód wszystkich istot ¿ywych. Wspania³e
karty historii zapisali ci, którzy podjêli wysi³ek podbudowania swojego przekonania o istnieniu Boga próbami znalezienia racjonalnych wiadectw potwierdzaj¹cych. Aczkolwiek ludzie nieczêsto dochodz¹ do wiary w Boga za spraw¹ dowodu na Jego istnienie, to jednak zdarzaj¹ siê przecie¿ i takie wypadki. Ma racjê
Pascal, kiedy przypisuje Bogu s³owa: Nie szuka³by Mnie, gdyby Mnie ju¿ nie
znalaz³. Wierz¹cy natomiast zawsze usi³owali oprzeæ swoj¹ intuicyjn¹ pewnoæ
na racjonalnych podstawach i uzasadniæ j¹. To, ¿e dowody na istnienie Boga –
wziête jako ca³oæ – stanowi¹ kwestiê sporn¹, nie jest czym bardzo istotnym.
Gdyby jakakolwiek radykalna decyzja dotycz¹ca naszego ¿ycia zale¿a³a od dowodów z zakresu matematyki, zapewne dowody te tak¿e uznano by za w¹tpliwe.
Tym niemniej jest faktem, ¿e dowody na istnienie Boga s¹ argumentami ad hominem, tzn. zawsze przyjmuj¹ za oczywistoæ konkretnego cz³owieka i konkretne za³o¿enia wstêpne. Leibniz, który wiedzia³, czym jest dowód, napisa³ kiedy,
¿e wszystkie argumenty s¹ argumentami ad hominem. Nie ma dowodu, który nie
wymaga od swego adresata jakiej uprzedniej zgody co do za³o¿eñ wstêpnych,
nawet w matematyce. Fakt, ¿e klasyczne dowody na istnienie Boga od Arystotelesa po Kartezjusza, Leibniza i Hegla zda³y siê utraciæ sw¹ moc przekonywania,
wynika st¹d, ¿e milcz¹co przyjmuj¹ jako dane w punkcie wyjcia, to czego najpierw Kant, a nastêpnie przede wszystkim Nietzsche nie chcieli uznaæ. Pytanie
brzmi wiêc: co mo¿emy, a nawet musimy przyj¹æ jako pewnik, abymy mogli
uznaæ wyjaniaj¹c¹ moc powodów wiary w realnoæ Boga?
Przyjrzyjmy siê najpierw pokrótce tradycyjnym dowodom na istnienie Boga.
Mo¿emy je podzieliæ na dwie grupy. Pierwsza to tzw. ontologiczny dowód na istnienie Boga, opracowany przez w. Anzelma z Canterbury w XII wieku, a odrzucony przez Tomasza z Akwinu i Kanta, lecz tym niemniej przekonuj¹cy dla takich
wielkich mylicieli jak Kartezjusz, Leibniz i Hegel. Argument anzelmiañski wyprowadza realnoæ Boga z samego pojêcia Boga, zupe³nie bez odwo³ywania siê do
czegokolwiek w wiecie stworzonym, poniewa¿ ju¿ samo pojêcie wskazuje na byt,
ponad który nic doskonalszego nie da siê pomyleæ. Jednak¿e za spraw¹ myli
o takim bycie wykraczamy poza czyst¹ immanencjê naszej myli i przekraczamy
j¹, poniewa¿ wed³ug Anzelma, realnie istniej¹cy Bóg, w³anie ze wzglêdu na swoje rzeczywiste istnienie, by³by doskonalszy ni¿ Bóg jedynie pomylany. Musimy
zatem pomyleæ Boga jako realnie istniej¹cego, by tak rzec, per definitionem. Tomasz nie zgadza siê z tym twierdzeniem, wskazuj¹c, ¿e nawet myl o Bogu jako
czym, co istnieje poza nasz¹ myl¹, jest mimo wszystko tylko myl¹. Kant przywo³uje podobny argument, kiedy pisze, ¿e istnienie realne nie jest w³asnoci¹, ce-
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ch¹, która mo¿e byæ dodana do innych cech. Mimo to i w XX wieku nie brak wybitnych filozofów, którzy uwa¿aj¹ argument Anzelma za spójny i nadal go broni¹.
Jednak nie to jest przedmiotem mojego wyk³adu. St¹d te¿ zmuszony jestem
jeszcze bardziej ogólnikowo potraktowaæ argumenty w. Tomasza, owe s³ynne
„piêæ dróg, które zaliczaj¹ siê do drugiej grupy dowodów. Wszystkie wychodz¹
od istnienia wiata, w którym odkrywaj¹ lady Stwórcy. W tym kontekcie wspomnê tylko o dwóch drogach. Jedna z nich, tzw. dowód z przygodnoci, wychodzi od faktu, ¿e rzeczy i zdarzenia tego wiata, jak równie¿ prawa przyrody, nie
posiadaj¹ ¿adnej wewnêtrznej koniecznoci; wszystko mog³oby byæ inaczej ni¿
jest. Lecz to, co przypadkowe, mo¿e istnieæ tylko w oparciu o to, co konieczne.
Musi byæ jaka przyczyna tego, ¿e rzecz przygodna istnieje w taki sposób, w jaki
istnieje, jeli myl nie ma ulec za³amaniu. Otó¿ byt, który istnieje w oparciu
o swoj¹ w³asn¹ wewnêtrzn¹ koniecznoæ, jest tym, co nazywamy Bogiem. Drugi
z dowodów przez wieki nale¿a³ do najbardziej popularnych. Wychodzi od niekwestionowanego istnienia uporz¹dkowanych procesów, np. wzrostu rolin
i zwierz¹t, które to procesy s¹ zrozumia³e tylko w odniesieniu do swojego celu.
Czyli mo¿emy zrozumieæ przelot ptaków do Afryki na zimê, o ile wiemy, ¿e
znajduj¹ tam dla siebie po¿ywienie. Jednak, wed³ug Tomasza, ptaki same o tym
nie wiedz¹, a tym mniej roliny wiedz¹ o programie, który kieruje ich wzrostem.
Cel bowiem nie jest w strzale, wziêtej sama w sobie, lecz w umyle ³ucznika.
Zatem, aby procesy zachodz¹ce w przyrodzie, które w swoim uporz¹dkowaniu
zmierzaj¹ do jakiego celu, by³y zrozumia³e, musi byæ ³ucznik”, tj. Stwórca,
który zaszczepi³ w rzeczach ukierunkowanie na to, co jest dla nich dobre. Bowiem jedynie cel, jako co wiadomie rozumianego, mo¿e oddzia³ywaæ wstecznie, uruchamiaj¹c i koordynuj¹c proces przyczynowy, który zak³ada przecie¿
w³anie wiadomoæ celu.
Pierwszy cios przeciw dowodowi na istnienie Boga zosta³ wymierzony przez
Kanta w postaci tezy, i¿ nasz rozum teoretyczny i jego narzêdzia sk³adowe, tj.
kategorie, s¹ dostosowane tylko do porz¹dkowania danych naszego dowiadczenia zmys³owego. A w tym kontekcie idea Boga równie¿ odgrywa rolê jedynie
systematyzuj¹c¹. Co wiêcej, zdanie Hume’a: Nigdy nie wykraczamy poza siebie
nawet na krok ma zastosowanie tak¿e do rozumu teoretycznego  rozum nie
umo¿liwia nam powiedzenia czegokolwiek o rzeczywistoci jako takiej i nie pozwala nam mówiæ o Bogu, ¿e jest czym wiêcej ni¿ tylko ide¹. Tylko rozum praktyczny, tylko dowiadczenie sumienia pozwala nam – a nawet ka¿e nam  przyj¹æ istnienie istoty, która jednoczy w sobie dwa nieuwarunkowania, byt i dobro,
bêd¹cej gwarantem, ¿e bieg wiata nie prowadzi dobrej woli ad absurdum. Musia³em ograniczyæ wiedzê, by zrobiæ miejsce dla wiary pisze Kant. Hegel z kolei
ubolewa, ¿e Kant ograniczy³ tak¿e pojêcie rozumu, tzn. okroi³ je do rozumienia
przyjmowanego w nowo¿ytnej nauce, dla której, jak to ju¿ usi³owa³em wykazaæ,
Bóg nie mo¿e byæ mo¿liwym przedmiotem poznania.
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Jednak to Nietzsche zada³ miertelny cios, kwestionuj¹c w sposób fundamentalny za³o¿enie, które sta³o u podstawy wszystkich tradycyjnych dowodów na
istnienie Boga. Francuski filozof Michel Foucault najzwiêlej sformu³owa³ to, co
Nietzsche pomyla³ jako pierwszy: Nie wolno nam wierzyæ, ¿e wiat zwraca ku
nam twarz, któr¹ potrafimy odczytaæ. Tym, co Nietzsche zakwestionowa³
w sposób fundamentalny by³a zdolnoæ rozumu do poznania prawdy, a tym samym przede wszystkim zakwestionowa³ myl, ¿e w ogóle jest co takiego jak
prawda. Ta myl ma dla niego konkretne wstêpne za³o¿enie teologiczne, milcz¹co przyjmowane za³o¿enie, ¿e Bóg istnieje. Tylko jeli Bóg istnieje, istnieje te¿
co innego ni¿ subiektywne obrazy wiata, co takiego jak Dinge an sich, o których jeszcze mówi³ Kant. To s¹ rzeczy, które s¹ takie, jak widzi je Bóg. Gdyby
nie by³o czego takiego, jak spojrzenie Boga, nie by³oby prawdy poza naszymi
subiektywnymi punktami widzenia. Nietzsche mówi o wierze Platona, która jest
te¿ wiar¹ chrzecijan, mianowicie wierze, ¿e Bóg jest prawd¹ i ¿e prawda jest
boska. Wszystkie dowody na istnienie Boga zale¿¹ od tego, co logicy nazywaj¹
petitio principii. Dowody te milcz¹co przyjmuj¹ w punkcie wyjcia dok³adnie to,
co zamierzaj¹ dowieæ: Boga.
Czy jest to s³uszna ocena? I tak, i nie. Na p³aszczynie teoretycznej nie jest
prawid³owa. Na przyk³ad Tomasz z Akwinu w swoich piêciu drogach nigdy
w sposób wyrany nie zak³ada ¿adnej tezy dotycz¹cej logicznej struktury wiata
i zdolnoci rozumu do uchwycenia prawdy. Tym niemniej, w sposób ukryty faktycznie przyjmuje takie za³o¿enia. Fakt, ¿e owe milcz¹co przyjmowane za³o¿enia koniec koñców maj¹ swoj¹ podstawê w Bogu, jest dla niego czym ontologicznie oczywistym, chocia¿ nie jest przedmiotem jego teoretycznych refleksji
epistemologicznych. W kwestii prawomocnoci pierwszych zasad funkcjonalnego mylenia o prawdzie, po prostu argumentuje on podobnie jak Arystoteles,
pokazuj¹c reductio ad absurdum stanowiska przeciwnego. Kto odrzuca zdolnoæ
rozumu do poznania prawdy, kto odrzuca prawomocnoæ zasady niesprzecznoci, wyrzeka siê zdolnoci powiedzenia czegokolwiek w ogóle, gdy¿ w gruncie
rzeczy, nawet teza, ¿e prawdy nie ma, milcz¹co zak³ada prawdê, przynajmniej
prawdê tego stwierdzenia. Inaczej pogr¹¿amy siê w absurdzie.
I w³anie w tym punkcie Nietzsche zg³asza swoj¹ obiekcjê: kto mo¿e powiedzieæ, ¿e faktycznie mimo wszystko nie ¿yjemy w absurdzie? Mówi¹c to niew¹tpliwie wik³amy siê w sprzecznoci, lecz tak to ju¿ po prostu jest. Zw¹tpienie
rozumu o sobie samym nie mo¿e wyartyku³owaæ siê w sposób logicznie spójny.
Musimy nauczyæ siê ¿yæ bez prawdy. Kiedy Owiecenie osi¹gnie swój cel, samo
siebie podwa¿y, gdy¿, jak pisze Nietzsche, my bezbo¿ni i antymetafizyczni tak¿e
swój ogieñ jeszcze czerpiemy z wiary chrzecijañskiej, która by³a te¿ wiar¹ Platona, i¿ Bóg jest prawd¹, ¿e prawda jest boska. Jeli Owiecenie obala samo siebie, to rezultatem jest nihilizm. Jednak w ogl¹dzie Nietzschego stwarza to otwart¹ przestrzeñ konieczn¹ dla nowego mythos. Ale i on jest czym, czego osta-
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tecznie nie sposób wyartyku³owaæ, poniewa¿ po prostu nie jest mo¿liwe powiedzenie, co jest prawd¹. Jedyne pytanie, jakie pozostaje, to pytanie: z jakim k³amstwem najlepiej cz³owiekowi ¿yæ? Znana jest historyjka o graffiti: Bóg umar³.
Nietzsche, pod którym kto dopisa³: Nietzsche umar³. Bóg. Lecz mimo wszystko
co pozostaje z Nietzschego. Pozostaje mianowicie walka przeciw banalnemu
nihilizmowi spo³eczeñstwa rozrywki, wyrana i rozpaczliwa wiadomoæ tego,
co naprawdê znaczy powiedzieæ, ¿e Bóg nie istnieje. Tym, co pozostaje na p³aszczynie teoretycznej jest wgl¹d w wewnêtrzny i nierozerwalny zwi¹zek miêdzy
wiar¹ w istnienie Boga a pojêciem prawdy i ludzk¹ zdolnoci¹ do uchwycenia
prawdy. Te dwa przewiadczenia wzajemnie siê determinuj¹. Kiedy ju¿ raz pojawi siê myl o ¿yciu w absurdzie, wtedy do obalenia tej tezy nie wystarcza proste
teoretyczne epistemologiczne reductio ad absurdum. Nie mo¿emy ju¿ d³u¿ej
opieraæ dowodów na istnienie Boga na pewnym fundamencie ludzkiej zdolnoci
poznania prawdy, gdy¿ ten fundament jest pewny tylko wówczas, kiedy uprzednio przyjmiemy istnienie Boga. Nie mo¿emy wiêc mieæ jednego bez drugiego.
Nie wiemy, kim jestemy, dopóki nie wiemy, kim jest Bóg, ale nie jestemy
w stanie wiedzieæ nic o Bogu, jeli nie postrzegamy tego ladu Boga, jakim jestemy my sami – tego, ¿e jestemy osobami, czyli bytami skoñczonymi, lecz
wolnymi i zdolnymi poj¹æ prawdê.
ladem Boga w wiecie, jaki dzi musimy obraæ za punkt wyjcia jest cz³owiek, my sami. Jednak ten lad ma tê szczególn¹ w³aciwoæ, ¿e jest to¿samy ze
swym odkrywc¹, a wiêc nie istnieje niezale¿nie od niego. Jeli my, jako ofiary
scjentyzmu, sami ju¿ nie wierzymy w to, kim jestemy, jeli pozwalamy siê przekonaæ, ¿e jestemy tylko maszynami do rozprzestrzeniania naszych genów, i jeli przyjmujemy, ¿e nasz rozum nie jest niczym wiêcej ni¿ wytworem ewolucyjnego dostosowania, który nie ma nic wspólnego z prawd¹, i jeli wewnêtrzna
sprzecznoæ tego twierdzenia nas nie przera¿a, to nie mo¿emy oczekiwaæ, aby
cokolwiek by³o w stanie przekonaæ nas o istnieniu Boga. Gdy¿, jak zosta³o to
ju¿ powiedziane powy¿ej, lady Boga, jakimi jestemy, nie istniej¹, dopóki sami
tego nie chcemy, chocia¿  dziêki Bogu  Bóg istnieje ca³kowicie niezale¿nie od
nich, czy Go uznajemy czy nie, czy wiemy o Nim czy nie, albo czy dziêkujemy
Mu czy te¿ nie. Tylko siebie samych jestemy w stanie przekreliæ.
Pojêcie ludzkiego wyobra¿enia Boga, które czêsto bywa przywo³ywane ironicznie jako „buduj¹ca metafora, niespodziewanie nabiera precyzyjnego znaczenia. Budowaæ obraz Boga znaczy: byæ zdolnym uchwyciæ prawdê. W tym kontekcie, mi³oæ to nic innego jak prawda wprowadzona w czyn. Mi³oæ mo¿na
bowiem odczytywaæ jako stawanie siê drugiego rzeczywistym dla mnie. Nie ma
w przes³aniu Nowego Testamentu niczego, co by mia³o bardziej centralne znaczenie, ni¿ pojêcie prawdy. Ja siê na to narodzi³em i na to przyszed³em na wiat,
aby daæ wiadectwo prawdzie (J 18,37) ,odpowiada Chrystus na pytanie Pi³ata
o to, czy jest królem. „Co to jest prawda?”. Osobowoæ cz³owieka trwa i upada
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wraz z jego zdolnoci¹ do poznania prawdy. Dzi kwestionowana jest przez biologów, teoretyków ewolucji i naukowców zajmuj¹cych siê badaniem uk³adu nerwowego. Nie jestem w stanie w³¹czyæ siê w dyskusjê, która rozgorza³a w tym
kontekcie. Tym niemniej, chcia³bym przynajmniej podkreliæ, ¿e dzisiaj ka¿da
czysto duchowa intuicja ludzka zosta³a zaw³aszczona przez naturalizm. Dla naturalizmu jednak poznanie nie jest tym, za co samo siebie uwa¿a. Poznanie nie
poucza nas o tym, co jest, lecz polega na strategiach przetrwania przez dostosowanie do otoczenia. Sk¹d jednak mo¿emy o tym wiedzieæ, jeli faktycznie niczego nie wiemy? Fakt, ¿e cz³owiek jest od pocz¹tku do koñca czêci¹ przyrody, ¿e
jest istot¹ naturaln¹ i powsta³ z ni¿szych form ¿ycia, nie staje siê zabójczy dla
samorozumienia cz³owieka, tylko jeli natura, ze swej strony, zosta³a stworzona
przez Boga, a pojawienie siê cz³owieka jest zgodne z Bo¿ym zamiarem. Do tego
nie jest konieczne, aby proces ewolucji – który wraz z Darwinem wolê nazywaæ
procesem pochodzenia podlegaj¹cego modyfikacjom  rozumieæ jako proces teleologiczny, tzn. nie trzeba koniecznie zaprzeczaæ, ¿e generatorem nowoci
w tym procesie jest przypadek. Co, co z perspektywy nauki wydarza siê przez
przypadek, mo¿e byæ na równi Bo¿ym zamiarem jak co, co rozpoznajemy jako
proces uporz¹dkowany ku jakiemu celowi. Bóg mo¿e w równym stopniu dzia³aæ poprzez przypadek jak i prawa przyrody. Jeli biolodzy mówi¹ o fulguracji
i emergencji, aby znaleæ s³owo na co, co jest niewyt³umaczalne, wiara
w Boga oznacza, ¿e ta emergencja nowoci ma nazwê, która ostatecznie nie redukuje nowego z powrotem do starego: ta nazwa brzmi stworzenie. Zdolnoæ
do poznania prawdy mo¿e byæ zrozumia³a tylko jako stworzenie.
Chcia³bym objaniæ, o co mi chodzi, a mianowicie to, ¿e prawda zak³ada istnienie Boga, przywo³uj¹c ostatni przyk³ad, dowód na istnienie Boga, który  by
tak rzec  jest odporny na Nietzschego, dowód na istnienie Boga w oparciu
o gramatykê, a cilej bior¹c, o czas gramatyczny zwany futurum exactum. Futurum exactum, czas zaprzysz³y jest dla nas z koniecznoci pojêciowo zwi¹zany
z teraniejszoci¹. Powiedzieæ o czym, ¿e jest teraz, to jednoczenie powiedzieæ,
¿e bêdzie w przysz³oci. W tym sensie, ka¿da prawda jest wieczna. Fakt, ¿e wieczorem 6 grudnia 2004 wiele osób zebra³o siê w Hochschule für Philosophie
w Monachium, ¿eby wys³uchaæ wyk³adu nt. Racjonalnoæ a wiara w Boga by³
prawd¹ nie tylko owego wieczoru, lecz jest zawsze prawdziwy. Teraniejszoæ
zawsze pozostaje rzeczywista, jako przesz³oæ przysz³ej teraniejszoci. Jeli dzisiaj jestemy tutaj, jutro bêdziemy tutaj byli. Jaki to jest rodzaj realnoci? Kto
móg³by powiedzieæ: to zdarzenie jest rzeczywiste w ladach, które pozostawia
za sob¹ przez oddzia³ywanie jako przyczyna kolejnych zdarzeñ. Jednak te lady
stopniowo staj¹ siê coraz s³absze. I s¹ tylko ladami, gdy¿ to, co je pozostawi³o,
wspominamy ze wzglêdu na to, co jest teraz.
Na tyle, na ile trwa pamiêæ o przesz³ych wydarzeniach, nie jest trudno odpowiedzieæ na pytanie o sposób ich bycia. Mianowicie, s¹ rzeczywiste na tyle, na
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ile s¹ pamiêtane. Jednak w jakim momencie pamiêæ dobiega kresu. W jakim
momencie nie bêdzie ju¿ ¿adnych istot ludzkich na ziemi. W koñcu zniknie te¿
sama ziemia. Poniewa¿ teraniejszoæ zawsze nale¿y do tej przesz³oci, która jest
jej przesz³oci¹, musimy te¿ powiedzieæ: jeli zniknie przesz³oæ, zniknie te¿
wiadoma teraniejszoæ  a teraniejszoæ istnieje tylko jako co poznanego 
wiêc futurum exactum tak¿e straci swoje znaczenie. Jednak tego w³anie nie jestemy w stanie pomyleæ. Zdanie: W odleg³ej przysz³oci nie bêdzie ju¿ prawd¹, ¿e zebralimy siê dzisiaj” jest nonsensem. Tego zdania nie da siê pomyleæ.
Jeli kiedykolwiek mia³oby byæ prawd¹, ¿e nas tu nie by³o, to faktycznie nie ma
nas tutaj teraz, jak konsekwentnie utrzymuje buddyzm. Jeli teraniejsza rzeczywistoæ w jakim momencie nie bêdzie by³a, to faktycznie nie jest rzeczywicie
realna. Kto odrzuca futurum exactum odrzuca teraniejszoæ.
Zapytajmy wiêc raz jeszcze: jaki rodzaj realnoci posiada przesz³oæ, wieczna prawda ka¿dej prawdy? Oto jedyna mo¿liwa odpowied: musimy pomyleæ
jak¹ wiadomoæ, która przyjmuje w siebie wszystko, co siê wydarza, wiadomoæ absolutn¹. ¯adne s³owo nie mo¿e byæ potem od-powiedziane, ¿aden ból odcierpiany, ¿adna radoæ od-prze¿yta. Co siê wydarzy³o, mo¿e byæ wybaczone, ale
nie mo¿na sprawiæ, ¿eby siê nie by³o wydarzy³o (od-sta³o). Jeli jest co takiego
jak rzeczywistoæ, to futurum exactum jest nieuniknione, a wraz z nim, postulat
realnoci Boga. Obawiam siê – pisa³ Nietzsche, ¿e nie uwolnilimy siê od Boga,
poniewa¿ nadal wierzymy w gramatykê. Jednak wiara w gramatykê jest nieunikniona. Nawet Nietzsche móg³ napisaæ to, co napisa³, tylko dlatego, ¿e to, na wyra¿eniu czego mu zale¿a³o, powierzy³ w³anie gramatyce.
T³umaczenie z angielskiego: MA£GORZATA WIERTLEWSKA
SUMMARY
Starting with his own modification of Plato’s allegory of the cave the author explains the
notion of creation, which does not mean a single initiating event but the grounding of the entire
process of the world in a creative will that lies outside of this process. Faith in God is faith in
a reason for the world, which is not itself groundless, as the scientific worldview holds. When we
think the concept „God”, we think the unity of two predicates that are only occasionally and never
necessarily bound together in our earthly experience of the world: the unity of absolute power and
absolute goodness, i.e. the unity of being and meaning. After Nietzsche we can no longer rest the
proofs for the existence of God on the human capacity for truth, for its foundation is sure only if
we presuppose the existence of God. However, there is a grammar based proof that is Nietzscheresistant. The rationale of the futurum exactum, the future perfect tense, shows that the reality of
the present entails the reality of the past. The question is: What sort of reality does the past have?
The sole answer can be: We have to think of a consciousness in which everything that happens
is taken up, an absolute consciousness.

Key words:
ancient rumour about God, scientific worldview as modern superstition, rationality, truth, reality
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We wspó³czesnej nauce poszczególne ga³êzie wiedzy autonomizuj¹ siê i ka¿da z osobna mówi co o cz³owieku. Przyk³adem mo¿e byæ medycyna. Specjalista w w¹skim zakresie swojej specjalnoci spogl¹da na pacjenta. W dzisiejszych
czasach rzadko kto widzi cz³owieka integralnie, tymczasem jestemy najbardziej
skomplikowanymi istotami na ziemi, ale jednoczenie w³anie dlatego potrzebujemy ca³ociowego spojrzenia na siebie. Tylko wtedy mamy szanse rozpoznaæ
kim naprawdê jestemy. Ka¿da jednostronnoæ, cz¹stkowoæ i wyrywkowoæ
w rozpatrywaniu problemu cz³owieka mo¿e oznaczaæ urzeczowienie. Filozofia
klasyczna, teologia, a tak¿e od czasu do czasu psychologia mówi¹ o cz³owieku
integralnym.
Bardzo modne dzi jest mówienie o integracji psychicznej. Jednak potrzeba
integracji jak i integralnego spojrzenia na cz³owieka nie dotyczy jedynie sfery
psychicznej. Od czasu wielkich filozofów greckich, ale i dalekowschodnich ludzie doszli do przekonania, ¿e cz³owiek posiada nie tylko cia³o, ale równie¿ duchow¹ duszê, i ¿e nie tylko kieruje siê upodobaniami, ale równie¿ regu³ami moralnymi. W dziejach filozofii greckiej ca³ociowe spojrzenie na cz³owieka pojawi³o siê po raz pierwszy wraz z antropologi¹ i etyk¹ Sokratesa i Platona. Arystoteles zwróci³ za uwagê na integralny zwi¹zek ludzkiego cia³a i ducha.
Najg³êbsze prawdy o cz³owieku odnajdujemy jednak w objawieniu siê Boga
cz³owiekowi, którego definitywnym przypieczêtowaniem jest nauka Wcielonego
S³owa  Jezusa Chrystusa. W czasach nowo¿ytnych naznaczonych osi¹gniêciami naukowymi w podboju rzeczy, przestrzeni spo³ecznej, kosmosu i wiata biologii, ludzie zaczêli z nonszalancj¹ podchodziæ do problemu ducha. Niema³a
czêæ naukowców i filozofów zaczê³a coraz bardziej redukowaæ cz³owieka do
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biologii, dziedzictwa genetycznego, czy do wi¹zki instynktów. Na dodatek zaczêto wskazywaæ na uwarunkowania spo³eczne jako na determinanty i granice
umys³owoci. Niektórzy twierdz¹ nawet, ¿e ludzki duch i jego treæ s¹ jedynie
ubocznym skutkiem procesów biologicznych i relacji miêdzyludzkich.
W prawodawstwie, medycynie i etyce powa¿nym mankamentem mo¿e byæ
wyrzucenie poza obszar refleksji problemu Boga i religii. W prawodawstwie
przeoczenie to rzutuje przede wszystkim na stosunek do ¿ycia embrionów i niemowl¹t, a tak¿e na traktowanie osób upoledzonych, dotkniêtych ciê¿kim kalectwem, i terminalnie chorych, oraz potencjalnych samobójców. Bez refleksji metafizycznej filozofia prawa redukuje wartoæ ¿ycia do zespo³u jakoci witalnych.
Procedura normatywna odpieraj¹c argumenty filozoficzne i teologiczne przyjmuje postaæ pragmatyczn¹. Ustalanie norm prawnych i standardów moralnych staje
siê procesem negocjacyjnym w obrêbie spo³ecznoci demokratycznej i uzale¿nione jest od doranych przekonañ politycznych.
PYTANIE O MORALNOÆ
Cz³owiek jest istot¹ moraln¹. Dla wielu jest to stwierdzenie banalne. Co to
bowiem znaczy? Najczêstsz¹ odpowiedzi¹ jest, ¿e ludzie pos³uguj¹ siê kanonami
i kodeksami moralnymi. Wielu jednak uwa¿a, ¿e moralnoæ jest wytworem konwencji lub religijnych przywódców. Wraz z rozwojem nauk kognitywnych i badañ nad ludzkim mózgiem pojawi³y siê równie¿ przekonania, ¿e moralnoæ jest
uwarunkowana genetycznie i ¿e struktura mózgu determinuje nasze pierwotne
przewiadczenia moralne i wiadomoæ samych siebie. W obszarze myli anglosaskiej od czasu nominalistów redniowiecznych, a zw³aszcza empirystów, pojawi³o przekonanie, ¿e fundamentem moralnoci jest negocjacja i porozumienie
miêdzy ludmi szukaj¹cymi w³asnego indywidualnego dobra. Jest ono rozumiane w kategoriach interesu i po¿ytku. Podobnym tropem poszed³ Fryderyk Nietzsche, który twierdzi³, ¿e moralnoæ, zw³aszcza w wydaniu chrzecijañskim, jest
wygenerowana egoizmem i miernot¹ ludzi s³abych. Twierdzi³ on nawet, ¿e chrzecijanie – bêd¹cy w wiêkszoci ludmi pozbawionymi mocy twórczej  uknuli
spisek i omotali swoimi zasadami ludzi prawdziwie wielkich. Literack¹ ilustracj¹ takiego przekonania s¹ opowieci Jonatana Swifta o olbrzymie Guliwerze
spêtanym przez spo³ecznoæ liliputów.
Wielkie religie wiata inaczej rozumiej¹ genealogiê moralnoci. Chrzecijañstwo, w przeciwieñstwie do tych, którzy wierz¹ w samooczyszczaj¹c¹ moc ludzkiego rozumu, od samego pocz¹tku docenia³o rolê czynu i dzia³ania w moralnym
i religijnym ¿yciu cz³owieka. Sporód filozofów greckich najbardziej reprezentatywnym wyznawc¹ intelektualizmu moralnego jest Sokrates. Dla niego wiedzieæ,
co jest dobre, oznacza byæ dobrym. Platon  uczeñ Sokratesa, myla³ podobnie.
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W wiecie greckim wiara w moraln¹ moc rozumu by³a silna od zawsze. Za przejaw wiary w nieograniczon¹ wrêcz si³ê rozumu mog¹ byæ uznane niektóre ruchy
gnostyckie. Gnostycy uwa¿ali, ¿e rozumowo mo¿na dotrzeæ do bóstwa, ¿e mo¿na je poznaæ. W nowo¿ytnej Europie najbardziej spektakularnym przyk³adem
przeszacowania rozumu by³y niektóre pogl¹dy owieceniowe, zw³aszcza w wersji francuskiej i porewolucyjnej. Innym przyk³adem intelektualnych roszczeñ
cz³owieka do wyjanienia wszystkiego  tym razem – w kategoriach naukowych
i weryfikowalnych empirycznie, jest pozytywizm i scjentyzm. Wszystkie wymienione nurty mylenia maj¹ wspóln¹ cechê: przewartociowanie czystego intelektu. W ka¿dym z tych filozoficznych nurtów wiedzieæ oznacza móc. Chrzecijañska opinia na temat roli intelektu jest inna. Z jednej strony chrzecijañstwo 
zw³aszcza w wydaniu katolickim – jak rzadko która religia docenia rolê intelektu
w etyce i religii, z drugiej strony przestrzega przed przeintelektualizowaniem,
widz¹c w nim niedojrza³oæ, ja³owoæ i pusty przebieg ludzkiego ducha.
Wedle filozofii i teologii moralnej cnota jest nade wszystko sprawnoci¹
i zdolnoci¹ czynienia dobra. Asceza za jest wysi³kiem duchowym i fizycznym.
Polega nie tylko na miarkowaniu emocji, skromnoci w myleniu o sobie i w³aciwym nazywaniu rzeczy, lecz tak¿e na pocie  nazywanym modlitw¹ cia³a 
i uczynkach maj¹cych na wzglêdzie dobro bliniego. Chrzecijanie wiedz¹, ¿e
zbawienie wiata dokona³o siê tylko dlatego, ¿e Bóg powzi¹³ pozaziemsk¹ decyzjê o zbawieniu wiata i dokona³ aktu przebaczenia w sobie samym. W rzeczywistoci dokona³o siê ono, poniewa¿ Bóg zes³a³ Syna swego, który narodzi³ siê
z Maryi, g³osi³ dobr¹ nowinê i umar³ na Golgocie za ludzkie grzechy. Chrzecijañstwo jest religi¹ faktu i czynu. Zrodzi³o siê bowiem z faktu Wcielenia i faktu
Zmartwychwstania. Zbawienie przysz³o na wiat wraz z Jezusem narodzonym
w Betlejem. W Jezusie Chrystusie Bóg sta³ siê cz³owiekiem, dobrze czyni³, modli³ siê, poci³, znosi³ trudy ¿ycia, cierpia³ i mi³owa³. Jezus ¿y³ poród tego wiata w jego obrêbie. Karol Wojty³a pisz¹c swoje dzie³o Osoba i czyn by³ zainspirowany duchowo-cielesnym wymiarem cz³owieka, ale i – jak ³atwo mo¿na siê
domylaæ – faktem Wcielenia i czynem zbawczym Jezusa. Kontynuacjê tego
przekonania odnajdujemy w encyklice Redemptor hominis. Papie¿ Jan Pawe³ II
powiada tam, ¿e w ¿yciu Bo¿ym uczestniczymy dziêki Wcielonemu S³owu.
Oznacza to miêdzy innymi, ¿e wiara chrzecijañska nie jest religi¹, której istota
le¿y poza oczami cia³a i umys³u i poza dowiadczeniem rodem z tego wiata.
St¹d naszego mylenia o rzeczach niewidzialnych nie mo¿na traktowaæ jako
metafizyki badaj¹cej zawiatowe widma.
Moralnoæ pojmowana jest jako podstawowe dobro cz³owieka. Wa¿ne uwagi na temat dobra moralnego czyni Platon. Powiada on, ¿e ród³em moralnoci
w cz³owieku jest Dobro metafizyczne, bêd¹ce najwy¿sz¹ zasad¹ wiata. Porównuje je do s³oñca. Tak jak promienie s³oñca sprawiaj¹, ¿e oczy rozró¿niaj¹ przedmioty, kolory i kszta³ty, tak dobro metafizyczne obecne w ludzkim umyle przy-
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czynia siê do tego, ¿e cz³owiek odró¿nia jedn¹ ideê od drugiej, ¿e jest mu dany
sens rzeczy i rozumienie wiata. Dla Platona ludzki umys³ i wiadomoæ posiadaj¹ w sobie wiat³o dziêki Dobru promieniuj¹cemu w cz³owieku. St¹d cz³owiek
powinien d¹¿yæ do dzielnoci etycznej, ona bowiem uobecnia w nim duchowe
dobro. Dla Platona porz¹dek dobra jest bardziej pierwotny ni¿ porz¹dek poznania. Etos warunkuje logos1. To przekonanie Platona podjêli myliciele chrzecijañscy, tacy jak: w. Augustyn, w. Bonawentura czy w. Tomasz z Akwinu. Ka¿dy z nich ¿ywi³ przekonanie, ¿e odniesienie do Boga jako najwy¿szego dobra organizuje ludzk¹ wiadomoæ i sumienie. Gdyby nawi¹zaæ do wspó³czesnych
obiegowych pojêæ mo¿na by powiedzieæ, ¿e przestrzeñ zorganizowana przez
porz¹dek dobra jest dla umys³u czym w rodzaju programu operacyjnego umo¿liwiaj¹cego w³aciwe dzia³anie.
Ciekaw¹ uwagê na temat Najwy¿szego Dobra czyni Heraklit twierdz¹c, ¿e
ludzie, którzy postêpuj¹ wedle w³asnych regu³ i tak jakby Boga nie by³o, ¿yj¹
tylko we w³asnym kosmosie. Oznacza to nie tylko, ¿e ¿yj¹ poza obiektywnym
kontekstem, ale ¿e s¹ zagubieni w wiecie i w sobie samych, nie maj¹c klucza do
rozumienia w³asnych prze¿yæ2.
Wspó³czesnym filozofem, który z wyj¹tkow¹ g³êbi¹ na nowo ukaza³ problem
dobra w cz³owieku by³ Emanuel Lévinas. Powiada on, ¿e wymiar etyczny nie
tylko warunkuje nasz¹ ludzk¹ samowiadomoæ, ale ¿e j¹ konstytuuje. Etyczny
charakter cz³owieka jest dla niego równoznaczny z ludzkim istnieniem, nie daj¹cym siê zredukowaæ do wiata natury i rzeczy. Dla Lévinasa charakter ludzkiego
istnienia decyduje o tym, ¿e ¿ycie cz³owieka domaga siê bezwzglêdnego poszanowania. Fundamentem moralnoci jest dowiadczenie drugiego cz³owieka jako
bliniego. Zobaczenie w drugim bliniego nazywa Lévinas rozpoznaniem jego
twarzy. Przy czym nie chodzi mu o fizjonomiê, lecz o cz³owieczeñstwo. Cz³owieczeñstwo nie jest abstrakcyjnym pojêciem, lecz najbardziej ród³owym dowiadczeniem ka¿dej osoby. Twarz bliniego apeluje i mówi – nie zabijaj. Zatem brak respektu dla ludzkiego ¿ycia wiadczy, ¿e postrzeganie innych ludzi jest
powierzchowne i pozbawione ludzkiego oblicza Integralny rozwój cz³owieka zak³ada widzenie go jako istoty posiadaj¹cej sumienie. Sumienie okrelone jest
w jêzyku ³aciñskim wyrazem conscientia, za w myli greckiej trzeba je wi¹zaæ
z pojêciem daimoniona, synderezy i anamnezy3. Conscientia oznacza samowiadomoæ, zw³aszcza samowiadomoæ moraln¹. Samowiadomoæ cz³owieka naznaczona jest nie tylko poczuciem bytowania w wiecie, lecz równie¿ bytowania
moralnego. Cz³owiek, rejestruj¹c wydarzenia i w³asne czyny, dowiadcza jedno1
Pogl¹d Platona wynika z jego za³o¿eñ metafizycznych, miêdzy innymi z przekonania, ¿e najwy¿sz¹ zasad¹ wiata jest Dobro.
2
W. Jaeger, Teologia wczesnych filozofów greckich, t³um. J. Wocial, Kraków 2007.
3
S.T. Pinckaers, ród³a moralnoci chrzecijañskiej, t³um. A. Kury, Poznañ 1994, s. 68-75.
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czenie wartoci moralnych. Teologia katolicka powiada, ¿e sumienie w swoim
fundamencie polega na pierwotnym poczuciu, ¿e dobro nale¿y czyniæ, a z³a unikaæ. Przewiadczenie to jest du¿o g³êbsze ni¿ sam proces mylenia. Dlatego
uwa¿a siê, ¿e sumienie posiada bez wyj¹tku ka¿dy, niezale¿nie od w³asnego rozwoju umys³owego i moralnego. Pierwotne poczucie dobra i z³a nie jest wynikiem
abstrakcyjnego mylenia, dyskursu i rozwiniêtej autorefleksji czy autokrytycyzmu. Sumienie jest niezbywaln¹ cech¹ ludzk¹, której nie mo¿na zanegowaæ i nie
widzieæ, nawet w cz³owieku zwyrodnia³ym, dopuszczaj¹cym siê najwiêkszych
niegodziwoci, ono jest. Ka¿dy cz³owiek podporz¹dkowany jest wewnêtrznie oddzia³ywaniu dobra moralnego. Nawet ci, którzy zaprzeczaj¹, ¿e dobro ich obowi¹zuje, nie s¹ wstanie ca³kowicie uwolniæ siê od dowiadczenia winy lub poczucia zobowi¹zania moralnego. Ten poziom wiadomoci moralnej w myli
chrzecijañskiej nazywa siê ró¿nie: sumieniem ontologicznym, prasumieniem,
synderez¹ lub anamnez¹. W duchu platonizmu mo¿na powiedzieæ, ¿e anamneza
oznacza w tym wypadku wrodzone poczucie dobra moralnego. Tak rozumie sumienie ontologiczne obecny papie¿ Benedykt XVI, który jeszcze jako kardyna³
wypowiedzia³ siê na ten temat bardzo dobitnie.
W katechezach Jana Paw³a II mo¿emy znaleæ inne sformu³owanie pasuj¹ce
do prasumienia. Jan Pawe³ II mówi tam o wiadomoci „sprzed historycznego
a posteriori”. Wedle niego w horyzoncie naszego umys³u rysuj¹ siê pierwotne sensy dotycz¹ce miêdzy innymi dobra moralnego. Jan Pawe³ II nie u¿ywa pojêcia idei
wrodzonych, bo idee sugeruj¹ gotow¹ treæ, tymczasem chodzi raczej o podstawowe uwarunkowania naszej wiadomoci i jej duchow¹ strukturê. Sumienie w swej
najg³êbszej konstrukcji jest wiadomoci¹ towarzysz¹c¹ poznawaniu, patrzeniu,
s³uchaniu, mówieniu, kochaniu, wybieraniu, tworzeniu. Jest w³aciw¹ cz³owiekowi przed-refleksyjn¹ wiadomoci¹. W filozofii nazywana jest ona wiadomoci¹
towarzysz¹c¹. Zwierzêta równie¿ posiadaj¹ ten rodzaj wiadomoci, co pozwala im
posiadaæ poczucie w³asnej obecnoci wobec siebie i wiata. Jednak tylko cz³owiek
posiada przed-refleksyjne poczucie moralnej odpowiedzialnoci wobec siebie, poczucie moralnej obecnoci. Za tego rodzaju przedrefleksyjn¹ wiadomoæ mo¿na
uznaæ sumienie ontologiczne. Opisywane jest ono w klasycznej teologii. Dopiero
w przestrzeni prasumienia, czyli sumienia ontologicznego organizuje siê ludzka
refleksja moralna nazywana sumieniem w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Sumienie
rozumiane integralnie jest ontologicznym przyporz¹dkowaniem cz³owieka dobru
moralnemu, ale i autorefleksj¹ opart¹ na dostrzeganiu konkretnych wartoci. Autorefleksja jest samowiedz¹ i aktem poznawczym. Pozwala ona oceniæ, jak nale¿y
post¹piæ w sytuacji wyboru moralnego.
Ojciec Jacek Woroniecki OP uwa¿a, ¿e cnot¹ dobrze wychowanego sumienia jest roztropnoæ. Roztropnoæ przyczynia siê do naszej samowiedzy i umie j¹
wykorzystaæ w konkretnej sytuacji. Odpowiednikiem s³owa roztropnoæ – nieco
starowiecko dzi brzmi¹cego – jest ³aciñskie s³owo prudentia i greckie phrone-
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zis. Sokrates i Platon uwa¿ali cnotê roztropnoci za wyj¹tkow¹, bo bêd¹c¹ czym
porednim miêdzy cnotami intelektualnymi czyli dianoetycznymi a cnotami moralnymi. Nazywali j¹ te¿ wonic¹ cnót (auriga virtutum), poniewa¿ w jej zaprzêgu znajduj¹ siê pozosta³e cnoty: umiarkowanie, sprawiedliwoæ i odwaga. Organizacja ¿ycia moralnego w cz³owieku jest czym dynamicznym jest organizmem cnót poruszaj¹cym ludzkiego ducha. We wspó³czesnej kulturze zanika
metafizyczne rozumienie sumienia. Dzisiejsi ludzie niedoceniaj¹ lub wrêcz nie
wierz¹ w duchowy aspekt ¿ycia cz³owieka. Sk³onni s¹ za przyj¹æ hipotezy niektórych naukowców i genetyków upatruj¹cych róde³ moralnych sk³onnoci cz³owieka w zapisie genetycznym i strukturze mózgu. Nie ma³o ludzi s¹dzi równie¿,
¿e moralnoæ uto¿samia siê z obyczajem, konwencj¹ i pierwotnymi lêkami odpowiedzialnymi za tworzenie spo³ecznych i religijnych tabu.
Istotne uwagi na temat zmian w rozumieniu moralnoci znajdujemy u wielu
mylicieli i pisarzy. Czes³aw Mi³osz twierdzi³, ¿e studenci amerykañscy, których
spotyka³ na uniwersytetach, wyranie deklarowali, ¿e nie wierz¹ w duchowy
wymiar ludzkiego sumienia i wartoci. Dla nich sumienie jest wiadomoci¹ cz³owieka uwarunkowan¹ biologicznie i spo³ecznie. Inny polski pisarz – Andrzej
Stasiuk – sam za uwa¿a, ¿e sumienie jest rodzajem atawistycznych lêków prze¿ywanych w mrokach wiata.
Jeli takie rozumienie jest reprezentatywne dla wspó³czesnej kultury euroamerykañskiej, to jak odnaleæ fundamenty dla wyznawanych spo³ecznie wartoci, a tak¿e dla praw cz³owieka i kodeksów cywilnych Zachodu. Spo³eczeñstwa
te w liberalny sposób traktuj¹ zachowania moralne, z drugiej strony surowo os¹dzaj¹ tych, którzy ³ami¹ ustanowione prawa. Jest tu niekonsekwencja. Najbardziej widaæ to na przyk³adzie mediów, które wychwalaj¹ nieskrêpowane ¿ycie
seksualne i nie widz¹ problemu w pornografii, ale jednoczenie bezlitonie potêpiaj¹ przestêpców seksualnych. Dzisiejsze spo³eczeñstwa maj¹ podwójne oblicze,
niczym archaiczny bo¿ek Janus. Inne oblicze wolnoci obyczajowej i inne oblicze ocen moralnych.
Chrzecijañstwo naucza, ¿e cz³owiek jest sam w sobie podzielony, ¿e jest
w nim i dobro i z³o. Ale jednoczenie apeluje ono, aby moralne i spo³eczne spojrzenie na cz³owieka samo nie by³o nacechowane ambiwalencj¹ i niekonsekwencj¹. Chrzecijañstwo zarzuca dzisiejszym spo³eczeñstwom brak solidarnoci
i mi³osierdzia.
Z moralnego i chrzecijañskiego punktu widzenia pañstwa europejskie, likwiduj¹c karê mierci, daj¹ nie tylko wyraz szacunku wobec ludzkiego ¿ycia, ale
równie¿ wykazuj¹ mi³osierdzie. Z punktu widzenia nauki Kocio³a rezygnacja
z kary mierci jest krokiem we w³aciwym kierunku, ale nie jest jedynym krokiem, który nale¿y uczyniæ, aby uzdrowiæ sumienie spo³eczne i indywidualne.
Obrony domaga siê ¿ycie ludzkie od chwili poczêcia do chwili naturalnej mier-

MORALNOÆ I PYTANIE O BOGA

299

ci. Dzisiejszy kryzys sumienia dotyczy nie tylko stosunku do ¿ycia, lecz stosunku do cz³owieka.
wiadome bycie cz³owiekiem oznacza tworzenie kultury. Kultury nie nale¿y
jednak rozumieæ jako wykwintnego dodatku, ani te¿ jako igrzysk i rozrywki.
Kultura jest czym du¿o bardziej fundamentalnym, poniewa¿ obecna jest w ka¿dym ludzkim postrzeganiu, myleniu i dzia³aniu. Jest sposobem mylenia cz³owieka o sobie samym, jest nawet sposobem obecnoci wzglêdem siebie samego,
bliniego i wiata. Zatem kultura nie mo¿e byæ rozumiana podrêcznikowo: jedynie jako rozwój sztuki i cywilizacji technicznej. Mówi¹c o kulturze trzeba wskazywaæ na jej fundamenty, szukaæ jej istoty i przedmiotu. Trzeba dostrzec, ¿e cz³owiek nie tylko jest twórc¹ kultury i nie tylko jest jej tematem, ale wiêcej, ¿e jest
przedmiotem kultury, jej podstawow¹ form¹ i materi¹, jej nadawc¹ i adresatem.
To znaczy, ¿e cz³owiek tworzy kulturê, bo jest sobie zadany i ¿e kultura w pierwszym rzêdzie oznacza bycie sob¹, oznacza przekraczanie w³asnego ja
i nieustanne docieranie do siebie. Tak rozumiana kultura nie przynale¿y innym
istotom ¿yj¹cym. Zwierzêta, a tym bardziej roliny, ¿yj¹ walcz¹c o po¿ywienie
i w³asn¹ ekologiczn¹ niszê. Cz³owiek szuka za jeszcze siebie i to na ró¿nych
p³aszczyznach: religijnej, spo³ecznej, rodzinnej, zawodowej, moralnej, symbolicznej, estetycznej, twórczej, naukowej i wielu innych. Pozbawiony kultury pozbawiony jest siebie, z drugiej za strony jest on zagro¿ony samym sob¹, poniewa¿ kultura nie tylko polega na rozpoznaniu siebie, ale i na dystansie wzglêdem
siebie, a tak¿e na wiadomoci w³asnej niewiedzy.
Karol Wojty³a okrela³ kulturê jako propedeutykê ¿ycia moralnego. S³owo
propedeutyka oznacza wprowadzenie, przygotowanie gruntu pod co. W tym
wypadku pod ¿ycie moralne. Moralny wymiar cz³owieka jest na tyle delikatny,
a nawet ulotny, ¿e domaga siê obrysowania i niejako nadania konturu w postaci
obyczajów, kanonów taktownego zachowania i ugruntowania w dobrym smaku.
Tomasz z Akwinu w Sumie Teologicznej powiada, ¿e „takt” oznacza w³aciwe
gesty odniesieniu do innych, za smak oznacza gest stosunku do siebie samego, dotyczy tego, co czynimy wzglêdem siebie. Zarówno takt jak i smak zwi¹zane s¹ bardziej z estetyk¹ i upodobaniami ni¿ z cnotami moralnymi. W stosunku
do wymiaru etycznego s¹ czym powierzchownym, z drugiej za strony s¹ czym
szybko zauwa¿alnym, ewidentnym. Jednak nie nale¿y zapominaæ, ¿e przyjêcie
wartoci moralnych zaczyna siê od upodobania w tym, co w³aciwe, szlachetne
i piêkne. Kultura jest propedeutyk¹ moralnoci.
Wydaje siê, ¿e jest to prawid³o potwierdzone przez zbawcz¹ ekonomiê Boga.
Jezus nie g³osi³ dobrej nowiny poród ludów prymitywnych nie dlatego, ¿e Bóg
gardzi takimi spo³ecznociami, lecz dlatego, ¿e Bóg wybra³ i przygotowa³ jeden
naród po to, aby ten móg³ zrozumieæ Jego naukê. Uczniowie i aposto³owie byli
¯ydami, bo trudno by by³o znaleæ uczniów wród Greków, nie mówi¹c ju¿
o ludach uznawanych wtedy za barbarzyñskie. Do pewnego stopnia  bo tylko
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w historycznym znaczeniu  wybrañcami okaza³y siê ludy ¿yj¹ce w wiecie kultury grecko-rzymskiej. Kultura ta, dziêki rozwojowi filozofii sta³a siê urodzajn¹
ziemi¹ ewangelicznego zasiewu. Jednak swoj¹ naukê Jezus skierowa³ do ¯ydów,
jego uczniami nie byli Rzymianie ani Grecy, lecz Hebrajczycy.
Maska, czyli osoba. Prosopon, persona. Gra nie oznacza udawania, lecz jest
pe³n¹ autentyzmu samostylizacj¹ – mimesis. Stoicy nauczali, ¿e w³asne ¿ycie
nale¿y prze¿ywaæ tak, jak aktor gra swoj¹ rolê w teatrze, tzn. porednio4. Znaczy
to tyle, ¿e byæ sob¹ nie jest prostym byciem, lecz oznacza dobre i kreatywne
odgrywanie w³asnej roli. W tym kontekcie ³atwiej mo¿e zrozumieæ takie pojêcia jak: kultura, autentycznoæ, czytelnoæ, szczeroæ, wiarygodnoæ, prawdziwoæ. Gra, jak¹ prowadzi osoba z sob¹ sam¹ nie jest udawaniem kogo, plagiatem i manieryzmem formy, lecz poszukiwaniem rodka ekspresji dla w³asnego
wnêtrza. Na tym polega te¿ kultura osobista cz³owieka. Oznacza to, ¿e a¿eby
w³aciwie prze¿yæ w³asne ¿ycie nale¿y uczyæ siê dystansu i szacunku do siebie
samego. Trudno wyobraziæ sobie dobrego aktora, który nie posiad³ sztuki dystansu i który nie wie¿y w wartoæ tego, co robi. Dystans sprawia, ¿e aktor potrafi
zapomnieæ o swoich przyzwyczajeniach, odruchach i grymasach. Dystans do siebie jest warunkiem wcielenia siê nie tylko w rolê drugiego, ale równie¿ we w³asn¹ rolê. Kto, kto nie nabra³ dystansu do siebie samego, nie zagra siebie. Granie
w³asnej roli nie oznacza udawania i przybierania fa³szywych póz. S³aby aktor
udaje, graj¹c i naladuj¹c kogo przestaje byæ sob¹. Sztuka nie polega na czysto
schematycznym interpretowaniu wydarzeñ, sytuacji i ludzi, w sztuce obecna jest
abstrakcja, a nie schematyzm.
Abstrakcja polega jednak na pojmowaniu, na rozumieniu i dystansie wobec
rzeczy. Bycie sob¹ oznacza granie siebie, i nie mo¿e byæ inaczej, poniewa¿ nie
mamy bezporedniego i pe³nego dostêpu do siebie. Zawsze widzimy siebie oczami rodziców, bliskich, przyjació³, ale równie¿ oczami wrogów. Nawet kiedy postrzegamy siebie w lustrze, nasze widzenie zaporedniczone jest nie tylko w tafli
zwierciad³a, ale równie¿ w odczuciach jakie nam towarzysz¹, kiedy mylimy
o sobie. Nie wiemy dok³adnie kim jestemy, dlatego próbujemy graæ. Gra jest
poszukiwaniem siebie, jest prób¹ znalezienia w³aciwej sobie tonacji i w³aciwych nut. Te bowiem wyra¿aj¹ harmoniê naszego wnêtrza. Jak wiadomo Platon
wprowadzi³ do namys³u nad cz³owiekiem kategoriê mimesis. Mimesis oznacza
naladowanie rozumiane jako zbli¿anie siê do idei siebie samego stanowi¹cej
o mnie samym i o mojej to¿samoci. W tej perspektywie gra oznacza twórcz¹
wêdrówkê do siebie samego. Ludzka osoba nie jest tylko treci¹ i zapisem natury, ale równie¿ zadaniem, powo³aniem, gr¹ i jej stawk¹. Rozumienie stosunku do

4
R. Spaemann, Osoby o ró¿nicy miêdzy czym a kim, t³um. J. Merecki, Warszawa 2001,
s. 100-113.
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siebie samego w kategoriach gry wymaga wielkodusznoci i pokory. Trzeba
uznaæ, ¿e nie wiemy do koñca, kim jestemy. Tylko wtedy zaakceptujemy ma³o
komfortow¹ tezê o potrzebie gry. Ci, którzy twierdz¹, ¿e nie potrzebuj¹ graæ i ¿e
nie jest to godne powo³ania cz³owieka, twierdz¹ tym samym, ¿e wiedz¹ kim s¹
i ¿e ich zachowania, myli i s³owa wyra¿aj¹ ich w ca³ej swej dos³ownoci. Brak
dystansu do siebie najbardziej widaæ u kochanków, którzy nie potrafi¹ zobaczyæ
w ³¹cz¹cej ich mi³oci mylenia opartego na pragnieniach. Rzecz ma siê jednak
inaczej u tych, którzy twierdz¹, ¿e nie graj¹  oni bowiem równie¿ graj¹, ale nie
zdaj¹ sobie z tego sprawy. Brak wiadomoci oznacza brak dystansu, sztywnoæ
i schematycznoæ zachowañ. Oznacza równie¿ co, co mo¿na by nazwaæ jednoladowoci¹ osobowoci. Dla Platona gra jest powag¹, dobre ¿ycie nie ma s³u¿yæ
grze, lecz samo powinno byæ gr¹. Wynika st¹d, ¿e ka¿dy cz³owiek  mê¿czyzna
i kobieta  winni przez ca³e ¿ycie graæ tylko najpiêkniejsze gry, co jest przeciwieñstwem tego, co mylimy teraz.
PYTANIE O BOGA
Czy Boga mo¿na poznaæ rozumowo? Sk¹d wziê³o siê w nas pojêcie Boga?
Czy wiara w Boga jest uzasadniona? Czy Bóg jest cz³owiekowi do czegokolwiek
potrzebny? Analizuj¹c wypowiedzi filozofów mo¿emy dojæ do wniosku, ¿e filozofia najczêciej wskazuje na ludzk¹ potrzebê Boga. Takie stwierdzenie jest
bardzo niejasne. Bo jak rozumieæ tê potrzebê, co ona oznacza, jak j¹ przetransponowaæ na inne pojêcia?
Greccy filozofowie nie od razu wskazywali na Boga jako na najwy¿szy
przedmiot ludzkiego poznania. Uwa¿a siê, ¿e pierwsi filozofowie przyrody byli
ateistami. Platon te¿ nie jest do koñca jasny. Bóg wedle Platona mo¿e byæ rozumiany jako dobro najwy¿sze lub demiurg nadaj¹cy materii formy. Duchowy wiat
wedle Platona jest niewidzialn¹ konstrukcj¹ idei, zorganizowan¹ i o¿ywian¹ zasad¹ dobra, ide¹ jednego i ide¹ ¿ycia. Dla Platona Bóg nie jest stwórc¹ wszechrzeczy, nie stworzy³ on materii, zjawisk, cia³ i ruchu. wiat wedle Platona jest
dualistyczny: dobry i z³y, inteligilibilny i niepoznawalny, materialny i duchowy,
prawdziwy i pozorny. Platon nie mówi wiele na temat moralnej s³aboci cz³owieka, nie widzi te¿ potrzeby zbawienia cz³owieka przez Boga. Jego teologia jest
bardziej metafizyk¹ i etyk¹.
Pogl¹dy wielkich filozofów pokazuj¹, jak wielka jest potrzeba intelektualnego odkrywania Boga i jego obecnoci. Wa¿ne uwagi na temat Boga wypowiada
Kartezjusz, jego cogito ergo sum znaj¹ wszyscy, nie tylko ci, którzy studiowali
filozofiê. Kartezjusz wskazuje na obecnoæ w ludzkiej wiadomoci idei Boga
i powiada, ¿e nie mo¿e pochodziæ ona z dowiadczenia wiata zewnêtrznego.
[…] powzi¹³em myl, aby dochodziæ, sk¹d nauczy³em siê myleæ o czym bardziej
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doskona³ym ni¿ ja sam, i rozezna³em z ca³¹ oczywistoci¹, i¿ musia³em siê tego
nauczyæ od jakiej istoty, która jest rzeczywicie bardziej ode mnie doskona³a5.
Uwa¿a on, ¿e pojêcia natury Boga nie mo¿na wysnuæ z siebie samego.
A zatem  powiada Kartezjusz – pomieci³a j¹ we mnie istota rzeczywicie bardziej ode mnie, doskona³a, a nawet posiadaj¹ca w sobie wszystkie doskona³oci,
o których mieæ mogê jakie pojêcie, to znaczy, aby siê wyraziæ w jednym s³owie,
która jest Bogiem. Kartezjusz uwa¿a, ¿e ludzki rozum posiada idee wrodzone,
pocz¹wszy od idei duszy, na idei liczby koñcz¹c. Jednak nie omiela siê on pojêcia Boga nazywaæ ide¹ wrodzon¹. Idee wrodzone pochodz¹ z ludzkiej natury,
maj¹ zatem  mówi¹c jêzykiem Kanta  aprioryczny charakter. Tymczasem idea
Boga, poniewa¿ jest ide¹ nieskoñczonoci, sama musi byæ nieskoñczona i transcendentna wobec ludzkiej natury. Jest to zatem tajemnicza treæ umieszczona
w umyle cz³owieka przez samego Boga, a nie matkê naturê. Skoro pojêcie Boga
nie ma charakteru naturalnego, to pozostaje wniosek, ¿e jest to rodzaj obecnoci
nadprzyrodzonego wiat³a Bo¿ego. Takie rozumienie pokazuje mocne zwi¹zki filozoficzne Kartezjusza z Augustynem. Kartezjusz k³adzie nacisk na wewnêtrzn¹
obecnoæ ponadnaturalnej idei Boga w cz³owieku, Augustyn za na dynamiczny
zwi¹zek ludzkiego umys³u z Bogiem – na iluminacjê.
Najbardziej ekscytuj¹cym i kontrowersyjnym argumentem na rzecz istnienia
Boga wydaje siê dowód ontologiczny wiêtego Anzelma z Aosty. Anzelm powiada, ¿e wniosek o rzeczywistym istnieniu Boga pewnie wynika z faktu, ¿e rozumiemy nazwê Bóg. Anzelm nie tyle wskazuje na obecnoæ idei nieskoñczonego bytu, lecz na nieskoñczon¹ doskona³oæ tej idei6. Dowód Anzelma sta³ siê
punktem odniesienia dla takich filozofów jak Tomasz z Akwinu i Kartezjusz. Na
zarzut, jaki mo¿na postawiæ temu rozumowaniu, ¿e mo¿na mieæ ideê czego, co
nie istnieje, Anzelm móg³by odpowiedzieæ, ¿e w przypadku pojêcia Boga rzecz
ma siê inaczej, poniewa¿ nie jest to zwyk³a idea generowana natur¹ umys³u.
Immanuel Kant doszed³ do przekonania, ¿e czystym, tzn. teoretycznym rozumowaniem nie uda siê nam niczego istotnego powiedzieæ o Bogu, poniewa¿
jego natura jest dla nas niedostêpna. Bóg jest równie¿ wielkim nieobecnym
w wiecie zjawiskowym. W przeciwieñstwie do ka¿dego innego przedmiotu refleksji Bóg nie jest treci¹ naszych form poznawczych. Nie mówi¹ o nim ani dane
wra¿eniowe p³yn¹ce ze wiata przedmiotowego, ani te¿ aprioryczne formy umys³owe. Bóg jest ca³kowicie poza zasiêgiem pojêæ. Pogl¹dy Kanta nale¿a³oby
uznaæ za przejaw skrajnego pesymizmu, gdyby nie fakt, ¿e filozof ten znalaz³
wyjcie z mroku niewiedzy na temat Boga. Odwo³a³ siê on do praktycznej strony
naszego umys³u. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Kant s¹dzi³, i¿ cz³owiek nie mo¿e byæ
m¹dry w kwestii Boga, natomiast mo¿e byæ roztropny. Roztropnoæ w tradycyj5
6

Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, t³um. T. Boy-¯eleñski, Warszawa 2002, s. 53-54.
Tam¿e, s. 54.
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nej filozofii grecko-³aciñskiej w Grecji nazywana by³a phronezis, za w wiecie
rzymskim wskazywa³o na ni¹ s³owo prudentia. Kant uwa¿a, ¿e istnienie Boga
trzeba postulowaæ, bo inaczej za³amie siê nasze ¿ycie moralne pozbawione
ostatecznej sprawiedliwoci. Bez postulatu Boga nie da siê zrozumieæ sensu ¿ycia i moralnoci. Podobny powód ka¿e mu uwa¿aæ, ¿e koniecznym postulatem
rozumu musi byæ niemiertelnoæ ludzkiej duszy.
Tomasz z Akwinu krytykuje to dowodzenie istnienia Boga na mocy rozumienia terminów. Nie chce on ca³kowicie odrzuciæ zasadnoci tego rozumowania,
odmawia mu jednak si³y oczywistoci. Powiada, ¿e nie dla wszystkich jest oto
oczywiste i ¿e na ten temat mo¿na siê nadal spieraæ. Akwinata mówi, ¿e gdyby
nawet przyj¹æ, ¿e kto poznaje, ¿e nazwa Bóg oznacza to, o czym mowa, czyli
to, od czego nie mo¿na pomyleæ niczego wiêkszego, to jednak z tego nie wynika, ¿e ten kto pozna³by, ¿e to, co oznacza ta nazwa istnieje w rzeczywistoci,
lecz pozna³by, ¿e istnieje tylko w ujêciu intelektu. Mo¿na te¿ spieraæ siê, ¿e co
istnieje w rzeczywistoci tylko wówczas, gdy kto dopuszcza, ¿e istnieje
w rzeczywistoci co, od czego nie mo¿na pomyleæ niczego wiêkszego, a tego
nie uznaj¹ ci, którzy twierdz¹, ¿e Boga nie ma7. Tomasz nie pisze, ¿e argument
Anzelma pozbawiony jest rzeczowoci, lecz ¿e brakuje mu si³y dowodowej i ¿e
nie przekona on tych, którzy twierdz¹, ¿e Boga nie ma. Jest to logiczno-ontologiczy argument dla tych, którzy ju¿ wierz¹ i dla tych, którzy maj¹ jeszcze inne
argumenty. Nie oznacza to, ¿e pozbawiony jest on racjonalnoci, lecz ¿e, co najwy¿ej mo¿e on wzmocniæ wczeniejsze przekonanie o istnieniu Boga.
Argument Anzelma odwo³uje siê do horyzontu, w którym logika i ontologia
przechodz¹ jedna w drug¹, w mniejszym stopniu oparty jest on na rzeczywistoci przyczynowo-skutkowej. Dowód ten od wieków fascynuje umys³y logików
i tych, którzy ceni¹ sobie filozofiê uprawian¹ w duchu platoñskim. Jest on przyk³adem jak bardzo wiara w Boga poszukuje argumentów rozumu. Chrzecijañstwo, zw³aszcza w wydaniu katolickim, bardzo docenia rolê intelektu w akcie
wiary. wiêty Jan od Krzy¿a u¿ywa metafory i powiada, ¿e wieca wiary zatkniêta jest na wieczniku umys³u. W szerszym sensie mo¿na powiedzieæ, ¿e ³aska
bazuje na naturze. Z punktu widzenia dzisiejszego cz³owieka nastawionego na
dowiadczenie, argumenty logiczne nie robi¹ na nim wielkiego wra¿enia. Wielu
mylicieli takich jak: Tomasz z Akwinu, Jan od Krzy¿a, John Henry Newman,
Edyta Stein czy Karol Wojty³a zwraca uwagê na znaczenie szeroko rozumianego
dowiadczenia, zarówno w akcie rozumienia jak i w akcie wiary. Dowiadczenie
cz³owieka jest czym du¿o bardziej z³o¿onym ni¿ dowiadczenie oczywistoci
logicznej i ontologicznej.

Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu, t³um. G. Kurylewicz, Z. Nerczuk., M. Olszewski, Kraków 1999, s. 35-36.
7
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Platon, w opowiadaniu o piercieniu Gygesa mówi, ¿e ci, którzy go nosz¹
staj¹c siê ca³kowicie niewidzialni dla kogokolwiek, zatracaj¹ poczucie odpowiedzialnoci moralnej8. Tym samym zwraca on uwagê na znaczenie blinich
w kszta³towaniu siê naszej postawy moralnej. Spostrze¿enie to mo¿na równie¿
odnieæ do Boga. Dla chrzecijan najwa¿niejszym wiadkiem naszego ¿ycia jest
Bóg. John Henry Newman w swoich pismach podprowadza czytelnika do przekonania, ¿e charakter ludzkiego sumienia przekracza zwyk³e rozliczanie siê
z obowi¹zków przed samym sob¹. Sumienie przekracza immanentny uk³ad, jakim jest cz³owiek sam dla siebie. Poczucie zobowi¹zania wobec dobra i poczucie odpowiedzialnoci za czynienie z³a, nie jest finalnym produktem refleksji
i operacji umys³owych.
Rozwa¿my wiêc w ten sposób sumienie nie jako regu³ê dobrego postêpowania, lecz jako sankcjê dobrego postêpowania. To stanowi jej pierwotny i najbardziej autorytatywny aspekt. To jest zwyk³e znaczenie tego s³owa. Po³owa wiata
by³aby zaskoczona pytaniem, co to jest zmys³ moralny. Ka¿dy jednak wie, co to
jest spokojne lub niespokojne sumienie. Sumienie ci¹gle nakazuje nam grobami
i obietnicami, ¿e musimy czyniæ dobro i unikaæ z³a. Pod tym wzglêdem jest ono
jedno i to samo w umyle ka¿dego cz³owieka […]. Sumienie za nie polega na
sobie samym, lecz niepewnie siêga do czego poza sob¹ i niejasno dostrzega dla
swych decyzji sankcje wy¿sz¹ od siebie, jak wiadczy o tym ta ¿ywa wiadomoæ
powinnoci i odpowiedzialnoci, która te decyzje przenika. St¹d to zwykle mówimy o sumieniu jako o g³osie. Jest to wyraz, którego nigdy bymy nie u¿yli w stosunku do poczucia piêkna, i to o g³osie samym czy to powtórzonym przez echo,
rozkazuj¹cym i zmuszaj¹cym, jak ka¿dy inny nakaz w ca³ym naszym dowiadczeniu. […] je¿eli (kto) pope³ni³ jaki czyn niemoralny, to posiada ¿ywe poczucie
odpowiedzialnoci i winy, choæby nawet czyn nie by³ wykroczeniem wobec spo³eczeñstwa; uczucie strapienia i obawy, choæby czyn by³ nawet bezporednio korzystny dla niego; uczucie skruchy i ¿alu, choæby czyn by³ sam w sobie najprzyjemniejszy; uczucie zamieszania, choæby nawet czyn nie mia³ ¿adnych wiadków. […] Grzeszny ucieka, choæ nikt go nie goni. Dlaczego tedy ucieka? Sk¹d
jego strach? Kogo widzi w samotnoci, w ciemnoci, w ukrytych zakamarkach
swego serca? Je¿eli przyczyna tych uczuæ nie nale¿y do tego widzialnego wiata,
to przedmiot, ku któremu skierowane jest jego postrzeganie, musi byæ nadprzyrodzony i Boski9.
To nie cz³owiek emituje g³os w³asnego sumienia. Konstytucja soborowa
Gaudium et spes oraz Katechizm Kocio³a Katolickiego powiadaj¹, ¿e sumienie

8
9

W. Jaeger, Teologia wczesnych filozofów greckich, t³um J. Wocial, Kraków 2007, s. 276.
J.H. Newman, Logika wiary, t³um. P. Bocharczyk, Warszawa 1989, s. 95-99.
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jest wiêt¹ przestrzeni¹ wewn¹trz cz³owieka  sanktuarium – w której rozbrzmiewa g³os Boga10.
Zarówno w starym jak i nowym wydaniu Katechizmu Kocio³a Katolickiego
na wstêpie jest powiedziane, ¿e cz³owiek moc¹ rozumu jest w stanie rozpoznaæ
obecnoæ Boga w wiecie11. Do pewnego stopnia jest równie¿ w stanie rozpoznaæ Jego naturê. Z drugiej strony Koció³ katolicki odrzuca intelektualizm moralny i gnozê. Asceza i moralnoæ domagaj¹ siê nie tylko rozumienia sensu, ale
równie¿ czynienia dobra.
O bezsilnoci cz³owieka wobec tajemnicy istnienia Boga i nieba  symbolizuj¹cego przestrzeñ spotkania cz³owieka z Nim, w poruszaj¹cy sposób mówi
wiersz Wis³awy Szymborskiej Niebo. Oto fragment:
Od tego trzeba by³o zacz¹æ: niebo.
Okno bez parapetu, bez futryn, bez szyb.
Otwór i nic poza nim,
Ale otwarty szeroko.
[…]
Nawet najwy¿sze góry
nie s¹ bli¿ej nieba
ni¿ najg³êbsze doliny.
Na ¿adnym miejscu nie ma go wiêcej
ni¿ w innym.
Ob³ok równie bezwzglêdnie
przywalony jest niebem co grób.
Kret równie wniebowziêty
jak sowa chwiej¹ca skrzyd³ami.
Rzecz, która spad³a w przepaæ,
spada z nieba w niebo.
[…]
Moje znaki szczególne
to zachwyt i rozpacz.
Bezsilnoæ wobec tajemnicy Boga opisywa³o wielu filozofów. Pascal uwa¿a³, w przeciwieñstwie na przyk³ad do Tomasza z Akwinu, w. Anzelma czy Kartezjusza, ¿e ludzki umys³ oddziela od Boga nieskoñczony chaos. Twierdzi³ po10
Gaudium et spes, 16. Cz³owiek roztropny s³uchaj¹c sumienia moralnego, mo¿e us³yszeæ
g³os Boga, który mówi. Katechizm Kocio³a Katolickiego, 1777.
11
Katechizm Kocio³a Katolickiego, KKK, 35 -37. Katechizm powiada tak: „Cz³owiek: zadaje
sobie pytanie o Boga swoj¹ otwartoci¹ naprawdê i piêkno, swoim zmys³em moralnym, swoj¹
wolnoci¹ i g³osem sumienia swoim d¹¿eniem do nieskoñczonoci i szczêcia. W kanonie 34 czytamy: „[…] ró¿nymi drogami cz³owiek mo¿e dojæ do poznania istnienia rzeczywistoci, która jest
pierwsz¹ przyczyn¹ i ostateczny celem wszystkiego, a któr¹ wszyscy nazywaj¹ Bogiem.
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nadto, ¿e to, co skoñczone i ograniczone, nie mo¿e mieæ punktu stycznego z nieskoñczonoci¹. Wywodzi³ st¹d, ¿e cz³owiek nie ma dostêpu do Boga, nawet na
drodze rozumowañ, a ludzka wiadomoæ i kontemplacja nie dotykaj¹ horyzontu, za którym jest Bóg.
Jeli jest Bóg, jest On nieskoñczenie niepojêty, skoro nie maj¹c ani czêci, ani
granic nie pozostaje do nas w ¿adnym stosunku. Jestemy tedy niezdolni poj¹æ ani
czym jest, ani czy jest; w tym stanie rzeczy któ¿ omieli siê rozstrzygn¹æ tê kwestiê?
Nie my, którzy nie mamy z Nim ¿adnego punktu stycznoci. […] ‘Bóg jest albo Go
nie ma’. Ale na któr¹ stronê siê przechylimy? Rozum nie mo¿e tu nic okreliæ: nieskoñczony chaos oddziela nas. Na krañcu tego nieskoñczonego oddalenia rozgrywa siê partia, w której wypadnie orze³ czy reszka. Na co stawiacie? Rozumem nie
mo¿ecie ani na to, ani na to, rozumem nie mo¿ecie broniæ ¿adnego z obu12.
Intelektualna bezsilnoæ wobec tajemnicy Boga obecna jest równie¿ w pismach
w. Augustyna. Tym, co najbardziej mówi mu o Bogu, nie jest wiat i niebo, ale
mistyczne dowiadczenie, które mimo up³ywu czasu obecne jest w pamiêci Augustyna. W Wyznaniach pisze: A czy jest we mnie takie miejsce, do którego móg³by
Bóg mój przyjæ? Czy w ogóle, Bo¿e mój, jest we mnie cokolwiek, co mog³oby Ciê
ogarn¹æ? […] A mo¿e, dlatego, ¿e bez Ciebie nic by nie istnia³o, wszystko, co istnieje, zawiera Ciebie?[…] Gdzie¿ mia³bym stan¹æ poza niebem i ziemi¹, aby tam
przyszed³ do mnie Bóg mój […]. Lecz skoro Ty nape³niasz niebo i ziemiê, czy one
Ciebie ogarniaj¹. […] Czym¿e Ty jeste dla nie? […] Ulituj siê nade mn¹ i objaw
mi, czym jeste dla mnie. […] Ciasna to chatka  dusza moja. Przychodz¹c zechciej
j¹ rozszerzyæ. […] Póno Ciê umi³owa³em Piêknoci tak dawna a tak nowa, póno
Ciê umi³owa³em. W g³êbi duszy by³a, a ja siê b³¹ka³em po bezdro¿ach […] Zab³ysnê³a, zajania³a jak b³yskawica, rozwietli³a lepotê moj¹13.
Siêgnijmy jeszcze raz do filozofii Immanuela Kanta. W jego pismach znajdujemy wiadomoæ intelektualnej bezsilnoci cz³owieka wobec tajemnicy Boga. Filozof z Królewca mówi przede wszystkim o niemo¿liwoci dowodzenia istnienia
Boga na podstawie rozpoznanego wiata i jego natury. Nic nie mo¿emy powiedzieæ
ani o naturze istniej¹cych rzeczy, ani tym bardziej o istocie Boga. Intelektualn¹
furtk¹ dla Kanta, pozwalaj¹c¹ powi¹zaæ ludzk¹ egzystencjê z tajemnic¹ Boga, jest
odwo³anie siê do tego aspektu ludzkiej umys³owoci, któr¹ nazywa on rozumem
praktycznym. Wedle tego wybitnego filozofa jeli chcemy ocaliæ sens ludzkiego
¿ycia, jeli nie chcemy poddaæ siê nihilizmowi trzeba postulowaæ istnienie Boga
i nieba  ¿ycia po mierci. W podobnym duchu wypowie siê potem Fiodor Dostojewski i Leszek Ko³akowski twierdz¹c, ¿e jeli Boga nie ma, to wszystko
wolno, bo pojêcie sprawiedliwoci, cnoty i dobra nie ma wtedy znaczenia.
12
13

B. Pascal, Myli, t³um. T. ¯eleñski (Boy), Warszawa 1968, Myl 451, s. 193-194.
w. Augustyn, Wyznania, t³um. Z. Kubiak, Kraków 2007, s. 5-8.
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Dowiadczenie nieskoñczonoci i absolutu obecne jest w wielu dzie³ach mistycznych, filozoficznych i literackich. Piêknym wyrazem tego jest wiersz Zagadka jednego z najwybitniejszych wspó³czesnych poetów niemieckich, Hansa
Magnusa Enzensbergera:
Morze wiêksze od morza,
a ty go nie widzisz.
Morze, w którym p³ywasz,
ale go nie odczuwasz.
Morze, co szumi w twej piersi,
ale ty go nie s³yszysz.
Morze, w którym siê k¹piesz,
a nie jeste mokry.
Morze, z którego pijesz,
ale go nie zauwa¿asz.
Morze, w którym ¿yjesz,
póki nie zostaniesz pogrzebany14.
SUMMARY
The article gives a synthetic overview of the relevance of the problem of God for the discourse
on man. The question about God is not just one of a number of particular questions raised by the
human mind. It is something basic because it has to do with the ultimate sense or nonsense of
human life. Neither is it just a theoretical question, since it conditions the ethical dimension of the
human life and ties morality with the need of justice. A complete understanding of man calls for
a metaphysics that asks the question about God. The article refers to the texts of such philosophers
as Plato, Aristotle, Anselm of Aosta, Thomas Aquinas, Descartes, Blaise Pascal, Immanuel Kant,
Emmanuel Lévinas. Other cited authors include: St. Augustine, St. John of the Cross and
contemporary poets: Wis³awa Szymborska and Hans Magnus Enzensberger.

Key words
the problem of man, anthropology and bioethics, pragmatic ethics, moral intellectualism,
ethos and logos, ontological conscience, mimesis, the existence of God, logic and ontology,
reason and faith, mysticism, poetry

14
H.M. Enzensberger, Zagadka, wiersze z tomu Rebus 2009, t³um. R. Krynicki, Gazeta Wyborcza 10-11 listopada 2009, s. 17.
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Kiedy w roku 1620 Francis Bacon opublikowa³ dzie³o Instauratio Magna –
Wielk¹ Odnowê, doskonale zdawa³ sobie sprawê z sytuacji, w jakiej znajdowa³a siê
wówczas nauka europejska. Z jednej strony rodzi³o siê nowo¿ytne przyrodoznawstwo, natomiast, z drugiej, zarówno na uniwersytetach, jak i w umys³ach poszczególnych mylicieli ci¹gle jeszcze fatalnie ci¹¿y³ autorytet Arystotelesa i jego czy to
przyrodniczych, czy to cile metafizycznych dzie³. Niepokój i niepewnoæ w wiecie nauki by³y powszechne. Ich symbolem sta³ siê zarówno pierwszy, jak i drugi
proces Galileusza. By po³o¿yæ kres owym zamêtom, Bacon uwa¿a³, ¿e nale¿y zacz¹æ ca³¹ sprawê od pocz¹tku przy zastosowaniu lepszych pomocy i dokonaæ ca³kowitej odnowy nauk i umiejêtnoci oraz ca³ej ludzkiej wiedzy opartej na w³aciwych podstawach1. Dlatego te¿ drug¹ czêæ swego dzie³a (pierwszej, która mia³a
dotyczyæ podzia³u nauk, nie opublikowa³) zatytu³owa³: Novum Organum, czyli
prawdziwe wskazówki dotycz¹ce t³umaczenia przyrody.
Rozwa¿ania zawarte w Novum Organum Bacon rozpocz¹³ od refleksji nad
ró¿nego rodzaju b³êdami, którym ulega ludzki umys³. Dotarcie do pe³nej prawdy
wymaga bowiem najpierw  jak uwa¿a³  wyzwolenia siê od owych b³êdów, które okreli³ mianem idolów. Pojêcie to zaczerpn¹³ ze staro¿ytnego jêzyka greckiego, w którym s³owo eidolon znaczy³o pierwotnie tyle, co cieñ zmar³ego, zjawa. Nazywaj¹c g³ówne przyczyny b³êdów w filozofii i w naukach «idolami»,
[Bacon obra³] ten wyraz, aby przyczyny tych b³êdów przyrównaæ do zjaw-straszyde³, które sprowadzaj¹ cz³owieka na manowce2. Osaczaj¹ [one bowiem tak
1
2

F. Bacon, Novum Organum, t³um. J. Wikarjak, Warszawa 1955, s. 6.
K. Ajdukiewicz, przypis 9, w: tam¿e, s. 376.
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bardzo] – pisa³ on w aforyzmie XXXVIII  umys³y ludzi, ¿e prawda z trudem
tylko znajduje do nich dostêp, lecz nawet po otwarciu i uzyskaniu dostêpu, przy
samej odnowie nauk znowu stawaæ bêd¹ na drodze i przeszkadzaæ, je¿eli ludzie,
z góry ostrze¿eni, w miarê swych mo¿liwoci przed nimi siê nie zabezpiecz¹3.
Bacon wyró¿ni³ cztery rodzaje tych idolów: idole plemienia (idola tribus),
idole jaskini (idola specus), idole rynku (idola fori) i idole teatru (idola theatri).
Przyjrzyjmy siê bli¿ej dwom ostatnim. Idole rynku wynikaj¹  zdaniem autora Wielkiej Odnowy  z wzajemnej bliskoci ludzi (która ma miejsce w³anie
wtedy, na przyk³ad, gdy ludzie gromadz¹ siê i spotykaj¹ na rynku) i pos³ugiwania siê przez nich niezbyt dok³adnymi pojêciami. Ludzie bowiem obcuj¹ ze sob¹
przez rozmowy; wyrazy za dobiera siê stosownie do tego, jak je pospólstwo pojmuje. Tote¿ z³y i niezrêczny dobór wyrazów w dziwny sposób krêpuje rozum.
I ani definicje, ani objanienia, którymi uczeni w niektórych sprawach zwykle zabezpieczaj¹ siê i broni¹, ¿adn¹ miar¹ nie poprawiaj¹ stanu rzeczy. S³owa ca³kowicie zadaj¹ gwa³t rozumowi, wszystko m¹c¹ i przywodz¹ ludzi do niezliczonych
ja³owych kontrowersji i wymys³ów4. Przewrotna si³a tych idolów wynika z tego,
¿e ludzie wierz¹, i¿ to ich w³asny rozum rz¹dzi s³owami, a tymczasem okazuje
siê, ¿e tak naprawdê to s³owa swoj¹ si³ê odwracaj¹ i oddzia³uj¹ na rozum. […]
Kiedy jednak ma siê do czynienia z przedmiotami naturalnymi i materialnymi,
nawet definicje nie s¹ w stanie zaradziæ temu z³u. Albowiem tak¿e same definicje
sk³adaj¹ siê ze s³ów, a s³owa rodz¹ nowe s³owa; trzeba wiêc cofn¹æ siê do wypadków szczegó³owych, do kolejnoci szeregów5. W przeciwieñstwie do idoli rynku, które docieraj¹ do ludzkiego umys³u w sposób nieuwiadomiony, idole teatru
przedostaj¹ siê [do niego] ca³kiem otwarcie i zostaj¹ przejête ze scenariuszy
doktryn (filozoficznych)6. Scenariusze te, przede wszystkim ze wzglêdu na zwi¹zane z nimi autorytety mylicieli staro¿ytnych, sprawiaj¹, ¿e wielu ludzi nie ma
odwagi myleæ inaczej ni¿ oni; co gorsza, przejmuj¹c pogl¹dy staro¿ytnych, wielu wkracza na b³êdn¹ drogê, która w ¿aden sposób nie jest w stanie doprowadziæ
ich do odkrycia prawdy o wiecie.
Dlatego te¿ trzeba zrobiæ  zdaniem Bacona  wszystko, co mo¿liwe, aby
ludzie mogli uwiadomiæ sobie przyczyny tak bardzo niepomylnego stanu oraz
tak uporczywego i powszechnego zgodnego trwania w b³êdzie. W konsekwencji
bêd¹ mogli zaniechaæ owej nieszczêsnej postawy trwania w b³êdzie, ich rozum
bêdzie chêtniej poddawa³ siê oczyszczeniu i pozbywa³ idoli, sam za dostêp do
prawdy bêdzie mniej trudnym7.
3
4
5
6
7

F. Bacon, tam¿e, s. 66.
Tam¿e, s. 68.
Tam¿e, s. 77.
Por. tam¿e, s. 79.
Por. tam¿e, s. 80.
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I. SPO£ECZEÑSTWO INFORMACYJNE
Od czasów Bacona i jego Wielkiej Odnowy mija w³anie czterysta lat. Jestemy wiadkami, a w jakiej mierze tak¿e uczestnikami i twórcami nowej rewolucji kulturowej. Cztery wieki temu rodzi³o siê nowe spo³eczeñstwo na skutek
wynalazków druku, który zmieni³ oblicze nauk; prochu strzelniczego, który doprowadzi³ do innowacji w sztuce wojennej; oraz busoli, która otworzy³a ogromne mo¿liwoci w ¿egludze morskiej8. Natomiast dzisiaj tworzy siê na naszych
oczach spo³eczeñstwo informacyjne i spo³eczeñstwo informacji, które wiadczy
o kolejnej rewolucji w dziejach naszej kultury. Pojawiaj¹ siê te¿ nowe wyzwania, które zdaj¹ siê zdecydowanie przewy¿szaæ te, jakie zaistnia³y na pocz¹tku
siedemnastego wieku.
Aby unikn¹æ nieporozumieñ terminologicznych (w tej dziedzinie brakuje jasno zdefiniowanych pojêæ, poniewa¿ ci¹gle nie ma [ ] jeszcze ogólnej teorii
spo³eczeñstwa informacyjnego9), a zatem aby nie ulec ukazanym przez Bacona
idolom rynku, pragnê wyjaniæ, ¿e przez okrelenie spo³eczeñstwo informacyjne rozumiem takie spo³eczeñstwo, w którym dominuje powszechny dostêp do
informacji10. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e mo¿liwoæ odpowiedzialnego wykorzystania informacji i umiejêtnoæ pos³ugiwania siê ni¹ rodz¹ postêp w wielu dziedzinach ludzkiej aktywnoci. Cz³onkowie spo³eczeñstwa informacyjnego maj¹
bowiem nie tylko ³atwy dostêp do informacji, ale tak¿e mo¿noæ (a przynajmniej
powinni j¹ posiadaæ) w³aciwej jej interpretacji (a wiêc zrozumienia) i pos³ugiwania siê ni¹ w sposób wiadomy. W konsekwencji owa tak ³atwo dostêpna informacja staje siê podstaw¹ rozwoju wiedzy. Ma zatem niezbity walor wiedzotwórczoci. W tym rozumieniu pojêcia spo³eczeñstwa informacyjnego idê w lad
za Zbigniewem Zalewskim, który termin spo³eczeñstwo informacyjne odnosi
do takiego ukszta³towania przestrzeni spo³ecznej i relacji miêdzyludzkich w niej
[istniej¹cych], którego rzucaj¹c¹ siê w oczy cech¹ jest wszechobecnoæ nowoczesnych technik przetwarzania informacji i urz¹dzeñ temu celowi s³u¿¹cych.
Technika ze swoimi wytworami ingeruje nie tylko w nasz sposób pojmowania
wiata, ale przede wszystkim w nasze odniesienia do samych siebie i do innych
istot, które spotykamy w naszej doczesnej wêdrówce po tym ³ez padole, w tym
g³ównie do naszych gatunkowych pobratymców11. Charakterystycznymi „przedstawicielami tych technik s¹ komputer, Internet oraz telefon komórkowy.
Por. tam¿e, s. 159.
Por. M. Hetmañski, Spo³eczny charakter informacji, w: Spo³eczeñstwo informatyczne. Szansa czy zagro¿enie, red. B. Chyrowicz, Lublin 2003, s. 9.
10
M. Jêdraszewski, Spo³eczeñstwo informacji spo³eczeñstwem spotkania osób?, w: Ethos”
18(2005), n. 1-2, s. 143-144.
11
Z. Zalewski, Dlaczego nie powinnimy siê obawiaæ spo³eczeñstwa informacyjnego?, w: Spo³eczeñstwo informatyczne. Szansa czy zagro¿enie, red. B. Chyrowicz, Lublin 2003, s. 105.
8

9
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W odniesieniu do tak rozumianego pojêcia spo³eczeñstwo informacyjne
nale¿y traktowaæ pojêcie spo³eczeñstwo informatyczne. Kiedy siê o nim mówi,
trzeba mieæ na uwadze takie spo³eczeñstwo, w którym po prostu wystêpuje powszechne zjawisko informatyzacji ¿ycia. Przy takim rozumieniu tego s³owa, bez
trudu mo¿na stwierdziæ, ¿e z samego za³o¿enia jest ono terminem neutralnym pod
wzglêdem aksjologicznym. Przy jego u¿yciu nie wypowiada siê bowiem ¿adnych
s¹dów normatywnych z wyj¹tkiem jednego: sama informatyzacja jest dobrem 
i to zarówno dla poszczególnego cz³owieka, jak i dla ca³ego spo³eczeñstwa.

II. ZAGRO¯ENIA I WYZWANIA SPO£ECZEÑSTWA INFORMACYJNEGO
Natomiast nie ulega w¹tpliwoci, ¿e pojêciem aksjologicznie neutralnym nie
mo¿e byæ pojêcie spo³eczeñstwo informacyjne. Ten fakt wynika ju¿ z samej
definicji tego¿ spo³eczeñstwa: chodzi w nim przecie¿ o osoby i ca³e ludzkie spo³ecznoci (w przypadku komputera, telefonu komórkowego i Internetu w wymiarze wprost globalnym), w które ingeruje nowoczesna technika wraz z charakterystycznymi dla niej mo¿liwociami przekazywania i przetwarzania informacji.
Tam za, gdzie w grê wchodzi osoba ludzka, tam te¿  niejako w sposób naturalny  pojawia siê zagadnienie wolnoci oraz, w konsekwencji, wiat wartoci
i zwi¹zanych z nimi norm moralnych. W ich wietle trzeba spojrzeæ na najwiêksze wyzwania spo³eczeñstwa informacyjnego. Nowe mo¿liwoci przekazywania
informacji i tworzenia zupe³nie nowych relacji miêdzyludzkich nios¹ bowiem
zarówno ogromne szanse rozwoju, jak i nie mniej wielkie zagro¿enia.
Niew¹tpliwie, skala owych szans i zagro¿eñ jest ró¿na w zale¿noci od medium, którym siê pos³ugujemy. W przypadku telefonu komórkowego, a tak¿e
poczty elektronicznej czy modnych dzisiaj tak zwanych czatów, osobiste zaanga¿owanie poszczególnego cz³owieka jest stosunkowo du¿e i st¹d te¿ proporcjonalnie du¿y jest margines jego osobistej decyzji czy wyboru. Konkretna osoba
wybiera bowiem konkretnego partnera dialogu  i w ka¿dej chwili, uznanej przez
siebie za stosown¹, mo¿e rozmowê skoñczyæ, przerwaæ czy jej zaniechaæ. Kszta³t
rozmowy, zakres i stopieñ prawdziwoci przekazywanej lub otrzymywanej informacji zale¿y w du¿ej mierze od jej wewnêtrznej prawoci, prawdomównoci
i odpowiedzialnoci. W konsekwencji istnieje te¿ niema³y margines swoistej
samoobrony przed mo¿liwym z³em p³yn¹cym ze strony partnera tego dialogu.
Inaczej natomiast ma siê rzecz w odniesieniu do Internetu. Tworz¹c tak zwan¹ Sieæ jako ogólnowiatowe forum wymiany myli, jej pomys³odawcy nieco
utopijnie marzyli o mo¿liwoci pe³nej, niczym nie ograniczonej wymiany idei na
wielu p³aszczyznach  naukowej, politycznej, religijnej, kulturowej i kulturalnej,
itd. Jednak z chwil¹, gdy sposobem u¿ytkowania Internetu zaczê³a rz¹dziæ komercja, ujawni³y siê powa¿ne problemy zwi¹zane z uczciwoci¹ i prawdomów-
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noci¹ przekazywanych informacji, a tak¿e z zagro¿eniami tycz¹cymi ¿ycia moralnego osób korzystaj¹cych z zasobów Sieci. W Internecie pojawi³y siê nie tylko s³owa (informacje) prawdziwe i dobre, ale tak¿e i takie, które k³ama³y, wprowadza³y dezinformacjê, rani³y. St¹d te¿ niektórzy znawcy zagadnienia zaczêli
mówiæ o tzw. smogu informacyjnym, o przemianie Internetu z forum idei
w rynek wiadomoci, a nawet w rodzaj wysypiska informacji czy wrêcz wspó³czesnego mietnika informacyjnego, który z ogromn¹ moc¹ destrukcyjn¹ wp³ywa na wspó³czesnych Internautów beztrosko surfuj¹cych w jego niezmierzonych
przestrzeniach12. Mo¿na by powiedzieæ, odwo³uj¹c siê do Francisa Bacona, ¿e
potêga negatywnych oddzia³ywañ idoli rynku i idoli teatru p³yn¹cych z Internetu
osi¹gnê³a wymiary budz¹ce wielki i w pe³ni uzasadniony niepokój. Idole te nie
tylko uniemo¿liwiaj¹ wielu ludziom dotarcie do prawdy, ale te¿ przyczyniaj¹ siê
do ich moralnej deprawacji. Po raz kolejny, tym razem w sposób niewyobra¿alnie zwielokrotniony, s³owa [które docieraj¹ z Internetu] zadaj¹ gwa³t rozumowi
i wszystko m¹c¹ (idole rynku). Ponadto internetowe „autorytety bywaj¹ niekiedy tak skuteczne, ¿e Internauci bezmylnie powtarzaj¹ g³oszone przez nich treci
i wed³ug nich usi³uj¹ kszta³towaæ w³asne ¿ycie (idole teatru).
Sytuacja, jaka pod tym wzglêdem zaistnia³a, sta³a siê kolejnym potwierdzeniem s³ów, które Ojciec wiêty Jan Pawe³ II zawar³ w swej pierwszej, programowej encyklice Redemptor hominis, a po latach powtórzy³ w encyklice Fides et
ratio: Cz³owiek dzisiejszy zdaje siê byæ stale zagro¿ony przez to, co jest jego w³asnym wytworem, co jest wynikiem pracy jego r¹k, a zarazem  i bardziej jeszcze
 pracy jego umys³u, d¹¿eñ jego woli. Owoce tej wielorakiej dzia³alnoci cz³owieka zbyt rych³o i w sposób najczêciej nie przewidywany nie tylko i nie tyle
podlegaj¹ «alienacji» w tym sensie, ¿e zostaj¹ odebrane temu, kto je wytworzy³,
ile  przynajmniej czêciowo, w jakim pochodnym i porednim zakresie skutków
 skierowuj¹ siê przeciw cz³owiekowi. Zostaj¹ przeciw niemu skierowane lub
mog¹ zostaæ skierowane przeciwko niemu. Na tym zdaje siê polegaæ g³ówny rozdzia³ dramatu wspó³czesnej ludzkiej egzystencji w jej najszerszym i najpowszechniejszym wymiarze. Cz³owiek coraz bardziej bytuje w lêku. ¯yje w lêku, ¿e jego
wytwory  rzecz jasna nie wszystkie i nie wiêkszoæ, ale niektóre, i to w³anie te,
które zawieraj¹ w sobie szczególn¹ miarê ludzkiej pomys³owoci i przedsiêbiorczoci  mog¹ zostaæ obrócone w sposób radykalny przeciwko cz³owiekowi13.

12
Por. R. Tadeusiewicz, Smog informacyjny. Prace Komisji Zagro¿eñ Cywilizacyjnych, PAU,
1999, t. 2, s. 97-107; Ten¿e, Jak siê nie zgubiæ w informatycznym smogu. Materia³y IV Konferencji
Informatyka w przemyle  szanse, zagro¿enia, rozwi¹zania, Kraków 2000, s. 9-18.
13
Jan Pawe³ II, Redemptor hominis, n. 15; Fides et ratio, n. 47.
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III. KONIECZNOÆ ENERGII MORALNEJ.
NORMA PERSONALISTYCZNA
Jak siê obroniæ przed tego typu niebezpieczeñstwami i lêkami? Niew¹tpliwie,
trzeba tak¿e i dzisiaj siêgaæ do sposobu, jaki cztery wieki temu propagowa³ Bacon:
nale¿y ludzi ostrzegaæ przed istniej¹cymi zagro¿eniami, ukazywaæ przyczyny tak
bardzo niepomylnego stanu oraz tak uporczywego i powszechnego zgodnego trwania w b³êdzie oraz zachêcaæ do oczyszczania rozumu i pozbywania siê idoli.
Wszystko dlatego, by sam dostêp do prawdy by³ dla ludzkiego rozumu mniej
trudnym. Nie wystarcza jednak sama kolejna informacja przekazywana internautom, mniej lub bardziej wiadomym czyhaj¹cych na nich zagro¿eñ. Konieczny jest
przede wszystkim powrót do wymiaru moralnego, a dok³adniej: konieczne jest
przywrócenie wspó³czesnemu wiatu wagi wymiaru moralnego, który zosta³ wyparty przez tak zwany rozum instrumentalny. Rozum ten bowiem  jak czytamy
w encyklice Fides e ratio  zamiast d¹¿yæ do kontemplacji prawdy oraz do poszukiwania ostatecznego celu i sensu ¿ycia zadowala siê osi¹ganiem celów czysto
doranych, czerpaniem korzyci i sprawowaniem w³adzy14. Konsekwencj¹ panowania rozumu instrumentalnego jest to, o czym mówi³ kardyna³ Joseph Ratzinger: Rozwojowi naszych mo¿liwoci nie odpowiada wzrost naszej energii moralnej.
Si³a moralna nie zwiêkszy³a siê wraz z rozwojem nauki, przeciwnie  raczej zmala³a, poniewa¿ mentalnoæ techniczna ogranicza moralnoæ do sfery subiektywnej;
my tymczasem potrzebujemy w³anie moralnoci publicznej, moralnoci, która by³aby w stanie odpowiedzieæ na zagro¿enia, które dotycz¹ istnienia nas wszystkich.
Prawdziwe i najwiêksze niebezpieczeñstwo w obecnej chwili polega w³anie na
owym braku równowagi miêdzy mo¿liwociami technicznymi a energi¹ moraln¹.
Bezpieczeñstwo, którego potrzebujemy jako pod³o¿a dla naszej wolnoci i godnoci, nie mo¿e ostatecznie pochodziæ z technicznych systemów kontroli, lecz mo¿e
braæ siê wy³¹cznie z si³y moralnej cz³owieka; gdzie jej nie ma albo jest ona niedostateczna, tam w³adza, któr¹ posiada cz³owiek, bêdzie w coraz wiêkszym stopniu
stawaæ siê w³adz¹ niszczenia15.
Si³a moralna cz³owieka, której domaga³ siê kardyna³ Ratzinger, obecnie Ojciec wiêty Benedykt XVI, winna czerpaæ sw¹ moc, a jednoczenie wiernie przestrzegaæ tego, co wtedy jeszcze biskup Karol Wojty³a okrela³ mianem normy
personalistycznej. W ksi¹¿ce Mi³oæ i odpowiedzialnoæ jej Autor szuka³ etycznego uzasadnienia dla mi³oci, o której mówi Ewangelia. Ostatecznie doszed³ do
wniosku, ¿e  w przeciwieñstwie do zasady utylitaryzmu, dla której sama tylko
przyjemnoæ jest najwy¿sz¹ wartoci¹  tak¹ zasad¹ i norm¹ dla mi³oci jest zaPor. Jan Pawe³ II, Fides et ratio, n. 47.
J. Ratzinger, Moralizm polityczny i wieckoæ wobec nauki spo³ecznej Kocio³a, t³um.
P. Borkowski, „Spo³eczeñstwo 15 (2005) n. 2, s. 220.
14

15
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sada personalistyczna. Norma ta jako zasada o treci negatywnej  czytamy
w tym dziele  stwierdza, ¿e osoba jest takim dobrem, z którym nie godzi siê u¿ywanie, które nie mo¿e byæ traktowane jako przedmiot u¿ycia i w tej formie jako rodek do celu. W parze z tym idzie treæ pozytywna normy personalistycznej: osoba
jest takim dobrem, ¿e w³aciwe i pe³nowartociowe odniesienie do niej stanowi
tylko mi³oæ. I tê w³anie pozytywn¹ treæ normy personalistycznej eksponuje
przykazanie mi³oci. […] Owego gruntu dla przykazania mi³oci nale¿y te¿ szukaæ w innej aksjologii, w innym systemie wartoci ni¿ system utylitaryzmu  musi
to byæ w³anie aksjologia personalistyczna, w ramach której wartoæ osoby jest
zawsze wy¿sza ni¿ wartoæ przyjemnoci (dlatego te¿ osoba nie mo¿e jej byæ podporz¹dkowana, nie mo¿e stanowiæ rodka dla celu, którym jest przyjemnoæ). […]
Norma ta jako przykazanie okrela i zaleca pewien sposób odniesienia do Boga
i ludzi, pewn¹ wzglêdem nich postawê. Ten sposób odniesienia, ta postawa s¹
zgodne z tym, czym osoba jest, z wartoci¹, jak¹ reprezentuje, i st¹d s¹ godziwe.
Godziwoæ przewy¿sza sam¹ tylko u¿ytecznoæ (któr¹ jedynie dostrzega zasada
utylitaryzmu), chocia¿ jej nie przekrela, tylko podporz¹dkowuje: wszystko, co
jest godziwie u¿yteczne w stosunku do osoby, zawiera siê w zasiêgu przykazania
mi³oci. Okrelaj¹c i zalecaj¹c pewien sposób odniesienia do istot, które s¹ osobami, pewn¹ postawê wzglêdem nich, norma personalistyczna jako przykazanie
mi³oci zak³ada nie tylko godziwoæ takiego odniesienia i takiej postawy, ale tak¿e jej sprawiedliwoæ. Sprawiedliwe jest bowiem zawsze to, co siê komu s³usznie nale¿y. Osobie nale¿y siê s³usznie, aby by³a traktowana jako przedmiot mi³oci, nie za jako przedmiot u¿ycia. […] Równoczenie jednak mi³oæ  o ile wzi¹æ
pod uwagê jej istotê  jest czym poza sprawiedliwoci¹ i ponad ni¹; inna jest
po prostu istota mi³oci, a inna sprawiedliwoci. Sprawiedliwoæ dotyczy rzeczy
(dóbr materialnych czy moralnych, np. dobrego imienia) ze wzglêdu na osoby,
osób wiêc dotyczy raczej porednio, mi³oæ natomiast dotyczy osób wprost i bezporednio; zawiera siê w jej istocie afirmacja wartoci osoby jako takiej16.
Jeli wiêc godziwe postêpowanie cz³owieka winno byæ swoist¹ wypadkow¹
przestrzegania przezeñ normy personalistycznej, to bez w¹tpienia norma ta powinna znaleæ swe zastosowanie tak¿e w odniesieniu do sposobu, w jakim dana
osoba korzysta z Internetu  czy to umieszczaj¹c w nim jakie informacje, czy to
korzystaj¹c z ju¿ w nim zawartych. Dobro osoby  ka¿dej osoby  jest i powinno
byæ dla ka¿dego najwa¿niejsze. W tym kontekcie oczywiste staje siê to, ¿e
w myl zasady personalistycznej zamieszczanie jakichkolwiek nieprawdziwych
lub demoralizuj¹cych informacji lub programów, a tak¿e dobrowolne korzystanie z informacji lub programów stanowi¹cych zamach na autentyczne dobro osoby, jest czym moralnie z³ym.
K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, Lublin 1982, wyd. 3, s. 42-44. Pierwsze wydanie
tego dzie³a mia³o miejsce w 1960 roku.
16
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IV. SPE£NIANIE SIÊ OSOBY POPRZEZ CZYN
Prawie dziesiêæ lat póniej, dok³adnie w 1969 roku, w najwiêkszym swoim
dziele o charakterze antropologicznym  w ksi¹¿ce Osoba i czyn  kardyna³
Wojty³a zawar³ wiele przemyleñ, które stanowi¹ pewne szczególne rozwiniêcie
refleksji na temat normy personalistycznej przedstawionej przezeñ po raz pierwszy w dziele Mi³oæ i odpowiedzialnoæ. Wydaje siê te¿, ¿e mog¹ one znaleæ
pe³ne zastosowanie do omawianej przez nas problematyki, mimo ¿e ksi¹¿ka Osoba i czyn zosta³a opublikowana na wiele lat przed powstaniem spo³eczeñstwa
informacyjnego i na kilka lat przed zbudowaniem pierwszego mikroprocesora.
Zastosowanie to mo¿e mieæ miejsce zarówno w odniesieniu do jakiego konkretnego cz³owieka, jak i ca³ego spo³eczeñstwa.
Wed³ug kardyna³a Wojty³y, ka¿dy cz³owiek jako osoba spe³nia siê  czyli
doprowadza siebie do pe³ni  poprzez czyn. Ka¿dy za czyn ma wartoæ zarówno przechodni¹ (to znaczy ma swój okrelony czas, w którym jest dokonywany),
jak i nieprzechodni¹ (to znaczy na trwa³e zostawia swój lad w cz³owieku, który
go spe³nia). Jeli jest to czyn moralnie dobry, to jego sprawca staje siê te¿ kim
moralnie dobrym. Jeli natomiast jest to czyn moralnie z³y, to i sam cz³owiek
staje siê kim moralnie z³ym. W tym kontekcie pojawia siê fundamentalne dla
cz³owieka jego odniesienie do obiektywnej prawdy  do prawdy o autentycznym
dobru (lub z³u) rzeczy, któr¹ dana osoba zamierza osi¹gn¹æ poprzez konkretny
czyn. W konsekwencji ujawnia siê szczególne d¹¿enie cz³owieka do prawdy jako
celu oraz jego podporz¹dkowanie wobec prawdy. Ujmowanie prawdy  pisze
kardyna³  jest zwi¹zane ze swoistym d¹¿eniem. Prawda dla tego d¹¿enia jest
celem. Cz³owiek d¹¿y do prawdy, a umys³ ³¹czy w sobie zdolnoæ jej ujmowania
(poprzez odró¿nianie od nie-prawdy) oraz potrzebê jej dociekania. Ju¿ w tym
zaznacza siê jego dynamiczne podporz¹dkowanie wzglêdem prawdy, która jest
równoczenie jakby w³asnym wiatem umys³u ludzkiego. I w³anie to podporz¹dkowanie umys³u wzglêdem prawdy warunkuje nadrzêdnoæ, czyli transcendencjê
osoby. Cz³owiek nie jest tylko biernym zwierciad³em, które odbija przedmioty, ale
zachowuje w stosunku do nich swoist¹ nadrzêdnoæ przez prawdê; jest to «wy¿szoæ prawdy» zwi¹zana z pewnym jakby dystansem do przedmiotów, która wpisana jest w duchow¹ naturê osoby17.
W spe³nianiu siê osoby poprzez czyn, a dok³adniej: w tym szczególnym podporz¹dkowaniu siê cz³owieka prawdzie, kluczow¹ rolê odgrywa jego sumienie.
Sumienie bowiem nie tylko okrela wartoæ moraln¹ danego czynu (czy jest on
moralnie dobry, czy te¿ z³y), ale i nak³ania tê osobê do tego, by spe³ni³a czyn
moralnie dobry, a zaniecha³a czynu moralnie z³ego. Sam wysi³ek sumienia  czy-

17
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tamy w ksi¹¿ce «Osoba i czyn»  jako zadanie umys³u zmierzaj¹ce do prawdy
w dziedzinie wartoci nie posiada charakteru dociekania teoretycznego. Zwi¹zany
jest on natomiast najcilej ze szczególn¹ struktur¹ woli jako samostanowienia,
a zarazem ze struktur¹ osoby. Z niej wynika i do niej te¿ w swoisty sposób zmierza.
[…] Wysi³ek sumienia zwi¹zany jest najcilej z tak¹ rzeczywistoci¹ ludzkiej woli
i ludzkiej wolnoci. Je¿eli jest to wysi³ek umys³u zmierzaj¹cego do prawdy w dziedzinie wartoci, to nie chodzi o same tylko oderwane wartoci przedmiotów chcenia, ale chodzi w nim  wraz z nieprzechodnioci¹ czynu  o podstawow¹ wartoæ
osoby jako przedmiotu woli, a wraz z tym jako sprawcy dzia³ania18.
Donios³oæ procesu wychowawczego w odniesieniu do ka¿dego cz³owieka
jako osoby polega na tym, by poprzez swoje kolejne, coraz bardziej dojrza³e
wybory polegaj¹ce na wyborze prawdziwego dobra, stawa³ siê on cz³owiekiem
prawego sumienia. Ma to swoje niew¹tpliwe zastosowanie w odniesieniu do
sposobu korzystania z Internetu przez dan¹ osobê. Cz³owiek prawego, wypróbowanego sumienia  kieruj¹cy siê cnotami roztropnoci, prawdomównoci i mêstwa  na pewno nie bêdzie umieszcza³ w Internecie treci nieprawdziwych
i moralnie szkodliwych ani te¿ nie bêdzie z tych ostatnich dobrowolnie korzysta³. Najwa¿niejsz¹ rzecz¹ dla niego bêdzie bowiem pos³uszeñstwo w³asnemu sumieniu. W konsekwencji za bêdzie w swym ¿yciu urzeczywistnia³ normê personalistyczn¹  tak¿e w jego odniesieniu zarówno czynnym, jak i biernym do Internetu  która mówi, ¿e najbardziej podstawowym dobrem jest dobro jego w³asnej, a tak¿e ka¿dej innej osoby.

V. POSTAWY AUTENTYCZNE I NIEAUTENTYCZNE
Chc¹c w³aciwie zrozumieæ i oceniæ postawy spo³eczne, trzeba je, zdaniem
kardyna³a Wojty³y, odnieæ przede wszystkim do tego, co ju¿ w filozofii Arystotelesa nosi³o miano wspólnego dobra. Ono przecie¿ sprawia, ¿e ludzie zaczynaj¹
siê gromadziæ, by je wspólnie urzeczywistniaæ i broniæ, a  dziêki temu  zaczyna siê tworzyæ pewna ludzka wspólnota. Pisz¹c o tym, kardyna³ z ca³¹ moc¹
podkrela³ fakt, ¿e anga¿uj¹c siê w realizacjê wspólnego dobra, ka¿dy cz³owiek
jako osoba spe³nia jednoczenie siebie. Tak¿e tu wchodz¹ w grê te same elementy, które by³y tak wa¿ne w procesie spe³niania siê poszczególnej osoby poprzez
czyn: transcendencja osoby w czynie, samo-stanowienie, podporz¹dkowanie siê
prawdzie, prawe sumienie.
Niew¹tpliwie takim wspólnym dobrem jest tak¿e Internet. St¹d w naszym
patrzeniu na ten tak wa¿ny element ¿ycia i kszta³towanie siê spo³eczeñstwa in18
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formacyjnego nie mo¿emy uciec od wymiaru etycznego i od ocen etycznych
dotycz¹cych zarówno jego samego, jak i konkretnych postaw ludzi, którzy z niego biernie i czynnie dla takich lub innych celów korzystaj¹. W ksi¹¿ce Osoba
i czyn kardyna³ wyró¿ni³ postawy autentyczne i nieautentyczne. Do pierwszych
zaliczy³ postawy solidarnoci i sprzeciwu, natomiast do drugich postawy konformizmu i uniku.
Postawa solidarnoci jest niejako naturaln¹ konsekwencj¹ faktu, ¿e cz³owiek bytuje i dzia³a wspólnie z innymi. Jest podstaw¹ wspólnoty, w której dobro
wspólne prawid³owo warunkuje i wyzwala uczestnictwo. Solidarnoæ oznacza
sta³¹ gotowoæ do przyjmowania i realizowania takiej czêci, jaka ka¿demu przypada w udziale z tej racji, ¿e jest cz³onkiem okrelonej wspólnoty. Cz³owiek solidarny nie tylko spe³nia to, co do niego nale¿y z racji cz³onkostwa wspólnoty, ale
czyni do «dla dobra ca³oci», czyli dla dobra wspólnego19. Solidarnoæ wymaga
przede wszystkim tego, aby ka¿dy wype³nia³ swój obowi¹zek i aby nie przechodzi³ na teren obowi¹zku innej osoby, gdy¿ by³oby to sprzeczne ze wspólnot¹
i uczestnictwem. Jednak¿e w pewnych sytuacjach nale¿y odejæ od tej zasady.
Dobro wspólne mo¿e bowiem wymagaæ tego, by konkretny cz³owiek by³ gotów
podj¹æ siê tak¿e tych zadañ i obowi¹zków, które nale¿¹ do innych osób. Taka
gotowoæ jest niew¹tpliwie znakiem szczególnego wyczucia potrzeb wspólnoty,
dziêki czemu cz³owiek wznosi siê ponad cz¹stkowoæ i partykularyzm w imiê
pewnej komplementarnoci. W konsekwencji autentyczna solidarnoæ jawi siê
jako taka postawa, dziêki której i w której cz³owiek znajduje spe³nienie siebie
w dope³nianiu innych20. Taka postawa le¿a³a zapewne u podstaw tworzenia Sieci
 chodzi³o w niej bowiem o stworzenie forum przekazywania i wymiany informacji z ró¿nych dziedzin, dziêki czemu ka¿dy jej uczestnik móg³ wzbogacaæ osobist¹ wiedzê dotycz¹c¹ najrozmaitszych dziedzin ¿ycia i nauki. Ka¿dy te¿  solidarnie  móg³ wnosiæ cz¹stkê osobistej wiedzy w budowê tego forum i dzieliæ
siê ni¹ z innymi.
Jednak w chwili, gdy w Internecie zaczê³y siê pojawiaæ informacje, które
mia³y i maj¹ na celu dezinformacjê lub wrêcz demoralizacjê, konieczn¹ rzecz¹
staje siê przyjêcie innej postawy autentycznej, o której pisa³ kardyna³ Wojty³a 
postawy sprzeciwu. Sprzeciw jest bowiem pojmowany przez niego jako postawa
zasadniczo solidarna – a zatem nie jako negacja jakiego dobra wspólnego oraz
potrzeby uczestnictwa, ale jako ich swoiste potwierdzenie. Autentyczny sprzeciw wcale nie polega na odejciu od wspólnoty, poniewa¿ ci, którzy siê sprzeciwiaj¹, szukaj¹ w³asnego miejsca we wspólnocie, szukaj¹ uczestnictwa i takiego
ujêcia dobra wspólnego, aby oni mogli lepiej, pe³niej i skuteczniej uczestniczyæ
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we wspólnocie21. To prawda, w odniesieniu do sytuacji panuj¹cej dzisiaj w Internecie mo¿liwoci takiego sprzeciwu  zw³aszcza ¿e czêsto w grê wchodz¹ tu tak¿e ogromne pieni¹dze  wydaj¹ siê niezbyt wielkie. Konieczny jednak staje siê
jaki wielki wspólny namys³ zmierzaj¹cy do tego, by sprzeciw w odniesieniu do
wszystkich z³ych rzeczy maj¹cych miejsce w Internecie móg³ znaleæ w³aciwe
dla siebie forum czy wrêcz strukturê. Mo¿liwoæ wyra¿enia sprzeciwu w imiê
obrony wspólnego dobra jest przecie¿ niezbêdnym warunkiem prawid³owego
ustroju ludzkich wspólnot. Jak pisa³ kardyna³ Wojty³a, chodzi o tak¹ strukturê
wspólnot, o taki ich ustrój, aby sprzeciw, który wyrasta na gruncie zasadniczej
solidarnoci, móg³ w ich obrêbie nie tylko siê wyraziæ, ale  aby móg³ spe³niaæ
swoj¹ funkcjê dla dobra wspólnoty. Aby móg³ stawaæ siê konstruktywny. Wspólnota ludzka wtedy posiada prawid³ow¹ strukturê, kiedy s³uszny sprzeciw nie tylko posiada w niej prawo obywatelstwa, ale tak¿e tak¹ skutecznoæ, jakiej domaga siê dobro wspólne wraz z prawem uczestnictwa22.
Autentycznym postawom solidarnoci i sprzeciwu przeciwstawiaj¹ siê natomiast nieautentyczne postawy konformizmu i uniku. Konformizm polega na braku zasadniczej solidarnoci, a równoczenie na unikaniu sprzeciwu23. Cz³owiek,
który ¿yje w jakiej wspólnocie, upodabnia siê do niej w sposób czysto zewnêtrzny, bez osobowego przekonania i autentycznego wyboru. Prawdziwe uczestnictwo zostaje zast¹pione pozorem uczestnictwa, powierzchownym dostrajaniem siê
do innych, bez przekonania i bez autentycznego zaanga¿owania. Cz³owiekowi
chodzi bowiem przede wszystkim o to, by odnieæ jak¹ wymiern¹ korzyæ lub
zaoszczêdziæ sobie przykroci. W konsekwencji jednak wcale nie tworzy on
wspólnoty. Przeciwnie, raczej niejako «pozwala siê nieæ» zbiorowoci24. Skutki
takiej postawy s¹ op³akane zarówno dla tej osoby, jak i wspólnoty, do której ona
nale¿y. Konkretna osoba rezygnuje bowiem wtedy ze spe³nienia siebie w dzia³aniu wspólnie z innymi. Brak u niej tak koniecznego wymiaru transcendencji
przejawiaj¹cego siê w samo-stanowieniu i wolnym wyborze. Natomiast w odniesieniu do wspólnoty, trudno ju¿ mówiæ o jej jednoci  co najwy¿ej o jej czysto
powierzchownej jednolitoci. W gruncie rzeczy jest to ucieczka od prawdziwej
wspólnoty. Konformizm pog³êbia bowiem obojêtnoæ wobec dobra wspólnego,
co sprawia, ¿e sama wspólnota ponosi na tym ogromn¹ stratê: brak zaanga¿owania ze strony jej uczestników wewnêtrznie os³abia j¹ sam¹. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e brak wyranego sprzeciwu i chêci poszukiwania dróg wyjcia z sytuacji,
w jakiej obecnie znalaz³ siê Internet, mo¿e wyrastaæ w³anie z postawy konformizmu. Nie wolno jednak zapominaæ o tym, ¿e skutki takiej postawy mog¹ byæ
21
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dla spo³ecznoci ludzkiej wprost zabójcze. Z ka¿dym smogiem trzeba przecie¿
walczyæ w imiê zdrowia cz³owieka. Ze smogiem informacyjnym równie¿. Katastrof¹ sta³oby siê natomiast to, gdyby w imiê wygody i chêci nienara¿ania siê
innym uznano, ¿e smog ów jest czym naturalnym dla spo³eczeñstwa informacyjnego. Prêdzej czy póniej okaza³by siê on dla niej po prostu zabójczy.
W przypadku konformizmu cz³owiek stara siê czyniæ co z zachowaniem
pozorów wspólnoty, natomiast w postawie uniku  zdaniem kardyna³a Wojty³y 
zdaje siê on ju¿ w ogóle nie dbaæ o pozory. Podczas gdy sprzeciw polega na
podjêciu dobra wspólnego i uczestnictwa, to unik jest tylko wycofaniem siê  bez
próby podjêcia uczestnictwa, bez autentycznego bycia we wspólnocie. Na tym
te¿ polega jego nieautentycznoæ. Unik bowiem jest w gruncie rzeczy rodzajem
postawy zastêpczej. W jej przypadku cz³owiek nie mo¿e zdobyæ siê na solidarnoæ, ani te¿ nie wierzy w mo¿liwoæ sprzeciwu. Zasadniczy b³¹d tej postawy
polega na tym, ¿e cz³owiek rezygnuje ze spe³niania siebie we wspólnocie bytowania i dzia³ania z innymi25. Rezygnacja ta jest w swej istocie odejciem od normy personalistycznej, która powinna byæ zasad¹ ludzkiego postêpowania. Jeli
postawa uniku bêdzie dominowaæ w przypadku cz³onków Sieci, to tak¿e i to
odejcie od normy personalistycznej mo¿e przynieæ niepowetowane straty.
Sercem kultury jest i powinien byæ cz³owiek. To nieco metaforycznie brzmi¹ce stwierdzenie jest w gruncie rzeczy nieco innym wyrazem normy personalistycznej, któr¹ w swych dzie³ach niestrudzenie g³osi³ kardyna³ Karol Wojty³a.
Jeli siê o tym zapomni lub tê zasadê zlekcewa¿y, to Internet podzieli historiê
biblijnej wie¿y Babel  stanie siê nie forum wymiany myli i przejawem jednoci wielkiej rodziny ludzkiej w wymiarze prawdziwie globalnym, lecz zapocz¹tkuje nowe podzia³y, niezrozumienia i nieporozumienia.
*
Niezwykle szybko rozwijaj¹ce siê spo³eczeñstwo informacyjne stoi obecnie
w obliczu wielu wyzwañ i zagro¿eñ. Jednym z nich jest sytuacja panuj¹ca w Internecie, który  w doæ powszechnym odczuciu  staje siê w coraz mniejszym
stopniu powa¿nym forum wymiany informacji i idei, a coraz bardziej rodzajem
zsypu czy mietnika. Nie bez przyczyny mówi siê niekiedy o istnieniu zabójczego zarówno dla poszczególnego cz³onka i uczestnika Sieci, jak i dla ca³ego spo³eczeñstwa informacyjnego tak zwanego smogu informacyjnego. Sytuacja
wspó³czesna jest niewspó³miernie bardziej niebezpieczna ni¿ ta, w której na pocz¹tku XVII wieku, w dobie rodz¹cego siê wówczas nowo¿ytnego przyrodoznawstwa, znajdowa³ siê Francis Bacon, i której próbowa³ przeciwdzia³aæ poprzez ukazanie zgubnego dzia³ania czterech idoli. Na przyk³adzie Internetu
25
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w dramatyczny sposób mo¿emy spostrzec to, jak wytwory umys³u cz³owieka zaczynaj¹ siê obracaæ przeciwko niemu samemu.
W tej sytuacji rzecz¹ wrêcz niezbêdn¹ jest przywrócenie w ¿yciu spo³eczeñstwa informacyjnego w³aciwej rangi samej moralnoci. Nie wszystko przecie¿,
co z punktu widzenia samej techniki jest mo¿liwe, jest z punktu widzenia moralnoci godziwe i dobre. Id¹c za przemyleniami Karola Wojty³y zawartymi w jego
dziele Mi³oæ i odpowiedzialnoæ (1960), trzeba ¿ycie wspó³czesnej kultury przenikn¹æ tak zwan¹ norm¹ personalistyczn¹, wed³ug której to tylko jest godziwe
 a przez to z punktu widzenia moralnoci tak¿e dozwolone  co s³u¿y autentycznemu dobru ka¿dej osoby ludzkiej. Znaczy to, ¿e  zgodnie z ideami zawartymi w ksi¹¿ce Wojty³y Osoba i czyn (1969)  cz³owiek mo¿e siê spe³niaæ
jedynie wtedy, gdy jego wolnoæ, a w konsekwencji tak¿e jego postêpowanie
podporz¹dkowane jest wymogom obiektywnej prawdy o dobru. O tych wymogach mówi mu prawid³owo ukszta³towane sumienie. Owa szczególna triada istniej¹ca w ka¿dym cz³owieku: osoba  sumienie  czyn, decyduj¹ca o jego dramatycznoci, znajduje swoje przed³u¿enie w ¿yciu spo³ecznym, w którym bierze
on udzia³. Omawiaj¹c to zagadnienie Karol Wojty³a wyró¿ni³ cztery typy postaw:
dwie autentyczne (solidarnoæ i sprzeciw) i dwie nieautentyczne (konformizm
i unik).
W niniejszym artykule starano siê ukazaæ, jak bardzo dzisiaj spo³eczeñstwu
informacyjnemu, a zw³aszcza Internetowi, potrzebne jest rozwijanie i zastosowywanie normy personalistycznej. W praktyce powinna siê ona wyra¿aæ, z jednej
strony, w tworzeniu autentycznej solidarnoci twórców i uczestników Sieci,
a tak¿e w ich jednoznacznym sprzeciwie wobec zamieszczanych w Internecie
nieprawdziwych, a niekiedy te¿ demoralizuj¹cych informacji, oraz, z drugiej strony, na odchodzeniu od tak wygodnych niekiedy, a przecie¿ bardzo szkodliwych
zarówno dla poszczególnych osób, jak i ca³ego spo³eczeñstwa informacyjnego,
postaw konformizmu i uniku.
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SUMMARY
Necessity of complying with personalistic norms in the information society „Information
society” which is arising now, is becoming a huge cultural and civilization challenge. To avoid
threats to this group, which are appearing with more force, personalistic norms must be brought
back to the members of this society. Karol Wojty³a touched upon this subject in his books: Love
and Responsibility (1960) and The Acting Person (1969). He wrote about being fulfilled as a human
being trough the act and about authentic and nonauthentic social attitudes.
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Innoæ obiektem tolerancji.
Kszta³towanie postaw tolerancyjnych u dzieci
w wieku wczesnoszkolnym w ich rodowisku edukacyjnym
Otherness as the Object of Tolerance. The Shaping of Tolerance Attitudes
in Educational Milieus

OBCY DAWNIEJ I DZI
Pojêcie obcy, inny1 najczêciej spotyka siê w etnologii, nauce zajmuj¹cej siê
innymi kulturami. Chc¹c zrozumieæ stosunki spo³eczne i miêdzyludzkie nale¿y
wg³êbiæ siê w problematykê relacji swój–obcy. Bez zrozumienia granic swojskoci i obcoci w danej zbiorowoci, nie jestemy w stanie zrozumieæ sensu ludzkich zachowañ oraz konfiguracji postaw jednostkowych i zachowañ grupowych,
bêd¹cych efektem tych postaw. W psychologii obcoæ wi¹¿e siê z poczuciem
niezrozumia³oci, a niezrozumia³oæ wyra¿a siê w odczuciu, ¿e obce jest inne,
dziwne. Uczuciem zwi¹zanym z obcoci¹, innoci¹ jest te¿ poczucie zagro¿enia.
Jeli co jest nieznane, nieprzewidywalne, to mo¿e byæ grone, niebezpieczne.
Zjawiskami tymi w kulturach pierwotnych i wspó³czesnych, ich opisem i interpretacj¹ zajmuje siê antropologia kulturowa. Antropolodzy, obserwuj¹c mylenie
cz³owieka w ró¿nych kulturach zauwa¿aj¹, ¿e pierwotn¹ potrzeb¹ cz³owieka jest
porz¹dkowanie otaczaj¹cego go wiata. I ju¿ wród tego, pierwotnego porz¹dkowania, pojawia siê kategoria tego, co bliskie i tego, co odleg³e, obce.
Obcy, to kto wyj¹tkowy, przera¿aj¹cy, budz¹cy niepewnoæ, ale zarazem
ciekawy, fascynuj¹cy. Identyfikacja postaci obcego przebiega na zasadzie opoPojêcia obcy i inny nie s¹ synonimiczne  jednak dla potrzeb tego artyku³u rozdzia³ tych
pojêæ nie jest tak znacz¹cy, dlatego pozwoli³am sobie u¿ywaæ ich zamiennie.
1
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zycji. Jedn¹ z nich s¹ ludzie-nieludzie. Cz³onkowie w³asnego plemienia to ludzie
w odró¿nieniu od pozosta³ych grup. Rozpoznanie obcego przebiega te¿ na przeciwstawieniu ludzie-zwierzêta. Trzeba tu wspomnieæ o tzw. dzikich ludach, których cz³onkowie przedstawiani s¹ jako okrutne zwierzêta. Dowodem obcoci
by³o tak¿e pos³ugiwanie siê innym jêzykiem.
Za obcych uwa¿ani s¹ przez socjologów albo ci, których nie ³¹czy z dan¹
jednostk¹ ¿adna wiê spo³eczna, albo ci, którzy siê znacznie od niej ró¿ni¹ (rasowo, plemiennie, kulturowo). Ka¿dego cz³owieka, z którym nie wchodzimy
w interakcje spo³eczne, mo¿emy uznaæ za obcego. Jednak dopiero w momencie bezporedniego spotkania ujawnia siê ich obcoæ2.
Poczucie obcoci ma ró¿norodne ród³a i przybiera ró¿norodn¹ postaæ. Obcym stajemy siê albo jestemy przez wyznawanie innego boga, obyczaju lub ideologii. Obcym jestemy przez przynale¿noæ do innej rasy, grupy b¹d miejsca
zamieszkania. Wreszcie obcym jest blini przez odmiennoæ zewnêtrznych znamion ubioru, zachowania, wady wrodzone3. Czynniki i przyczyny innoci mog¹
wiêc byæ ró¿ne poczynaj¹c od tych, z którymi siê urodzilimy (na które nie mamy
wp³ywu), poprzez te nabyte w procesie wychowania a¿ do wartoci, pogl¹dów,
cech zdobytych samodzielnie drog¹ dowiadczenia i wyborów.
Z. Ratajczak4 wyró¿nia trzy rodzaje odmiennoci stanowi¹cych podstawê
porównañ i przyjmowania postaw wobec innych ludzi: pochodzenie, przynale¿noæ i cechy osobiste. Inny ró¿ni siê zatem od nas jedn¹ lub kilkoma cechami.
Pochodzenie i przynale¿noæ odnosz¹ siê do grupy etnicznej, zawodowej, spo³ecznej, rasy lub narodowoci. Nikt z nas nie ma wp³ywu na przynale¿noæ do
danej grupy, nie wybieramy koloru skóry ani miejsca urodzenia.
Inaczej jest w przypadku cech osobistych, na które w wiêkszoci mamy
wp³yw. O sposobie ubierania, zachowania, przekonaniach decydujemy sami, choæ
pod wp³ywem ró¿norodnych czynników. To nasze cechy osobowociowe, które
sprawiaj¹, ¿e jestemy indywidualni. Hanisz5 pisze, ¿e nie ma dwóch takich samych ludzi. Ich innoæ zakodowana jest ju¿ genetycznie (kolor skóry, budowa
cia³a, uroda, w³aciwoci systemu nerwowego, wady wrodzone) lub wynika
z oddzia³ywania otoczenia, w którym siê rodz¹, ¿yj¹ i wychowuj¹. Do nich nale¿¹ zarówno narodowoæ, jêzyk jak i uznawane wartoci, przekonania.

Z. Benedyktowicz, Portrety obcego. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000, s. 39.
T. Pilch, To¿samoæ, odmiennoæ, tolerancja a kultura pokoju, red. J. K³oczowski, S. £ukaszewicz, Lublin 1998, s. 117.
4
Z. Ratajczak, O tolerancji, w: Edukacja aksjologiczna, t. 3, red. K, Olbrych, Katowice 1995,
s. 35-37.
5
J. Hanisz, Tolerancja. Szkice socjologiczne, t. 2, A. Rosó³, M.S. Szczepañski, Czêstochowa
1995, s. 76.
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STOSUNEK DO INNEGO
Tolerancja, nietolerancja, akceptacja lub obojêtnoæ  tymi pojêciami pos³ugujemy siê, okrelaj¹c swój stosunek do odmiennoci drugiego cz³owieka. O ile
nietolerancja i obojêtnoæ s¹ okreleniami doæ jednoznacznymi, o tyle tolerancja jest czêsto mylona z akceptacj¹, a przecie¿ nie s¹ to pojêcia synonimiczne.
Najczêciej stosunek do innoci rozpatrywany jest w kategoriach tolerancji
i nietolerancji. Wed³ug Okonia – pedagoga6, t o l e r a n c j a to wyrozumia³oæ
objawiaj¹ca siê w przyznawaniu innym prawa do posiadania jakich pogl¹dów
oraz do okrelonego dzia³ania, pomimo odmiennoci w³asnych pogl¹dów i w³asnego postêpowania. Autor wyró¿nia dwa rodzaje tolerancji; pierwsz¹ nazywa
umys³ow¹, polega ona na respektowaniu cudzych pogl¹dów; drug¹  moraln¹,
opisuje jako wyrozumia³oæ wobec zachowania i stylu ¿ycia odmiennych od naszego. Szewczuk – psycholog7, okrela tolerancjê jako:
1. postawê lub zachowanie polegaj¹ce na uznawaniu prawa innych ludzi do
posiadania przekonañ, postaw, zachowañ ró¿nych od naszych, a nawet
sprzecznych lub te¿ nisko przez nas ocenianych;
2. zdolnoæ organizmu do znoszenia, bez ujemnych skutków, wp³ywu niekorzystnych warunków rodowiskowych.
Zasada tolerancji wyra¿a siê w twierdzeniu, ¿e obowi¹zkiem moralnym ka¿dej jednostki i grupy jest odnosiæ siê pozytywnie do cudzych upodobañ, pogl¹dów i czynów na podstawie uznawania i szanowania uprawnieñ ludzi i grup do
swobodnego propagowania swych pogl¹dów i upodobañ i do postêpowania zgodnie z nimi. Pod zwrotem odnosiæ siê pozytywnie rozumie siê, ¿e nie trzeba aprobowaæ cudzych pogl¹dów, lecz nie przeladowaæ ludzi za to, ¿e maj¹ odmienne
przekonania od naszych. Choæ uznajemy cudze pogl¹dy za b³êdne, nie oponujemy, gdy¿ respektujemy prawo innych do ich g³oszenia. Odnosi siê to nie tylko
do pogl¹dów, ale i do upodobañ. Choæ czêsto razi nas cudzy strój, umeblowanie
mieszkania, maniery, obyczaje, nie mo¿emy przeladowaæ ludzi za to, ¿e widz¹
piêkno w czym innym ni¿ my. W rozwa¿aniach na temat tolerancji pojawia siê
pytanie o granicê przejawiania postaw tolerancyjnych. Hanisz8 stwierdza, ¿e tolerancja powinna koñczyæ siê tam, gdzie zaczyna siê z³o, a Sztumska9, ¿e tolerancja koñczy siê, gdy naruszone zostan¹ obowi¹zuj¹ce w danym spo³eczeñstwie
obyczaje, normy, prawa. Autorka wymienia kilka postaw, zaznaczaj¹c wzajemne
korelacje miêdzy postaw¹ a tolerancj¹:
W. Okoñ, Podstawy wykszta³cenia ogólnego, Warszawa 1982, s. 112.
Tolerancja w: S³ownik psychologiczny, red. W. Szewczuk, Warszawa 1979.
8
J. Hanisz, Tolerowanie „innoci” kolegów przez uczniów w wieku wczesnoszkolnym w: Tolerancja. Studia i szkice, t. II, red. A. Rosó³, M.S. Szczepañski, Czêstochowa 1995, s. 75.
9
B. Sztumska, Wychowawcze aspekty tolerancji. w: Humanistyczne podstawy tolerancji, red.
S. Folaron, Czêstochowa 1992, s. 74-79.
6
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 postawa indyferentna, któr¹ cechuje obojêtnoæ wobec wa¿nych problemów
spo³ecznych. Osoba, u której dostrzega siê tak¹ postawê jest obojêtna wobec samej tolerancji, jak i tego, czego owa tolerancja dotyczy, uwa¿a, ¿e
nie nale¿y wtr¹caæ siê do tego, co robi¹ inni;
 postawa cyniczna, która objawia siê nieuznawaniem obowi¹zuj¹cych
w danej spo³ecznoci praw i obowi¹zków, postawê tolerancji dana osoba
uznaje za naiwn¹;
 postawa religijna opiera siê na wierze w istnienie si³ nadprzyrodzonych,
rz¹dz¹cych wiatem (wi¹¿e siê to z nietolerancj¹ wobec wszystkiego, co odbiega od regu³ religii);
 postawa konformistyczna wystêpuje u tego, kto myli i czuje jak grupa rz¹dz¹ca, konformista toleruje to, co na ogó³ toleruje siê w danej spo³ecznoci;
 postawa oportunistyczna objawiaj¹ca siê rezygnacj¹ z przekonañ dla uzyskania korzyci;
 postawa heroiczna polega na gotowoci stawania w obronie s³abszych
i pokrzywdzonych, nawet wtedy, gdy ma siê przeciwko sobie wiêkszoæ;
 postawa sentymentalna przejawia siê w ¿arliwym i pe³nym wspó³czucia
zaanga¿owaniem w problemy spo³eczne  z postaw¹ t¹ mo¿e wi¹zaæ siê
sk³onnoæ do tolerancji, jak i jej brak.
Muszyñski10 mówi, ¿e normy tolerancji maj¹ wyrane ograniczenia. Nie obejmuj¹ bowiem tych pogl¹dów, postaw, przekonañ i zachowañ, które godz¹ bezporednio lub swymi konsekwencjami w dobro innych ludzi. Idea tolerancji obejmuje wy³¹cznie sprawy tych ró¿nic zachodz¹cych miêdzy ludmi, z którymi mog¹ oni
¿yæ, osi¹gaj¹c wiêcej szczêcia osobistego, jednoczenie nie umniejszaj¹c cudzego. Paw³owska11 zaproponowa³a trzy poziomy zwi¹zane z tolerancj¹:
 pierwszy, to normy obowi¹zuj¹ce rygorystycznie, znajduj¹ce siê poza obszarem tolerancji; ich nieprzestrzeganie powoduje sankcje negatywne, przestrzeganie nie powoduje sankcji pozytywnych;
 drugi, to normy z obszaru tolerancji. niespe³nienie ich nie powoduje sankcji negatywnych, a spe³nienie nie powoduje sankcji pozytywnych;
 trzeci poziom, to normy mieszcz¹ce siê w obszarze nie obowi¹zuj¹cego
maksymalizmu moralnego. Ich spe³nienie spotyka siê z uznaniem, natomiast niespe³nienie nie powoduje sankcji ujemnych.

10
11

H. Muszyñski, Idea³ i cele wychowania, dz. cyt., s. 221-224.
J. Paw³owska w: Studia Socjologiczne 1985, nr 2.
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A k c e p t a c j a  jest to przyjêcie jakiego s¹du, opinii lub pogl¹du, ale tak¿e zachowania lub postawy, wyra¿enie zgody na co, uznanie czego12. Pojêcie
to kryje wiele dodatkowych znaczeñ, np. o akceptacji mówimy wtedy, gdy uznajemy jakie zobowi¹zanie, gdy pozytywnie kogo oceniamy bez emocjonalnego
zaanga¿owania. Akceptacja kryje stosunek wyra¿aj¹cy ¿yczliwe zainteresowanie
bez pozytywnego lub negatywnego zaanga¿owania siê w te opinie lub twierdzenia. Cz³owiek jedynie tolerancyjny postrzega wiat (w tym innych ludzi) jako zasadniczo opozycyjny wobec siebie samego […]. Z tych wzglêdów jego stosunek
do innego wyznaczony jest przez przyjêt¹ przez niego perspektywê mojeobce.
Natomiast, jeli chodzi o osobê akceptuj¹c¹ […] – wiat pojêty jest jako pewna
ca³oæ, do której cz³owiek akceptuj¹cy nale¿y na równi z innymi. Brak tu w³aciwego dla postawy tolerancyjnej swoistego podzia³u wiata na wiat swój
i wiat innych. Na poziomie akceptacji wiat jawi siê jako wspólny, jako n a s z 13.
Jednak zastosowanie akceptacji wobec wszystkich nie jest mo¿liwe. Przy tak
wielkiej ró¿norodnoci ludzi, ich pogl¹dów i zachowañ, nie mo¿na wszystkiego
akceptowaæ, czyli przyjmowaæ bez zastrze¿eñ. Nie ka¿d¹ odmiennoæ jestemy
w stanie aprobowaæ, wobec niektórych mo¿emy byæ tylko tolerancyjni.
Wielosk³adnikow¹ definicjê nietolerancji stworzy³ Pilch14. Wed³ug niego
n i e t o l e r a n c j a oznacza: postawê (zachowanie, s¹d) wynikaj¹c¹ z procesów
rozumowych lub pseudo rozumowych, umotywowan¹ ró¿nymi czynnikami o silnym zabarwieniu emocjonalnym; jej podmiotem s¹ jednostki, grupy, instytucje
lub pañstwo; dotyczy innych ludzi, grup, instytucji, ich w³aciwoci, systemów
wartoci kulturowych lub religijnych, praw ludzi do posiadania odrêbnoci w myleniu, zachowaniu i wartociach; cechy i w³aciwoci, przeciw którym jest skierowana, w wietle zasad powszechnego uznania s¹ uprawnione i w rozumieniu
powszechnym nie szkodz¹ innym; wyra¿a siê w ró¿nych postaciach agresji, przymusu, eliminowania, ograniczania lub niszczenia.
Nietolerancja jest wiêc skierowana przeciwko ludziom, zjawiskom lub wartociom, które nam nie odpowiadaj¹ (s¹ inne), w celu ich zmiany lub zniszczenia, mimo ¿e ich istnienie lub posiadanie jest uprawnione przez prawa natury,
obyczaj, moralnoæ. Istot¹ takiej postawy jest brak zrozumienia i przyzwolenia
dla istnienia innych ni¿ nasze pogl¹dów, zachowañ.
Wed³ug Pilcha15 postawy nietolerancyjne mo¿na stopniowaæ i uk³adaj¹ siê
one wtedy w nastêpuj¹cy schemat:
Has³o w: S³ownik psychologiczny, red. W. Szewczuk, Warszawa 1979, s. 12.
M. Michalik, w: Europejskie modele tolerancji, red. L. Zachariasz, S. Symotiuk, Rzeszów
2001, s. 88.
14
T. Pilch, To¿samoæ, odmiennoæ, tolerancja a kultura pokoju, red. J. K³oczowski., S. £ukasiewicz, Lublin 1998.
15
Tam¿e, s. 122.
12

13
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• naj³agodniejsz¹ postaci¹ nietolerancji jest dystans wobec osoby, jej cech
i zachowañ, swoiste odrzucenie psychiczne zachodz¹ce w umyle, ale bez
manifestowania tej postawy dobitnymi czynami;
 kolejnym etapem jest s³owo potêpienia lub atak werbalny, ró¿ne sposoby
krytyki, omieszania, dyskryminuj¹cego naznaczenia s³ownego;
 potem  demonizowanie, zohydzenie osoby, czynu lub wartoci, za pomoc¹ s³owa, rysunku, agresywnych gestów; nietolerancja w tym przypadku
przybiera postaæ wyranie behawioraln¹, zabarwion¹ silnymi negatywnymi
emocjami;
 represje psychiczne i gotowoæ do stosowania represji fizycznych;
 najgroniejszym przejawem nietolerancji jest gotowoæ do eliminowania
ludzi, niszczenia wartoci kultury, opieraj¹ca siê na rygorystycznych zakazach.
Pierwszym obszarem nietolerancji jest sam cz³owiek16. Brak tolerancji wobec siebie wyra¿a siê w braku akceptacji w³asnej osoby w ca³oci lub tylko niektórych cech charakteru. Brak akceptacji siebie implikuje brak akceptacji drugiego cz³owieka, dlatego te¿ zachowania nietolerancyjne maj¹ miejsce w mikrorodowiskach, w których cz³owiek funkcjonuje: rodzinie, grupie rówieniczej, rodowisku, pracy zawodowej itp. Przyczyn¹ nieporozumieñ jest brak wiedzy o drugim cz³owieku, brak podjêcia trudu jego poznania, powierzchownoæ w percepcji i zrozumieniu motywów jego zachowañ. Najbardziej tragiczne konsekwencje
nietolerancji niesie ze sob¹ odrzucenie ideologiczne, integryzm, rasizm wystêpuj¹ce w relacjach miêdzy wielkimi grupami spo³ecznymi.
Podsumowuj¹c, przejawami nietolerancji na poziomie indywidualnym jest
sztywnoæ; na poziomie mikrospo³ecznym  zniecierpliwienie, odrzucenie, pogarda; na poziomie makrospo³ecznym – spór ideologiczny, racjonalizm, integryzm, rasizm17. Niepokoj¹ce wydaj¹ siê byæ s³owa Ko³akowskiego, który uwa¿a³, ¿e potencja³ nietolerancji jest w ka¿dym z nas, bo potrzeba narzucania innym w³asnego obrazu wiata jest na ogó³ silna; chcemy, by wszyscy wierzyli
w to samo co my, bo wtedy czujemy siê duchowo bezpieczni i nie musimy rozwa¿aæ w³asnych wiar albo ich konfrontowaæ z innymi18.
O b o j ê t n o  æ, to kolejny sposób reakcji na innego, który mo¿e siê pojawiæ, gdy jednostka nie jest w stanie sformu³owaæ oceny moralnej danego faktu
lub towarzyszy jej niepewnoæ aksjologiczna. Mo¿na traktowaæ j¹ jako rodek
do uzyskania równowagi, spokoju psychicznego, zmniejszaj¹cy jednoczenie
16
B. Haring, Tolerancja. Rozwa¿ania nad etyk¹ solidarnoci i pokoju, Warszawa 2000
s. 15-17.
17
Tam¿e, s. 20.
18
L. Ko³akowski, Mini wyk³ady o maksi sprawach, Kraków 1997, s. 40-41.
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poczucie odpowiedzialnoci za w³asne czyny19. Obojêtnoæ, w odró¿nieniu od
tolerancji to postawa, która nie zawiera oceny20 – nie interesuj¹ mnie przekonania, czyny innych osób i nie usi³ujê ich zrozumieæ czy wartociowaæ. Go³aszewska21 uwa¿a, ¿e najczêciej do indyferentyzmu sk³ania brak przekonañ, kiedy
cz³owiekowi jest wszystko jedno, przewiadczenie o bezsensownoci wszelkich
dyskusji o zagadnieniach teoretycznych, niechêæ do stwarzania napiêæ intelektualnych, os³abienie si³ ¿yciowych na skutek prze¿ytych dowiadczeñ, staroci,
choroby, zniechêcenie po nieudanych wczeniej próbach, które nie by³y zauwa¿one lub ocenione negatywnie.

RÓD£A RELACJI DO ODMIENNOCI
Z czego wynika nasz stosunek do odmiennoci? Dlaczego tylko swoje pogl¹dy, przekonania, zachowania uwa¿amy za s³uszne? Z punktu widzenia psychologii
ró¿nic indywidualnych i psychologii spo³ecznej, przyczyna ta tkwi miêdzy innymi
w tendencji do negatywnego oceniania tego, co jest odmienne, co odbiega od ogólnie przyjêtych, najczêciej spotykanych i powszechnie akceptowanych standardów22. To w jaki sposób postrzegamy i oceniamy zachowania, pogl¹dy, przekonania drugiej osoby, uwa¿anej za inn¹, zwi¹zane jest bezporednio z konkretnym
czynem i ró¿nymi jego aspektami, jak równie¿ z naszymi dowiadczeniami, systemem wartoci itd. Pilch23, pisz¹c o ród³ach nietolerancji, wymienia nastêpuj¹ce:
 ignorancja  niewiedza, niechêæ do poznania pogl¹dów, przekonañ innych
ludzi prowadzi zwykle do uznania ich za gorszych, powoduje negatywne
podejcie nie tylko do odmiennego zachowania, ale i do cz³owieka, który
je przejawia;
 poczucie odmiennoci;
 lêk i zagro¿enie  pojawiaj¹ce siê wraz z mo¿liwoci¹ utraty wy³¹cznoci,
przywileju, co z kolei rodzi agresywne i wrogie nastawienie wobec tych,
którzy s¹ przyczyn¹ zagro¿enia;
 przes¹dy, jako szczególna postaæ ignorancji, ale ró¿ni¹ca siê od niewiedzy
uporczywoci¹ trwania i nieusuwalnoci¹ przez objanienie;
J. Augustyniak-Kopka, Tolerancyjni. Nietolerancyjni. Obojêtni, £ód 1992, s. 7.
T. Pilch w: To¿samoæ, odmiennoæ, tolerancja a kultura pokoju, red. J. K³oczowski,
S. £ukasiewicz,, dz. cyt., s. 119.
21
M. Go³aszewska, w: Tolerancja jako wartoæ i problem edukacyjny, red. A.M. de Tchorzewski, W.M. Wo³oszyn-Spirka, Bydgoszcz 2000, s. 71-72.
22
A. Sêkowski w: To¿samoæ, odmiennoæ, tolerancja a kultura pokoju, red. J. K³oczowski,
S. £ukaszewicz, dz. cyt., s. 358.
23
T. Pilch w: Tolerancja, B. Karolczak-Biernacka, Warszawa 1992, s. 43.
19

20
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 dyspozycje psychiczne uwarunkowane cechami osobniczymi, takimi jak
sztywnoæ, schematycznoæ obrazu wiata, a tak¿e zachwiane poczucie bezpieczeñstwa;
 dyspozycje psychiczne uwarunkowane okolicznociami zewnêtrznymi 
system wychowania, pogl¹dy najbli¿szych, zw³aszcza rodziców i osób ciesz¹cych siê autorytetem, propaganda.
Na postrzeganie kogo jako innego sk³ada siê szereg odczuæ subiektywnych
i osobistych, na które wp³yw ma przekaz rodowiskowy, przes¹dy i stereotypy.
Termin „stereotyp” pochodzi z greckiego stereos – trwa³y, stê¿a³y, a typos – wzorzec, odcisk. Stereotyp spo³eczny przejawia siê w tym, ¿e dotyczy grupy oraz
tworzy siê i utrzymuje dziêki niej. Jest to tendencja do uproszczonego i zdeformowanego postrzegania grup ludzkich. Postrzeganie jest rozumiane nie tylko
jako percepcja zmys³owa, ale tak¿e towarzysz¹cy jej proces mylowy24.
Wszystkie rodzaje stereotypów spo³ecznych charakteryzuj¹ siê25:
 niewielk¹ liczb¹ rzetelnych informacji;
 wyolbrzymianiem niektórych cech lub pomniejszaniem innych, co sprzyja
pog³êbianiu ró¿nic miêdzy swoimi a obcymi;
 przypisywaniem okrelonych, najczêciej negatywnych cech wszystkim
cz³onkom danej grupy, co wi¹¿e siê z minimalizowaniem ró¿nic indywidualnych w obrêbie tej grupy (w konsekwencji wszystkich obcych traktuje
siê niemal jednakowo);
 intensywnoci¹ towarzysz¹cych stereotypom negatywnych emocji (niechêæ,
lêk, wrogoæ);
 sztywnoci¹ i odpornoci¹ w³asnych ocen na zmiany (przyswojone w dzieciñstwie, przekazane w postaci wzorów mylenia od najbli¿szej rodziny,
osób znacz¹cych, a póniej od rodowiska kulturowo-spo³ecznego, w drodze przejmowania od nich stereotypów dziêki mechanizmowi uto¿samiania siê  identyfikacji);
 przekazywaniem z pokolenia na pokolenie za pomoc¹ jêzyka  w ten sposób formuj¹ siê stereotypy u osób, które ich dot¹d nie mia³y;
 aprobat¹ dla danego stereotypu cz³onków w³asnej grupy, co sprawia, ¿e ³atwo go potwierdziæ, a trudno obaliæ  na skutek dzia³ania mechanizmu niedopuszczenia nowych informacji, zwanego obron¹ percepcyjn¹ i mylow¹;
 pe³nym przekonaniem co do trafnoci w³asnej oceny  w stereotypach nie
spotyka siê s¹dów o charakterze probabilistycznym (czyli o charakterze
przypuszczenia, dopuszczaj¹cego w¹tpliwoæ);
24
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H. Hamer Demon nietolerancji, Warszawa 1994, s. 19.
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 tendencj¹ do tworzenia systemu ideologicznego, co dodatkowo utrwala stereotypy.
Przedmiotem stereotypów s¹ zazwyczaj:
 grupy rasowe  np. Murzyni, Indianie,
 grupy narodowe  np. ¯ydzi, Romowie, Szkoci,
 grupy regionalne  np. górale, Poznaniacy, Kaszubi,
 grupy zawodowe  np. ¿o³nierze, artyci, nauczyciele,
 wyznawcy religii  np. katolicy, muzu³manie, wiadkowie Jehowy,
 przedstawiciele warstw spo³ecznych- np. ch³opi, robotnicy, inteligenci, arystokraci,
 osoby nie mieszcz¹ce siê w tradycyjnych moralnych standardach spo³ecznych  np. bandyci prostytutki, w³óczêdzy,
 grupy wiekowe albo zwi¹zane z p³ci¹ lub okrelonym stylem ubierania siê
czy strzy¿enia w³osów.
Jeli w danym spo³eczeñstwie traktuje siê innych jako czym zagra¿aj¹cych,
³atwo powstaj¹ stereotypy maj¹ce usprawiedliwiaæ nierówny podzia³ dóbr, niesprawiedliwoæ lub przeladowania. W³asne stereotypy przekazuj¹ dzieciom rodzice, nauczyciele, wspomagani przez podrêczniki historii (charakterystyki ró¿nych grup etnicznych i wyznaniowych, wskazywanie, kto by³ zawsze naszym
wrogiem), literaturê piêkn¹ i mass media. Stereotypy by³y, s¹ i bêd¹ stosowane
przez ludzi z powodu26:
 niemo¿noci sprawdzenia, czy stereotyp opiera siê na prawdziwych informacjach, ze wzglêdu na brak bezporedniego kontaktu z przedstawicielami
innych grup;
 przyjmowania w gotowej formie informacji od osób traktowanych jako
wiarygodne, zwi¹zane z nami emocjonalnie;
 zaanga¿owania emocjonalnego  rzadko bywamy bezstronnymi obserwatorami;
 tendencji stereotypów do samoutrwalania.
Z faktu, ¿e stereotypy maj¹ sk³onnoæ do samoutrwalania siê, nie wynika, ¿e
nie mo¿na ich zmieniaæ. Choæ ca³kowicie nie da siê ich usun¹æ z naszego ¿ycia,
im wiêcej wiadomo o ich mechanizmach i powstawaniu, tym lepsze mo¿na opracowaæ techniki psychoterapeutyczne i metody wychowawcze zapobiegaj¹ce
i przeciwdzia³aj¹ce ich negatywnym skutkom27. Wielu badaczy podkrela bliski
26
27

Tam¿e, s. 29.
Tam¿e, s. 30.

332

JOANNA BAZANIAK

zwi¹zek pojêæ stereotyp, uprzedzenie. Stereotyp wi¹¿¹ oni jednak z systemem poznawczym i emocjami, a uprzedzenia dodatkowo z gotowoci¹ dzia³ania. Wed³ug definicji Mrozek-Dumanowskiej28 uprzedzenie to postawa napastliwa lub obronna w stosunku do osób, które nie nale¿¹ do grupy. Uprzedzenie to
tak¿e najczêciej negatywna ocena obcych nie wed³ug ich cech w³aciwych, ale
na podstawie wyolbrzymionych i uproszczonych wyobra¿eñ, opartych na wierze
w cechy przypisywane obcej grupie. Chlewiñski29 mówi, ¿e uprzedzenie to zespó³ s¹dów z regu³y negatywnych dotycz¹cych jednostek lub grup opartych na
uogólnionych wyprowadzonych z fa³szywych lub niekompletnych przes³anek […]
przypisywanie identycznych cech ka¿dej osobie, nale¿¹cej do innych bez uwzglêdnienia istniej¹cych w populacji ró¿nic miêdzy poszczególnymi jej cz³onkami.
Jedn¹ z najbardziej niebezpiecznych cech uprzedzeñ jest ta, ¿e nie zmieniaj¹
siê one nawet pod wp³ywem nowych, wiarygodnych danych. Osoba uprzedzona
jest odporna na argumentacjê, pewna swoich racji. Drug¹ niebezpieczn¹ cech¹
uprzedzeñ jest wyolbrzymianie ró¿nic miêdzygrupowych, które wp³ywa na niezrozumienie obcych i rodzi konflikty. Tak wiêc mo¿emy powiedzieæ, ¿e przyczyn¹ powstawania uprzedzeñ jest niedostateczna znajomoæ ludzi, zbyt szybkie
przenoszenie wniosków z zachowania jednostek na ca³e grupy, konformizm, zaprzeczanie wartoci obcych grup, du¿y stres, konflikty spo³eczno-ekonomiczne.
Przypuszczaæ by mo¿na, ¿e ród³o nietolerancji tkwi w rozbie¿noci pogl¹dów
i postaw. Siemianowski powiedzia³, ¿e mniema siê przy tym, ¿e gdyby ludzie zgadzali siê we wszystkim, tolerowaliby siê idealnie30. Pamiêtajmy jednak, i¿ w³anie w cz³owieczeñstwo wpisana jest wolnoæ. Cz³owiek ma prawo nie byæ takim samym jak miliony innych ludzi na Ziemi, ma prawo do swej indywidualnoci. Nietolerancja nie wynika wiêc ze zró¿nicowania ludzkich postaw, lecz wyp³ywa od samych ludzi, nie umiej¹cych dostrzec drugiego cz³owieka i zaakceptowaæ jego odmiennoci. Grzegorczyk31 twierdzi, ¿e idea³ tolerancji opiera siê
na przekonaniu o podstawowej jednorodnoci ludzi mimo istniej¹cych miêdzy
nimi ró¿nic, które s¹ mniej istotne ni¿ podobieñstwa.
Szanse na tolerancjê s¹ tym wiêksze, im wiêkszy jest przeciêtny poziom ¿ycia, bowiem (jak pokazuje historia) nêdza jest jedn¹ z przyczyn nietolerancji.
Zbyt du¿e ró¿nice materialne miêdzy ludmi powoduj¹ zawiæ, agresjê32. Dostatek, to czêæ sk³adowa poczucia bezpieczeñstwa, bowiem cz³owiek maj¹cy poczucie zagro¿enia, nie jest podatny na akceptacjê innoci. Wród innych przy28
29

s. 13.

30
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Miêdzy konfrontacj¹ a tolerancj¹, red. A. Mrozek-Dumanowska, Warszawa 1997, s. 15.
Z. Chlewiñski, Stereotypy i uprzedzenia, red. Z. Chlewiñski, I. Kurcz, Warszawa 1992,
A. Siemianowski, Tolerancja, „W drodze” 1992, nr 5, s. 12.
A. Grzegorczyk, Normy moralne, red. M. Ossowska, Warszawa 2000, s. 176.
M.J. Crozier, S. Huntington, J. Watanaki, The Crisis of Democracy, New York 1975.
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czyn nietolerancji wymienia siê te¿ niedostatek edukacji, w tym kulturalnej.
Zwi¹zek edukacji z tolerancj¹ widaæ w miastach uniwersyteckich, gdzie istnieje
odmiennoæ obyczajów, form kulturowych, wyznania. Niedostatek informacji jest
tak¿e przyczyn¹ nietolerancji, zw³aszcza brak komunikacji miêdzykulturowej.
Ka¿de spo³eczeñstwo powinno byæ wiêc otwarte na zewn¹trz. Trzeba pamiêtaæ
jednak o tym, ¿e warunki te s¹ konieczne, ale nie wystarczaj¹ce. Okazuje siê, ¿e
informacja i edukacja mo¿e byæ stronnicza, np. wielu nazistów by³o ludmi wykszta³conymi, o nienagannych manierach. Natomiast kraje zachodnioeuropejskie,
bêd¹ce wzorem otwartoci, odczuwaj¹ jej przesyt, co wyra¿a siê w stosunku do
cudzoziemców. Im wiêksza ich liczba, tym stosunek do nich jest mniej tolerancyjny.

KSZTA£TOWANIE POSTAW TOLERANCJI
Zagadnienie powstawania i kszta³towania siê postaw oraz mo¿liwoæ ich
zmiany jest interesuj¹ce i wa¿na dla wielu dyscyplin wiedzy, a szczególnie dla
psychologii spo³ecznej, wychowawczej, pedagogiki, resocjalizacji. Mechanizmy
kszta³towania siê postaw opisano ju¿ doæ szczegó³owo, jednak w zale¿noci od
danej dyscypliny jednym elementom przypisywane jest wiêksze znaczenie, innym mniejsze. W Polsce kszta³towaniem siê postaw zajmowali siê miêdzy innymi S. Mika, S. Nowak, T. M¹drzycki, W. Soborski. Oni te¿ podkrelaj¹ u¿ytecznoæ schematu wywodz¹cego siê z teorii komunikacji, który pomaga uporz¹dkowaæ dane dotycz¹ce samego procesu kszta³towania siê postaw.
NADAWCA

PRZEKAZ

KANA£

ODBIORCA

N a d a w c ¹ w tym ujêciu jest cz³owiek, nadawcami s¹ rodzice, wychowawcy, autorzy ksi¹¿ek, filmów. Wszyscy w sposób zamierzony lub nie, wiadomy
lub mniej wiadomy przekazuj¹ pewne postawy innym osobom. Tymi osobami
w przedstawionym schemacie s¹ odbiorcy. To, jaki jest nadawca ma istotne znaczenie dla procesu kszta³towania siê postaw. Najlepiej, ¿eby by³ wiarygodny
i kompetentny. Dla dziecka wa¿ne jest, aby uczuciowo akceptowa³o nadawcê, darzy³o go sympati¹, by³o nim zafascynowane. Du¿e znaczenie ma te¿ atrakcyjnoæ
fizyczna nadawcy. Je¿eli jest ekspertem w jakiej dziedzinie, posiada tytu³ naukowy zwiêksza to szybkoæ, si³ê i trwa³oæ kszta³towanej postawy. Rola rodzica jako nadawcy jest bardzo wa¿na, zw³aszcza w okresie dzieciñstwa, kiedy to
procesy identyfikacji z rodzicami s¹ wyj¹tkowo silne. Natomiast w okresie m³odzieñczym (gdy pojawia siê kryzys autorytetu rodzicielskiego) funkcje adaptacyjne do uczestnictwa spo³ecznego i kulturowego przejmuj¹ w dominuj¹cy spo-
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sób grupy rówienicze.33 Proces orientowania siê na grupy rówienicze we wspó³czesnych warunkach rozpoczyna siê ju¿ w okresie adolescencji, a nawet wczeniej. Przyspieszone jest bowiem dojrzewanie spo³eczne na skutek intensyfikacji
treci docieraj¹cych do dziecka i sytuacji, w których uczestniczy.
Kolejnym elementem w modelu komunikacji jest p r z e k a z. Aby by³ on
skuteczny, musi ³¹czyæ racjonaln¹ argumentacjê z ekspresj¹ emocjonaln¹. Badania wykaza³y, ¿e przekaz jest bardziej skuteczny, a tym samym kszta³tuje,
wzmacnia lub os³abia dan¹ postawê, gdy:
 najistotniejsze czêci argumentacji s¹ powtarzane;
 s¹ formu³owane wnioski wynikaj¹ce z argumentacji;
 wystêpuje takie rozmieszczenie treci w przekazie, by g³ówny element by³
umieszczony na pocz¹tku.
Analizuj¹c stronê emocjonaln¹ przekazu trzeba zauwa¿yæ, ¿e przeprowadzone badania nie pozwalaj¹ na jednoznaczne wnioski na temat wagi emocji w przekazie. Mika uwa¿a, ¿e mimo pocz¹tkowych sugestii, jakoby bardziej skuteczne
by³y przekazy apeluj¹ce do uczuæ ni¿ do rozumu, w badaniach stwierdzono, ¿e
materia³y budz¹ce silne emocje, zw³aszcza emocje negatywne, wytwarzaj¹ mniejsze zmiany w postawach ni¿ materia³y wywo³uj¹ce rednie lub s³abe stany emocjonalne34. Natomiast Aronson35, powo³uj¹c siê na przeprowadzone badania sugeruje, ¿e przekaz zawieraj¹cy emocje strachu (zw³aszcza, gdy ich nasilenie jest
du¿e) w wiêkszym stopniu mo¿e wp³ywaæ na modyfikacjê lub kszta³towanie siê
postawy.
Nastêpnym elementem modelu komunikacyjnego jest k a n a ³, który jest rodzajem przekazywania informacji. Mo¿emy wyró¿niæ przekaz masowy i interpersonalny. W przekazie masowym bêdziemy mieli do czynienia z przep³ywem informacji o charakterze jednokierunkowym (np. mass media). Przekaz masowy
bywa bardzo skuteczny, jeli chodzi o kszta³towanie siê postaw, operuje bowiem
nowoczesn¹ technologi¹, wiedz¹ psychologiczn¹ i nie zawsze etycznymi sposobami, np. przekaz na poziomie subcepcyjnym (podprogowym) – jak to ma miejsce w reklamach telewizyjnych. Ze wzglêdu na zasiêg oddzia³ywania przekaz
masowy stanowi niezwykle wa¿ne i skuteczne narzêdzie kszta³towania i zmiany
postawy.
W komunikowaniu interpersonalnym, który dotyczy równie¿ szko³y, mamy
do czynienia z dwukierunkowym przep³ywem informacji, jest to relacja zwana
twarz¹ w twarz, gdzie kontrola stanowiska rozmówcy (nadawcy) jest natych-
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D. Gielarowska, Dom studencki jako rodowisko wychowuj¹ce, Warszawa 1981, s. 30 -31.
S. Mika, Wstêp do psychologii spo³ecznej, Warszawa1972, s. 132.
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miastowa i bie¿¹ca. Dodatkowo bêd¹ tu wystêpowa³y inne kody informacyjne,
jak np. komunikacja niewerbalna. Istotn¹ rolê odgrywa tzw. jêzyk cia³a, a wiêc
dystans fizyczny miêdzy nadawc¹ a odbiorc¹, kontakt wzrokowy, ton i barwa
g³osu, wygl¹d zewnêtrzny nadawcy, mimika.
Ostatnim cz³onem opisywanego modelu komunikacji jest o d b i o r c a. Jest
to element szczególnie istotny, gdy¿ jest ostatecznym celem procesu komunikacji. Badacze tego zagadnienia (miêdzy innymi: Mika, M¹drzycki, Aronson) ustalili, ¿e postawy odbiorców sk³aniaj¹ ich do wyboru tych przekazów, które s¹
w jakim stopniu zgodne z ich postawami. Te treci przekazów, które s¹ niezgodne z postawami, zostaj¹ zapomniane lub odrzucone.
Nale¿y jeszcze wspomnieæ konkretne czynniki, wp³ywaj¹ce na kszta³towanie siê postaw. M¹drzycki36 wyró¿nia grupê czynników indywidualnych i grupê
czynników spo³eczno-kulturowych.
Czynnikami indywidualnymi s¹:
` wiedza: wysoki stopieñ wiedzy sprzyja formu³owaniu siê postaw ma³ostereotypowych, kszta³towaniu siê tolerancji, likwidacji przes¹dów i uprzedzeñ. Niski poziom wiedzy bêdzie przejawia³ siê uprzedzeniami, nieracjonalnymi przekonaniami. Na odpowiednie w³aciwoci postaw wp³ywa te¿
rodzaj posiadanej wiedzy – przyrodnicza, humanistyczna, filozoficzna.
Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e wiedza w niejednakowym stopniu bêdzie wp³ywaæ
na poszczególne rodzaje postaw;
` inteligencja: niski stopieñ inteligencji predysponuje jednostkê do postaw
sztywnych, tradycyjnych, konserwatywnych;
` potrzeby jednostki: wysoki poziom zaspokojenia potrzeb jednostki przez
okrelon¹ osobê lub grupê powoduje, ¿e te osoby lub grupy staj¹ siê atrakcyjne dla jednostki. Jednostka ³atwo przyswaja postawy i wartoci atrakcyjnej osoby lub grupy. Z tego wzglêdu rzeczywisty wp³yw na kszta³t osobowoci jednostki maj¹ rodowiska, na terenie których zaspokaja ona najwiêcej swoich potrzeb;
` lêk: jednostki o wysokim poziomie lêku przejawiaæ bêd¹ tendencjê do
sztywnych postaw, szukaj¹ bowiem bezpieczeñstwa w sztywnym trzymaniu siê silnie utrwalonych regu³, zasad postêpowania. Mog¹ one byæ te¿
autorytarne, tzn. nadmiernie zale¿ne od innych osób i ³atwo ulegaj¹ce ich
wp³ywom;
 p³eæ: w konsekwencji odrêbnych wzorców osobowych i stosowanych metod wychowawczych kszta³tuj¹ siê odmienne w³aciwoci osobowoci
T. M¹drzycki, Psychologiczne prawid³owoci kszta³towania siê postaw, Warszawa 1977,
s. 135nn.
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dziewcz¹t i ch³opców. Dziewczêta staj¹ siê bardziej opanowane, ale mniej
samodzielne, ³atwo ulegaj¹ wp³ywom, ch³opcy s¹ bardziej impulsywni,
pewni siebie, agresywni, bardziej samodzielni. Z p³ci¹ wi¹¿¹ siê równie¿
odpowiednie wiadomoci, umiejêtnoci, zainteresowania, postawy;
 wiek: chodzi tu o dokonuj¹ce siê w ci¹gu ¿ycia jednostki zmiany w oddzia³ywaniu rodowiska zewnêtrznego oraz przemiany wewnêtrzne  dojrzewanie miêdzy innymi biologiczne. Oddzia³ywaj¹ one w sposób bezporedni lub poredni na rozwój postaw jednostki.
Czynnikami spo³eczno-kulturowymi s¹:
 wp³yw kultury: w sk³ad kultury wchodz¹ twierdzenia dotycz¹ce rzeczywistoci oraz ideologie, normy spo³eczne, wzory osobowe, sposoby zachowania itp. I tak, na postawy jednostek socjalizowanych w okrelonej kulturze wp³ywaæ bêd¹ dominuj¹ce w tej kulturze pogl¹dy dotycz¹ce powstania wiata, cz³owieka, równoci ludzi oraz naczelne wartoci, o które nale¿y zabiegaæ (maj¹tek, w³adza, presti¿ spo³eczny, wiedza, doskona³oæ moralna itp.). Nie jest mo¿liwe przejmowanie przez jednostkê gotowych postaw bez jej aktywnoci poznawczej, uczuciowej, motywacyjnej. Nie jest
te¿ mo¿liwe tworzenie w³asnych postaw bez oparcia siê w mniejszym lub
wiêkszym stopniu na wartociach spo³ecznych, które stanowi¹ podstawowy budulec postawy;
 wp³yw podstawowych grup spo³ecznych: rodzina: ma³a grupa pierwotna,
gdzie kontakty s¹ bezporednie, a wiê silna. Rodzina przekazuje dziecku
wartoci spo³eczne, normy moralne, obyczajowe, wierzenia religijne; grupa rówienicza: od 7 roku ¿ycia dzieci przejawiaj¹ tendencjê do grupowania siê, nie potrafi¹ jednak tworzyæ sta³ych grup ze wzglêdu na dominacjê
egocentryzmu intelektualnego.
Od dziesi¹tego roku ¿ycia dzieci zdolne s¹ do solidarnoci, wspó³dzia³ania.
£atwo ulegaj¹ sugestii i presji naladowczej. Rodz¹ siê nowe potrzeby zwi¹zane
z dojrzewaniem biologicznym i dorastaniem spo³ecznym, wp³yw osób znacz¹cych i wzorów osobowych: osobami znacz¹cymi dla jednostki s¹ ludzie dostarczaj¹cy jej wzorów postêpowania, stanowi¹cy dla niej przedmiot naladownictwa i identyfikacji. W kontaktach z nimi tworz¹ siê prototypy postaw jednostki wobec innych ludzi. Pocz¹tkowo osobami znacz¹cymi dla dziecka s¹ jednostki z najbli¿szego otoczenia (np. rodzice). W póniejszym okresie funkcje osób
znacz¹cych przejmuj¹ bohaterowie ksi¹¿ek, filmów, aktorzy, piosenkarze. Autorytetem mo¿e byæ nauczyciel, starszy kolega, pierwsza mi³oæ. Badany proces
kszta³towania siê postaw, a cile  kszta³towanie postawy tolerancji u dzieci 
sprowadzono do modelu kszta³towania tolerancji, opieraj¹c siê na prezentowanych wy¿ej za³o¿eniach teoretycznych.
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Schemat 1
Model teoretyczny kszta³towania postaw tolerancji
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Rzetelna wiedza o odmiennoci innych powinna pochodziæ równie¿ od osób
bêd¹cych jej nonikami. Musi byæ pe³na, rzeczowa i przekonuj¹ca. Brak wiedzy
powoduje nietolerancjê i funkcjonowanie negatywnych stereotypów37. Kontakt
osobisty z osob¹ odmienn¹, zw³aszcza wywo³uj¹cy pozytywne doznania, powoduje zanik lêku, niepewnoci, niechêci przed tym, co inne, nieznane. Poprzez
dzia³anie mamy mo¿liwoæ bli¿szego poznania siebie i drugiego cz³owieka. W³anie wtedy czêsto przekonujemy siê, ¿e ró¿nice nie s¹ tak znacz¹ce i nie wp³ywaj¹ na wszystkie sfery kontaktów oraz na ocenê innych38.
Wa¿ne jest tak¿e, aby ka¿dy cz³owiek posiada³ zdolnoæ nawi¹zywania poprawnych stosunków interpersonalnych u³atwiaj¹cych kontakt z drugim cz³owiekiem (dialog, zrozumienie, troska, chêæ niesienia pomocy).
Ka¿dy z nas powinien te¿ posiadaæ wiedzê o wartociach, umiejêtnoæ ich
wyboru i korzystania z nich w ¿yciu. Podmiotami kszta³tuj¹cymi postawy tolerancji s¹:
 sam cz³owiek,
 rodzina (obecnoæ i wiadomoæ tolerancji jako zasady, pouczenia, wychowanie),
 szko³a (treci kszta³cenia i wychowania, programy, sytuacje i wzory zachowañ wspó³¿ycia w grupie spo³ecznej).
K. Cha³as, Wychowanie ku wartociom, Lublin  Kielce 2003, s. 230.
A. Sêkowski, Edukacja mo¿liwoci kszta³towania postaw tolerancji wobec odmiennoci, w:
To¿samoæ, odmiennoæ, tolerancja a kultura pokoju, red. J. K³oczowski, S. £ukasiewicz, Lublin
1998 s. 367.
37
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 Koció³,
 rodki masowego przekazu.
WYCHOWANIE
Rola wartoci w ¿yciu cz³owieka jest ogromna, dlatego te¿ konieczne jest
dostrzeganie ich znaczenia w procesie wychowania szkolnego. Musimy wiêc
wyznaczyæ g³ówny cel, do którego bêdziemy zmierzaæ. Przez cele kszta³cenia
i wychowania rozumie siê najogólniejsz¹ wizjê po¿¹danych w³aciwoci fizycznych, umys³owych, spo³ecznych, kulturowych i duchowych jednostki ludzkiej,
które chce siê uzyskaæ poprzez tworzenie odpowiednich warunków indywidualnego rozwoju i jego stymulowanie, zw³aszcza w systemie owiatowo-wychowawczym, zarówno na lekcji szkolnej, jak i poprzez inne formy kszta³cenia oraz
zabiegi maj¹ce na celu przyswojenie uczniowi i wychowankowi nie tylko wiedzy i zwi¹zanych z ni¹ umiejêtnoci, ale te¿ pogl¹dów, przekonañ, orientacji
i motywacji39. Muszyñski40 proponuje, by tworz¹c naczelne cele wychowania,
braæ pod uwagê nastêpuj¹ce systemy:
 Stosunek do wiata wartoci. wiat cz³owieka to nie tylko wiat przedmiotów i zjawisk, ale tak¿e wiat ludzkich d¹¿eñ i idea³ów. Postawa jednostki
musi wyp³ywaæ z przekonañ dotycz¹cych tego co cenne i godne wysi³ku.
Po¿¹dane postawy to: humanizm, braterstwo, wolnoæ.
 Stosunek do spo³eczeñstwa. Zwraca siê tu uwagê na takie postawy jak: zaanga¿owanie spo³eczne, patriotyzm, odpowiedzialnoæ, solidarnoæ.
 Stosunek do drugiego cz³owieka. Do tej grupy nale¿¹ wszystkie postawy,
które odnosz¹ siê do wspó³¿ycia miêdzyjednostkowego. Za naczelne nale¿a³oby uznaæ: poszanowanie cudzej godnoci, tolerancjê, opiekuñczoæ,
poszanowanie zdrowia i ¿ycia cz³owieka.
 Stosunek do samego siebie. K³adzie siê tu nacisk na odpowiedzialnoæ jednostki za sam¹ siebie, czyli samokrytycyzm, przezwyciê¿anie w³asnego
egocentryzmu, samorealizacjê.
 Stosunek do wiata kultury. Jako naczelne postawy nale¿a³oby tu wymieniæ: szacunek dla kultury, zainteresowanie ¿yciem kulturalnym, wra¿liwoæ
na piêkno.
 Stosunek do wiata przyrody. Na plan pierwszy wysuwa siê umi³owanie
piêkna przyrody, szacunek dla wszystkich przejawów ¿ycia, przyjazny stosunek do natury.
39
Has³o: Cele kszta³cenia i wychowania w: S³ownik pedagogiczny. red. W. Okoñ, Warszawa
1992 s. 129, 168.
40
H. Muszyñski, Idea³ i cele wychowania, dz. cyt., s. 93-95.
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Wychowanie cz³owieka tolerancyjnego wymaga spe³nienia kilku warunków.
Hamer41 mówi, ¿e wa¿na jest bezwarunkowa mi³oæ we wczesnym dzieciñstwie,
stosowanie ³agodnych metod wychowania, minimalizacja stosowania przymusu
i kar, rzeczowe argumentowanie, uwa¿ne s³uchanie wychowanków, konsekwencja w oddzia³ywaniach wychowawczych, dawanie pozytywnego przyk³adu, zachêcanie do nawi¹zywania ró¿nych kontaktów spo³ecznych. Do nich nale¿y
jeszcze dodaæ:
 ukazywanie wiata wartoci i wspomaganie w zrozumieniu ich znaczenia dla
rozwoju cz³owieka w aspekcie indywidualnym i spo³ecznym;
 uczenie mi³oci do cz³owieka ze wzglêdu na jego wielk¹ wartoæ i zrozumienia
wynikaj¹cych z tego zobowi¹zañ, którymi s¹: troska, altruizm, odpowiedzialnoæ za drugiego;
 stwarzanie sytuacji wychowawczych, w których kszta³cone bêd¹ umiejêtnoci
analizy oraz wartociowania zjawisk  ich przyczyn, przebiegu, skutków w wymiarze indywidualnym i spo³ecznym, w aspekcie generowania dobra;
 wdra¿anie do refleksyjnoci nad w³asnym ¿yciem i kreowania w³asnej to¿samoci jako kompetencji do rozwi¹zywania problemów w twórczy sposób.
W procesie wychowania do tolerancji mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce etapy42:
Po stronie nauczyciela

Po stronie ucznia

 poznanie przez wychowawcê poziomu postawy tolerancji wyra¿anej dotychczas przez wychowanka

 uwiadomienie sobie w³asnego
poziomu postawy tolerancji,
wartociowanie jej

 wspomaganie wychowanków
w poznaniu istoty tolerancji, jej
celu i znaczenia w ¿yciu indywidualnym i spo³ecznym

 poznanie i zrozumienie istoty
w³aciwie rozumianej tolerancji,
jej rodzajów oraz znaczenia dla
aspekcie rozwoju cz³owieka,
makro i makrostruktur
spo³ecznych, wiata

 wspomaganie wychowanków
w zrozumieniu potrzeby bycia
cz³owiekiem tolerancyjnym

 akceptacja tolerancji;

41
42

H. Hamer, Demon nietolerancji, Warszawa 1994, s. 239.
K. Cha³as, Wychowanie ku wartociom. dz. cyt., s. 233-234.
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 motywowanie wychowanków do
kszta³towania i prezentowania
postawy tolerancji

 potrzeba bycia tolerancyjnym

 wspomaganie wychowanków
w kszta³towaniu i wyra¿aniu
tolerancji

 zaanga¿owanie w kszta³towanie
w³asnej postawy tolerancji

 wspomaganie wychowanków
w wartociowaniu siebie

 wartociowanie siebie w aspekcie
urzeczywistniania postawy tolerancji

Pierwszym zadaniem wychowawcy jest poznanie u wychowanków poziomu
postaw tolerancji i zachowañ, które bêd¹ jej wskanikiem. Pozwoli to na odpowiedni dobór treci i metod dzia³ania. Uwiadomienie przez uczniów wyra¿anej
w³asnej tolerancji pozwoli poznaæ siebie, okreliæ drogê w³asnego rozwoju.
G³ównym zadaniem jest poznanie celu tolerancji, nabycie umiejêtnoci rozró¿niania tolerancji jako wartoci od pseudotolerancji, okrelanie jej granic, dostrzeganie jej powi¹zañ z innymi wartociami. Wa¿ne jest, aby wychowankowie poznali historiê, kulturê, zainteresowania innych, ich pogl¹dy. Po¿¹dane s¹ tu umiejêtnoci interpersonalne, umiejêtnoci wartociowania i uzasadniania postaw.
Istotne jest wspomaganie wychowanków w zaakceptowaniu tolerancji jako wartoci i w zrozumieniu potrzeby bycia cz³owiekiem tolerancyjnym.
RAPORT Z BADAÑ
We wrzeniu 2008 roku przeprowadzono badania w szko³ach podstawowych
województwa wielkopolskiego. Badane dzieci uczêszcza³y do szkó³ w Poznaniu
(wybrano szko³ê w jednej z dzielnic  na Ratajach oraz szko³ê prowadzon¹ przez
salezjanów); w Swarzêdzu oraz we wsiach nale¿¹cych do gminy Swarzêdz (Kobylnica, Paczkowo). Badania przeprowadzono wród uczniów klas I, w momencie rozpoczêcia przez nich nauki w szkole oraz w klasie IV, w momencie rozpoczêcia nauki w nauczaniu systematycznym, co jest równoznaczne z zakoñczeniem edukacji wczesnoszkolnej. Chciano stwierdziæ, jakie s¹ postawy dzieci siedmioletnich wobec odmiennoci drugiego dziecka oraz czy i w jakim stopniu pod
wp³ywem nauki w szkole ulegaj¹ one zmianom i modyfikacjom.
Dzieciom pokazano obrazki przedstawiaj¹ce sytuacje, na tle których wyeksponowano:
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 dziecko niepe³nosprawne
 dziecko o innym kolorze skóry
 dziecko ruchliwe
 dziecko nie chodz¹ce do kocio³a
(niewierz¹ce)
 dziecko, które k³amie
 dziecko, które kradnie
 dziecko egoistyczne






dziecko
dziecko
dziecko
dziecko

agresywne
niemia³e
innej narodowoci
oty³e

 dziecko, które skar¿y
 dziecko zaniedbane (biedne)

Po omówieniu ilustracji uczniowie samorzutnie dokonywali wyboru, które
z przedstawionych dzieci mog³yby byæ ich kolegami, a które nie. Wybory pozytywne rangowano, uk³adaj¹c na danych obrazkach jedn¹ z czterech czerwonych
kartek. Wybór ten wiadczy³ o tolerowaniu danej innoci. Karteczki niebieskie
(równie¿ cztery) uk³adano na obrazkach przedstawiaj¹cych dzieci, z którymi badani uczniowie nie chcieliby siê zaprzyjaniæ (wybory negatywne).Wybory te
wiadczy³y o nietolerowaniu danej innoci.
Analizuj¹c wyniki pamiêtajmy, ¿e ka¿de dziecko mia³o 4 wybory pozytywne
i 4 negatywne. Nie jest wa¿ne czy dana cecha znalaz³a siê na pierwszym czy
drugim miejscu. Wszystkie cztery g³osy pozytywne traktowane by³y równorzêdnie tak samo potraktowano wybory negatywne. Na podstawie otrzymanych wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e przez dzieci 7-letnie najbardziej akceptowane s¹
dzieci niepe³nosprawne (71,7% uczniów g³osowa³o pozytywnie, 2,2% negatywnie), dzieci niemia³e 66,1% pozytywnie, 5,6% negatywnie. Na trzecim miejscu
wród cech tolerowanych znalaz³o siê dziecko innej narodowoci 56,1% dzieci
za i 8,3% przeciw, 45,6% badanych ¿yczliwie podchodzi do dzieci o innym kolorze skóry, a 8,9% takich dzieci nie akceptuje.
Wybory nietolerancyjne przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: dzieci 7-letnie najbardziej odrzucaj¹ dzieci, które kradn¹ (70,6% g³osów negatywnych, 3,9% pozytywnych), na drugim miejscu znalaz³o siê dziecko agresywne: 56,1% dzieci przeciw
i 12,8% za. Dziecko egoistyczne otrzyma³o 53,9% g³osów negatywnych i 15,6%
pozytywnych. Czwarte miejsce wród cech nietolerowanych zajmuje dziecko
oty³e (42,8% przeciw, 9,4% za). Wyniki liczbowe i procentowe zosta³y przedstawione w tabeli 1 i 2.
Tabela 1 i 2: Liczbowe i procentowe przedstawienie wyborów pozytywnych i negatywnych dotycz¹cych cech tolerowanych i odrzuconych przez dzieci z klas I.
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Wykres 1. i 2. Graficzne przedstawienie tolerowania wybranych cech, wiadcz¹cych o odmiennoci
(ze wzglêdów technicznych wykonane zosta³y dwa wykresy)

WYKRESY DLA KLASY I:

MOJA KOLE¯ANKA / KOLEGA  wybory pozytywne

MOJA KOLE¯ANKA / KOLEGA  wybory negatywne

INNOÆ OBIEKTEM TOLERANCJI
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Na pierwszym miejscu wród cech akceptowanych znalaz³o siê dziecko niepe³nosprawne. Niepe³nosprawnoæ dotyczy³a sfery fizycznej. Dziecko przedstawione na ilustracji nie mog³o siê samodzielnie poruszaæ, jedzi³o na wózku inwalidzkim. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e dzieci z klas I chêtnie otaczaj¹ dzieci niepe³nosprawne opiek¹, chc¹ im pomagaæ. Czuj¹ siê wtedy wa¿ne, wiedz¹, ¿e robi¹ co dobrego. Czêsto ich zainteresowanie wyp³ywa ze wspó³czucia. ¯al im
dzieci niepe³nosprawnych, zdaj¹ sobie sprawê, ¿e w ¿yciu napotykaj¹ one na
pewne ograniczenia, ¿e s¹ czynnoci, zabawy, w których nigdy nie bêd¹ mog³y
uczestniczyæ. Jednak rzadko traktuj¹ te dzieci jako pe³noprawnych partnerów.
Na drugim miejscu wród cech akceptowanych znalaz³a siê niemia³oæ.
Obserwuj¹c zachowania dzieci, wydawaæ by siê mog³o, ¿e dzieci niemia³e zawsze stoj¹ z boku, nie potrafi¹ w³¹czyæ siê i uczestniczyæ w zabawach grupy, nie
potrafi¹ byæ atrakcyjnym partnerem w zabawie. Z badañ wynika jednak, ¿e dzieci te s¹ mile widziane przez kolegów, zw³aszcza dzieci o pogodnym usposobieniu, które s¹ uprzejme dla innych, grzeczne, spokojne, czêsto po¿yczaj¹ innym
przybory szkolne, potrzebne materia³y. Dzieci niemia³e lubi¹ wspó³pracowaæ
i bawiæ siê nie z ca³¹ grup¹, gdy¿ czuj¹ siê wtedy skrêpowane, ale z pojedynczymi
osobami. S¹ wtedy pewniejsze, ³atwiej nawi¹zuj¹ kontakt. Choæ nie uczestnicz¹
aktywnie w ¿yciu grupy, nikomu nie przeszkadzaj¹, nie szkodz¹. Mo¿e tylko tym,
którzy je zaczepiaj¹, bij¹, dogaduj¹, robi¹c z nich bezbronne koz³y ofiarne.
Na trzecim miejscu z wynikiem 56,1% pozytywnych wyborów badanych
uczniów znalaz³o siê dziecko innej narodowoci. Badaj¹cy przedstawi³ je jako
dziecko pochodz¹ce z Japonii, które ma na imiê Akira (dla ch³opców) lub Sauri
(dla dziewczynek). Nie wiadomo, czy wynik pozytywny by³by tak wysoki, gdyby chodzi³o o dziecko pochodz¹ce nie z Japonii, lecz z innego kraju, np. z Niemiec czy Rosji. W stosunku do dziecka przedstawionego na ilustracji badani
uczniowie opowiedzieli siê za chêci¹ wspólnej zabawy i zacienianiem wiêzów
kole¿eñskich.
Czwarte punktowane przez badanych miejsce zajê³o, z 45,6% pozytywnych
g³osów, dziecko o innym kolorze skóry. Na ilustracji pokazywanej dzieciom by³
Murzyn. Na podstawie otrzymanych wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e uczniom
z klasy I nie sprawia ró¿nicy czy kolega ma skórê bia³¹, ¿ó³t¹ czy czarn¹. Najwa¿niejsze, by by³o mi³o i weso³o.
Przyjrzyjmy siê teraz tym odmiennym cechom, które s¹ najmniej akceptowane przez dzieci z klas I. Dzieci siedmioletnie najbardziej potêpiaj¹ osoby, które kradn¹ (a¿ 70,6% g³osów negatywnych). Okazuje siê, ¿e maj¹ one wpojone
zasady moralne mówi¹ce o tym, ¿e nie ruszamy, nie zabieramy cudzych rzeczy.
Dzieci nie lubi¹ z³odziei, którzy bior¹ to, co nie nale¿y do nich. W pracy pedagogicznej spotka³am siê jednak z sytuacjami, w których niektórzy m³odzi uwa¿ali, ¿e je¿eli co znajd¹, to nale¿y do nich, bo znalezione to nie kradzione.
Trudno by³o im wyt³umaczyæ, ¿e powinni oddaæ swoj¹ zdobycz. Inn¹ sytuacj¹
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budz¹c¹ kontrowersje jest po¿yczanie bez pytania. Cieszy fakt, i¿ dla uczniów
klas I zabranie ze sklepu batonika lub wyci¹gniêcie mamie z portmonetki pieniêdzy jest czynem z³ym, niedopuszczalnym.
Na drugim miejscu znalaz³o siê dziecko agresywne  56,1% g³osów negatywnych. Badaj¹cy powiedzia³ dzieciom, ¿e ch³opiec przedstawiony na ilustracji jest
wysportowany, szybki, sprawny. Jednak czêsto zaczepia inne dzieci, pod³o¿y nogê,
uderzy lub po³amie kredki. Rzadko mówi s³owa: proszê, przepraszam. Uczniowie
klas I uznali, i¿ kto taki nie móg³by zostaæ ich dobrym koleg¹. Nikt z nas nie lubi,
gdy inni nas szturchaj¹, popychaj¹, niszcz¹ nasze rzeczy. Dzieci, które zaczepiaj¹,
popychaj¹, bij¹ innych, zabieraj¹ bez pozwolenia przybory szkolne, u¿ywaj¹ brzydkich, wulgarnych s³ów, nie s¹ zbyt lubiane przez rówieników.
Jak wynika z badañ 53,9% uczniów nie toleruje egoistycznych zachowañ
kolegów (15,6% akceptuje takie zachowania). Zachowanie takie przedstawiono
na przyk³adzie dziecka, któremu rodzice kupuj¹ ³adne rzeczy, zabawki. Przynosi
ono te zabawki do szko³y, aby pokazaæ kolegom, jednak nikomu nie daje ich do
rêki, nie pozwala siê nimi bawiæ. Nie po¿ycza te¿ innym swoich kredek, gumki.
Badani uczniowie uznali, ¿e ten ma³y egoista jest bardziej chwalipiêt¹ ni¿ dobrym koleg¹. Kto, kto nie po¿yczy, nie pozwala innym w³¹czyæ siê do zabawy,
zostaje odsuniêty na bok. Ci, którzy zaakceptowali takie aspo³eczne zachowania
byæ mo¿e sami te¿ tak postêpuj¹, imponuje im status materialny rówieników
b¹d te¿ licz¹ na dobry humor i szansê na krótk¹ zabawê.
Nastêpna odmiennoæ negatywnie postrzegana przez otoczenie to oty³oæ.
42,8% nie akceptuje oty³ych dzieci. Tusza dziecka nie powinna mieæ wp³ywu na
jego akceptacjê. Z obserwacji wynika jednak, ¿e dzieci siedmioletnie nie przepadaj¹ za oty³ymi rówienikami. Byæ mo¿e dlatego, ¿e takie dziecko szybciej siê
mêczy, sapie, wolniej biega, jest mniej wysportowane. W³anie przez nie dru¿yna przegrywa wycig. Ma wiêc do niego ¿al i pretensje. Chocia¿ czêsto oty³oæ
dzieci nie wynika z ich winy lecz ze z³ych nawyków ¿ywieniowych, choroby lub
predyspozycji genetycznych, dzieci te odczuwaj¹ odrzucenie i niechêæ otoczenia.
Winê za to ponosz¹ rodzice i opiekunowie, którzy chêtnie kupuj¹ swoim pociechom chipsy, s³odycze, hamburgery, rezygnuj¹c z warzyw i owoców.
Pozosta³e cechy, które znalaz³y siê porodku naszej tabeli uznano za obojêtne, budz¹ce niewielkie emocje wród badanych dzieci. I tak 37,2% pozytywnych
g³osów i 22,2% negatywnych otrzyma³o dziecko ruchliwe (chodzi³o tu nie o nadpobudliwoæ psychoruchow¹, ale o dzieciêc¹ ¿ywio³owoæ i potrzebê aktywnoci). Dla jednych badanych by³a to cecha akceptowana, wrêcz po¿¹dana, dla podobnej liczbowo grupy mniej tolerowana. Jednym przeszkadza ruchliwoæ kolegów np. w trakcie lekcji, nie mog¹ siê wtedy skupiæ, zachowanie innych ich rozprasza; drudzy lubi¹ weso³e towarzystwo, chêtnie w³¹czaj¹ siê do ka¿dej zabawy
ruchowej. Dzieci takie lubi¹, gdy co siê dzieje, nauczyciel odrywa siê od tematu
lekcji, mo¿na siê powyg³upiaæ, poruszaæ.
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Dziecko niewierz¹ce otrzyma³o 31,7% pozytywnych i 13,9% g³osów negatywnych. Przedstawiono je jako osobê, która nie chodzi do kocio³a, nie uczestniczy w spotkaniach organizowanych z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy, ale chêtnie spêdza czas w gronie kolegów, przyk³ada siê do nauki. Wydaje siê wiêc, ¿e wyznanie kolegów w uczniach klas I nie budzi negatywnych
emocji. Patrz¹ na kolegê nie przez pryzmat jego wiary (a w³aciwie wiary rodziców lub opiekunów), ale wa¿ne jest to, jak siê zachowuje. G³osy negatywne nale¿¹ do dzieci, które potrafi¹ wymiewaæ siê z niewierz¹cych rówieników, wykluczyæ z zabawy lub unikaæ ich, uwa¿aj¹c za gorszych. Religia katolicka, której
wyznawcami jest ok. 98% uczniów w ka¿dej szkole, uczy tolerancji. Jej wyznawcy, zgodnie z Dekalogiem powinni byæ dla innych mili, ¿yczliwi, pomocni. Jak
wynika z badañ czasami rzeczywistoæ odbiega od za³o¿onych celów i ci, którzy
uwa¿aj¹ siê za wierz¹cych, nie potrafi¹ zaakceptowaæ osoby o innych przekonaniach religijnych. Na szczêcie tych osób nie jest zbyt wiele. Chcia³abym zwróciæ uwagê na fakt, ¿e ze szko³y prowadzonej przez salezjanów ¿aden ch³opiec
i tylko jedna dziewczynka nie zaakceptowa³a dziecka niewierz¹cego jako kandydata na przyjaciela. Widaæ wiêc, ¿e do szko³y tej uczêszczaj¹ dzieci potrafi¹ce
zaakceptowaæ wiatopogl¹d innych ludzi.
Nastêpne dziecko, które znalaz³o siê porodku pomiêdzy wyborami pozytywnymi i negatywnymi to takie, które skar¿y. Otrzyma³o ono 35% negatywnych
g³osów i tylko 17,8% pozytywnych. Dzieci siedmioletnie czêciej odrzucaj¹ osoby skar¿¹ce ni¿ je akceptuj¹. Nikt nie lubi donosicieli, którzy z ka¿dym g³upstwem biegn¹ do pani, zw³aszcza jeli chodzi o odpisywanie zadañ w czasie przerwy, ci¹ganie na sprawdzianach. Osoba taka, choæ czasami mówi co nauczycielowi w dobrej wierze (np. by uchroniæ biegaj¹cych po korytarzu od wypadku
lub pal¹cych po kryjomu w toalecie przed na³ogiem), nie nadaje siê na dobrego kolegê. Zagra¿a prywatnoci, zdradzi sekrety, wygada tajemnicê. 13,3%
g³osów pozytywnych otrzyma³o dziecko zaniedbane. Dzieci, które chêtnie mia³yby takiego kolegê, wyrosn¹ najprawdopodobniej na osoby opiekuñcze
i wspó³czuj¹ce. Nie zniechêca³o ich, ¿e przedstawiony na ilustracji ch³opiec (lub
dziewczynka) mia³ podarte ubranie, ¿e z opowieci prowadz¹cego badania wynika³o, ¿e nie ma ksi¹¿ek, kredek, czêsto przychodzi do szko³y bez niadania. G³osów negatywnych, odrzucaj¹cych by³o znacznie wiêcej, bo a¿ 38,9%. Byæ mo¿e
badani przestraszyli siê tego, ¿e bêd¹ musieli po¿yczaæ mu o³ówki, farby, podzieliæ siê jedzeniem, a mo¿e bali siê, ¿e kto, kto rzadko siê myje, nie wygl¹da ciekawie i czasami niezbyt ³adnie pachnie.
Dziecko, które k³amie, chocia¿ nie znalaz³o siê wród 4 najbardziej odrzucanych dzieci, otrzyma³o du¿¹ iloæ g³osów negatywnych: 40,6%, a niewielk¹ pozytywnych: 11,7%. wiadczy to o tym, ¿e dzieci wiedz¹ jakie zachowania s¹ z³e.
Mo¿emy przypuszczaæ, i¿ ci, którzy nie odrzucili k³ami¹cego dziecka, sami te¿
pos³uguj¹ siê k³amstwem. Wiadomo, ¿e czasami ³atwiej sk³amaæ ni¿ przyznaæ siê
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do winy. Unikniemy kary, odpowiedzialnoci, nie bêdziemy musieli siê t³umaczyæ.
Ale takie zachowanie jest moralnie z³e i o tym wiedz¹ badani uczniowie. Ci, którzy chc¹ mieæ k³ami¹cego kolegê nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e gdy raz stracimy do
kogo zaufanie, to trudno je odbudowaæ, ¿e trudno przyjaniæ siê z osob¹, w której
s³owach mo¿na znaleæ fa³sz i która stale opowiada niestworzone historie.
Analizie poddano tak¿e odpowiedzi uczniów klas IV. Pamiêtajmy, ¿e ka¿dy
uczeñ wybiera³ (sporód 13 przedstawionych na ilustracjach dzieci) czterech kolegów, z którymi móg³by siê zaprzyjaniæ i czterech, którzy nie mogliby zostaæ
jego bliskimi kolegami. Wybór wiadczy o akceptacji lub odrzuceniu dziecka ze
wzglêdu na jego odmiennoæ. Pozosta³e cechy, których reprezentanci nie znaleli siê w ¿adnej z tych grup uznano za obojetne. I tak cechami tolerowanymi przez
dziesiêciolatki okaza³a siê niepe³nosprawnoæ fizyczna rówienika (86% g³osów
pozytywnych), niemia³oæ (69% g³osów pozytywnych), narodowoæ (65% g³osów za) oraz kolor skóry (60% pozytywnych wyborów). Odrzucono dziecko,
które kradnie (74% g³osów negatywnych), dziecko agresywne (62% g³osów przeciw), egoistyczne (65% g³osów negatywnych), dziecko, które k³amie (48,5% g³osów przeciw) oraz z 47% g³osów negatywnych dziecko, które skar¿y. Wród
dzieci, których odmiennoæ by³a dziesiêciolatkom obojêtna, znalaz³o siê dziecko
oty³e, ruchliwe, niewierz¹ce oraz dziecko zaniedbywane przez rodziców.
Przyjrzyjmy siê teraz bli¿ej wyborom dokonanym przez uczniów klas IV.
Tabela 3 i 4. Liczbowe i procentowe przedstawienie wyborów pozytywnych i
negatywnych dotycz¹cych cech tolerowanych i nietolerowanych przez uczniów
klas IV (patrz s. 349).
Najwiêcej g³osów pozytywnych uzyska³o dziecko niepe³nosprawne (86% za,
2% przeciw). Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e dzieci dziesiêcioletnie s¹ wra¿liwe na
chorobê i nieszczêcia innych. Wiedz¹, ¿e dzieci niepe³nosprawne mog¹ byæ równie dobrymi kolegami jak zdrowi rówienicy, choæ nie w ka¿dej sytuacji s¹ samodzielni i czasami potrzebuj¹ pomocy i wsparcia. Uczniowie mieli dokoñczyæ
zdanie: „Gdy widzê kogo na wózku inwalidzkim, to 
I tak 41% uzna³o, ¿e pomaga, 28% traktuje tak¹ osobê normalnie, 25% wspó³czuje, 6% badanych nie udzieli³o odpowiedzi. Porównuj¹c wypowiedzi uczniów
klas I i IV mo¿na stwierdziæ, ¿e jedna i druga grupa chêtnie pomaga osobie niepe³nosprawnej. Dzieci siedmioletnie bardziej skupiaj¹ siê na wspó³czuciu, dzieci dziesiêcioletnie czêciej traktuj¹ tak¹ osobê normalnie, jak równego sobie partnera.
Na drugim miejscu, z wynikiem 69% pozytywnych wyborów (6% negatywnych), znalaz³o siê dziecko niemia³e. Uczniowie klas IV akceptuj¹ niemia³ych
rówieników. I tak 64% badanych uwa¿a, ¿e dzieci niemia³e s¹ mi³e, grzeczne,
17% stwierdzi³o, ¿e chêtnie w³¹czaj¹ siê do zabawy, 11% oceni³o je jako pomagaj¹ce innym, 9% nie udzieli³o odpowiedzi lub ró¿ni³a siê ona znacznie od pozosta³ych. Oto kilka przyk³adów:
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Wykres 3. i 4. Graficzne przedstawienie akceptacji przez uczniów klas IV wybranych cech
wiadcz¹cych o odmiennoci (ze wzglêdów technicznych wykonane zosta³y dwa wykresy)

WYKRESY DLA KLASY IV:

MOJA KOLE¯ANKA / KOLEGA  wybory pozytywne

MOJA KOLE¯ANKA / KOLEGA  wybory negatywne

352

JOANNA BAZANIAK

 Kamila (Paczkowo) nie bij¹ innych,
 Wiktor (IVa Kobylnica) dobrze siê ucz¹,
 Borys (IVa Poznañ) s¹ strasznie nudni,
 Ma³gosia (Poznañ szko³a salezjanów) s¹ w moim typie.
Dzieci niemia³e s¹ akceptowane przez rówieników. Postrzegane s¹ jako
mi³e, kole¿eñskie, sympatyczne, choæ mniej przebojowe, stoj¹ce czêsto z boku,
nie pozostaj¹ nie zauwa¿one przez grupê. Zawsze znajdzie siê kto, kto zaprosi
je do zabawy, porozmawia. W ka¿dej klasie znajd¹ siê te¿ dzieci, które bêd¹
obojêtnie lub te¿ wrogo odnosiæ siê do cichych, spokojnych rówieników. Mog¹
staæ siê oni wtedy obiektem kpin, zaczepek, mog¹ byæ szturchani i popychani.
Bywaj¹ równie¿ dzieci, u których niemia³oæ osi¹ga tak wielkie rozmiary, ¿e nie
potrafi¹ one nawi¹zaæ ¿adnego kontaktu z kolegami. W takich sytuacjach konieczna jest interwencja nauczyciela, pedagoga szkolnego b¹d psychologa. Najwa¿niejsze, aby w porê dostrzec problem i otoczyæ takie dziecko szczególn¹
opiek¹.
Nastêpn¹ cech¹ akceptowan¹ przez uczniów klas IV jest narodowoæ (65%
za i 6% g³osów przeciw). Przedstawione uczniom dziecko pochodzi³o z Japonii.
Uczniowie bez wzglêdu na p³eæ i miejsce zamieszkania wyra¿ali chêæ wspó³pracy, wspólnej zabawy z przedstawionym ch³opcem lub dziewczynk¹.
Kolor skóry to nastêpna cecha akceptowana przez uczniów. Murzyn przedstawiony na ilustracji otrzyma³ 60% g³osów pozytywnych i 5% negatywnych.
Pod pojêciem ludzi o innym kolorze skóry, 32% badanych widzia³a ludzi takich samych jak my, czyli kolor skóry nie stanowi dla nich ¿adnej ró¿nicy. Dla
30% s¹ to Murzyni, Chiñczycy, Indianie czyli przedstawiciele rasy czarnej, ¿ó³tej. 20% uzna³o, ¿e s¹ to obcokrajowcy (innokrajowcy), a 18% nie potrafi³a
wyjaniæ, co rozumie pod tym pojêciem lub te¿ odpowied ró¿ni³a siê znacznie
od pozosta³ych. Oto przyk³ady:
 Klaudia (IVa Kobylnica) to brzydale,
 Bartek (IVa Kobylnica) s¹ opaleni.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e najmniej akceptowane z wszystkich
przedstawionych dzieci, by³o to, które krad³o. A¿ 74% g³osów przeciw i tylko
2% g³osów za otrzyma³o dziecko, które bez p³acenia zabra³o ze sklepu jab³ko,
a tak¿e bez pytania zabiera³o mamie z portmonetki pieni¹dze. Wyniki te wiadcz¹ o tym, ¿e uczniowie z klas IV nie akceptujê, a wrêcz potêpiaj¹ takie zachowanie. Wiedz¹, i¿ kradzie¿ jest czym z³ym, czym czego nie mo¿na tolerowaæ.
Ten kto zabiera cudz¹ w³asnoæ, nie zas³uguje na to, by byæ dobrym koleg¹.
Natomiast 62% g³osów negatywnych (przy 8% pozytywnych) otrzyma³o dziec-
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ko agresywne. 46% uczniów uzna³o, ¿e nie lubi dzieci, które s¹ niegrzeczne, niemi³e, 27% twierdzi³o, ¿e nie lubi tych dzieci, które bij¹ innych, 15% tych, które
przezywaj¹ i przeklinaj¹, a 12% nie udzieli³o odpowiedzi lub nie mo¿na jej by³o
zakwalifikowaæ do ¿adnej kategorii. Oto przyk³ady:
 Adrian (IVb Kobylnica) nie chodz¹ do kocio³a,
 Julka (IVa Poznañ szko³a salezjanów) s¹ z³e,
 Szymon (IVb Swarzêdz) robi¹ innym krzywdê,
 Wojtek (IVc Swarzêdz) stale kogo zaczepiaj¹.
Nastêpn¹ cech¹ nie akceptowan¹ przez uczniów klas IV jest egoizm. Dziecko, które myli tylko o sobie, nie chce po¿yczyæ przyborów szkolnych, zabawek,
nie poczêstuje cukierkami, nie jest mile widziane wród rówieników. Dziecko
takie otrzyma³o 65% g³osów negatywnych i tylko 3% pozytywnych. W ma³ej
miejscowoci i na wsi badani jednog³onie opowiedzieli siê za odrzuceniem ma³ego egoisty, w du¿ym miecie znalaz³y siê osoby gotowe tê cechê zaakceptowaæ. Nasuwa siê wiêc wniosek, ¿e ci, którzy myl¹ o innych, dziel¹ siê, po¿yczaj¹ prêdzej znajd¹ kolegów i przyjació³ ni¿ jednostki samolubne.
Kolejne, czwarte miejsce wród negatywnych wyborów zajmuje k³amstwo
(48,5% negatywnych i 9% pozytywnych g³osów). Uczniowie wiedz¹, ¿e k³amaæ
nie wolno, ¿e to jest co z³ego. Wiedz¹, ¿e k³amstwo mo¿e dotyczyæ ró¿nych
spraw, np. wyjanienia dlaczego nie odrobilimy lekcji, dlaczego uderzylimy kole¿ankê. Przewa¿nie dzieciom zdarza siê k³amaæ, bo chc¹ unikn¹æ kary. Cieszy
jednak fakt, ¿e znaczna czêæ badanych takie zachowanie potêpia, a je¿eli kto
sk³amie, to nie czuje siê z tym najlepiej. Dziesiêciolatki powiedzia³y, ¿e gdy kolega ok³amuje mamê, to oni mówi¹ koledze, ¿e le robi (37%) lub sami mówi¹
jej prawdê (23%). 15% powiedzia³o, ¿e nie lubi takiego k³amczucha, smutno im
i przykro. 25% nie udzieli³o odpowiedzi lub nie pasowa³a ona do ¿adnej kategorii. Oto kilka przyk³adów:
 Magda (Poznañ szko³a salezjanów) jestem z³a,
 Marianna (szko³a salezjanów) nic nie robiê,
 Adrian (IVc Swarzêdz) gardzê nim,
 Krzysztof (IVb Poznañ) wkurza mnie to,
 £ukasz (IVc Poznañ) mylê, ¿e jest g³upi.
Dziecko, które skar¿y otrzyma³o a¿ 47% g³osów negatywnych i tylko 9%
pozytywnych, dlatego zaliczy³am tê cechê do nie akceptowanych przez uczniów
klas IV. Wydaje mi siê, ¿e w tym wieku uczniowie szanuj¹ tych, którzy potrafi¹
dotrzymaæ tajemnicy, nie donosz¹ na kolegów. Dla dziesiêciolatka nie jest
wa¿ne, czy kto, mówi¹c nauczycielowi, ¿e odpisywa³ zadanie domowe, chce aby
nie mia³ on zaleg³oci i utrwali³ wiedzê zdobyt¹ na lekcji, ale raczej, ¿e zosta³
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zdradzony. Choæ czasami dzieci nie maj¹ odwagi przyznaæ siê do niew³aciwych
postêpków, nie s¹ zadowolone, gdy robi to kto inny bez ich zgody. Skar¿enie
traktuj¹ jako ingerencjê we w³asne sprawy, jako zdradê, nielojalnoæ, donosicielstwo. W tym wieku ten, kto skar¿y, bêdzie mia³ k³opoty ze znalezieniem dobrych
kolegów.
Dziecko ruchliwe uzyska³o 29% pozytywnych i 15% negatywnych g³osów.
Przypomnê, ¿e chodzi³o o dziecko, które by³o rozgadane w czasie lekcji, lubi³o
biegaæ, skakaæ, miaæ siê. Na podstawie uzyskanych wyników cecha ta zosta³a
zaliczona do obojêtnych. W wiêkszoci uczniowie klas IV nie maj¹ nic przeciwko rozrywkowym kolegom, którzy w czasie lekcji roz³aduj¹ atmosferê, zajm¹ nauczycielowi trochê czasu, a w trakcie przerw wspólnie z innymi pobiegaj¹,
powyg³upiaj¹ siê. Dla niektórych badanych takie zachowanie wyda³o siê nieodpowiednie. Przeszkadza im rozmowa w czasie zajêæ, nie mog¹ siê skupiæ.
24,5% g³osów pozytywnych i 20% negatywnych otrzyma³o dziecko zaniedbane. Najwiêksza iloæ g³osów negatywnych nale¿a³a do badanych mieszkaj¹cych w du¿ym miecie. Byæ mo¿e wynika to z faktu, i¿ w du¿ych miastach dzieci biednych i zaniedbanych jest mniej i dlatego bardziej rzucaj¹ siê w oczy i budz¹ niechêæ, zw³aszcza wród tych, których rodziców staæ na wiêcej, i którzy
przez to uwa¿aj¹ siê za lepszych, bardziej wartociowych. Uczniom z ma³ego
miasta i ze szko³y prowadzonej przez salezjanów nie przeszkadza³o, ¿e kolega
jest gorzej ubrany, nie ma niadania, przyborów szkolnych. Wród badanych
pochodz¹cych ze wsi g³osy pozytywne i negatywne roz³o¿one zosta³y równomiernie. Cieszy fakt, i¿ uczniowie klas IV nie przywi¹zuj¹ wielkiej wagi do stanu maj¹tkowego rodziców rówieników. Nawet biedny, zaniedbany kolega mo¿e
byæ dobrym kumplem, towarzyszem zabaw. Chc¹c stwierdziæ jaki jest stosunek
uczniów klas IV do ludzi biednych, brudnych, ¿ebrz¹cych, poproszono ich
o dokoñczenie zdania: Gdy widzê ¿ebraka prosz¹cego o pieni¹dze, to . Najliczniejsza grupa badanych, bo a¿ 72,5% powiedzia³a, ¿e daje mu pieni¹dze,
ubrania, 12% stwierdzi³o, ¿e nie daje pieniêdzy, 6% wspó³czuje ¿ebrakowi, ¿al
im go, a 9% nie udzieli³o odpowiedzi lub znacznie ró¿ni³a siê ona od pozosta³ych. Oto kilka przyk³adów:
 Ewelina (IV Kobylnica) uciekam,
 Kinga (Paczkowo) robi mi siê smutno,
 Kacper (IVc Poznañ) nie znoszê ich,
 Micha³ (IVb Poznañ) powinni iæ do pracy.
Pozytywnym wydaje siê fakt, ¿e dzieci s¹ wra¿liwe na biedê i niedostatek
innych. Chêtnie deklaruj¹ niesienie pomocy, wsparcia. Wydaje mi siê jednak, ¿e
ludzie ¿ebrz¹cy na naszych ulicach robi¹ to w coraz bardziej nachalny, wymuszaj¹cy sposób, jest ich te¿ coraz wiêcej, co mo¿e wzbudzaæ niechêæ i zobojêt-
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nienie. Dobrze, ¿e m³odzi ludzie wspó³czuj¹ ¿ebrakom, dostrzegaj¹ ich trudn¹
sytuacjê, wspomagaj¹ drobnymi kwotami, ale to i tak nie odmieni ich ¿ycia.
Mo¿e spotykaj¹c na swej drodze ludzi ¿ebrz¹cych dziesiêciolatek zastanowi siê,
sk¹d ci ludzie siê bior¹, co jest przyczyn¹ biedy i czy nie lepiej przy³o¿yæ siê do
nauki, by w przysz³oci mieæ zawód i mo¿liwoæ samodzielnego zarabiania pieniêdzy. Mam jednak nadziejê, ¿e dzieci zaniedbane, uczêszczaj¹ce do polskich
szkó³ znajd¹ wsparcie wród doros³ych i akceptacjê wród rówieników.
Dziecko oty³e uzyska³o 27% g³osów negatywnych i 12% pozytywnych. Cecha ta uznana zosta³a za obojêtn¹, jednak wiêksza iloæ g³osów negatywnych
wiadczy o tym, ¿e dzieci oty³e trudniej odnajduj¹ siê w grupie rówieniczej.
Oty³oæ nie powinna byæ przeszkod¹ w codziennych kontaktach z rówienikami.
Dopiero wspólna zabawa wymagaj¹ca sprawnoci fizycznej i odpowiedniej kondycji (np. lekcja wychowania fizycznego, wspólna gra w pi³kê, bieganie) mo¿e
byæ powodem odsuniêcia dziecka oty³ego od grupy. Wydawaæ by siê mog³o, i¿
ch³opcy czêciej graj¹cy w pi³kê, rywalizuj¹cy na boisku o laur zwyciêstwa, odrzuc¹ oty³ego kolegê, który mo¿e utrudniæ wygran¹, opóniæ wykonywanie æwiczeñ podczas wycigu rzêdów. Badania wykaza³y jednak, ¿e to dziewczynki chêtniej odrzucaj¹ osobê oty³¹. Byæ mo¿e wszystkie chc¹ byæ szczuplutkie i zgrabne
jak modelki i bohaterki filmów, a gruba kole¿anka nie pasuje do lansowanego
przez mass media wizerunku. Proszono, by badani dokoñczyli zdanie: Gdy widzê grubasa . I tak najwiêksza grupa, bo 49% powiedzia³a, ¿e nie reaguje, nie
mieje siê, 26% przyzna³o, ¿e mieje siê, przezywa, 6% wspó³czuje osobie oty³ej, 18% nie udzieli³o odpowiedzi lub ró¿ni³a siê ona od pozosta³ych.
Oto kilka przyk³adów:
 Bartek (IVb Kobylnica) uciekam,
 Jagoda (Poznañ szko³a salezjanów) pomagam mu,
 Cezary IVb Kobylnica) mówiê: schudnij trochê,
 Monika (IVa Poznañ) robi mi siê niedobrze,
 Ma³gosia (IVb) chce mi siê wymiotowaæ,
 Ania (IVc Swarzêdz) wygl¹da obrzydliwie.
Dziecko niewierz¹ce znalaz³o siê w grupie obojêtnej. Uzyska³o ono tyle samo
g³osów pozytywnych (20%) co negatywnych (20%). Wyznanie kolegi nie jest dla
dziesiêciolatka cech¹ istotn¹. Dziecko przedstawione przez badaj¹cego, chocia¿
ze wzglêdu na przekonania nie uczestniczy³o w jase³kach, przygotowaniach do
wi¹t Wielkanocnych, nie chodzi³o do kocio³a, w czasie przerw chêtnie bawi³o
siê z innymi dzieæmi, chêtnie pomaga³o innym. Stwierdziæ mo¿na, ¿e w³anie ta
pomoc, kole¿eñskoæ sprawi³a, ¿e zosta³o ono zaakceptowane przez grupê.
Uczniowie klas IV znacznie czêciej patrz¹ na zachowanie kolegi ni¿ na to, w co
wierzy. Analiza otrzymanych wyników pozwoli³a stwierdziæ, ¿e ze szko³y sale-
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zjanów ¿aden ch³opiec (i tylko jedna dziewczynka) gotowa by³a zaprzyjaniæ siê
z dzieckiem niewierz¹cym, natomiast a¿ 70% badanych uczniów klas IV odrzuci³o niewierz¹ce dziecko jako osobê, z któr¹ mogliby siê kolegowaæ (jest to ca³kowite przeciwieñstwo odpowiedzi dzieci z klas I z tej samej szko³y, gdzie
wskanik odrzucenia wynosi³ ok. 0,5%). Byæ mo¿e wynika to z faktu, i¿ ich wiara jest g³êboka i wol¹ przebywaæ w towarzystwie tych, którzy wierz¹ w to, co
oni, którzy w ¿yciu kieruj¹ siê tymi samymi wartociami. Mog¹ bowiem porozmawiaæ na tematy zwi¹zane z zasadami Kocio³a, z religi¹. Powodem mo¿e byæ
te¿ fakt, i¿ w swoim ¿yciu stykaj¹ siê g³ównie z dzieæmi z rodzin wierz¹cych,
stanowi¹ wiêc jakby zamkniêt¹ grupê. Wyniki mog¹ te¿ byæ tylko zbiegiem okolicznoci ze wzglêdu na ma³¹ liczbê dzieci uczêszczaj¹cych do szko³y prowadzonej przez salezjanów.
PODSUMOWANIE
Przedmiotem badañ opisanych w artykule by³o stwierdzenie wobec jakich
cech i zachowañ drugiego cz³owieka dzieci siedmioletnie i dziesiêcioletnie przejawiaj¹ postawê tolerancji. Innoæ, na któr¹ zwrócono uwagê dotyczy³a wygl¹du
zewnêtrznego drugiego cz³owieka, deficytów rozwojowych, zachowania, pogl¹dów religijnych, narodowoci, koloru skóry oraz spo³eczno-moralnego postêpowania. Wyznacznikiem akceptacji lub odrzucenia by³ wybór dziecka posiadaj¹cego odmienn¹ cechê, na kolegê lub kole¿ankê. I tak najwy¿sze wskaniki zachowañ tolerancyjnych odnosz¹ siê do innoci wynikaj¹cej z deficytów rozwojowych, narodowoci, koloru skóry oraz niemia³oci. Natomiast najwy¿szy
wskanik zachowañ nietolerancyjnych dotyczy³ nieprzestrzegania zasad moralnych (kradzie¿, k³amstwo), zachowañ agresywnych, zachowañ aspo³ecznych
(skar¿enie, egoizm) oraz tuszy dziecka (grubas). Cechami obojêtnymi, a wiêc
cechami, na które uczniowie nie zwracaj¹ zbyt du¿ej uwagi, by³o wyznanie, ruchliwoæ oraz zaniedbywanie dziecka przez rodziców.
Pamiêtajmy, ¿e wnioski wyp³ywaj¹ jedynie z deklaracji s³ownej badanych.
Chocia¿ pochodz¹ one równie¿ z pytañ projekcyjnych, nie jestemy w stanie powiedzieæ, jak wygl¹da³oby zachowanie respondenta w realnej sytuacji zetkniêcia
z odmiennoci¹. Wierzê, ¿e rzeczywistoæ pokry³aby siê z deklaracjami uczniów
klas I i IV. Zwróæmy uwagê na fakt, i¿ jest to wiek kszta³towania postawy tolerancyjnej wobec drugiego cz³owieka. Nale¿y wiêc dostarczaæ dzieciom wzorów do naladowania (filmy, opowiadania, przyk³ady prawid³owych zachowañ rodziców, nauczycieli). Dzieci musz¹ nauczyæ siê szacunku dla drugiego cz³owieka bez wzglêdu na jego wygl¹d zewnêtrzny, kolor skóry, narodowoæ, rasê czy wiatopogl¹d.
Wa¿n¹ rzecz¹ jest te¿ nauczenie m³odego pokolenia zachowañ nietolerancyjnych
wobec niew³aciwego postêpowania innych, pamiêtaj¹c o tym, aby neguj¹c zacho-
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wanie, nie potêpiaæ cz³owieka, który siê ich dopuci³. Musimy nauczyæ nasze dzieci postêpowaæ tak, aby wszyscy ludzie, równie¿ w jaki sposób inni, mogli ¿yæ
bezpiecznie i godnie.

SUMMARY
The otherness,the object of tolerance. Shaping of tolerance attitudes in educational circles.
Each of us is different. Our otherness is a feature that we were born with (genetic one), and we
don’t have an influence on it, features which we acquired during education process (dependend on
the environment,that we live in) and opinions, values obtained through the live experience.
Tolerance, intolerance, acceptance, indifference are the conceptions which we use to define our
relations towards other person’s otherness. What’s influence our relation to otherness? The way we
perceive and judge a behaviour, view, belief of a person who is „different”, is related to specific
acts, an experience, and a value system. The role of the values is huge and necessary. That’s why it
is important in process of education. From the youngest age, at our homes, in a group, at school,
we teach a respect and a tolerance for people seen as „different”. There is more and more children
of this kind at school. It applies to the look, educational deficiency, skin colour, a social behaving
and moral principles. That’s why is so important for the future generation to learn how to accept
the otherness.
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