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Teksty biblijne w Cwicźeniu Katechismowym
Szymona Krofeja – osiemnastowiecznym zabytku
piśmiennictwa kaszubskiego
Najstarsze zachowane tłumaczenia Biblii na kaszubski zawarte są w religijnych zabytkach piśmiennictwa kaszubskiego, których powstanie datuje się
na XVI-XVIII wiek. Autorami tych tekstów byli duchowni luterańscy, którzy
dokonywali przekładów niemieckojęzycznych ksiąg liturgicznych, posiłkując się
również tzw. Biblią Lutra, na potrzeby nowo powstałych wspólnot ewangelickich.
Księgi te tłumaczyli na język zrozumiały dla ówcześnie zamieszkującej tereny
ich duszpasterskiej pracy społeczności kaszubskiej.
Wszystkie odnalezione zabytki doczekały się wnikliwych badań historyków
i językoznawców1. Przeanalizowano je również pod kątem zawartości tekstów
Pisma świętego2. Badania wykazały, że zabytki te w sensie ścisłym nie zawierają
1

2

Spośród licznych autorów zajmujących się zasadniczo problematyką dawnych translacji kaszubskich należy wymienić pierwszych badaczy kaszubszczyzny: F. Tetznera,
F. Lorentza, A. Hilferdinga; językoznawców i wydawców najstarszych zabytków
kaszubskich: R. Olescha i F. Hinzego; historyków: J. Łęgowskiego i Z. Szultkę oraz
językoznawców: H.J. Kamińską, H. Popowską-Taborską, J. Zieniukową. Tematyce
dawnych i współczesnych translacji biblijnych na język kaszubski niemało miejsca
w swoich badaniach poświęcili językoznawcy: E. Breza, J. Treder, F. Kluge, K.A. Sroka i M. Cybulski oraz historyk J. Borzyszkowski.
Np. A.R. Sikora, Teksty biblijne w Śpiewniku Szymona Krofeja z 1586 roku. Najstarsze
fragmenty Pisma Świętego po kaszubsku?, Studia Franciszkańskie 15(2005)115‑124;
Teksty Starego Testamentu w Katechizmie Michała Pontanusa z 1643 roku (cz. I),
Studia Franciszkańskie 15(2005)125-141; „Modlitwa Pańska” i Psalmy w najstarszych drukowanych tekstach po kaszubsku, Biblia i Ekumenizm 2(2005)85-103;
Teksty Nowego Testamentu w Katechizmie Michała Pontanusa z 1643 roku (cz. II),
Studia Franciszkańskie 16(2006)57-75.
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całościowego przekładu choćby jednej księgi biblijnej (nie mówiąc już o przekładzie całej Biblii czy tylko Nowego Testamentu), zaś ich autorzy nie byli w sensie
ścisłym tłumaczami Biblii, gdyż jedynie okazjonalnie tłumaczyli jej fragmenty,
stanowiące część szeroko rozumianych dzieł religijnych. Wyodrębniając jednak
poszczególne fragmenty, uzyskano zbiór tekstów, który można zaprezentować
jako najstarsze odnalezione dotychczas fragmentaryczne przekłady Pisma świętego na kaszubski.
Najstarszymi znanymi zabytkami piśmiennictwa kaszubskiego z zawartością wersetów biblijnych są: 1) Duchowne piesnie D. Marcina Luthera y ynssich
naboznich męzow. Zniemieckiego w Slawięsky ięzik wilozone Przez Szymana Krofea sluge slowa Bozego w Bytowie. Drukowano w Gdainsku przez Jakuba Rhode.
Roku Panskiego 15863; 2) Parvus Catechismus D. Martini Lutheri Germanica
Vandalicus. Der klenie Catechiszmus D. Martini Lutheri / Deutsch und Wendisch
gegen einander gesetzt / Mit anhange der Sieben Busspsalmen Konig Davids.
Mały Catechizm D. Marciná Lutherá Niemiecko-Wandalski ábo Słowięski / to
jestá z Niemieckiego języká w Słowięski wystáwion y ná jáwnosc wydan / z Przydatkiem Siedm Psálmów Pokutnych krolá Dawida y inszych Potrzebnych rzeczi:
osobliwie Historiy Passiy nászego Páná Jezusa według Ewangelistá Mattheuszá
/ y niektorych Piesn duchownych. Drukowány w Gdaińsku przez Jerzego Rhetá
/ Roku Pánskiego 16434; 3) zbiór perykop na niedziele i święta zwany Perykopami smołdzińskimi5 oraz 4) Śpiewnik starokaszubski6. Pierwsze dwa zabytki
są dziełami tłoczonymi w drukarniach w Gdańsku, a dwa pozostałe rękopisami.
Pod koniec XIX wieku zostały one odkryte w Smołdzinie7 przez dwóch uczonych
niemieckich: F. Tetznera i F. Lorentza. Poza Śpiewnikiem starokaszubskim,
którego właścicielem był bliżej nieznany mieszkaniec Smołdzina o nazwisku
Rodemerk, pozostałe dzieła znajdowały się w archiwum parafialnym kościoła

3

4

5
6
7

Wydanie fototypiczne: R. Olesch (wyd.), S. Krofey. Geistliche Lieder D. Martin Luthers und anderer frommer Männer. Duchowne piesnie D. Marcina Luthera y ynßich
naboznich męzow. Danzig 1586, Köln-Graz: Böhlau 1958.
Wydanie fototypiczne: R. Olesch (wyd.), M. Pontanus. Der kleine Catechißmus
D. Martini Lutheri. Deutsch vnnd Wendisch gegen einander gesetzt. Mit anhange
der Sieben Bußpsalmen König Davids, Danzig 1643 und Passionsgeschichte, Danzig
1643, Köln-Graz: Böhlau 1958.
Wydanie fototypiczne: F. Hinze (wyd.), Die Schmolsiner Perikopen, Berlin 1967.
F. Hinze (wyd.), Altkashubisches Gesangbuch, Berlin 1967.
Poza tymi zabytkami piśmiennictwa F. Lorentz, podczas swojej wizyty badawczej
w Smołdzinie, zetknął się jeszcze z dwoma innymi zabytkami. Pierwszym był zbiór
różnych modlitw, pieśni, mów i innych tekstów, który później zaginął, drugim – dokument o charakterze urzędowym, tzw. Przysięgi wierzchocińskie, w którym teksty
biblijne nie występują.
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smołdzińskiego. W latach trzydziestych XX wieku zostały one zakupione przez
Bibliotekę Uniwersytetu w Greifswaldzie, gdzie znajdują się do dziś.
Cwicźenie Katechismowe z 1758 r.
W 1959 r., czyli ponad sześćdziesiąt lat po odkryciach dokonanych przez
F. Tetznera i F. Lorentza w Smołdzinie, o istnieniu kolejnego zabytku piśmiennictwa pomorskiego poinformował K. Ślaski, który odnalazł jeszcze jeden zabytek, pochodzący z XVIII wieku starodruk pt. Cwicźenie Katechismowe, przez
Pytania y Odpowiedzi, według Przetłumaczenia Szymona Krofejá, Na Ządánie
wielu poboźnych serc do Druku podane Roku pańskiego 1758. Dzieło to liczy
96 stron zachowanych w dobrym stanie, a jakość druku nie sprawia trudności
w czytaniu. Niemniej brakuje w nim kilku stron (s. 9-16), a tekst na dwóch
stronach w dolnej części jest usunięty (s. 25 i 26). Na zabytek składają się teksty
wyłącznie o charakterze religijnym: są to katechizmowe prawdy wiary ułożone
w formie pytań i odpowiedzi, zaś na ostatnich stronach starodruku znalazły się
kolejno modlitwy: poranna, wieczorna, przed posiłkiem i po posiłku (s. 93-96).
Jak ocenia H. Popowska-Taborska, „odnaleziony i opisany przez Kazimierza
Ślaskiego egzemplarz Cwicźenia Katechismowego według Szymona Krofeya jest
identyczny ze znajdującym się w Dziale Zbiorów Specjalnych gdańskiej Biblioteki
PAN egzemplarzem o sygnaturze XX Bo 1908”8. Stanowi on w pewnym sensie
kontynuację wspomnianych już wcześniej dwóch najstarszych odnalezionych
w Smołdzinie druków kaszubskich: Duchownych pieśni Szymona Krofeja z 1586 r.
oraz Małego Katechizmu w przekładzie Michała Mostnika/Pontanusa/Brüggemanna z 1643 r. Podkreślenie tego faktu jest istotne, gdyż, jak wykazała Popowska-Taborska9, wznawiane później reedycje tych druków pozwalają dostrzec zmiany
językowe, jakich dokonywano na pierwowzorach, odstępując coraz bardziej od
pierwotnych, rdzennych kaszubskich form językowych na rzecz form polskich.
Zabytek Cwicźenie Katechismowe dość długo czekał na opracowania specjalistyczne ze strony historyków, filologów i teologów. Poza opisem tego zabytku
dokonanym przez jego odkrywcę10, przez ponad czterdzieści lat nie przeprowadzono nad nim żadnych analiz językoznawczych. W 1994 r. prof. Z. Szultka
w artykule pt. Piśmiennictwo polskie i kaszubskie Pomorza Zachodniego od XVI
do XIX wieku prowokacyjnie stwierdził, że „Nie sposób (...) nie zauważyć, że do
8

9
10

H. Popowska-Taborska, «Cwiczenia Katechismowe» z 1758 roku na tle wcześniejszych
druków kaszubskich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 36(2000)85.
Tamże, 95
K. Ślaski, Polskość Pomorza Zachodniego w świetle źródeł XVI-XVIII w., w: G. Labuda, S. Hoszowski (red.), Pomorze nowożytne, Warszawa 1959, 34-37.
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tej pory nie ukazał się jeszcze ani jeden artykuł na temat odkrytego w 1958 r.
przez K. Ślaskiego katechizmu Krofeya z 1758 roku”11. Ta uwaga historyka
zachęciła wybitną znawczynię piśmiennictwa najstarszych zabytków piśmiennictwa kaszubskiego prof. Hannę Popowską-Taborską do napisania artykułu
pt. «Cwiczenie Katechismowe» z 1758 roku na tle wcześniejszych druków kaszubskich12, w którym podjęła się opracowania tego druku pod względem językowym.
Z ustaleń badaczki wynika, że musiał istnieć nieznany jego prototyp we
wcześniejszej wersji drukowanej bądź rękopiśmiennej13. Zdaniem Popowskiej-Taborskiej prototyp ten musiał językowo odbiegać znacznie od wersji opublikowanej w 1758 r., tak jak odbiega ona od języka Duchownych pieśni przełożonych przez Szymona Krofeja i wydanych w 1586 r.14 Cwicźenie Katechismowe
z 1758 r. przejawia bowiem tylko ślady cech specyficznych dla dawnych druków
kaszubskich. Usunięto z niego większość pierwotnych cech uznanych za dialektyzmy pomorskie, a szesnastowieczny język Krofeja podporządkowano normom
ogólnopolskim, chociaż, jak wykazała Popowska-Taborska15, przeprowadzona
cenzura nie zawsze była konsekwentna16.
Analogiczny proces zaszedł także w odniesieniu do Małego katechizmu
Pontanusa i jego kolejnych wydań, na co zwrócił uwagę P. Prejs, rosyjski filolog, współtwórca słowianoznawstwa w Rosji. W sprawozdaniu przygotowanym
dla „Ministerstwa oświecenia w Rosyi” z 1840 r. P. Prejs o Małym Katechizmie
wydanym przez Mrongowiusza17 pisze bowiem, że „właściwości kaszubskiego
narzecza są tu bardzo rzadkie, np. jem zamiast jestem, jes zamiast jest, jesmy
zamiast jesteśmy, procim, procimu zamiast przeciw”18. Zmiany, które, być może,
11

12

13

14
15
16

17

18

Z. Szultka, Piśmiennictwo polskie i kaszubskie Pomorza Zachodniego od XVI do XIX
wieku, Poznań 1994, 4.
H. Popowska-Taborska, «Cwiczenia Katechismowe» z 1758 roku na tle wcześniejszych druków kaszubskich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 36(2000)83-95,
[przedruk w:] H. Popowska-Taborska, Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje badań. Dzieje
języka. Zabytki. Etymologie, Gdańsk 2006, 219-230.
J. Treder, Ćwiczenie Katechizmowe, w: J. Treder (red.), Język kaszubski. Poradnik
encyklopedyczny, Gdańsk 2006, 43.
H. Popowska-Taborska, «Cwiczenie Katechismowe», 86.
Tamże, 89.
Podobny los spotkał wydane w tym samym, 1758 r. drugie wydanie Małego Katechizmu M. Pontanusa. Jedyny zachowany egzemplarz znajduje się w Staatsbibliothek
w Marburgu.
Mały Katechizm w przekładzie Michała Mostnika miał łącznie 4 wydania: pierwsze
w 1643 r., drugie – 1758, trzecie – 1828 (wydawca: Krzysztof C. Mrongowiusz),
czwarte – 1958 (wydanie fototypiczne, wydawca: R. Olesch).
P. Prejs, O języku kaszubskim. Ze zdania sprawy Prajsa do ministra oświecenia
w Rosyi, z Berlina 20 czerwca 1840 r. przesłanego, Kraków 1850, 22-23, w: Žurnal
Ministerstva Narodnnaga Prosvěščenija, Petersburg 1840 c 28, nr 11, otd. IV, 1-24.
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ta sama osoba w 1758 r. naniosła na tekst Cwicźenia i Małego Katechizmu sprawiły zatem, że edycje tych druków, zaliczanych do tej pory do piśmiennictwa
kaszubskiego, zaczęły odbiegać od innych druków powstałych w tym czasie na
Pomorzu. Były to już teksty pisane ówczesną polszczyzną literacką, w nieznacznym tylko stopniu zdradzające pewne pomorskie cechy regionalne.
Przedmiotem badań niniejszego opracowania pod kątem zawartości tekstów
biblijnych w Cwicźeniu Katechismowym będzie egzemplarz pochodzący z biblioteki gdańskiej19, wcześniej będący częścią księgozbioru Krzysztofa C. Mrongowiusza20, znanego gdańskiego protestanckiego kaznodziei, językoznawcy
leksykografa, filologa, jednego z pierwszych badaczy kaszubszczyzny i obrońcy
języka polskiego pod zaborem pruskim21. Celem zaś podjętych analiz będzie
utworzenie pierwszego, pełnego wykazu wszystkich tekstów biblijnych zawartych
w dziele Szymona Krofeja wydanym w 1758 r. Jeżeli zaś chodzi o „kaszubskość”
tych tekstów, to, jak nadmieniono wyżej, uwidacznia się już w nich znaczne
zbliżenie formy zapisu do tekstów w języku polskim niż, jak z pewnością było to
w pierwowzorze, do form charakterystycznych dla języka regionu kaszubskiego.
Teksty biblijne w Cwicźeniu Katechismowym
W Cwicźeniu wielokrotnie cytowane są te teksty ze Starego i Nowego Testamentu. Są to zazwyczaj pojedyncze zdania. Jedynie w przypadku modlitwy
Ojcze nasz i Dekalogu cytaty te są dłuższe, ale i w tych przypadkach nie są one
zamieszczone łącznie, lecz wplecione w tekst szerzej omawiający konkretne
przykazanie.
1. Cytaty ze Starego Testamentu22
Gdy chodzi o pojedyncze fragmenty biblijne ze Starego Testamentu, to
w omawianym znaleziono jedynie pięć cytatów. Po dwa razy cytowana jest Księga
Rodzaju i Księga Psalmów i jeden raz Księga Wyjścia.
19

20

21

22

Wyrażam w tym miejscu wdzięczność Kierownictwu Zbiorów Specjalnych Biblioteki
PAN w Gdańsku za udostępnienie mi wersji elektronicznej tego zabytku, a Pani prof.
H. Popowskiej-Taborskiej za użyczenie jego fotokopii i za wiele cennych informacji
z nim związanych.
W oparciu o tekst Cwicźenia z 1758 r. Mrongowiusz przygotował do druku trzecią
edycję Małego Katechizmu, która ukazała się w 1828 r. w wydawnictwach Towarzystwa Szczecińskiego.
Por. J. Treder, Mrongowiusz Krzysztof Celestyn, w: J. Treder (red.), Język kaszubski.
Poradnik encyklopedyczny, Gdańsk 2006, 142-143.
Prezentacja cytatów zostanie przedstawiona począwszy od Księgi Rodzaju według
kolejności, w jakiej księgi zajmują miejsce w kanonie Pisma świętego.
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Z Księgi Rodzaju, Cwicźenie przytacza następujące dwa teksty:
Bo wiedźiáł Bog wßyʃtko co uczynił, á oto było barzo dobre23 (Rdz 1,31)24.
Stworźył Pan Bog człowieka z prochu źiemie y natchnął w oblicze jego Dech
źywotá. Y ʃtáł śię człowiek dußą źywiącą (Rdz 2,7)25.

Z Księgi Wyjścia cytowany jest jeden fragment:
Ja twoy Pan Bog, wmiłośći gorliwy Bog, nawiedzájąc złośći Oycow na
dźieciach w trzecim y czwartym pokolenu, tych ktorzy mnie nienawidzą. Ale
tym ktorzy mnie miłują, y przykazánie moje trzymają, miłośierdźie czyniąc aź
do tyśiącnego pokolenia (Wj 20,5-6)26.

Z Księgi Psalmów Cwicźenie przytacza dwa fragmenty:
Wßytkich Ocźy w tobie duchwają Pańie, á ty dawaß im pokarm cźaʃu potrzebnego. Otwarzyß ty ręce twoje ßcźodrobliwe y náʃyćiß wßytko, co źywo jeʃt
przeźegnániem twojim (Ps 145,15-16)27.

O ile pierwszy cytat jest dokładną wersją przekładu z Ps 145,15n, o tyle
drugi jest kompilacją słów pochodzących z kilku Psalmów, przy czym, ze względu
na fragmentaryczne przytaczanie tekstu, pozostają wątpliwości co do właściwej
identyfikacji28.
Dziękuyćie Pánu, bo on dobrotliwy jeʃt, y jego miłosierdzie trwa na wieki,
ktory wßytkiemu ʃtorzeniu potráwę dawa, ktory dawa potráwę dobytku jego,
y młodym krukom wzywającym jego. On niema Kochániá w mocy Końʃkiey ani
ʃpodobaniá w goleniach męʃkich, dobrze śię Panu ʃpodoba nad bojącymi się jego
y w tych, ktorzy nádźieię mają w miłosierdźie jego (Ps 118,1?; Ps 136,1.25?; Ps
147,9-11)29.
23

24
25
26
27
28
29

W zapisie tekstów zabytku przyjęto w tym artykule następujące zasady: ß – w niektórych miejscach trudno rozróżnić, czy jest to jedna czcionka „ß” czy zbitka dwóch
czcionek „ʃʒ”; ʒ – czcionka ta występuje samodzielnie lub z kreską poziomą, wężykiem
lub ukośną ( ̅ ; ˜ ; ′ ). W przepisanym tekście użyto czcionki „z” (gdy „ʒ” występowało
samo) lub „ź” (gdy nad „ʒ” występowała któraś z kresek); Ӡ – występuje jako duża
czcionka „Z”; J – duża czcionka „J” pisana w miejscach, gdzie obecnie mamy albo
„J”, albo „I”. Są jednak miejsca, gdzie pojawia się „I”.
Cwicźenie Katechismowe, 31.
Tamże, 29.
Tamże, 21n.
Tamże, 95.
Stąd oznaczenie go pytajnikiem.
Tamże, 96.
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Oprócz tego w Cwicźeniu znajdują się niektóre przykazania Dekalogu ujęte,
jak już wspomniano, w sposób właściwy katechizmowi, czyli w formie stawianych pytań i udzielanych odpowiedzi. Nie jest przy tym łatwo zidentyfikować,
czy autor powołuje się na tekst Dekalogu z Wj 20,3-17 czy z Pwt 5,7-21. Oto
fragmenty, które przytacza:
Niemaß innych Bogow przy mnie mieć30.
Niemaß imięniá Páná Boga twego proźno zazywáć31.
Niemaß źądáć bliźniego twego domu32.
Niemaß źądáć bliźniego twego Ӡony, Czeladźi, dobytká, áni cokolwiek jego jeʃt33.

2. Cytaty z Nowego Testamentu
Z Nowego Testamentu Cwicźenie zawiera znacznie większą ilość tekstów:
niektóre powtarzają się kilkakrotnie w całości lub w części. Niełatwo jest,
zwłaszcza gdy chodzi o cytaty z Ewangelii synoptycznych, ustalić – gdy nie są
podawane odniesienia – z której Ewangelii, a nawet spoza Ewangelii tekst pochodzi. Tym bardziej, że przytaczane teksty biblijne stanowią nieraz kompilacje
tekstów zaczerpniętych z kilku różnych Ksiąg.
Z Ewangelii według św. Mateusza przywołane są teksty sześciokrotnie,
przy czym dwa razy przytoczony jest ten sam tekst Mt 9,2 w nieco różniącym
się brzmieniu. Oto teksty z Ewangelii według św. Mateusza:
Jeśli byś ofiarowáł dar twoy ná Ołtárzu pierwey śię pojednay z brátem
twojim (Mt 5,23-24)34.
Ufay Synu! odpußcźone ʃą tobie wßyʃtkie grzechy (Mt 9,2)35.
Ufay Synu moy! Odpußcźone ʃą tobie grzechy (Mt 9,2)36.
Jeśliby Brát twoy zgrzeßył przećiwko tobie, tedy idź á ʃtrofuy go mięzdy
tobą y onym ʃamym: Jeśli ćię uʃłucha, pozwyʃkałes Brátá twego: Ale ieśli ćię nie
uʃłucha, tedy weźmi do śiębie ießcze iednego abo dwu, aby w uśćiech dwu abo
trzech świadkow uʃtoiáłá wßyʃtka rzecz. A ieśliby ćię nie uʃłucháł, tedy to pwiedz
30
31
32
33
34
35
36

Tamże, 7.
Tamże, 8.
Tamże, 18.
Tamże, 20.
Tamże, 73.
Tamże, 80.
Tamże, 81.
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Poʃpolʃtwu: A ieśliby Poʃpolʃtwa nieuʃłuchał, tedy go iako Poganiná y Celnika
trzymay (Mt 18,15-17)37.
Ӡáprawdę powiádam wam; Cobyśćiekolwiek związáli ná źiemi, będźie
związano y ná niebie: á cobyśćie rozwiązali ná źiemi, będźie rozwiąźano y ná
niebie (Mt 18,18)38.
Jdąc po wßyʃtek świat, náuczayćie wßyʃtkie národy y ochrzćicie je w imię
Oyca, Syná, y Ducha świętego (Mt 28,19)39.

Z Ewangelii według św. Marka cytowany jest tylko jeden tekst:
Kto wierzy y da śię ochrzćić, zbawion będzie, ale kto nie wierzy potępion
będźie (Mk 16,16)40.

Z Ewangelii według św. Łukasza Cwicźenie przytaczają cztery teksty,
przy czym dwukrotnie ten sam w nieco różnej wersji:
Tobie odpußcźone ʃą grzechy twoie, wiárá twoiá ći pomogłá: Jdź w pokoy
(Łk 7,48.50)41.
Tobie odpußcźone ʃą grzechy twoie, wiárá twoiá ći pomogła (Łk 7,48.50)42.
Kto wás ʃłucha, mię ʃłucha (Łk 10,16)43.
á Duch nie ma ćiałá ani kośći (Łk 24,39)44.

Z Ewangelii według św. Jana przytoczonych jest dziesięć fragmentów,
przy czym niektóre kilkakrotnie.
Bo Bog jeʃt Duch (J 4,24)45.
Jáko mię moy Oyćiec poʃłáł, tak y ja wás poʃyłam. Weźmićie Duchá świętego,
ktorymkolwiek grzechy odpuśćićie, tym one ʃą odpußczone, ktorym je zátrzymaćie,
tym zátrzymane będą (J 20,21-23)46.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Tamże, 82.
Tamże, 79.
Tamże, 60.
Tamże.
Tamże, 80.
Tamże, 81.
Tamże, 78.
Tamże, 37.
Tamże.
Tamże, 74.
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Jáko mię poʃłáł Oyćiec moy, tak y ja poʃyłam wás (J 20,21)47.
Jak mię Oyćiec poʃłáł, tak y ja wás poʃyłam (J 20,21)48.
Iáko mię poʃłał Oyćieć moy, tak y Ja wás poʃyłam (J 20,21)49.
Weźmićie Ducha świętego (J 20,22)50.
Ktorymkolwiek odpuśćićie grzechy, tym będą odpußczone (J 20,23)51.
Ktorymkolwiek grzechy odpuśćićie, tym będą odpußczone (J 20,23)52.
Ktorym grzechy odpuśćićie, im będą odpußczone: Weźmicie Duchá świętego
(J 20,23.22)53.

Z Listów św. Pawła Apostoła autor zabytku cytuje cztery teksty z trzech
Listów, przy czym dwukrotnie przytacza różne fragmenty Rz 6,3-4.
Z Listu do Rzymian pochodzą fragmenty:
My jeʃteśmy z Chryʃtuʃem przez Chrzeʃt w śmierć pogrzebieni, iź iáko
Chryʃtus zmartwych obudzon przez ʃłáwę Oycá ʃwego, táko y my teź w nowym
źywoćie chodźić mámy (Rz 6,3-4)54.
Bo my jeʃteśmy z Chryʃtuʃem przez śmierć w Chrzeʃt pogrzebieni (Rz 6,3)55.

Z Pierwszego Listu św. Pawła do Tymoteusza:
Boć jeden jeʃt Bog, jeden takźe Pośrźednik między Bogiem y ludźmi, człowiek
Chryʃtus Jezus (1 Tm 2,5)56.

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Tamże, 76.
Tamże, 78.
Tamże, 80.
Tamże, 76 i 80.
Tamże, 76.
Tamże.
Tamże, 78.
Tamże, 65.
Tamże.
Tamże, 35.
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Z Listu św. Pawła do Tytusa:
Przez łáznią znowu národzeniá y odnowieniá Duchá świętego ktorego on
zupełnie ná nás wyláł przez JEzu Chryʃtá náßego zbawićielá, ábyśmy przez
jego łáʃkę uʃpráwiedliwieni dźiedźicami źywotá wiecznego byli według nádźieie
(Tt 3,5-6)57.

Ponadto, jak informuje sam autor Cwicźenia, zamieszcza on kompilację
z kilku tekstów (Ták pißą święći Ewanieliʃtowie, święty Mattheuß, Marek, Lukaß
y święty Páweł):
Náß Pan JEzus Chryʃtus w tey nocy ktorey wydan był, wziął chleb, dźiękował, łamáł y dáł Ӡwolennikom ʃwojim mowiąc: weźmićie á jedźćie, to jeʃt
ćiáło moie, ktore zá wás będźie wydane: To czyńćie w moje ʃpámiętánie. Tymźe
obyczájem wźiął teź y kielich po wieczerzy, dźiękowáł y dáł im mowiąc: Weźmicie á piićie z tego wßyʃcy, ten Kielich jeʃt nowy Teʃtament w mojey Krwi,
ktora zá wás rozlana będźie do odpußczeniá grzechow. To czynćie, jako częʃto
pić będźiećie w moie ʃpamiętánie (por. Mt 26,26-28; Mk 14,22-24; Łk 22,19-20;
1 Kor 11,23-25)58.
Náß Pan JEzus Chryʃtus, w tey nocy ktorey wydan był wźiął Chleb, dźiękował,
łamáł y dáł Ӡwolennikom ʃwojim mowiąć: Weźmićie á jedzćie, to jeʃt ćiáło moie,
ktore za wás będźie wydano. To cźynćie w moje ʃpamiętánie. Tymźe obycźajem
wźiął teź y Kielich, po wieczerzy dźiękowáł dáł im mowiąc: Weźmićie á piićie z tego
wßyʃcy: Ten Kielich jeʃt nowy Teʃtament w moiey Krwi, ktora zá wás rozlana będźie
do odpußcźeniá grzechow. To czynćie iáko częʃto pić będźiećie w moie ʃpamiętánie
(por. Mt 26,26-28; Mk 14,22-24; Łk 22,19-20; 1 Kor 11,23-25)59.

Kilkakrotnie pojedyncze zdania z tego tekstu zamieszcza on w różnych
kontekstach:
jedzćie, to jeʃt ćiáło moie, pijćie to jeʃt Krew moia na s. 69.

Ӡá wás dano y roźlano do odpußczeniá grzechow, dwukrotnie na s. 70 oraz
po jednym razie na s. 71 i 72.
Weźmićie á jedzćie, to jeʃt ćiáło moie na s. 89.
Piićie z tego wßyʃcy, to jeʃt Krew moia oraz To cźynćie ilekroć to ćzynić będźiecie
ná moie ʃpamiętánie na s. 90.
57
58
59

Tamże, 62n.
Tamże, 67n.
Tamże, 88n.
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Podobnie jak w przypadku Dekalogu, autor Cwicźenia przytacza oddzielnie
wezwania Modlitwy Pańskiej – Ojcze nasz (Mt 6,9-13), wyjaśniając osobno treść
każdego wezwania, poprzedzając jego wyjaśnienie odpowiednio postawionym
pytaniem. Oto przytoczone wezwania:
Oycze náß, ktoryś ieʃt w niebie60.
Swiącono bądź imię twoie61.
Przydź kroleʃtwo twoie62.
Twa śię wola ʃtanie, jako w niebie tak y ná źiemi63.
Chleb náß powßedny day nam dźiśia64.
Y odpuść nam náße winy, iako y my odpußczamy náßym winowaycom65.
Y nie wodź nás w pokußenie66.
Ale nás wybaw od złego67.
Abowiem twoje jeʃt Kroleʃtwo, y moc, y chwáłá na wieki wieczne, Amen68.

Podsumowanie
Cwicźenie Katechismowe z 1758 r. w przekładzie Szymona Krofeja pod
względem językowym w znacznym stopniu odbiegają od języka innego dzieła
tego samego autora z 1586 r. Przypuszczalnie zmiany dokonywane w kolejnych
edycjach Cwicźenia Katechismowego polegały na eliminowaniu pomorskich cech
regionalnych poprzez zastąpienie ich formami funkcjonującymi w ówczesnej polszczyźnie literackiej. Niemniej dzieło to pozostaje jednym z nielicznych zabytków
piśmiennictwa kaszubskiego, w którym odszukać można najstarsze fragmenty biblijne tłumaczone na kaszubski. Szczegółowa analiza zabytku pozwoliła
ustalić, że ze Starego Testamentu zawiera po dwa cytowania z Księgi Rodzaju
i Księgi Psalmów oraz jedno cytowanie z Księgi Wyjścia. Ponadto w Cwicźeniu
Katechismowym znajduje się tekst Dekalogu, nie sposób przy tym ustalić, czy
autor powołuje się na tekst z Księgi Wyjścia czy z Księgi Powtórzonego Prawa.
Z Nowego Testamentu zabytek przytacza znacznie więcej tekstów. Trudno podać ich dokładną liczbę, gdyż niektóre cytaty się powtarzają (chociaż w formie
60
61
62
63
64
65
66
67
68
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nieco zmodyfikowanej), a niektóre są kompilacją kilku tekstów. W zależności
więc od sposobu ich liczenia, można przyjąć, że ich liczba waha się między
25 a 35 i pochodzą z Ewangelii: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, z Listów
św. Pawła do: Rzymian, Pierwszego Listu do Tymoteusza, Tytusa i Pierwszego
Listu do Koryntian. Podobnie jak ze Starego Testamentu w formie kolejnych
pytań i odpowiedzi przytoczony został tekst Dekalogu, tak z Nowego Testamentu
cytowane są i omawiane poszczególne wezwania z Modlitwy Pańskiej – Ojcze
nasz z Ewangelii Mateusza. Podsumowując, w całym zabytku znajduje się około 40 cytatów biblijnych. Zestawienie ich w niniejszym artykule ma charakter
dokumentacyjny i uzupełnia wcześniejsze opracowania inwentaryzujące teksty
biblijne w najstarszych zabytkach piśmiennictwa kaszubskiego69.
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Summary
BIBLICAL TEXTS IN THE CWICŹENIE KATECHISMOWE
OF SZYMON KROFEJA – AN EIGHTEENTH CENTURY RELIC
OF KASHUBIAN WRITING
The article, “Biblical Texts in the Cwicźenie Katechismowe of Szymon Krofeja – an
Eighteenth Century Relic of Kashubian Writing” is an attempt to show biblical texts in print
dating back to 1758, regarded as the earliest relics of Kashubian writing whose full title is:
Cwicźenie Katechismowe, przez Pytania y Odpowiedzi, według Przetłumaczenia Szymona
Krofejá, Na Ządánie wielu poboźnych serc do Druku podane Roku pańskiego 1758. It is
a relic from which the peculiar Pomeranian language features were removed and changed
according to the spelling rules existing in the Polish language at the time. The relic contains
about 40 identified Bible texts being more or less faithful quotations from the Old and New
Testaments or compilations of some quotations. The number of quotations from the New
Testament (c. 25-35) exceeds more than five times the number of quotations from the Old
Testament (5). They reveal only slightly some Pomeranian regional features. However, even
in their modified form, the texts belong to the oldest known fragments of the Holy Scripture
written at least to some extent in Kashubian.

Key words: the Bible, Kashubian translations, Kashubian literature, Szymon Krofey.
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Duchowość jako interioryzacja dogmatu
We współczesnym Kościele, jak i poza nim, panuje moda na duchowość.
Według Josepha Ratzingera po II Soborze Watykańskim „przekonywano na
wszelkie sposoby, że najpilniejszym zadaniem katolika jest odnaleźć duchowość
«nową», «wspólnotową», «otwartą na świat», «niesakralną», «świecką», «solidarną
ze światem»”1. Taka duchowość miała być przeciwieństwem dogmatyzmu. Za
dogmatyzm uznano nauczanie przyjęte wiarą. Tak określonemu dogmatyzmowi
zarzucano, że nie daje on wglądu w to, co musi być przyjęte wiarą2. Poszukiwania duchowości wolnej od dogmatyzmu doprowadziły do osłabienia związków
duchowości z dogmatyką.
Poszukiwanie nowej duchowości poza Kościołem powiązano z wejściem
w nowy XXI wiek. Cechą tej nowej duchowości ma być zatarcie ostrych granic
w zakresie wszelkich rodzajów wartości. Dawna duchowość była oparta na dualizmie: ducha przeciwstawiano materii, świat przyrodniczy – światu człowieka,
dobro – złu, piękno – brzydocie. W przeciwieństwie do tej dawnej duchowości
nowa duchowość łączy przeciwieństwa w jedno, czyli „ten sam szacunek jak
dla ducha, winni jesteśmy materii, światu ożywionemu i nieożywionemu, całej
przyrodzie. Nie możemy pogardzać brzydotą, bo ona stała się jedną z tkanek
awangardy artystycznej. Nie możemy autorytatywnie potępiać zła, bo jest ono
istotnym budulcem naszego świata, nie mówiąc o tym, że jest również w nas”3.
1

2
3

Raport o stanie wiary, z ks. kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio
Messori, Kraków-Warszawa 1986, 99-100.
J. Sudbrack, Neue Religiosität – Herausforderung für die Christen, Mainz 1990, 157.
M. Gołaszewska, Wprowadzenie, w: M. Gołaszewska (red.), Oblicza nowej duchowości,
Kraków 1995, 7-8.
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Poszukiwania nowej duchowości poza Kościołem doprowadziły do traktowania
jej jako trzeciej drogi pomiędzy religią a ateizmem4.
Sami ateiści również zainteresowali się duchowością, jak na to wskazuje
tytuł książki francuskiego filozofa André Comte’a-Sponville Duchowość ateistyczna5. Na pytanie: „Czym jest duch?” Comte-Sponville odpowiada: „«Rzeczą
myślącą», odpowiedział Kartezjusz, «to znaczy czymś co wątpi, pojmuje, twierdzi, zaprzecza, chce, nie chce, a także wyobraża sobie i czuje»”6. Duchowość jest
więc aktywnością najwyższego wymiaru człowieczeństwa zależnego jednak od
materialnej struktury człowieka.
Poza Kościołem słowo duchowość miało zastąpić słowo religijność, które zbyt
kojarzyło się z chrześcijaństwem7. Słowo to ma jednak chrześcijańskie korzenie.
Pochodzi ono bowiem od greckiego słowa πνευματικός, które oznacza „duchowy,
w sensie pochodzący od Ducha, napełniony Duchem, należący do Ducha, związany
z Duchem”8. Dlatego „Przez życie duchowe – jak wskazuje Jan Paweł II – należy rozumieć życie w Chrystusie, życie według Ducha Świętego; życie ożywiane
i kierowane przez Ducha ku świętości i ku doskonaleniu miłości. Stanowi ono
szczególną postać życia wewnętrznego, jako całokształtu psychoemocjonalnych,
poznawczych i decyzyjnych funkcji człowieka, i jest ukierunkowane na zażyłość
z Bogiem, dlatego najpełniej wyraża się w modlitwie i kontemplacji oraz sakramentach”9. A zatem, „gdy w języku chrześcijańskim mówi się o życiu duchowym
człowieka, to nie rozumie się go jedynie w odniesieniu do wyższego życia w przeciwieństwie do życia cielesnego lub biologicznego, ale właśnie w odniesieniu do
życia w Duchu Świętym. Cały człowiek jest duchowy, żyje w Duchu i przez Ducha
Bożego”10. Skoro zatem cały człowiek jest duchowy – żyje w Duchu i przez Ducha
Bożego – to dogmat rozumiany jako „doktryna, w której Kościół przedstawia
w sposób ostateczny jakąś prawdę objawioną, w formie obowiązującej cały lud
chrześcijański, w taki sposób, że jej odrzucenie jest traktowane jako herezja
i potępione anatemą”11, zdaje się stać w opozycji do duchowości. A zatem rodzi
się problem: jakie relacje zachodzą pomiędzy duchowością a dogmatem?
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J. Sudbrack, dz. cyt., 20.
Zob. A. Comte-Sponville, Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości bez
Boga, Warszawa 2011.
Tamże, 143.
J. Sudbrack, dz. cyt., 75.
R. Popowski, Słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 2007, 268.
M. Chmielewski, Dogmat niepokalanego poczęcia: inspiracje dla chrześcijańskiej
duchowości, w: J. Kumala (red.), Tota pulchra es Maria, Licheń Stary 2004, 337.
Komisja Teologiczno-Historyczna Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Pełna jest ziemia
Twego Ducha, Panie, Katowice 1997, 47.
Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Interpretacja dogmatów, w: Od wiary do
teologii, Kraków 2000, 287.
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O aktualności tego problemu świadczy rozmowa papieża Franciszka z polskimi biskupami, w czasie której papież wypowiedział się również na temat
duchowości: „Myślę, że w tym tak zsekularyzowanym świecie mamy też inne
niebezpieczeństwo, uduchowienie gnostyckie: owa sekularyzacja daje możliwość rozwoju nieco gnostyckiego życia duchowego. Przypomnijmy, że była to
pierwsza herezja Kościoła: apostoł Jan atakował gnostyków – i to jak, z jaką
siłą! – Tam, gdzie jest duchowość subiektywna, nie ma Chrystusa. Moim zdaniem najpoważniejszym problemem owej sekularyzacji jest dechrystianizacja:
usunięcie Chrystusa, usunięcie Syna. Modlę się, odczuwam... i nic więcej. To
jest gnostycyzm”. Taka gnostycka duchowość byłaby osobistym, intymnym,
wewnętrznym, egzystencjalnym i pozostającym w głębokiej relacji z własną
jaźnią człowieka doświadczeniem Ducha Świętego. Jej istotę mogłoby wyrażać adagium: „odczuwam Ducha Świętego, więc jestem pneumatykiem”. Taka
gnostycka duchowość zdaje się być transpozycją kartezjańskiego „myślę, więc
jestem” na terenie duchowości. Dla takiej gnostyckiej duchowości dogmat ze
swoją strategią łączącą aspekt doktrynalny z dyscyplinarnym będzie uchodził
za gwałt zadany duchowości.
Aby rozwiązać postawiony problem, zostaną najpierw ukazane niektóre
bezdroża współczesnej duchowości. Te bezdroża niejako sub contrario pomogą
ustalić relacje pomiędzy duchowością i dogmatem. Relacje te zostaną zilustrowane na przykładzie duchowości opartej na trynitarnym dogmacie.
1. Bezdroża duchowości
Hubertus Mynarek w swojej książce Religiös ohne Gott? postawił tezę:
religijność tak, ale bez Boga12. Zważywszy na to, że terminem duchowość zaczęto zastępować termin religijność, tezę Mynarka można wyrazić parafrazą:
duchowość tak, ale bez Boga. Taką duchowość bez Boga opisuje André Comte’a-Sponville w swojej książce Duchowość ateistyczna. Według francuskiego filozofa
człowiek jest również „zwierzęciem duchowym”. „Duch jest zbyt ważną sprawą,
żeby go wydać na łup księży, mułłów lub spirytualistów. Jest to najwyższa część
człowieka, czy raczej jego najwyższa funkcja, która sprawia, że jesteśmy czymś
innym niż pozostałe zwierzęta i czymś więcej lub czymś lepszym niż zwierzęta,
którymi sami jesteśmy”13. Dlatego niewiara w Boga nie może być powodem do
rezygnacji z życia duchowego. Religia i duchowość nie są synonimami. „Wszelka
religia wynika, przynajmniej po części z duchowości, ale nie każda duchowość
12
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Zob. H. Mynarek, Religiös ohne Gott? Neue Religiosität der Gegenwart in Selbstzeugnissen, Düsseldorf, 1983, 1.21.83-85.239-241.
A. Comte-Sponville, dz. cyt., 142-143.
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musi być religijna”14. Duchowość jest życiem ducha, przy czym duch ten nie jest
substancją, lecz aktem myślenia, chcenia, wyobrażania czy żartowania. Tak
rozumiana duchowość jest przeciwieństwem metafizyki: „Metafizyka polega
na myśleniu, natomiast duchowość na doświadczeniu, na ćwiczeniu, na przeżywaniu”15. Tak rozumiana ateistyczna duchowość została nazwana „Zielonymi
Świątkami ateistów”, czyli „prawdziwym duchem ateizmu”. Jest to duch, który
otwiera się na świat i na innych, a nie Duch, który zstępuje16.
Duchowość, którą można uznać za trzecią drogę pomiędzy religią a ateizmem, promuje New Age. Jako ruch poszukujący alternatywy dla kultury
zachodniej i jej judeochrześcijańskich korzeni religijnych oferuje on również
alternatywną duchowość. Ta duchowość została omówiona i poddana krytyce
w dokumencie Papieskiej Rady Kultury i Papieskiej Rady do spraw Dialogu
Międzyreligijnego: Chrześcijańska refleksja na temat New Age. Jezus Chrystus
dawcą wody żywej. New Age „przyznaje całej rzeczywistości naturę duchową
– najważniejsze naukowe koncepcje z wodnikowego kręgu upatrują nawet
w świecie fizycznym przejawów bardzo prostej i bezosobowej siły duchowej.
Duchowość nie jest przy tym najczęściej traktowana jako rodzaj substancji, lecz
raczej jako pewien nadzmysłowy wymiar rzeczywistości”17. Duchowość New Age
„odnosi się do wewnętrznego doświadczenia harmonii i jedności z całą rzeczywistością, które to doświadczenie uzdrawia tkwiące w każdym człowieku poczucie
niedoskonałości i skończoności. Ludzie odkrywają swoje głębokie powiązanie
ze świętą mocą lub energią, która jest jądrem całego życia. Gdy dokonują tego
odkrycia, mogą wyruszyć w drogę ku doskonałości, która pozwoli im poradzić
sobie ze swoim życiem prywatnym, relacjami ze światem oraz zająć właściwe
dla siebie miejsce w uniwersalnym procesie stawania się i w Nowym Genesis
świata, będącego w nieustannej ewolucji”18. Duchowość New Age jest niemal
doskonałym przykładem duchowości gnostyckiej, ponieważ „Dostęp do boskości
uzyskujemy dzięki znajomości misteriów, jak również poprzez indywidualne
poszukiwanie tego, co «rzeczywiste, ukrytego za tym, co jest tylko pozorne»”19.
Niektórzy teologowie traktujący New Age jako wyzwanie dla duchowości
katolickiej próbują uczynić ją bardziej subiektywną w myśl zasady „odczuwam
14
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Tamże, 144.
Tamże.
Tamże, 212.
W. Bockenheim, S. Bednarek, J. Jastrzębski (red.), Encyklopedia Nowej Ery, Wrocław
1996, 312.
Papieska Rada Kultury i Papieska Rada do spraw Dialogu Międzyreligijnego: Chrześcijańska refleksja na temat New Age. Jezus Chrystus dawcą wody żywej, Kraków
2003, 61.
Tamże, 62.

Duchowość jako interioryzacja dogmatu

23

Ducha Świętego, więc jestem pneumatykiem”. Dla Mynarka takim teologiem
jest Eugen Biser. „Zrozumiał on znaki czasu; wie, że nawet pragnący wiary
chrześcijanie nie wiążą już swoich pozytywnych uczuć czy doświadczeń religijnych z dogmatycznie zaskorupiałą, moralnie skostniałą instytucją Kościoła.
Wie również, że ludzie skłonni do religijności i spirytualizmu tłumnie ciągną
do kręgów ezoterycznych i grup New Age. A zatem dla przeciwwagi potrzebny
jest nowy Jezus. Musi on wprawdzie być równie doskonały, bez zmazy i skazy,
jak ten dogmatycznie wywyższony przez Kościół do absolutnej boskości, ale nie
może już ukazać surowego, zimnego oblicza, ponieważ nie zdoła ono wyzwolić
żadnych doznań religijnych. Dlatego Biser w książce Prognoza wiary przeciwstawia «przerostowi struktur wewnątrzkościelnych» swoje «nowe odkrycie Jezusa» jako «duchowego, mieszkającego w duszy przyjaciela i nauczyciela». Ów
«duchowy nauczyciel» Chrystus ma zastąpić tradycjonalny obraz Jezusa jako
przedstawiciela doktryny dogmatycznej, przekazywanej przy pomocy normalnej
katechezy”20. Proponowana przez Bisera duchowość nie zatoczyła szerszych
kręgów w porównaniu z recepcją duchowości zielonoświątkowej na gruncie
duchowości katolickiej. Andrzej Kobyliński mówi nawet o pentekostalizacji
chrześcijaństwa21. Aby nie wchodzić w spór, jaki wywołała teza Kobylińskiego,
można jednak zauważyć bezkrytyczne przyjmowanie pewnych form zielonoświątkowej duchowości wraz z kontekstem zielonoświątkowej teologii, w którym one
powstały. Jeżeli już dokonuje się recepcji jakichś form zielonoświątkowej duchowości, to trzeba je zreinterpretować w świetle katolickiej teologii. Przykładowo
duchowość bazującą na zielonoświątkowej praktyce chrztu w Duchu Świętym
trzeba zreinterpretować w kontekście tego, co teologia katolicka mówi o związku
Ducha Świętego z sakramentami. Trzeba też dostrzec pewne paradoksy: zielonoświątkowcy odrzucają działanie sakramentów ex opere operato, ale milcząco
zakładają tę zasadę w przypadku chrztu w Duchu Świętym, który skutecznie
udziela charyzmatu mówienia językami. Benedykt XVI podczas konferencji
prasowej w samolocie w drodze do Beninu (2011) powiedział o wspólnotach zielonoświątkowców, że: „charakteryzuje je niewielki stopień instytucjonalizacji,
mało instytucji, niski próg wykształcenia, przesłanie łatwe, proste, zrozumiałe,
pozornie konkretne, a także (...) liturgia partycypacyjna, w której jest miejsce
na wyrażanie własnych uczuć, własnej kultury, łączenie, również w sposób
synkretyczny, różnych religii. Wszystko to z jednej strony gwarantuje sukces,
ale pociąga za sobą także małą stabilność. Wiemy też, że wiele osób wraca do
20
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H. Mynarek, Zakaz myślenia. Fundamentalizm w chrześcijaństwie i islamie, Gdynia
1996, 25.
Zob. A. Kobyliński, Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa,
Studia Philosophiae Christianae 50(2014)3,93-130.
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Kościoła katolickiego bądź przenosi się z jednej wspólnoty do innej. Nie powinniśmy zatem naśladować tych wspólnot, ale zadać sobie pytanie, co możemy
zrobić, aby ożywić na nowo wiarę katolicką”22. Duchowość katolicka powinna
być jednak ożywiana niejako od środka katolickiej wiary, czyli powinny w niej
znajdować swój wyraz katolickie dogmaty. Ożywianie katolickiej duchowości
powinno również odrzucać pokusę messalianizmu. Messalianie, czyli „Fałszywi
charyzmatycy IV wieku utożsamiali łaskę Ducha Świętego z psychologicznym
doświadczeniem jej obecności w duszy. Występujący przeciw nim, Ojcowie Kościoła podkreślali, że zjednoczenie modlącej się duszy z Bogiem dokonuje się
w tajemnicy, a zwłaszcza przez sakramenty Kościoła”23.
Przedstawione duchowości: ateistyczna, newage’owa i pentekostalna, choć
odżegnują się od dogmatyzmu i hołdują zasadzie: „doświadczam ducha/boskiej
energii/Ducha Świętego, więc jestem pneumatykiem”, to jednak budowane są na
jakimś doktrynalnym środku. Duchowość ateistyczna budowana jest na głównym
dogmacie ateizmu mówiącym, że „Boga nie ma”, czego nie można udowodnić,
tak jak 2 + 2 = 4. Duchowość New Age budowana jest na dogmacie, według
którego wszystko zależy nie od Stwórcy gwiazd, lecz od samych gwiazd. Duchowość pentekostalna budowana jest na dogmacie zawężającym działanie Ducha
Świętego do chrztu Duchem Świętym. Jest on „wyzwoleniem Ducha Świętego
w wierzących (...) Znakiem chrztu Duchem Świętym jest przemienione życie,
duchowe dary łaski Bożej, w tym natchnione przez Ducha Świętego mówienie
innymi językami”24. W związku z tym, że wspomniane trzy duchowości budowane
są na jakimś doktrynalnym środku, można mówić o paradoksie, że odżegnywanie
się od dogmatyzmu nie zapobiega tworzeniu: opinii, doktryny, sądu, uchwały,
dekretu, czyli dogmatu w etymologicznym rozumieniu. Tego dogmatu broni
się z nie mniejszą zaciekłością od tej, z jaką atakuje się dogmatyzm. Fakt ten
uzasadnia niejako a contrario, że duchowość katolicka musi wyrastać niejako
ze środka katolickiej dogmatyki.
2. Relacje pomiędzy dogmatem a duchowością
Duchowości nie da się przeciwstawić dogmatowi, ponieważ Wielkim, Wspólnym Mianownikiem duchowości i dogmatu jest sam Duch Święty. Tak jak
22
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Benedykt XVI, Konferencja prasowa w samolocie, L`Osservatore Romano
33(2012)1/339,6-7.
Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych
aspektach medytacji chrześcijańskiej, w: Z. Zimowski, J. Królikowski (red.), W trosce
o pełnię wiary, Tarnów 1995, 341.
Zasady wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, Warszawa 1991, 11.
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duchowość jako życie według Ducha Świętego jest dziełem Ducha, tak również
za każdym dogmatem stoi Duch Święty. Wskazują na to Dzieje Apostolskie:
„Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my” (15,28). Duch Święty jest więc
jakby promotorem dogmatu, czyli wycinku Bożego Objawienia zamkniętego
w ludzkich słowach. Ogłaszanie dogmatu oznacza wkroczenie Ducha Prawdy,
aby wyprowadzić wierzących z zamętu zrodzonego przez herezje.
Duch Święty nie tylko promuje dogmat, lecz również jego interioryzację,
czyli włączenie dogmatu do kręgu własnych myśli wierzącego, dzięki czemu
dogmat staje się częścią wewnętrznego „ja” wierzącego. Z tej dokonywanej przez
Ducha Świętego interioryzacji dogmatu wyrasta duchowość, którą za Hansem
Ursem von Balthasarem można określić jako „subiektywną stronę dogmatyki”
lub „dogmatem w akcji”25. Duchowość byłaby więc dokonywaną przez Ducha
Świętego interioryzacją dogmatów.
Tej interioryzacji dogmatów dokonuje Duch Święty przede wszystkim przez
liturgię, jak również poprzez różne nabożeństwa czy nawet poprzez pobożność
ludową.
„Liturgia jest nazywana «sakramentem Ducha Świętego», ponieważ jak
w dzień Pięćdziesiątnicy napełnia On sobą wszystkie czynności liturgiczne”26.
Dzięki Niemu liturgia przekracza granicę pomiędzy wiecznością i czasem. Podczas liturgii jej uczestnicy stają się współcześni wszystkim wydarzeniom biblijnym od stworzenia do paruzji. Dlatego liturgia jest epifanią tego, w co wierzy
Kościół. To, co jest przedmiotem wiary, jest doświadczane w liturgii jako istniejąca rzeczywistość27. Liturgia jest więc doświadczeniem rzeczywistości, o której
mówi dogmat. Doświadczenie tej rzeczywistości, o której mówi dogmat, prowadzi
do jego interioryzacji w duchowości.
„Życie duchowe wiernych nie ogranicza się jednak do udziału w samej liturgii” (Konstytucja o liturgii, 12). Na życie duchowe wiernych składają się również
różne nabożeństwa, czyli „publiczne lub prywatne formy pobożności chrześcijańskiej, które chociaż nie są częścią liturgii, to jednak zgadzają się z nią, respektują
jej ducha, normy i rytm”28. Nabożeństwa te wyrastają lub koncentrują się wokół
niektórych dogmatów. Przykładowo, nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana
Jezusa koncentruje się na dogmatach z zakresu soteriologii. Według Josepha
Ratzingera „Zadaniem serca jest zachowanie samego siebie, scalenie tego, co
25
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H.U. von Balthasar, Verbum Caro, Einsiedeln-Freiburg 1990, 227.
Komisja Teologiczno-Historyczna Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, dz. cyt., 110.
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najbardziej istotne dla organizmu. Przebite serce Jezusa obaliło rzeczywiście i tę
definicję. To Serce nie jest ocaleniem samego siebie, lecz oddaniem się. Ocala ono
świat przez to, że się otwiera”29. To ocalenie świata dokonane dzięki otwarciu
Serca Jezusowego jest jednym z aspektów zbawienia. Czesław Bartnik uważa,
że słowo „zbawić” oznacza w aspekcie negatywnym „ocalenie”30. Ocalenie świata,
dzięki otwarciu Serca Jezusa, oznacza jego zbawienie i dlatego „w Jezusowym
Sercu ukazuje się nam centrum chrześcijaństwa”31. To centrum określa dogmat:
„On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia przyjął ciało z Maryi Dziewicy”.
W nabożeństwach takich jak to do Najświętszego Serca Pana Jezusa, można
widzieć oddech Ducha Świętego, który poprzez nie dokonuje interioryzacji dogmatów w duchowości.
Duch Święty jest również źródłem pobożności ludowej. „Termin «pobożność
ludowa» oznacza różne manifestacje kultyczne o charakterze prywatnym lub
wspólnotowym, które w ramach wiary chrześcijańskiej są przeważnie wyrażane
nie na sposób liturgii, lecz w formach wywodzących się z ducha poszczególnych
narodów lub grup społecznych i ich kultury”32. Znaczące miejsce w pobożności
ludowej zajmuje kult św. Józefa. W XVII wieku na Śląsku kult św. Józefa krzewił
długoletni opat klasztoru cystersów w Krzeszowie – Bernard Rosa (1624-1696).
Jego koncepcja kultu św. Józefa wypływa z dogmatu o Trójcy Świętej. Warunek zamieszkania Trójcy Świętej w człowieku oddają słowa Ewangelii według
św. Jana: „Jeśli Mnie kto miłuje (...) a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do
niego, i będziemy u niego przebywać” (J 14,23). Ten warunek – „Jeśli Mnie kto
miłuje” – wypełnili Jezus, Maryja i Józef, których Rosa nazywa Trójcą Stworzoną.
Dzięki miłości są oni doskonałym obrazem i podobieństwem Trójcy niestworzonej33. Szczególną rolę w naśladowaniu Trójcy niestworzonej przypisywał Rosa
św. Józefowi. Potwierdza on przykładem swojego życia, że w zasięgu ludzkich
możliwości leży miłość, jaka ma miejsce w Trójcy stworzonej34. Taka miłość
warunkuje zamieszkanie Trójcy niestworzonej w człowieku. Dlatego też chrześcijanin powinien naśladować Józefa do tego stopnia, aby jego dusza stała się
„pobożną Józefą”. W duchowości wyrastającej z krzewionego przez Rosę kultu
św. Józefa można dostrzec interioryzację dogmatu trynitarnego. Duchowość
wyrastająca z pobożności ludowej jest więc również interioryzacją dogmatu.
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J. Ratzinger, Tajemnica Jezusa Chrystusa, Kielce 2005, 70.
C. Bartnik, Odkupienie, usprawiedliwienie i zbawienie, w: C. Bartnik (red.), Teologiczne rozumienie zbawienia, Lublin 1979, 32.
J. Ratzinger, dz. cyt., 70.
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dz. cyt., 18.
T. Fitych, Bernarda Rosy nauka o św. Józefie w świetle koncepcji mistycznych zaślubin duszy z „Trójcą stworzoną”, Colloqium Salutis 16(1984)119-165,140.
Tamże, 144.
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Duch Święty poprzez liturgię, różne nabożeństwa i pobożność ludową czyni
duchowość subiektywną stroną dogmatyki. Dzięki Niemu duchowość staje się
dogmatem w akcji. Życie w Duchu Świętym jest więc interioryzacją pochodzących od Niego dogmatów. Nie ma zatem podstaw jakiekolwiek przeciwstawianie
duchowości dogmatowi.
3. Duchowość komunii jako przykład interioryzacji dogmatu
trynitarnego
Według Dekretu o ekumenizmie II Soboru Watykańskiego na szczycie hierarchii dogmatów znajduje się dogmat o Trójcy Świętej: „Nadto w dialogu ekumenicznym teologowie katoliccy, którzy razem z braćmi odłączonymi poświęcają
się studiom nad Bożymi tajemnicami, a trzymają się ściśle nauki Kościoła,
powinni kierować się umiłowaniem prawdy oraz odznaczać się nastawieniem
pełnym miłości i pokory. Przy zestawianiu doktryn niech pamiętają o istnieniu
porządku czy «hierarchii» prawd w nauce katolickiej, ponieważ różne jest ich
powiązanie z zasadniczymi podstawami wiary chrześcijańskiej. (...) W obliczu
wszystkich narodów niech wszyscy chrześcijanie wyznają wiarę w Jednego
i Troistego Boga, we Wcielonego Syna Bożego, naszego Pana i Zbawiciela”35.
Choć II Sobór Watykański przypomniał, że dogmat trynitarny znajduje się na
szczycie hierarchii prawd w nauce katolickiej, to jednak to nauczanie Soboru
nie przełożyło się na zreformowaną przez Sobór liturgię. Z Missale Romanum
wydanego w 1969 r. zostały usunięte modlitwy: Suscipe, Sancta Trinitas oraz
Placeat tibi, Sancta Trinitas; Kyrie eleison straciło wymiar trynitarny, stając
się wezwaniem chrystologicznym; w modlitwie nad darami oraz modlitwie po
Komunii konkluzję trynitarną zastąpiono chrystologiczną; prefacja o Trójcy,
odmawiania dotąd w każdą niedzielę okresu w ciągu roku, pozostała jedynie
przy uroczystości Najświętszej Trójcy. Nadto liczenie niedziel od uroczystości
Trójcy Świętej zastąpiono jakimiś niedzielami zwykłymi. Jeżeli wierni nie znajdą
w liturgii odniesień do najważniejszej prawdy wiary, to pojawi się tendencja
do otaczania kultem poszczególnych osób boskich, co prowadzi do traktowania
ich absolutnie, czyli z natury, a nie z relacji. Taką tendencję odnośnie osoby
Ducha Świętego można już zauważyć w ruchach charyzmatycznych. Z drugiej
strony pojawiają się propozycje wprowadzenia Święta Boga Ojca. Takie Święto
oznaczałoby traktowanie Osoby Ojca absolutnie, czyli z natury, a nie z relacji.
Przeciwko takim tendencjom traktującym poszczególne Osoby Trójcy Świętej
35

II Sobór Watykański, Dekret o ekumenizmie, w: Sobór Watykański II. Konstytucje.
Dekrety. Deklaracje. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, nr 11-12 [s. 201].
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absolutnie, czyli z natury, a nie z relacji, występował już Leon XIII w encyklice
Divinum illud munus (1987): „(...) Nasz poprzednik Innocenty XII w ogóle odrzucił wnioski, by ustanowić jakąś uroczystość ku czci Ojca. Wprawdzie w niektóre dni oddaje się cześć poszczególnym tajemnicom Wcielonego Słowa, lecz
w żaden dzień świąteczny nie obchodzi się uroczystości Słowa według Boskiej
tylko natury; również uroczystość Zesłania Ducha Świętego nie dlatego została
wprowadzona od dawna, by oddawać hołd Duchowi Świętemu po prostu per se,
lecz dla uczczenia Jego przybycia, czyli zewnętrznej misji. Wszystkie te objawy
kultu zostały mądrym postanowieniem tak ukształtowane, by ktoś od odróżniania Osób nie przechodził do rozdzielania Boskiej istoty. Aby zachować swoich
synów w nienaruszalności wiary, Kościół ustanowił święto Przenajświętszej
Trójcy, które Jan XXII rozkazał wszędzie obchodzić, pozwalając na wznoszenie
kościołów i ołtarzy pod jej wezwaniem”36. Ponieważ Osoby Trójcy Świętej wszystko mają wspólne z wyjątkiem przeciwstawnych relacji, dlatego liturgia nie zna
świąt poszczególnych Osób Trójcy, bo sugerowałoby to, że są one czczone per se,
czyli absolutnie (z natury).
Ponieważ na szczycie hierarchii dogmatów stoi dogmat o Trójcy Świętej, dlatego też duchowość powinna być interioryzacją przede wszystkim tego
dogmatu. Przykład duchowości będącej interioryzacją dogmatu trynitarnego
można odnaleźć w pismach bł. Elżbiety od Trójcy Świętej (1880-1906). Nie
miała wątpliwości, że w Karmelu musi żyć tajemnicą obecności Trójcy Świętej,
gdyż to przecież znaczyło jej imię Elżbieta od Trójcy Świętej. Błędnie tłumacząc swoje imię jako „Domek Boży”, uważała się za Domek Boży zajęty przez
Trzech37. Równocześnie żywiła pragnienie, aby wszyscy byli takimi Bożymi
domkami zajętymi przez Trzech: „Niech Jedno dokona się w największej głębi
naszych dusz z Ojcem, Synem i Duchem Świętym”38. Dla bł. Elżbiety warunkiem zamieszkania Trójcy Świętej w człowieku jest miłość. Komentując słowa
Jezusa: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie strzegł słów moich, a Ojciec mój umiłuje
go i do niego przyjdziemy, i mieszkanie u niego uczynimy” (J 14,23) napisała:
36
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Leon XIII, Divinum illud munus, w: Henrici Denzinger, Enchiridion symbolorum
definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, editio XLIII, San Francisco
2012. 3325 [669]: atque ipsa etiam Pentecostes sollemnia non ideo inducta antiquitus
sunt, ut Spiritus Sanctus per se simpliciter honoraretur, sed ut eiusdem recoleretur
adventus sive externa missio. Quae quidem omnia sapienti consilio sancita sunt, ne
quis forte a distinguendis Personis ad divinam essentiam distinguendam prolaberetur.
L 108 – Do m. Marii od Jezusa, w: bł. Elżbieta od Trójcy Świętej, Pisma II, Kraków
2006, 63. „Błędna etymologia hebrajska jej imienia, dana Elżbiecie, od czasu jej
pierwszej Komunii świętej, przez m. Marię od Jezusa. Prawdziwy przekład byłby:
«Mój Bóg jest pełnią»”.
L 115 – Do s. Marii od Trójcy Świętej, w: bł. Elżbieta od Trójcy Świętej, dz. cyt., 76.
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„Oto Mistrz jeszcze raz wyraża swoje pragnienie zamieszkania w nas. «Jeżeli
mnie kto miłuje!». Miłość, oto to, co pociąga, to, co sprowadza Boga do swego
stworzenia: nie chodzi tu o miłość zmysłową, ale o miłość, która «mocna jest jak
śmierć» i «wody mnogie nie mogą ugasić miłości»”39. Duchowość trynitarna, którą
żyła bł. Elżbieta, pokazuje, że dogmat o Trójcy Świętej nie jest jakąś teologiczną
łamigłówką bez znaczenia dla życia.
Niekoniecznie trzeba dzisiaj wskrzeszać trynitarną duchowość Bernarda
Rosy czy bł. Elżbiety. Św. Jan Paweł II w Novo millennio ineunte zaproponował
duchowość komunii. Duchowość ta jest interioryzacją dogmatu trynitarnego.
Według Jana Pawła II: „Duchowość komunii to przede wszystkim spojrzenie
utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask
należy dostrzegać także w obliczach braci żyjących wokół nas”40. Taka oparta na
dogmacie trynitarnym duchowość komunii jest potrzebą czasu. W obliczu oskarżeń chrześcijańskiego monoteizmu o „zasiew przemocy”41 duchowość komunii
ukazuje bezpodstawność takiego zarzutu. Według Międzynarodowej Komisji
Teologicznej: „Wiara w Boga-Trójcę (...) radykalnie obejmuje zatem pojednanie
ludzi z Bogiem i w Bogu. Działanie Boga, które uwalnia nas od zła i przemocy,
znajduje swój fundament w trynitarnym bycie Boga. Dla wiary chrześcijańskiej
nauka o wyzwoleniu i zbawieniu ludzi ściśle pokrywa się z nauką o Bogu Trójcy”42. Duchowość oparta na komunii trzech Boskich Osób ma zatem znaczenie
dla budowania komunii ludzkich osób.
Duchowość komunii ze względu na to, że jest interioryzacją stojącego na
szczycie hierarchii dogmatów trynitarnego dogmatu, powinna stać na szczycie
hierarchii różnych duchowości. Co więcej, powinna ona te duchowości integrować.
		Wnioski
Ma rację papież Franciszek, gdy mówi o zagrożeniu duchowością gnostycką,
a może do tego zagrożenia trzeba jeszcze dodać duchowość messaliańską. Są one
transpozycją kartezjańskiego „myślę, więc jestem” na terenie duchowości – „odczuwam, więc jestem”. Zamiast być interioryzacją dogmatu, są jego odrzuceniem
w imię subiektywnych odczuć. Bez związku z dogmatem duchowość dryfuje
w kierunku bezdroży. To dogmat niejako trzyma duchowość na nadprzyrodzonym poziomie i zabezpiecza ją przed dryfowaniem w kierunku przyrodzoności.
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Bł. Elżbieta od Trójcy Świętej, Niebo w wierze, w: Pisma III, Kraków 2006, 345.
Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, Wrocław 2001, 60.
Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Bóg – Trójca – jedność ludzi. Monoteizm
chrześcijański przeciwko przemocy, Kraków 2014, 19.
Tamże, 70.
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Taką duchowością na poziomie przyrodzonym jest ta, która bazuje wyłącznie
na doświadczeniu, ćwiczeniu i przeżywaniu.
Do duchowości należałoby odnosić zasadę: prawo dogmatu – prawem duchowości. Przy czym zasada ta działa tylko w jedną stronę, tzn. duchowość musi
być interioryzacją dogmatu, a nie odwrotnie – w imię duchowości nie można
subiektywnie reinterpretować dogmatu lub tym bardziej go odrzucać. Działanie zasady w drugą stronę, czyli prawo duchowości – prawem dogmatu, rodzi
następujące niebezpieczeństwo: jeżeli np. ktoś bezkrytycznie tkwi w zielonoświątkowej duchowości, to zacznie wierzyć jak zielonoświątkowiec. Dlatego też
zdogmatyzowane treści wiary mają dynamizować życie duchowe i zabezpieczać
je przed wszelkiego rodzaju wypaczeniami.
Trzeba uznać pluralizm różnych duchowości, co nie powinno być powodem
mnożenia katedr teologii duchowości. Jednak na szczycie hierarchii duchowości
powinna stać zaproponowana przez Jana Pawła II duchowość komunii, która
jest interioryzacją trynitarnego dogmatu.
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Summary
SPIRITUALITY AS THE INTERIORIZATION OF A DOGMA
These days there is a widely held view that religious dogmas are not so much compulsory
as secondary: even if they still have a certain historical value, they are no longer vital for
Christians. Spiritual but not religious is a popular phrase used to self-identify spirituality that
takes issue with organized religion as the sole or most valuable means of furthering spiritual
growth. There is an essential interdependence between a dogma and spirituality: they are both
inseparable and albeit in different ways lead one to the knowledge of truth. „And you will
know the truth, and the truth will make you free”, says the Lord (John 8:32), Who Himself
is the only Truth, the Way and the Life (John 14:6). Each dogma reveals and opens the way
for truth, and communicates life. Theology ought not to contradict religious experience. On
the contrary, it should proceed from it. There is a close relation between the dogma confessed
by the Church and the fruits of the spiritual life. The inward experience of Christians is
fulfilled within the frame established by the Churchʼs dogma. Without dogmas, a religious
experience is deprived of a certain direction. This gives rise to doubt and, as a result, the zeal
for knowledge and consummation diminishes. Spirituality means experiencing the content
of a dogma and living according to it by the believers. The Latin term “spiritualis” has the
same signification as the term “pneumaticos” and it refers not only to the manifestation of
the Holy Ghost in the soul of the believers but also to a Christian way of life. The religious
experience thus ensures the best knowledge of dogmas.

Key words: spirituality, dogma, Church, truth, religious experience.
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Wartość miłosierdzia w budowaniu ludzkich relacji
w społeczeństwie

		
Wstęp
Tak sformułowany temat zawiera w sobie problem, który można ująć w pytaniu: czy budowanie wspólnoty międzyludzkiej w społeczeństwie można oprzeć
na miłosierdziu? Odpowiedź na tak postawioną kwestię wymaga nakreślenia
w pierwszym rzędzie stanu relacji międzyludzkich w obecnej rzeczywistości.
Etap ten w refleksji naukowej jest o tyle istotny, iż pozwoli określić status
rzeczywistości, w której ludzie żyją i działają jako podmioty danej społeczności
(treść pierwszej części przedłożenia). Określenie tego stanu rzeczy stwarza dopiero możliwość do refleksji, którą można zawrzeć w pytaniu: czy postulowana
obecnie zasada sprawiedliwości wystarcza do właściwego uregulowania relacji
między ludźmi w społeczeństwie (treść drugiej części przedłożenia)? Owoce tego
etapu refleksji naukowej otwierają przestrzenie przed podjęciem następnych,
a mianowicie ustalenia zakresu treści pojęć: sprawiedliwości i miłosierdzia (treść
trzeciej części przedłożenia). Ustalenie zakresu treściowego obydwu wartości
odsłoni dopiero perspektywy zaprezentowania roli miłosierdzia w budowaniu
relacji ludzkich w społeczeństwie (treść czwartej części przedłożenia).
1. Aktualny stan egzystencji ludzi w społeczeństwie
Obserwowane we współczesnym świecie przeobrażenia, wywołane rozwojem
informatyczno-ekonomicznym, z jednej strony rozbudzają w ludziach nadzieję
na lepszą przyszłość, ale z drugiej powodują w nich obawy. Można powiedzieć,
Bp prof. dr hab. Henryk Wejman (ur. 1959 r.); profesor zwyczajny; biskup pomocniczy
archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej; adres do korespondencji: hwejman@poczta.onet.pl
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że współczesny człowiek egzystuje w pewnym sensie w niepokoju. Ten ludzki
niepokój ma różne źródła i z tego względu przyjmuje odmienne oblicza. Metodyczny wzgląd przedłożenia skłania do sklasyfikowania go w trzech wymiarach.
Pierwszy z nich można określić mianem niepokoju o charakterze podmiotowo-osobowościowym, drugi zaś można nazwać jako egzystencjalny, a trzeci jako
duchowy.
Pierwsze oblicze ludzkiego niepokoju ma swoje źródło w dynamicznym
postępie cywilizacji materialistycznej. Główna idea, jaka przyświeca rozwojowi
tej cywilizacji, to zachowanie prymatu rzeczy przed osobą. Kierując się taką
zasadą, cywilizacja ta wprost zagraża podmiotowości człowieka i jego osobowości. Lansowanie wyłącznie wartości materialnych nie pozostaje bez wpływu na
przeżywanie przez człowieka własnej godności i właściwe używanie przez niego
zdolności do stanowienia o sobie. Człowiek w takiej perspektywie obawia się,
że z czasem może zostać pozbawiony – jak pisał już Jan Paweł II w encyklice
Dives in misericordia – nie tylko wewnętrznej wolności czy też możliwości wypowiadania z przekonaniem poznanej prawdy, ale również wiary oraz możliwości
bycia wiernym głosowi sumienia, który wskazuje mu prawą drogę postępowania
(por. DiM 11). To z kolei może doprowadzić go do utraty poczucia sensu życia
i osobistej wartości.
Drugie oblicze niepokoju, jakiego doświadcza współczesny człowiek, dotyka jego egzystencji. Niepokój ten, określony wcześniej jako egzystencjalny,
wynika przede wszystkim z rozszerzającej się w zawrotnym tempie w świecie
niesprawiedliwości struktur społecznych. Nawet najprostsza obserwacja życia
ludzi w obecnej rzeczywistości pozwala zauważyć, że na tym samym globie
ziemskim jedne społeczeństwa opływają w nadmiar dóbr materialnych, hołdując
konsumpcyjnemu stylowi życia, a inne doświadczają ich niedostatku, borykając
się z zaspokojeniem najbardziej podstawowych potrzeb własnej egzystencji.
Jednym słowem, jedni ludzie żyją w dostatku, a drudzy cierpią nędzę i głód.
Smutne jest to, że ten stan nierówności pomiędzy ludźmi i narodami nie maleje,
lecz się powiększa. Te nierówności ekonomiczne wynikają po prostu z niesprawiedliwego podziału dóbr. A to z kolei staje się przyczyną dramatów wielu ludzi
i kolejnych niepokojów w ich życiu, przeradzających się częstokroć u jednych
w poczucie bezsensu, a u innych w agresję, czego wyrazem są samobójstwa czy
też społeczne napięcia.
I w końcu trzecie oblicze ludzkiego niepokoju ma charakter duchowy. Niepokój ten znajduje swoje źródło w samym człowieku, a przede wszystkim w zachwianiu przez niego równowagi w swoim sercu i zakłamaniu prawdy o sobie
samym. Człowiek jako stworzenie doświadcza z jednej strony wielorakich ograniczeń, wynikających z jego natury, a z drugiej ma poczucie nadprzyrodzonego
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życia. Będąc istotą przygodną, a przez to zawodną, nierzadko czyni to, czego nie
chce, a nie to, co – jak przypomnieli nam ojcowie soborowi w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym – chciałby czynić (por. KDK 10).
W sytuacji tego wewnętrznego napięcia przy braku pokornego podejścia do siebie
samego i ufnego zwrócenia się w niedoskonałościach do Chrystusa, człowiek
pogłębia swój niepokój. Następstwem tego bywa utrata motywacji do kształtowania siebie ku pełni człowieczeństwa, a to z kolei nie pozostaje bez wpływu na
jego oddziaływanie na społeczeństwo.
Oprócz zachwiania równowagi w sercu źródłem niepokoju duchowego człowieka jest zakłamywanie przez niego prawdy o sobie samym, które wynika z zakłamywania prawdy o Bogu i Jego bezgranicznym miłosierdziu. Zawsze negacja
Boga wiedzie ku zanegowaniu prawdy o człowieku. Nie sposób nie przywołać
w tym momencie słów Jana Pawła II, który w encyklice Dominum et Vivificantem napisał, że głoszenie „«śmierci Boga» łatwo może się w skutkach okazać na
płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej ideologią «śmierci człowieka»” (DV 38).
Niewątpliwie człowiek, negując Boga, nie jest w stanie zrozumieć siebie ani też
poznać celu swego życia, a tym samym spełnić się w człowieczeństwie. Dopiero
w jedności z Nim może nadać sens własnej egzystencji. Współczesny człowiek
ma z jednej strony pozytywne poczucie wolności, którą postrzega w kategorii
umiejętności wyboru dobra, ale z drugiej podkreśla swoją podmiotowość w oderwaniu od Stwórcy. Coraz trudniej jest mu zaakceptować prawdę o sobie jako
stworzeniu Boga (por. Rdz 1,27). Nie uznając swego odniesienia do Stwórcy,
traci w ten sposób szansę na spełnienie się w człowieczeństwie. Potwierdził to
już św. Augustyn, kiedy napisał w swoich Wyznaniach: „Stworzyłeś nas bowiem
dla siebie (Boże) i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie”1.
Nieuznanie więc przez człowieka swojej relacyjności względem Stwórcy wywołuje z kolei negatywne konsekwencje w jego życiu. Należy do nich zaliczyć:
skrajny indywidualizm uniemożliwiający mu wręcz nawiązanie relacji osobowych z innymi, subiektywizację wiary oraz ucieczkę przed samotnością, którą
pragnie on najczęściej wypełnić zastępczymi środkami: alkoholem, narkotykami
i rozwiązłością seksualną2.
Podsumowując tę część refleksji, należy stwierdzić, że życie człowieka
w obecnej rzeczywistości jest nacechowane w znacznym stopniu obawami. Obawy
te, choć są dla niego trudne, to jednak stanowią wezwanie. Podjęcie tego wezwania jest dla niego zadaniem do wykonania, jeśli chce wyjść z tej trudnej sytuacji.

1
2

Augustyn św., Wyznania, Warszawa 1982, 5.
Por. H. Wejman, Zbawcza wartość duchowości miłosierdzia, Poznań 1999, 129.
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2. Sprawiedliwość w kontekście stosunków społecznych
W ostatnim czasie ubiegłego stulecia człowiek żywił nadzieję, że na wyjście
z tych obaw i odrodzenie siebie oraz świata dzięki zastosowaniu we wszelkich
ludzkich odniesieniach zasady sprawiedliwości. Uważał on, że sprawiedliwość
rozwiąże te wszystkie niepokoje i właściwie ureguluje relacje pomiędzy nim
jako jednostką a społeczeństwem. Uzasadnienia takiego podejścia do wartości
sprawiedliwości w relacjach społecznych upatrywał w jej naturze. Przedmiotem
bowiem sprawiedliwości jest oddanie człowiekowi tego, co się mu należy. W niej
chodzi – jak napisał swego czasu ks. Karol Wojtyła w swoim Elementarzu etycznym – o rozdzielenie pomiędzy osoby dobra w sposób równy, tzn., aby każdej ze
stron oddać to, co się jej należy, ani mniej, ani więcej3. Jej przedmiotem jest po
prostu traktowanie człowieka w sposób jemu należny. W praktycznym wymiarze
przejawiać się to będzie w niekierowaniu się wobec niego zajmowanym stanowiskiem lub wykonywanym przez niego zajęciem, lecz należnym mu prawem,
czyli oddaniem mu tego, co mu się należy z natury prawa, tj. spełnienie jego
uprawnień. Tak rozumiana sprawiedliwość w każdym swym wymiarze, zarówno tym społecznym, który ma za cel ustalanie słusznych praw i czuwanie nad
ich przestrzeganiem w kontekście dobra wspólnego (ukazywanie powinności
jednostki wobec społeczeństwa i wymaganie, aby były one przez nią realizowane dla rozwoju dobra wspólnego), jak i rozdzielczym, którego przedmiotem
jest określenie porządku w społeczeństwie na drodze rozdzielania pomiędzy
jednostki zadań i korzyści według zasady, jak należy, oraz wymiennym, którego
przedmiotem jest ustalanie, zgodnie z prawem, ładu pomiędzy jednostkami,
niewątpliwie pozostawała w służbie rozwoju osobowego człowieka i sprawiła,
że relacje w społeczeństwie nabierały – można powiedzieć – bardziej ludzkiego
charakteru.
Faktycznie, jej zastosowanie zniwelowało w stosunkach społecznych wiele nieprawidłowości i spowodowało w dużym stopniu zmianę oblicza ziemi,
wprowadzając w życie wielu ludzi pokój. Ale z drugiej strony jej stosowanie
doprowadziło do wielu nadużyć. Samo już doświadczenie życiowe pokazuje, że
skrupulatne kierowanie się zasadą sprawiedliwości w relacjach międzyludzkich staje się często przyczyną innych zniewoleń i czasami większych jeszcze
niesprawiedliwości. Zwrócił na to uwagę już Jan Paweł II, który w encyklice
Dives in misericordia wydanej w 1980 r. napisał: „W imię motywów rzekomej
sprawiedliwości (np. dziejowej czy klasowej) niejednokrotnie niszczy się drugich,
3

K. Wojtyła, Elementarz etyczny, w: J. Hennelowa (red.), Aby Chrystus się nami
posługiwał, Kraków 1979, 172.

Wartość miłosierdzia w budowaniu ludzkich relacji w społeczeństwie

37

zabija, pozbawia wolności, wyzuwa z elementarnych ludzkich praw” (DiM 12).
Te papieskie słowa wskazują na to, że budowanie relacji ludzkich w oparciu jedynie o zasadę sprawiedliwości nie wystarcza. Ona nie jest w stanie, jak wynika
z papieskich słów, uregulować wszystkich ludzkich spraw w sposób właściwy
i zaprowadzić między ludźmi jedność i wzajemne wsparcie.
Niewystarczalność zasady sprawiedliwości stała się zarazem wołaniem
o wzmocnienie jej inną wartością. W wymiarze historycznym ten krok uczynił Jan
Paweł II, który w encyklice Dives in misericordia zaproponował, aby miłosierdzie
uczynić zasadą życia społecznego. Uważał on, że to właśnie miłosierdzie pozwoli
człowiekowi odnaleźć własną godność ponad osobistymi czasami obawami i lękami i odkryć godność drugiego człowieka nawet w jego upadkach, do czego nie
predysponuje sprawiedliwość. Ta myśl Jana Pawła II nie była prekursorska.
W pewnym sensie uprzedził go już ks. Michał Sopoćko, który w swoim Dzienniku
napisał: „Ufność w Miłosierdzie Boże i bezgraniczne poświęcenie mu wszystkich
swoich myśli, słów i uczynków bez cienia szukania siebie będzie naczelną zasadą
mego dalszego życia za pomocą tegoż niezmierzonego miłosierdzia”4. Wprawdzie w tych słowach ks. M. Sopoćko nie wskazał wprost na miłosierdzie jako
fundamentalną zasadę życia społecznego, ale uznając je za naczelną wartość
w relacjach między ludźmi, pośrednio uwypuklił jego społeczny wymiar.
Określenie sytuacji ludzi w obecnej rzeczywistości i ukazanie niewystarczalności zasady sprawiedliwości w budowaniu międzyludzkich relacji, przy jednoczesnym wskazaniu na wartość miłosierdzia w tym względzie, nakazuje podjęcie
sprawy relacji między tymi wartościami w aspekcie społecznych odniesień.
3. Sprawiedliwość i miłosierdzie w aspekcie ludzkich relacji
w społeczeństwie
Podniesienie miłosierdzia do zasady życia społecznego domaga się ustalenia
jego relacji względem sprawiedliwości. To założenie wymaga, z metodycznego
punktu, określenia uprzednio zakresu treściowego obydwu wartości, oczywiście
jedynie w kontekście ludzkich odniesień społecznych.
Jak określił to Jan Paweł II w encyklice Dives in misericordia, miłosierdzie
międzyludzkie w swym najpełniejszym kształcie polega na wydobywaniu dobra
spod wszelkich nawarstwień zła, jakie są w świecie i w człowieku (por. DiM 6).
Wyrasta ono z fascynacji człowiekiem jako ludzką osobą. U podstaw zaś tej fascynacji tkwi ludzka godność, jaką został każdy człowiek obdarowany przez Boga
w akcie stworzenia i w akcie jego odkupienia przez Jezusa Chrystusa. Godność ta
4

Cyt. za: H. Ciereszko, Droga świętości ks. Michała Sopoćki, Kraków 2002, 58-59.
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jest swego rodzaju mocą, zrównującą wszystkich ludzi bez względu na ich rasę,
kolor skóry, światopogląd czy też wyznanie, oraz stanowi podstawę prawa do
żądania od innych najwyższego szacunku. Do zachowania tego prawa przywołuje
człowieka sprawiedliwość, której zadaniem jest przywracanie równości. Stąd
też miłosierdzie jest, można powiedzieć, wcieleniem sprawiedliwości, zaś ona
najpełniej urzeczywistniać się będzie poprzez akty miłości miłosiernej względem
drugiego człowieka. A zatem miłosierdzie pełni w relacjach międzyludzkich
funkcję jednoczącą ludzi przez uzdalnianie ich do okazywania sobie nawzajem
takiej troski i poświęcenia, aby mieć udział w dobru. W istocie chodzi o zainteresowanie się drugim w każdej jego kondycji materialno-duchowej i okazanie mu
pomocy w celu przywrócenia go do pierwotnej godności. Z tego właśnie względu
miłosierdzie nie może nie stanowić podstawowej zasady relacji między ludźmi,
skoro łączy ich to samo źródło i ta sama godność oraz kondycja egzystencjalna5.
Skoro miłosierdzie dotyczy ludzkiej godności, to przewyższa sprawiedliwość. Ale z drugiej strony nie niweluje tej sprawiedliwości, a wręcz przeciwnie,
warunkuje ją z tej właśnie racji, że każdy człowiek ze względu na swą godność
ma prawo do bycia traktowanym sprawiedliwie, czyli na miarę tego, kim jest.
Przykład nieuwzględnienia tej prawidłowości pozostawił brat syna marnotrawnego. On wobec swojego brata marnotrawnego przyjął postawę czystej sprawiedliwości, którą wyraził w żądaniu od niego wpierw rekompensaty za utracone
dobra materialne. Nie potrafił dostrzec w jego nawróceniu tego, co najistotniejsze – ocalonego człowieczeństwa (por. Łk 15,25-32). Swoją postawą pokazał, że
traktowanie drugiego w kategoriach sprawiedliwości, rozumianej literalnie,
prowadzi do zamknięcia się go w sobie. Jedynie okazanie mu miłosierdzia jest
w stanie obudzić w nim nadzieję na poprawę moralną. Z tego wynika, że uznanie
miłosierdzia za zasadę w ludzkich relacjach może zmienić ich charakter.
Komplementarność relacji sprawiedliwości i miłosierdzia, tak mocno lansowana swego czasu przez papieża Jana Pawła II, będzie możliwa tylko wtedy,
gdy wprowadzi się w tę relację ideę przebaczenia. „Ludzki świat może stawać
się «bardziej ludzki» tylko wówczas, gdy – napisał papież w cytowanej już encyklice – we wzajemne stosunki, które kształtują jego moralne oblicze wprowadzimy moment przebaczenia, tak istotny dla Ewangelii. Przebaczenie świadczy
o tym, że w świecie jest obecna miłość potężniejsza niż grzech. Świat, z którego
wyeliminujemy przebaczenie może stać się tylko światem zimnej, bezwzględnej
sprawiedliwości” (DiM 14). Dzięki przebaczeniu, które ma swe źródło w Bogu,
uwidacznia się w relacjach między ludźmi miłość potężniejsza niż grzech. To
poprzez przebaczenie, którego centrum stanowi osoba błądząca, a nie jej błąd,
5

Por. H. Wejman, Zbawcza wartość duchowości miłosierdzia, 138-139.
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który zasługuje na potępienie, zostaje uszanowane człowieczeństwo osoby, której
się przebacza, a zarazem jest ono dowartościowane. Wyeliminowanie przebaczenia z ludzkich odniesień czyni je bezdusznymi, gdyż wierność literze prawa,
tak właściwa dla sprawiedliwości, prowadzi do degeneracji człowieczeństwa.
A zatem wprowadzenie miłosierdzia w ludzkie relacje stwarza szansę na
ukształtowanie ich w duchu prawdziwego braterstwa, którego centrum będzie
Bóg. Budowanie tego braterstwa jest oczywiście możliwe jedynie w Chrystusie,
który oddając życie za człowieka, wciąż dokonuje w mocy Ducha Świętego jego
przemiany w myśleniu i jednoczy go z innymi ludźmi w jedną rodzinę Bożą. Aby
tak się stało, konieczne jest przezwyciężenie wielowiekowego traktowania miłosierdzia jako wartości uzupełniającej sprawiedliwość. Przez wiele lat, a nawet
wieków, akcentowano wierność zasadom sprawiedliwości, a gdy się ona okazywała bezskuteczna w ludzkich relacjach społecznych, wtedy podejmowano akty
miłosierdzia, które najczęściej okazywano potrzebującym w sposób odgórny. Ten
sposób ich świadczenia zamiast przynosić biednym ulgę w potrzebie, stawał się
źródłem kolejnych upokorzeń i rodził w nich przekonanie, że miłosierdzie jest
nieludzkie i uwłacza godności człowieka6.
Podsumowując dotychczasowe refleksje, trzeba stwierdzić, że miłosierdzia
nie można w żadnym wymiarze ludzkiej działalności traktować marginalnie,
lecz winno być uznane za podstawową zasadę życia społecznego. Wszystkie
mechanizmy tego życia zawsze mają być realizowane w ramach uznania dobra
osoby ludzkiej w jej godności i wolności, czyli w jej relacyjności, tj. najpierw do
Boga – Stwórcy, następnie do bliźnich i w końcu do społeczeństwa, w którym
żyje. Spełnienie tego wymogu jest możliwe wówczas, gdy człowiek kieruje się
miłosierdziem. To właśnie ono pozwala mu na odnajdywanie na wzór Boga
Zbawcy człowieczeństwa w najbardziej sponiewieranym bliźnim i umożliwia mu
ratowanie go od zatracenia. Dzięki temu człowiek może zarazem w pełni przeżyć
godność własnego człowieczeństwa. Przykład takiego zatroskania o pełny wymiar
dobra człowieka dała siostra Faustyna Kowalska. Afirmując człowieczeństwo,
poświęciła wszystkie swoje siły i zdolności potrzebującym, aby w duchu miłosierdzia ukazać im wartość życia ludzkiego. Poprzez – jak sama mówiła – miłowanie
Chrystusa i służenie Mu w cierpiących oraz przez rozpoznanie w nich Bożego
obrazu i przywracanie im podobieństwa do Boga stała się wzorem, a zarazem
świadkiem Bożego miłosierdzia, którego współczesny człowiek z upragnieniem
oczekuje (por. Dz. 1695).
6

Zob. J. Majka, Miłosierdzie jako zasada społeczna w świetle encykliki Dives in misericordia, w: S. Grzybek, M. Jaworski (red.), Dives in misericordia. Tekst i komentarz,
Kraków 1981, 181-182.
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4. Wpływ miłosierdzia na tworzenie relacji społecznych
Uznanie miłosierdzia za zasadę stosunków społecznych stwarza ocalające
perspektywy dla humanizacji ludzkich relacji w świecie oraz pobudza ludzi do
wrażliwości na ich środowisko naturalne.
4.1. Humanizacja świata
Miłosierdzie przyczynia się do większej humanizacji świata, którą Jan
Paweł II określił mianem cywilizacji miłości. Strukturę tej cywilizacji tworzy –
według niego – poczwórny prymat w ukierunkowaniu ludzkiego ducha: prymat
etyki przed techniką, osoby przed rzeczą, ducha przed materią i miłosierdzia
przed sprawiedliwością (zob. RH 16; por. KDK 35)7. Istota cywilizacji miłości
polega więc na orientowaniu wszystkich dziedzin ludzkiego życia, wraz z jego
wymiarem politycznym w stronę miłości ewangelicznej i przenikaniu ich nią.
Takie rozumienie cywilizacji miłości sprawia, że człowiek będzie ją w stanie
budować, gdy wprowadzi we wszelkie relacje społeczne miłosierdzie. Za tym
przemawia zarówno prymat miłosierdzia przed sprawiedliwością, który stanowi
istotny człon struktury cywilizacji miłości, jak i niewystarczalność sprawiedliwości społecznej, który nie tylko nie zapewnia tej cywilizacji rozwoju, ale czasami
przez jej legalistyczne stosowanie pogrąża świat w egoizmie i niesprawiedliwości,
czego wyrazem są wojny i prześladowania.
Wartość miłosierdzia w humanizowaniu świata ujawni się w pierwszym
rzędzie w niestosowaniu przez człowieka zasady odwetu. Już św. Paweł Apostoł
pisał do Rzymian: „Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie
w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości,
lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta, Ja
wymierzę zapłatę – mówi Pan – ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm
go. Jeżeli pragnie – napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz
na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,17-21).
Człowiek jest wezwany do czynienia dobra, a nie zła. Do takiego zachowania się
wobec drugiego człowieka, nawet tego upadłego, przynagla miłosierdzie. Kierując się nim w życiu, człowiek wnosi wtedy swój wkład w przezwyciężanie zła
w świecie, a tym samym rozszerza w nim panowanie dobra. Historia dowodzi
skuteczności tej metody w różnych sytuacjach konfliktowych, tak w rodzinie,
jak i w narodzie, oraz między narodami. Chyba najbardziej wyrazistym potwierdzeniem skuteczności tej zasady we współczesnej historii Kościoła jest posta7

Por. A. Nossol, Ku cywilizacji miłości, Opole 1984, 14-15.
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wa ks. Jerzego Popiełuszki. To on, kierując się w swojej posłudze kapłańskiej
powyższą zasadą Apostoła Narodów („nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem
zwyciężaj”), słabych umacniał w wierze, prześladowanych utwierdzał w męstwie,
a błądzącym i prześladującym wskazał drogę do Prawdy i Dobra. Ostatecznie on
zwyciężył, czego wyrazem było jego wyniesienie do chwały ołtarzy, a nie tych,
którzy go prześladowali.
We współczesnym świecie obserwujemy szybki rozwój materialny ludzi
i społeczeństw, który, pomimo pozytywów, wprowadza wielu ludzi w ubóstwo,
z tej racji, iż nie nadążają za zmianami ekonomicznymi. W tym wymiarze miłosierdzie, które z istoty swej jest nastawione na niwelowanie nędzy, mobilizuje
człowieka do stawiania czoła tym nieprawidłowościom i roztaczania przed tymi
ludźmi perspektywy rozwoju.
Podstawową komórką społeczną jest rodzina, w której człowiek przychodzi
na ten świat i kształtuje swoje człowieczeństwo. Od jej poziomu duchowego zależy
przyszłość ludzkości i dlatego powinna ona być otoczona szczególną opieką ze
strony każdej społeczności, tak narodowej, jak i międzynarodowej. Swoją rację
bytu rodzina legitymuje służbą godności człowieka. Im bardziej więc będzie zakotwiczona w Bogu i pozostanie w służbie Jego miłości miłosiernej, tym bardziej
będzie stała na straży człowieczeństwa osoby ludzkiej i jego religijno-humanistycznych wartości. Można powiedzieć, że proporcjonalnie do życia i kierowania
się przez rodzinę duchowością miłosierdzia, wzrasta jej służba człowiekowi,
a z kolei poszanowanie duchowości rodziny przez naród i jego władze pogłębia
cywilizację miłości w świecie. Właśnie rodzina ma zawsze stanowić kryterium
wielkości narodu, jak godność człowieka stanowi miarę cywilizacji. Przed rządzącymi zatem stoi zadanie tworzenia odpowiednich warunków kulturalnych
i wychowawczych, aby godność osoby ludzkiej była uszanowana i podnoszona
przez właściwą formację intelektualną i duchową ich obywateli. Metody i środki
tej działalności winny uwzględniać ludzkie możliwości i pozostawać w służbie
prawdy o człowieku, który odnajduje siebie w pełni w tajemnicy odkupienia
przez Chrystusa będącego wyrazem Jego miłosierdzia. Gdy tak głęboko będzie
postrzegane życie człowieka przez systemy wychowawcze i struktury polityczne,
to dopiero wtedy spełnią swoje zadanie.
Szerząca się we współczesnej rzeczywistości ideologia ateistyczna pogrąża
wielu ludzi w obojętności religijnej. Uzasadnia to konieczność przepowiadania
prawdy o Bogu, który jest w stanie wyzwolić go z wszelkich zniewoleń pod
warunkiem, że on zaufa Jego miłosierdziu. Prawidłowość tę przypomniała już
siostra Faustyna w słowach objawienia danych jej przez Chrystusa: „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do Miłosierdzia
Mojego” (Dz. 300). Z kolei Jan Paweł II wskazał na potrzebę modlitwy, którą
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tym żarliwiej trzeba zanosić do Boga, im bardziej wzrasta w świecie oddalanie
się od Niego. „W żadnym okresie dziejów – a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz – napisał w Dives in misericordia – Kościół nie może zapomnieć
o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła,
jakie ciąży nad ludzkością, i jakie jej zagraża. Im bardziej świadomość ludzka,
ulegając sekularyzacji, traci poczucie sensu samego słowa «miłosierdzie» – im
bardziej oddalając się od Boga oddala się od tajemnicy miłosierdzia – tym
bardziej Kościół ma prawo i obowiązek odwoływać się do Boga miłosierdzia
«wołaniem wielkim»” (DiM 15). To właśnie w modlitwie człowiek wyraża swoją
troskę o zachowanie dobra każdego człowieka, nawet tego wrogo nastawionego
do Boga i jest w stanie przezwyciężyć potęgę zła.
W podsumowaniu tej części refleksji trzeba podkreślić, że opowiadanie się
człowieka po stronie miłosierdzia, w którą wpisana jest zasada zwyciężania
zła dobrem na podobieństwo Chrystusa, stanowi doskonały przyczynek do
humanizacji świata. To poprzez zastosowanie tej zasady w ludzkich relacjach
społecznych człowiek będzie akceptowany w swojej godności, a nie dominowany
przez innych i będzie w stanie czuć swoją wartość jako osoba, a w efekcie tego
będzie w stanie nieść miłosierdzie innym.
4.2. Poszanowanie środowiska naturalnego
Kierowanie się przez człowieka miłosierdziem ujawnia się także w jego
wrażliwości ekologicznej. Skoro miłosierdzie oznacza styl bycia wobec Boga objawionego przez Chrystusa w Duchu Świętym i otwartość w tym duchu na drugiego
człowieka, to już z samej jego definicji wynika, iż znajduje się ono u podstawy
postawy ekologicznej. Właśnie miłosierdzie pomaga człowiekowi odkryć prawdę
o środowisku naturalnym jako miejscu egzystencji i rozwoju ludzkości. Prawda
ta ujawnia swą głębię zarówno w odniesieniu do Stwórcy, jak i do człowieka.
Pominięcie tych odniesień godzi nie tylko w tożsamość świata przyrody, ale także
w relację człowieka do niej. Myśl ta znalazła swoje zogniskowanie w stwierdzeniu
siostry Faustyny: „O Boże, jak hojnie rozlane jest miłosierdzie Twoje, a wszystko
to uczyniłeś dla człowieka. Jak bardzo musisz kochać tego człowieka. Wszędzie
widzę ślady Twej ręki i pieczęć Twego miłosierdzia, które otacza wszystko, co
jest stworzone. O mój Stwórco najlitościwszy, pragnę Ci złożyć cześć w imieniu
tych wszystkich stworzeń i tworów bezdusznych” (Dz. 1749).
Wartość miłosierdzia w rozwoju postawy ekologicznej człowieka zaznacza
się już na płaszczyźnie motywacyjnej. W miarę kierowania się przez niego miłosierdziem wzrasta w nim stopień motywacji, a to z kolei ma przełożenie na
jego panowanie nad sobą. Inaczej mówiąc, gdy człowiek poddaje się miłosierdziu Boga, wyrzuca z siebie wszelkie nieuporządkowania i staje się jakościowo
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innym człowiekiem. A skoro egzystuje w środowisku naturalnym, to będąc tak
duchowo odrodzonym, nie może nie odciskać na nim piętna swojej przemiany. To
odciskanie piętna będzie polegać na uznaniu przez niego praw przyrody i ich respektowaniu w codziennych działaniach. W ten sposób stanie się on rzecznikiem
świata przyrody i zarazem włączy się w hymn uwielbienia Stwórcy. To o takiej
postawie człowieka wobec środowiska naturalnego myślał św. Paweł, kiedy
napisał: „Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych.
Ono bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na
Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli
zepsucia, by uczestniczyć w wolności i w chwale dzieci Bożych” (Rz 8,19-21).
Kierowanie się miłosierdziem ze strony ludzi stanowi także dla innych
wezwanie do traktowania świata jako stworzenia Bożego. Wielu spośród ludzi
doby obecnej postrzega środowisko naturalne jako źródło dochodu. Patrzą na nie
jako miejsce uzyskania materialnych zysków, a nie jako przestrzeń duchowej
odnowy i zawiązywania więzi wspólnotowych. W takim podejściu zapomina się
o fundamentalnej prawdzie, że człowiek nie jest panem świata stworzonego,
lecz jedynie jego dzierżawcą. W tym kontekście ujawnia się potrzeba silnego
i wyraźnego akcentowania autonomii rzeczywistości ziemskiej w duchu wskazań
Soboru Watykańskiego II wyrażonych w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele
w świecie współczesnym (por. KDK 36) oraz podjęcie działań w zakresie uwrażliwiania ludzi na piękno świata stworzonego.
Podsumowując tę część analiz, należy stwierdzić, że kierowanie się przez
człowieka miłosierdziem nie pozostaje bez wpływu na jego humanizowanie świata i budzenie wśród ludzi wrażliwości ekologicznej. To właśnie dzięki postawie
miłosierdzia człowiek będzie w stanie budować świat bardziej ludzki i będzie
otwierał swe serce i innych na prawdę o świecie przyrody, za co ona będzie mu
się odpłacać swoistą mową w postaci niezłomnego pasma gór, nieprzeniknionego
piękna puszczy, przeźroczystej tafli wody jeziora, nieokiełznanego szumu oceanu
czy melancholijnego zachodu lub radosnego wschodu słońca. To wszystko będzie
on w stanie zrozumieć i zrealizować wtedy, gdy będzie kierował się w swych
wyborach i działaniu zasadą miłosierdzia.
		Zakończenie
Celem refleksji w niniejszym przedłożeniu było ukazanie wartości miłosierdzia w kształtowaniu relacji ludzkich w społeczeństwie. Badania przeprowadzono
w czterech etapach, które odpowiadają poszczególnym paragrafom.
W pierwszym etapie nakreślono stan ludzkiej egzystencji w obecnej rzeczywistości. W efekcie refleksji stwierdzono, że życie ludzi nacechowane jest
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paradoksami. Z jednej strony wielu z nich doświadcza pomyślności, a z drugiej
inni cierpią niedostatek i nędzę. Ten stan staje się, jak stwierdzono w analizach,
wołaniem o rozwiązanie problemu. Rozstrzygnięcia tego problemu szukano, jak
pokazały analizy materiałów źródłowych, w zastosowaniu zasady sprawiedliwości. Jej stosowanie na przestrzeni wieków okazało się, jak wykazano w analizach, niewystarczające. Potwierdził to już Jan Paweł II, który w encyklice
Dives in misericordia wprost napisał, że sprawiedliwość nie tylko nie rozwiązuje
wielu ludzkich problemów, ale niekiedy tworzy jeszcze głębsze (por. DiM 12).
Dlatego papież zaproponował w tejże encyklice wprowadzenie w relacje społeczne zasady miłosierdzia. Zachowując reguły metodologii, podjęto z tego tytułu
najpierw refleksję nad istotą miłosierdzia, aby w końcu ukazać jego relację do
sprawiedliwości w ich społecznych odniesieniach. Analizy w tym względzie
pozwoliły na wyrażenie zasadnego wniosku, że miłosierdzie jako wartość zmierzająca w swej istocie do wydobywania dobra spod nawarstwień zła, jakie tkwią
w świecie i w człowieku, stanowi wezwanie dla sprawiedliwości i nie można jej
w praktyce ludzkiego życia odłączać od niej. Miłosierdzie i sprawiedliwość są ze
sobą powiązane. Ich oddziaływanie na siebie nawzajem zostało uwidocznione
w przedostatnim paragrafie przedłożenia. Efektem analiz w tym względzie było
stwierdzenie, że miłosierdzie jest wręcz nakazem sprawiedliwości. W ostatnim
etapie analiz skupiono uwagę na wartości miłosierdzia w budowaniu ludzkich
relacji w społeczeństwie. Znaczenie miłosierdzia w tworzeniu właściwych relacji społecznych jest bezdyskusyjne. Jego rola ujawnia się w pierwszym rzędzie
w tym, że przez akcentowanie ludzkiej godności, mimo niegodnego zachowania
jego podmiotu i gotowości do okazania mu przebaczenia, mimo jego nieprawości, pozwala nadać wszystkim relacjom społecznym podmiotowego charakteru.
Oprócz tego miłosierdzie z jednej strony umożliwia budowanie świata bardziej
ludzkiego, czyli takiego, w którym człowiek jest wrażliwy na drugiego, a szczególnie tego, który znajduje się w jakiejkolwiek potrzebie, a z drugiej przyczynia
się do głębszego uszanowania przez niego świata przyrody jako jego naturalnego
środowiska życia.
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Summary
THE VALUE OF MERCY IN BUILDING HUMAN RELATIONS IN SOCIETY
It has to be stressed that man’s choice in favour of mercy, fully revealed in Christ, is
particularly conducive to solving everyday life problems and building the civilisation of
love in the world where a human being will no longer fall victim to the domination of one
over another, but s/he will be accepted in his / her unique dignity and capability of doing the
works of mercy for others. Clearly, the recognition of mercy as a basis for shaping intra- and
interpersonal social relationships provides an opportunity for enriching human existence in
both its individual and communal dimension and paves the way for the hopeful prospect of
people living in peace and cooperation.

Key words: the Divine Mercy, the human mercy, faith, trust, social relationships.
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Jak afirmować milczenie Boga?
Dzieje pojedynczego człowieka i całej ludzkości skłaniają często do rozważań
o istniejących więzach lub ich braku między Stwórcą a stworzeniem. A ponieważ
chodzi tu o spotkanie jedyne w swoim rodzaju, które ze względu na przymiot
wiary przewyższa jakość każdego innego spotkania, tym większym staje się ono
dla nas wyzwaniem. Nieodłączność kryterium wiary w relacji osoby ludzkiej
z Bogiem posiada paradoksalnie dwojaki wydźwięk, a więc pozytywny i negatywny. Dzięki wierze zdobywamy więcej pewności, odwagi i radości w rozpoznaniu
sensu żywego odniesienia do Boga. Pogłębiamy swoje spojrzenie na rzeczywistość
doczesną i rolę człowieka w kształtowaniu siebie i świata. Ale niejednokrotnie
przychodzi nam także zmierzyć się z bezradnością, bezsilnością i rozczarowaniem
z powodu afirmacji obecności Boga wynikającej z wiary. Dokładnie mówiąc,
z Jego milczeniem w sytuacjach wzmożonego wołania, oczekiwania i nadziei
na interwencję czy tym bardziej pomoc. Zwłaszcza wtedy, gdy dramat albo
nieszczęście ludzkie zaczyna się przedłużać, to milczenie Boga staje się prawie
nieznośne i prowadzi niekiedy do zwątpienia w Jego istnienie i Jego miłość do
człowieka. Jednak nawet takie doświadczenie, które wydaje się być sprzeczne
z samą intencją Boga, ponadto może być odczytywane jako znak Jego nieobecności
wśród ludzi, nie jest w stanie wpłynąć na powszechne poczucie obecności Boga
w każdym czasie i przestrzeni. Bo ona jest niezmienna, pełna i nieograniczona,
choć pozostaje także niepojęta, nieuchwytna i nieprzenikniona.
„Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno” (1 Kor 13,12). Jest to niemal
jednakowo trudne do udźwignięcia zarówno przez wierzących, jak i niewierzących. Ponieważ jedni i drudzy, choć na innym poziomie swej ufności, muszą
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zmagać się z pewnym pozorem, który przekracza ich możliwości poznania. Wiara
niekiedy jeszcze bardziej oddala i zniechęca wobec niejasności, która wiąże się
z milczeniem Boga. Na szczęście z milczenia Boga emanuje również taka moc,
która potrafi pokonać opór rozumu i woli człowieka oraz otworzyć jego oczy
i serce na prawdziwą obecność Boga w świecie. Dla chrześcijan pocieszającym
pozostaje jeszcze ten fakt, iż osobowe spotkanie z Chrystusem może się odbywać
bez słów i gotowych formuł doktrynalnych. Czyli w oparciu o milczenie, które
stanowi rodzaj naśladowania „postawy” Boga i rozeznawania w pokorze Jego
wszechogarniającej woli.
1. Dlaczego Bóg milczy?
Misterium milczenia Boga należy nieodłącznie do Jego pełni i wieczności,
a zarazem staje się jedynym w swoim rodzaju znakiem dla człowieka i świata.
Jest to przymiot, który pozostaje poza zasięgiem naszej wyobraźni i naszego
dowodzenia. Dlatego zachowuje niezmiennie głęboką wymowę i pedagogiczny
charakter oddziaływania. Bóg jednak nie uczynił swego milczenia przestrzenią
całkowicie zamykającą dostęp do Niego, lecz wskazał tylko na brak dążenia do
narzucania swojej obecności. On swoim objawieniem się światu zaprzeczył, iż
jest Bogiem milczącym i oddalonym. A ujawniając swój głos, wyszedł naprzeciw
człowiekowi, wzywając go jednocześnie do nawiązania relacji. Jego głos trzeba
chcieć usłyszeć i nadać mu odpowiednie znaczenie we własnym życiu.
Najważniejsze nie przejść wobec niego obojętnie czy też zakryć swój słuch
na brzmienie żywego głosu Boga. Jedynie otwarcie na ów głos może pokonać
w nas opór przed milczeniem Boga jako przeszkodą w spotkaniu z Nim. „Oto
stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego
i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3,20).
To Jego milczenie stanowi rodzaj „zasłony” niezbędnej do zachowania
całkowitej suwerenności i dyskrecji, czego również pragnie każdy człowiek i co
jest wpisane w naturę jego osobowej samorealizacji. Przecież stan ludzkiego
wnętrza nie tylko nie może być wyrażony na zewnątrz, ale nawet nie podlegać
jakiemukolwiek doczesnemu zawładnięciu. Bo jest to coś, co zostało przypisane
i należy wyłącznie do jednostki oraz domaga się intymności. W tym przejawia
się prawdziwa godność osoby i prawo do bytowania w nieprzeniknionym wymiarze wewnętrznym. Z milczenia wyłania się także głębia i nieograniczoność,
które stają się motywem poszukiwania i wzajemności. Chodzi o poszukiwanie
wyższych wartości i odwzajemnianie w miłości. Tej interpretacji szczególny ton
nadaje teologia wschodnia, która w milczeniu Boga stara się dostrzegać Jego
łaskawość i miłość. Uznając tym samym, że milczenie Boga nie stanowi pustej
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idei, lecz formę dynamicznego otwarcia na swoje stworzenie. To zaś umacnia
u ludzi wierzących przekonanie, że Bóg, nie ustając w objawieniu i dawaniu się,
uwalnia nas od iluzji swego milczenia.
Aby w pełni zaakceptować tę rzeczywistość, trzeba samemu przyjąć należytą
postawę milczenia, w której zawiera się istotny impuls rozwoju wiary osobowej.
Oznacza to odmowę dociekania za wszelką cenę sensu lub irracjonalności milczenia Boga. Choć określona logika myślenia i postępowania raczej nie przekonuje
człowieka niewierzącego, to pozostaje wystarczająco sugestywna dla tych, którzy
z wiary czerpią poczucie pewności o działaniu Boga. Z Biblii wypływa daleko
idące pouczenie o powściągliwości i umiarze w domaganiu się wyjaśnienia planu
oraz intencji Boga. „Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze
powodziło…, jak ci przyrzekł Pan…” (Pwt 6,3). W Nowym Testamencie nie mniej
znaczącą pozostaje scena niepojętego milczenia Boga podczas przebywania Chrystusa na krzyżu: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Mt 27,46). Przy
czym działo się to wówczas, kiedy los Zbawiciela pozostawał w „rękach ludzi”,
a Ojciec postanowił nie ingerować w ich wolną wolę, dając swoim milczeniem
„przyzwolenie” na obłędną decyzję względem Chrystusa. Ale i sam Jezus stał
się tu najwyższym wzorem pokornego i ufnego sługi wobec milczenia Ojca, wypowiadając: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam Ducha mego” (Łk 23,46).
Bóg, pozostając Twórcą naszej wolności, nigdy nas nie zniewala ani nie
ogranicza w wyrażeniu poprzez tę wolność. On przemawia do nas jako miłujący
Ojciec, a zarazem wzywa i pociąga przez miłość. Dzięki temu staje się bardziej
oczywiste, jak głosiła Maria Skobcowa1, że ustanowiona miłość do świata i do
stworzenia nie neguje i nie przeczy miłości do Stwórcy2. Jest to ze strony Boga
najbardziej właściwa forma oddziaływania na ludzką wolność, bez narzucania
i przymuszania do pójścia za Nim. Natomiast przyjęcie Jego wezwania może
się dokonać w milczącej zgodzie człowieka. Jeśli jednak, powiedział Izaak
Syryjczyk (ur. ok. 640), „cokolwiek, co jest uważane, że zostało uczynione dla
Boga, przeszkadza twojemu milczeniu, kieruje oko twoje ku światu, sprowadza
1

2

Urodzona 20 grudnia 1891 roku w Rydze jako Jelizawieta Pilenko, w zamożnej rodzinie szlacheckiej, w 1924 roku była zmuszona wyemigrować do Francji. W Paryżu
zaangażowała się głęboko w działalność społeczno-charytatywną na rzecz ubogich
uchodźców z Rosji. Jednocześnie stała się zagorzałą inspiratorką krzewienia wartości kulturowych i religijnych wśród swojej grupy mniejszościowej. W 1932 roku
Skobcowa złożyła śluby zakonne, przyjmując na cześć Marii Egipcjanki imię zakonne
Maria. 31 marca 1945 roku Matka Maria Skobcova zginęła w komorze gazowej
w Ravensbrück. W 2004 roku Synod Ekumenicznego Patriarchatu Konstantypolitańskiego ogłosił ją świętą.
Jak lód jest jego duch, jak kamień – serce… Religia·Filozofia·Polityka, przekł. z j. rosyjskiego, redakcja i opracowanie G. Ojcewicz, (wersja PDF), Szczytno 2017, 65.
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na ciebie troski, to zaćmiewa w tobie pamięć o Bogu, przerywa modlitwy twoje,
wywołuje w tobie trwogę i niepokój myśli, sprawia, że przestajesz się zajmować
oddawaniem Bogu czci, pozostawiasz tę broń, wybawiającą od bujania rozumu
w obłokach, osłabia ostrożność twoją, powoduje, że, będąc dotąd związany,
zaczynasz chodzić wolno i wybrawszy samotność w miejscu ustronnym, powracasz do towarzystwa ludzi, budzi w tobie uśpione namiętności, pozwala tłumić
twoje uczucia, uwalnia wstrzemięźliwość uczuć twoich, wskrzesza dla świata
ciebie, któryś umarł był dla świata, odciągając od anielskiego działania, o które
wyłącznie się troszczysz, sprowadza ciebie i ustawia po stronie świeckich – to
niech przepadnie taka prawda”3. Ci, którzy burzą się w sprawie milczenia z powodu omotania miłością do świata, nie zdołają wyjść z jego rąk, dopóki świat
nie pozbawi ich życia4.
2. Zniekształcony obraz relacji
Wizja relacji człowieka z Bogiem oraz samego wyobrażenia Boga jest narażona ze swej natury na ludzką jednostronność i historyczne zniekształcenie,
dlatego nie może być doskonała. Przekonują o tym liczne przykłady, także ze
strony Kościoła, ukazywania obrazu i potęgi Boga o przymiotach absolutnie doczesnego władcy, czyli takiego, który jest nastawiony na rozliczanie i rozprawia
się z poddanym ludem ze względu na swoje panowanie. Wiele o tym świadczą
choćby różnego rodzaju negatywne wzorce z okresu średniowiecza, kiedy to dość
często posługiwano się obrazem Boga bardzo groźnego i surowego5, ponadto
pełniącego funkcję bezwzględnego rządcy ludzkiego porządku praw, wartości
i harmonii społecznej, czym deformowano w prosty sposób ideę i pojęcie Boga,
ale także poddawano ogromnej próbie wiarę ludzi Kościoła oraz całkowicie
zniechęcano osoby pozostające poza Kościołem. Rzeczywistość ta przyczyniła się
do rozwoju skażonej mentalności o Bogu niechętnym człowiekowi, a zarazem
w swoim milczeniu skorym do wymierzenia kary i potępienia.
Jest to swoista przestroga, aby nie postępować w ten sposób i nie sięgać po
środki zniekształcające prawdziwe oblicze Boga. Każde wyolbrzymianie surowości Boga, czy zresztą ludzkiego grzechu lub winy, w konsekwencji prowadzi do
zerwania relacji z Nim. Tutaj rzecz nie polega bynajmniej na umniejszaniu ludzkiego grzechu albo odrzucaniu poczucia winy, gdyż to nie mieści się w kategoriach
chrześcijańskiej uczciwości. Należy jednak unikać skrajnych interpretacji, które
3
4
5

Cyt. za: Jak lód jest jego duch, jak kamień – serce… Religia·Filozofia·Polityka, 72-73.
Tamże, 73.
Por. J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII w.,
Warszawa 1994, 10-12.
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w ostateczności mogą zaciemniać prawdę o Bożym przebaczeniu i miłosierdziu.
Wydaje się, że największymi poszkodowanymi w wyniku egoistycznego stosunku do wiary stają się ateiści, którzy negują istnienie Boga w oparciu o błędne
wyobrażenia. Podobnie można powiedzieć o tych, którzy w pewnym momencie
doświadczenia wiary napotykają na jakąś przeszkodę i odrzucają całkowicie
Boga. Jakkolwiek obydwa te przypadki są inne i nie mogą być w jednakowy
sposób traktowane ani porównywane, jednak wyłania się z nich pewne wskazanie dla wszystkich pozostających w oddziaływaniu wiary, że nasze wyobrażenie
Boga wymaga ciągłej refleksji i oczyszczenia.
Fałszywe wyobrażenie Boga wraz z Jego milczeniem prowadzi do podważenia relacji, a następnie do buntu przeciwko Niemu. Tymczasem, jak podkreśla
Hryhorij Skoworoda6, w człowieku jest zakorzeniona potrzeba podążania ku Bogu
przez odnalezienie Prawdy, przy czym jest ona dostępna w procesie poznawania
siebie. Jego konsekwencją pozostaje doświadczenie szczęśliwości w mistycznym
zjednoczeniu z Absolutem7, które osiąga się w milczeniu. Tenże Skoworoda
dostrzega w ludzkim świecie niejako dwa światy wzajemnie się dopełniające,
ale także wykluczające. Już teraz w naszym świecie widzialnym mieści się cała
niewidzialność, czyli wieczność w rozkładzie, życie w śmierci, światłość w mroku, w nieprawdzie prawda, w płaczu radość, w rozpaczy nadzieja, a w rozgłosie
milczenie8. Obecnie jednak nikt nie znajdzie takiego stanu, gdzie gorzkość ze
słodkością nie byłyby zmieszane, gdyż słodycz jest nagrodą gorzkości, a gorzkość
zawiera w sobie słodycz9. Można jedynie próbować łagodzić ostrość kontrastu
między nimi, lecz nigdy nie znieść poczucia różnicy. Tak samo zresztą, jak między
widzialnością a niewidzialnością czy mową a milczeniem.
Ponadczasowym wyzwaniem doktryny teologicznej jest zatem tworzenie
takiego wyobrażenia Boga, które nie będzie wypaczać ani zakłócać relacji z Nim,
6

7

8

9

Skoworoda urodził się w 1722 roku w Czornuchach pod Łubniami na Lewobrzeżnej
Ukrainie, wówczas w Imperium Rosyjskim. Jako filozof, poeta i kompozytor wsławił
się wyjątkowym stylem życia wędrowniczego, który można nazwać kontemplacyjno-medytacyjny. Do tego najbardziej upodobał sobie wędrówki po Ukrainie w ubogim
stroju, z hebrajską Biblią, fletem i rękopisami własnych utworów, bajek i pieśni.
Przemierzając pieszo dalekie odległości, zatrzymywał się często po wsiach i miastach, aby na przycerkiewnych placach czy jarmarkach dzielić się z ludźmi własną
filozoficzną wizją świata oraz wrażliwością estetyczną. Zmarł 9 listopada 1794 roku
i został pochowany we wsi Skoworodynika (obwód charkowski).
Por. D. Filipowicz, Rozmowa o duchowym świecie Hryhorija Skoworody. Filozofia –
Teologia – Mistyka, Kraków 2012, 243-245.
Г. Сковорода, Книжечка называемая Silenus Alcibiadis, w: Повне зібрання творів
у двох томах, t. 2, Київ 1973, 14.
Г. Сковорода, Разгавор, называемый алфавит, или букварь мира, w: Повне
зібрання творів у двох томах, t. 1, Київ 1973, 441.
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w żadnym razie nie instrumentalizować idei Boga ze względu na praktykę religijną. Myśl teologiczna powinna nieustannie wspierać wrażliwość chrześcijan
w przedmiocie ich relacji z Bogiem. Także dlatego, aby nie szukali dla siebie
wymówek i dróg negacji z powodu Jego milczenia, gdyż odstąpienie od relacji
z Nim staje się zwykle punktem wyjścia do znalezienia zastępczej formy religii,
co w wymiarze chrześcijańskiego doskonalenia trzeba określić jako niezdolność
do zawierzenia względem wyższej wartości, znajdującej się poza człowiekiem
i tym światem.
3. Niedostatek ludzkiej wrażliwości
Trzeba pamiętać, że tradycyjne pojmowanie Boga znacznie częściej napotyka na niezrozumienie i sprzeciw niż akceptację u ludzi poszukujących trafnych
odpowiedzi na trudne pytania życiowe, w tym pytania nie tylko dotyczące wiary,
ale i wielu zawiłości pojedynczego losu człowieka. Wiąże się to w swoisty sposób
z pomniejszoną tolerancją przed pozostaniem bez całkowitej pewności o rozwikłanie dylematów charakteru osobistego lub społecznego. Kojarzonych najczęściej ze
wspomnianym już nieszczęściem, cierpieniem i złem, które symbolizują rozbicie
i dezintegrację, a które z łatwością przypisuje się milczeniu, niewrażliwości
i obojętności Boga. W tym kontekście dla osoby ludzkiej i świata pozostaje wciąż
wielce intrygującym problem cierpienia, lecz postrzegany w kategoriach realnego
absurdu i niedorzeczności. Wszakże cierpienie jawi się często jako zaprzeczenie
radości i szczęśliwości oraz posiada swoje źródło w niedoskonałości. Tyle że ta
niedoskonałość musi także w jakimś sensie „dotykać” Boga. Dokładnie chodzi
o Jego współcierpienie wraz ze swoim stworzeniem.
Traktując rzecz poważnie, należy się wystrzegać, aby rzeczywistego zmysłu współcierpienia Boga nie przyozdabiać nigdy mitycznymi barwami, gdyż
takie tendencje w historii również się pojawiały i najczęściej wpływały bardzo niekorzystnie na ogólną interpretację tego zjawiska. Dla całościowej wizji
chrześcijaństwa niezrównanym znakiem i zarazem odpowiedzią w przedmiocie
współcierpienia Boga jest nade wszystko tajemnica Chrystusowego Krzyża. Jego
Misterium ujawnia światu pełne oblicze Boga, otwartego w jednakowym stopniu
na cierpienie i miłość, z całą pewnością nieobojętnego na los ukrzyżowanego Syna.
„Śmierć Chrystusa na krzyżu, Jedynego Bezgrzesznego, jest sądem Chrystusa
nad nieubłaganą logiką wszechświata. On Jeden pozostawiony przez miłosierdzie Boże, właśnie po to, by nikt oprócz Niego nie został pozostawiony i nie mógł
szemrać”10. Największą ułomnością naszego postrzegania wydarzenia Krzyża
10

Jak lód jest jego duch, jak kamień – serce, 312.
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jest umniejszanie albo niekiedy wręcz negowanie wrażliwości Boga na cierpienie,
co w istocie oddala nie tylko od samego Krzyża, ale i tajemnicy współcierpienia
Boga. W żaden sposób nie koresponduje z tym, o czym pragnęli donieść ludzkości
prorocy. „…albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebie jestem
Ja – Święty, i nie przychodzę, żeby zatracać” (Oz 11,9).
Na formowanie się odpowiedniej wrażliwości względem idei współcierpienia
Boga w tradycji chrześcijańskiej duży wpływ wywarł, jak zauważa prawosławny
teolog P. Evdokimov, obiektywny stosunek poszczególnych nurtów teologicznych
względem ekonomii zbawienia, gdzie Krzyż pozostaje w centrum, choć Jego
koncepcja doktrynalna przyjmuje pewne zróżnicowanie. Przykładem najbardziej
znaczącym jest zachodnia i wschodnia intuicja oraz kult Krzyża. O ile w świadomości zachodniej, głównie łacińskiej, Krzyż utożsamiany jest z cierpieniem
ludzkiej natury Chrystusa, o tyle w świadomości wschodniej Jego przeznaczenie
posiada nieco inne ukierunkowanie. Tutaj zasadnicza intencja uznania tajemnicy
Krzyża w przekroju dogmatycznym zatrzymuje się w bojaźni u progu apofazji
przed niewypowiedzianą tajemnicą cierpiącego Boga11. Dlatego w dziejach sztuki
sakralnej, według Jerzego Nowosielskiego, ten centralny symbol chrześcijaństwa oznacza apogeum aspiracji humanistycznych12. „To wyobrażenie oczyszcza
i przetwarza naszą zmysłowość… Oczyszcza, ale nie niszczy. ....Malowidło to
pokazuje, jak cierpienie i tortura ciała ludzkiego przemienia się w pełen grozy
i tajemnicy obraz chwały boskiej. I tak uleczone zostaje rozdarcie naszej własnej
świadomości, uciszone bestie drzemiące w jej podziemiach, odzyskuje sens nasze
życie śmiertelne, skoro widzimy, jak Duch Święty – świadek męki Chrystusa –
przemienia w chwałę ciała nieśmiertelnego”13.
Zdolność Boga do współcierpienia, okrytego głęboką tajemnicą, nie tworzy
jakiejkolwiek podstawy do podważenia Jego doskonałości. Jeśli w ludzkim
rozumieniu cierpienie jest ograniczeniem pochodzącym niejako z zewnątrz, to
jeszcze nie powód do stosowania podobnego wzorca myślenia wobec Boga. Cierpienie człowieka posiada różne wymiary, nasilenie i częstotliwość, lecz nie może
być odpowiednikiem cierpienia Boga, gdyż Bóg cierpi inaczej, co nie zaprzecza
Jego współodczuwaniu wraz z człowiekiem. Tylko że ludzka wrażliwość na tę
solidarność Boga z nami jest wciąż niedostatnia i niedojrzała, jak też na prawdę,
że „cierpienie zostało pokonane w swojej wiecznej projekcji, lecz pozostaje jako
doświadczenie ludzkiego życia”14.
11

12
13
14

E. Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 1964, 247-248; por. J. Klinger, O istocie
prawosławia, Warszawa 1983, 316.
Por. J. Nowosielski, Inność prawosławia, Białystok 1998, 164.
Tamże, 163.
Jak lód jest jego duch, jak kamień – serce, 312.
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4. Szukanie prawdziwego szczęścia
Chrześcijanie są z istoty swej umocnieni nadzieją w zbawczy sens śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa. Dzięki temu pozyskują wewnętrzną motywację
do przezwyciężania poczucia wszelkiej daremności, a nawet upadku czy nieszczęścia. W całej tej wizji bycia poniekąd wyzwolonym od koszmarów doczesności
zawiera się jeszcze jedno niezwykle ważne pouczenie natury ogólnej. Jakkolwiek wypływa ono z cnoty nadziei, to unaocznia jej niezrównane oddziaływanie
na ludzką zdolność oparcia się rozczarowaniu i przygnębieniu codziennością.
A w razie ich odczucia mężnego znoszenia i wyznania jako doświadczenia przeobrażającego osobistą przyszłość. W zmaganiu tym możemy liczyć na Boga,
który w milczeniu ogarnia nas swoim wsparciem, jak niegdyś ogarnął biblijnego
Hioba i pozwolił mu pojąć, że w cierpieniu nie był pozostawiony sobie samemu.
„Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem, stąd odwołuję,
co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele” (Hi 42,5). Ostatecznie tenże
Hiob przekonał się, że gorycz bezsensu mógł znosić i przezwyciężyć jedynie
z pomocą kogoś drugiego. To jego obecność, choć ukryta i owiana milczeniem,
stanowiła odzyskanie nadziei w głębszy sens przyzywania tego drugiego i na
końcu ujrzenia Oblicza Niewidzialnego.
Współcześnie kładzie się duży nacisk na prawo człowieka do samourzeczywistnienia poprzez intensywne doświadczenie radości i samozadowolenia.
Natomiast droga do osiągnięcia tego celu powinna prowadzić przez samoizolację
i wyobcowanie względem niebezpieczeństw pochodzenia zewnętrznego, przede
wszystkim tych, które wiążą się ze spotkaniem i komunikacją z drugim człowiekiem, co w istocie oznacza brak przyjaznego nastawienia albo w skrajnym
przypadku całkowitą utratę zaufania wobec partnerskich relacji. Tymczasem
każda taka postawa już w swoim zarodku niweczy możliwość prawidłowej samorealizacji osoby. Kto pragnie pozbycia się kontaktu i szansy dzielenia nadzieją
z innymi, aby zdobyć rzekomo więcej dla siebie, ten sam się oszukuje i wiedzie
do jakiejś zagłady, ponieważ zyskać dla siebie więcej można jedynie wówczas,
gdy zachowuje się zdolność oddania na służbę ludziom i wartościom. Inaczej
istnieje ciągłe zagrożenie wyjałowienia i utraty tego, czym obdarzyła nas natura.
Ludzkie szczęście rodzi się nie ze względu na oddalenie, lecz przybliżenie
do drugiego człowieka, a jeszcze bardziej z umiejętnego głoszenia nadziei tym,
którzy jej potrzebują do osobistego przetrwania. W tym dopiero wyraża się
prawdziwe samourzeczywistnienie oraz uwolnienie od własnego egoizmu. Autentycznym przykładem nieuwięzionych przez własny egoizm są święci tradycji
chrześcijańskiej, ponieważ okazali się najbardziej bezinteresowni w darze z siebie
i tym samym osiągnęli prawdziwe szczęście. Niezwykle ciekawą interpretację
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szczęścia przedłożył Skoworoda, który je traktował jako najważniejsze w życiu
człowieka, głosząc przy tym, że bycie szczęśliwym nie jest wcale trudne. Można
nawet powiedzieć, iż nie ma czegoś łatwiejszego do zdobycia, bo Bóg uczynił to,
co potrzebne nietrudnym, a trudne niepotrzebnym15. Zdaniem filozofa, szczęście znajduje się w sercu człowieka. „Z tej racji nie trzeba go szukać w jakichś
odległych krajach, płynąc do Ameryki czy też na Wyspy Kanaryskie, albo w królewskich pałacach, czy też na pustyni lub w zakonie. Nie zależy ono również
ani od jakiegoś szczególnego czasu, w którym trzeba byłoby się narodzić, ani
od posiadanego wykształcenia lub też stanu zdrowia. Gdyby bowiem tak było,
wówczas i nasze szczęście i my z nim bylibyśmy biedni”16.
Człowiek w naturalny sposób pozostaje nieskrępowany w szukaniu szczęścia, choćby poprzez zaspokojenie najbardziej przyziemnych potrzeb, lecz one
zazwyczaj nie przynoszą pocieszenia ani nie napełniają nadzieją. Dzięki jednak
uważnej obserwacji otaczającej nas rzeczywistości, rządzących nią praw, każdy
może dostrzec jedyne w swoim rodzaju działanie, to jest działanie Boga żywego
i zarazem milczącego, a które odnosi się do dobra wszelkich stworzeń17. Pierwszym krokiem prowadzącym do odkrycia nieocenionego skarbu, który kryje się
również w misterium milczenia naszego Stwórcy, jest zaufanie wyrażające się
w pełnieniu Jego woli. Na ten krok, zdaniem Skoworody, powinniśmy się zdobyć
bez wahania i niejako na ślepo, gdyż tylko w ten sposób możemy doświadczyć,
iż Bóg jest początkiem ludzkiego szczęścia i światłem rozumu18. Jeśli ktoś tego
nie uczyni, ten nigdy nie odnajdzie też swojej tożsamości ani tym bardziej nie
pojmie otaczającej go rzeczywistości.
Tylko odpowiedni sposób poznania siebie i realnie istniejącej rzeczywistości
nie pozwoli nam stać się wrogiem własnej egzystencji oraz istnienia czegokolwiek. Bóg udziela człowiekowi swojego światła, aby ten przestał patrzeć na
świat widzialny jedynie zmysłowo i pożądliwie. By zaczął dostrzegać także to,
co jest niewidzialne i w nim odkrywał swoje szczęście w Boskiej perspektywie.
W oparciu o światło Bóg ukazuje człowiekowi prawdę, likwiduje wszelkie złudzenia, pozwala zrozumieć, w jakie idole wierzył i z jakim lękiem patrzył na swoje
życie19. W końcu pozwala nam uznać Jego milczenie jako przestrzeń bytowania
ukrytego, ale jednocześnie nieskończenie otwartego na swoje stworzenie, w czym
15

16
17
18

19

M.T. Handzel, Hryhoria Skoworody (1722-1794) teoria poznania samego siebie,
Wrocław 2013, 101 [praca doktorska PDF, dostęp: 30.06.2017].
Tamże.
Por. tamże, 105.
Por. Г. Сковорода, Начальная дверь ко христіанскому добронравію, w: Повне
зібрання творів у двох томах, t. 1, Київ 1973, 148-150.
Por. M.T. Handzel, Hryhoria Skoworody (1722-1794) teoria poznania samego siebie,
119.
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wyraża się sprzeciw wobec ludzkich domagań ukazania sensu tego milczenia.
Milczenie staje się tu prawdziwym hasłem, które wymaga od człowieka samodzielnego rozpoznania i zapamiętania.
*

*

*

Próba refleksji nad kwestią milczenia Boga jest z istoty swej subiektywna,
ale także przynosząca niejednokrotnie więcej pytań niż odpowiedzi, zarówno
po stronie osób niewierzących, jak tych wierzących. Z jedną tylko różnicą, że ci
pierwsi w odróżnieniu od drugich są w swoim dochodzeniu racji bardziej narażeni
na zniecierpliwienie i rezygnację. Poza tym wierzącym łatwiej „odnaleźć się”
w milczeniu Boga, bo i sami zachowują większą skłonność milczenia w wierze.
Ostatecznie każdy poszukujący głębszych treści w celu własnego spełnienia
wcześniej czy później dotyka problemu milczenia Boga. Wtedy pojawia się często
pragnienie zniesienia jakiejkolwiek bariery niedostępności Boga oraz dojścia
do pełni poznania Jego misterium, czego jednostka ludzka ani cała społeczność
obecnie i w oparciu o swoje dążenia nie są w stanie osiągnąć.
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Summary
HOW CAN ONE AFFIRM THE SILENCE OF GOD?
Any attempt at reflection over the issue of the silence of God is necessarily subjective.
Moreover, it often leads to more questions than answers both on part of believers and nonbelievers.. There is only one difference at this point: the former as opposed to the latter are
more prone to impatience and resignation in the process. In addition, the believers are more
likely to fathom God’s silence as they themselves tend to be more silent in their faith. After
all, everyone searching for deeper meaning with the aim of their self-fulfillment sooner or
later encounters the problem of the silence of God. It is then that the desire for removing
any barrier blocking the availability of God and for getting to know His mystery in a full
way. At present, this is impossible to attain for both an individual or a whole community.

Key words: the silence of God, relations, sensitivity, happiness, mystery.
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Chrystologia Soboru Konstantynopolskiego II
Sobór Chalcedoński pozostawił Kościołowi wielką formułę chrystologiczną.
Wydawać by się mogło, że doskonała w swej strukturze definicja chalcedońska
położy kres wszelkim wcześniejszym kontrowersjom. A jednak niezaprzeczalny
w swej wartości Sobór Chalcedoński przyniósł jako efekt wiele podziałów w Kościele. Przełom piątego i szóstego wieku, a więc czas po Soborze Chalcedońskim,
jest okresem gwałtownych zmagań, m.in. z monofizytami, wokół recepcji chalcedońskiej definicji chrystologicznej.
Dalszy rozwój teologii będzie zmierzał do uściślenia i lepszego uzasadnienia
zjednoczenia osobowego w Chrystusie. Sobór Konstantynopolski II (553), a po nim
także Sobory Konstantynopolski III (680-681) i Nicejski II (787), będą usiłowały
pogodzić ze sobą dwie przeciwstawne orientacje, aleksandryjską i antiocheńską,
podejmując wciąż na nowo kwestię właściwego rozumienia relacji między boską
i ludzką naturą w Chrystusie.
Istotną rolę odegra w tym czasie cesarz Justynian I, panujący w latach
528‑555, zaliczany do najwybitniejszych władców Imperium Bizantyńskiego.
Jako autentyczny obrońca kościelnej ortodoksji, wystawianej na próby przez
liczne i ciągle groźne herezje, daje on początek neochalcedonizmowi, którego celem było takie sformułowanie definicji chalcedońskiej, by nie kłóciła się
ona w niczym z akceptowaną przez niego teologią Cyryla Aleksandryjskiego.
Oznaczało to silny nacisk położony na autorytet Cyryla, przy równoczesnym
uwzględnieniu formuły chalcedońskiej o dwóch naturach.
Cel ten miał być osiągnięty za pomocą wysuwanych przez cesarza dwóch
tez. Z jednej strony chodziło o aprobatę formuły: unus de Trinitate passus
est. Koncepcja ta, możliwa do przyjęcia, o ile bierze się ją w perspektywie
Ks. prof. dr hab. Marek Pyc (ur. 1955 r.); profesor zwyczajny w Zakładzie Teologii Dogmatycznej, Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
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idei communicatio idiomatum, miała za zadanie podkreślić jedność podmiotu
w Chrystusie, i to podmiotu boskiego. Z drugiej strony chodziło o pogodzenie
formuły chalcedońskiej w dwóch naturach z formułą cyryliańską jedna natura
Boga Słowa wcielona. Jak pisał cesarz Justynian, sformułowanie cyryliańskie
«wcielona natura Boga Słowa» nie jest heretyckie, jako że mówi w rzeczywistości
o dwóch naturach: jedna jest wyrażona w słowach «natura Boga Słowa», druga
natomiast w słowie «wcielona»1.
Zaangażowanie cesarza doprowadziło wśród niepokojów do zwołania
w 553 roku Soboru Konstantynopolskiego II. Uczestniczyli w nim prawie wyłącznie biskupi wschodni, zgromadzeni w wielkiej sali przy kościele Bożej Mądrości w Konstantynopolu. Ostatnia sesja soborowa poświęcona była sprawom
doktrynalnym. Będąc pogłębieniem doktryny Chalcedonu w świetle teologii
Cyryla Aleksandryjskiego, stanowi ona najbardziej wartościową część dziedzictwa soboru. Mimo kontrowersji papież Wigiliusz zatwierdził ostatecznie krótko
przed śmiercią decyzje podjęte przez sobór. Akta soborowe zachowały się jedynie
w skróconej wersji łacińskiej, anatematyzmy zaś po grecku i po łacinie.
To, co istotne z chrystologicznego punktu widzenia, wyrażone zostaje w dziesięciu anatematyzmach, które dotyczą w zasadzie trzech zagadnień: stwierdzenia
bezdyskusyjnej jedności Logosu, także po wcieleniu, przy zachowaniu nienaruszonej integralności boskiej i ludzkiej natury; wykluczenia w Nim jakiegokolwiek
podziału, dzięki czemu zjednoczenie Logosu z naturą ludzką oznacza zjednoczenie
w osobie; i wreszcie reinterpretacji chalcedońskiej formuły «w dwóch naturach»
tak, by była ona zgodna z wypowiedziami Cyryla Aleksandryjskiego2.
Patrząc na owoce soborowego zgromadzenia, warto wspomnieć, że za Marcina I, w 649 roku, lokalny synod laterański odwoła się do sformułowań teologicznych II Soboru w Konstantynopolu. Także III Sobór Konstantynopolski
(680-681) uzna rangę pięciu poprzednich soborów. Można więc powiedzieć,
że dopiero z czasem Konstantynopol II zostanie naprawdę uznany za kolejny
w szeregu czterech pierwszych soborów. Wtedy też zapanowało przekonanie,
1

2

Por. Giustiniano, Contra Monophysitas, nn. 16-17. Krytyka tekstu w: E. Schwartz,
Drei dogmatische Schriften Justinians, Milano 1973, 12.20-32. Fragment listu cesarza Justyniana: A. Amato, Gesù il Signore. Saggio di cristologia, Bologna 1988,
239. Por. także: E.H. Röttiges, Leontios von Jerusalem, w: Lexikon für Theologie
und Kirche, Freiburg 1961, Band 6, kol.908; T.D. Łukaszuk, Ty jesteś Chrystus, Syn
Boga żywego. Dogmat chrystologiczny w ujęciu integralnym, Kraków 2000, 280-281.
Por. B. Sesboüé, W nurcie Chalcedonu: chrystologia i soteriologia od VI wieku,
w: B. Sesboüé (red.), Historia dogmatów. Tom I : Bóg zbawienia. Tradycja, reguła
i Symbole wiary. Ekonomia zbawienia. Rozwój dogmatów trynitarnych i chrystologicznych, Kraków 1999, 369-370; T.D. Łukaszuk, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga
żywego, 280-281.285; M. Starowieyski, Sobory Kościoła niepodzielonego. Część I:
Dzieje, Tarnów 1994, 91.
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że ratyfikował on Sobór Chalcedoński, przedstawiając jego interpretację w perspektywie ujęcia Cyryla, nakierowaną na prawdę o jedności w Chrystusie. Doktryna ta będzie później nazwana «neochalcedońską». Konstantynopol II został
zaakceptowany przez swój związek z Chalcedonem. Z tego też tytułu dziesięć
pierwszych anatematyzmów Soboru Konstantynopolskiego II można uznać za
interpretację Soboru Chalcedońskiego. Mają one wartość jako «reguła wiary».
Im też poświęcimy dalszą część naszych rozważań3.
ANATEMATYZMY PRZECIWKO «TRZEM ROZDZIAŁOM»
Anatematyzm I:
Jeżeli ktoś nie wyznaje, że Ojciec, Syn i Duch Święty mają jedną naturę, czyli
istotę, jedną moc i władzę, że są jedną Trójcą współistotną, jednym Bóstwem,
które należy czcić w trzech hipostazach, czyli osobach – niech będzie wyłączony
ze społeczności wiernych.
Albowiem jeden jest tylko Bóg i Ojciec, z którego wszystko powstało, jeden Pan
Jezus Chrystus, przez którego wszystko powstało, i jeden jest Duch Święty,
w którym wszystko istnieje.

Pierwszy z anatematyzmów dotyczy Trójcy Świętej. Potwierdza on opracowaną już wcześniej na Wschodzie formułę trynitarną. Sobór Konstantynopolski II,
który zebrał się głównie dla rozwiązania kwestii chrystologicznych, poświęca
swój pierwszy kanon spokojnej prezentacji depozytu wiary. Pierwsza jego część
wyraża jedność Trójcy Świętej w nowym języku pojęć, druga natomiast posługuje
się tradycyjnym językiem Pisma świętego i Tradycji. Obydwie kwestie scalone
są słowem «albowiem», oznaczającym ich równowartość. Ta część, stanowiąca
fundament wiary Kościoła, zmierza do wyeksponowania trzech Osób boskich:
jednego Boga Ojca, będącego źródłem, «z» którego wszystko powstało, jednego
Pana Jezusa Chrystusa, «przez» którego wszystko powstało, i jednego Ducha
Świętego, «w» którym wszystko istnieje – (Ei-j ga.r Qeo.j kai. path,r, evx ou- ta.
pa,nta, kai. ei-j ku,rioj VIhsou/j Cristo,j, di v ou- ta. pa,nta, kai. e;n pneu/ma a[;gion, evn
w-| ta. pa,nta)4.

3

4

Tekst soborowego wykładu wiary cytowany jest za: A. Baron – H. Pietras (red.), Dokumenty Soborów Powszechnych. Tom I: Nicea I. Konstantynopol I. Efez. Chalcedon.
Konstantynopol II. Konstantynopol III. Nicea II (325-787), Kraków 2001, 308-323
(DS 553-559). Por. B. Sesboüé, W nurcie Chalcedonu: chrystologia i soteriologia od
VI wieku, 371-372.
Por. tamże, 372.
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Anatematyzm II:
Jeżeli ktoś nie wyznaje, że są dwa narodzenia Słowa Bożego, pierwsze przed
wiekami z Ojca, pozaczasowe i bezcielesne, drugie zaś w ostatnich czasach,
kiedy to samo Słowo zstąpiło z nieba, przyjęło ciało ze świętej i chwalebnej
Bogarodzicy zawsze Dziewicy Maryi i z niej się narodziło – niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych.

Dokument soborowy mówi o dwóch narodzinach (du.o gennh,seij) odwiecznego
Słowa Bożego: o pierwszym zrodzeniu przed wiekami z Ojca, pozaczasowym
i bezcielesnym, o drugim zaś, narodzeniu w czasie w tajemnicy wcielenia, kiedy
to odwieczne Słowo zstąpiło z nieba, przyjęło ciało z świętej i chwalebnej Bogarodzicy Maryi, zawsze Dziewicy, i z niej się narodziło. Słowo Boże stając się
ciałem przyjmuje pełnię człowieczeństwa, o czym mówi Jego zrodzenie według
ciała. Można zatem powiedzieć, że jest Ono podmiotem podwójnych narodzin:
jednego, odwiecznego, z Boga Ojca, i drugiego, cielesnego, z Dziewicy Maryi5.
Anatematyzm III:
Jeżeli ktoś mówi, że kim innym jest Słowo Boże, które czyniło cuda, a kim innym
Chrystus, który cierpiał, albo mówi, że Słowo Boże jest razem z Chrystusem
zrodzonym z niewiasty, albo, że jest w Nim samym jak w kimś drugim, a nie
wyznaje, że jest jeden i ten sam, Pan nasz Jezus Chrystus, Słowo Boże, które
przyjęło ciało i stało się człowiekiem, i że Jego samego są i cuda i cierpienia, które
dobrowolnie znosił w ciele – niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych.

Z orzeczenia zawartego w anatematyzmie III widać, jak bardzo ojcom soborowym zależało na podkreśleniu jedności w Jezusie Chrystusie. Fundamentem tej
jedności jest osoba odwiecznego Logosu, sprawiająca, iż mimo posiadania dwóch
odrębnych natur, boskiej i ludzkiej, Jezus Chrystus pozostaje niezmiennie jeden
i ten sam ( e[na kai. to.n auvto.n o`mologei/n ui`o.n to.n ku,rion h`mw/n vIhsou/n Cristo.n).
Orzeczenie Soboru Konstantynopolskiego II przypomina zatem niejednokrotnie
powtarzaną w tradycji prawdę «jeden i ten sam». Wyraża ona tożsamość naszego
Pana Jezusa Chrystusa.
5

Por. B. Sesboüé, Gesù Cristo nella Tradizione della Chiesa. Per una attualizzazione
della cristologia di Calcedonia, Cinisello Balsamo 1987, 162-163. Warto przy tym
zauważyć, że w swym sposobie mówienia o communicatio idiomatum sobór nie
dedukuje nigdy a priori, lecz wyłącznie cytuje przykłady poświadczone w Pismach.
Zasada communicatio idiomatum może bowiem funkcjonować jedynie a posteriori,
w świetle konkretnej ekonomii kenotycznego wcielenia. Por. B. Sesboüé, W nurcie
Chalcedonu: chrystologia i soteriologia od VI wieku, 372-373.
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Zgodnie z nauczaniem tego soboru, wyrażonym w III anatematyzmie, nie
wolno głosić jakiegokolwiek rozdwojenia w Jezusie Chrystusie, wyznając, że kim
innym jest Słowo Boże, które czyniło cuda, a kim innym Chrystus, który cierpiał,
albo też mówić, że Słowo Boże przebywa w Chrystusie zrodzonym z niewiasty
jak w kimś drugim, negując prawdę, że jest jeden i ten sam Pan nasz Jezus
Chrystus. On natomiast jako Słowo Boże jest jeden i ten sam: przyjął ludzkie
ciało i stał się człowiekiem. To On, będąc Bogiem-Człowiekiem, dokonywał
cudów, dobrowolnie znosząc zarazem cierpienia w prawdziwym ludzkim ciele6.
Anatematyzm IV:
Jeżeli ktoś mówi, że unia Słowa Bożego z człowiekiem [Jezusem] polega na
względach łaski, działania, jednakowej godności, powagi, relacji, uczucia czy
mocy; albo powstała przez upodobanie, jak gdyby człowiek spodobał się Bożemu
Słowu przez to, że dobrze o Nim sądził – jak niemądrze utrzymywał Teodor;
albo mówi, że unia powstała przez wspólność nazw, na podstawie której nestorianie, określając Boże Słowo imionami «Jezus» oraz «Chrystus», a człowieka
nazywając «Chrystusem» oraz «Synem», wyraźnie mówią o dwóch osobach,
nawet jeżeli fikcyjnie uznają jedną osobę i Jednego Chrystusa przez jedność
imienia, czci, godności i uwielbienia.
A zatem, kto nie wyznaje, że unia Boga-Słowa z ciałem ożywionym duszą
rozumną i obdarzoną inteligencją – dokonała się przez złączenie w jedność,
to znaczy hipostatycznie, jak nauczali święci Ojcowie, kto zaprzecza, że jest
tylko jedna Jego hipostaza, to znaczy Pan nasz Jezus Chrystus, jeden z Trójcy
Świętej – niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych.
Ta unia rozumiana była rozmaicie: jedni, zwolennicy bezbożności Apolinarego i Eutychesa, przyjmując zaniknięcie elementów, które tworzą jedność,
nauczają zjednoczenia przez zmieszanie. Inni, podążając za naukami Teodora
i Nestoriusza, są zwolennikami separacji i wprowadzają unię jako coś względnego. Natomiast święty Kościół Boży odrzuca bezbożność obydwu tych herezji
i głosi, że unia Słowa Bożego z ciałem dokonała się przez złączenie, to znaczy
hipostatycznie. W tajemnicy Chrystusa unia przez złączenie nie tylko zachowuje niezmieszanie elementów zjednoczenia, lecz także wyklucza wszelkie ich
rozdzielanie.

Anatematyzm IV skoncentrowany jest konsekwentnie na zjednoczeniu bóstwa i człowieczeństwa w Jezusie Chrystusie. Jak czytamy w dokumencie, jest
6

Por. B. Sesboüé, Gesù Cristo nella Tradizione della Chiesa, 163; B. Sesboüé, W nurcie
Chalcedonu: chrystologia i soteriologia od VI wieku, 372-373; T.D. Łukaszuk, Ty
jesteś Chrystus, Syn Boga żywego, 287.

64

Ks. Marek PYC

ono bytowo dogłębne. Nie wystarczy powiedzieć zatem, że polega ono jedynie
na względach łaski, działania, jednakowej godności, powagi, relacji, uczucia
czy mocy; albo że powstało przez upodobanie, jak gdyby człowiek spodobał się
Bożemu Słowu przez to, że dobrze o Nim sądził. Podobnie nie do przyjęcia jest
twierdzenie, że unia powstała przez wspólność nazw, na podstawie której nestorianie, określając Boże Słowo imionami «Jezus» oraz «Chrystus», a człowieka
nazywając «Chrystusem» oraz «Synem», wyraźnie mówią o dwóch osobach, nawet
jeżeli fikcyjnie uznają jedną osobę i jednego Chrystusa przez jedność imienia,
czci, godności i uwielbienia7.
Mamy tu jeszcze raz do czynienia z potwierdzeniem jedności osobowej
w Chrystusie według hipostazy (kaq’u`po,stasin), w złączeniu dwóch natur. Chodziło o uniknięcie z jednej strony sugestii Eutychesa o zmieszaniu natur, a z drugiej,
opinii Nestoriusza o ich oddzieleniu i o czysto zewnętrznym zespoleniu. W miejsce
odrzuconych opinii została zaakcentowana doktryna Cyryla Aleksandryjskiego
i Chalcedonu o jedności hipostatycznej, bazującej na jednej osobie, a więc na
hipostazie. Właśnie tę prawdę akcentuje anatematyzm czwarty.
Sobór potwierdza, że zjednoczenie Słowa Bożego z ciałem, ożywionym duszą
rozumną i obdarzonym inteligencją, dokonało się przez złączenie w jedno bóstwa
i człowieczeństwa, a więc hipostatycznie. Powołuje się przy tym na nauczanie
świętych Ojców, mówiących o jednej tylko hipostazie Pana naszego Jezusa
Chrystusa, jednego z Trójcy Świętej.
Tak opisane zjednoczenie określa najgłębszą jedność w Jezusie Chrystusie.
Jedna osoba, przyjęta i głoszona w nauce chalcedońskiej, nie implikuje w żaden
sposób wielości samoistnych podmiotów. W Chrystusie jest bowiem wyłącznie
jeden jedyny osobowy podmiot.
Równocześnie odrzucone zostaje nauczanie Apolinarego i Eutychesa, akcentujących zjednoczenie przez zmieszanie, a także Teodora i Nestoriusza, kładących
nacisk na rozdzielenie. Kościół Boży odrzuca bezbożność obydwu tych herezji
i głosi, że jedność Słowa Bożego z ciałem dokonała się przez złączenie, to znaczy
hipostatycznie. Ciekawy jest wątek konkludujący całość wywodu: W tajemnicy
Chrystusa unia przez złączenie nie tylko zachowuje niezmieszanie elementów
zjednoczenia, lecz także wyklucza wszelkie ich rozdzielenie8.
Kościół wyznaje zatem jedność Boga-Słowa z ciałem przez złączenie, tj. według hipostazy (kaq’u`po,stasin). Zjednoczenie przez złączenie nie tylko zachowuje
w tajemnicy Chrystusa niezmieszanie połączonych części, ale także nie przyjmuje
ich rozdzielenia. Sobór potwierdza, że między wyrażeniami «zjednoczenie przez
7
8

Por. B. Sesboüé, Gesù Cristo nella Tradizione della Chiesa, 164-169.
Por. T.D. Łukaszuk, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego, 287-288.
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połączenie» i «zjednoczenie według hipostazy» istnieje równoważność. Jest tyko
jedna hipostaza Słowa, która staje się «złożona». Zdaniem B. Sesboüé, można
tu mówić o «istnieniu zhumanizowanym» lub «osobie zhumanizowanej». Unia
hipostatyczna charakteryzuje Słowo wcielone, będące jednym z Trójcy. Słownictwo to zakłada dobrze już ugruntowane rozróżnienie między hipostazą i naturą.
Natura ludzka ma w Słowie swe istnienie, a więc całą swoją egzystencję9.
Anatematyzm V:
Jeżeli ktoś tak rozumie jedną hipostazę Pana naszego Jezusa Chrystusa,
że przyjmuje ona znaczenie wielu hipostaz, a przez to usiłuje wprowadzać
do misterium Chrystusa dwie hipostazy, czyli dwie osoby, i te dwie osoby,
wprowadzone przez siebie, nazywa jedną osobą pod względem godności, czci
i uwielbienia, jak to napisali w swoim szaleństwie Teodor i Nestoriusz; i jeśli
ktoś fałszywie oskarża święty sobór w Chalcedonie, że posługiwał się wyrażeniem «jedna hipostaza» w tym bezbożnym znaczeniu; i jeśli ktoś wyznaje,
że Bóg-Słowo zjednoczyło się z ciałem hipostatycznie i dlatego jedna jest Jego
hipostaza, czyli jedna osoba, i że w tym sensie święty Sobór Chalcedoński głosił
jedną hipostazę Pana naszego Jezusa Chrystusa – niech będzie wyłączony ze
społeczności wiernych.
Albowiem Trójca Święta nie przybrała sobie jeszcze jednej osoby czy hipostazy
przez wcielenie Boga-Słowa, jednego z Trójcy Świętej.

Anatematyzmy V, VI i VII zdecydowanie przeciwstawiają się nestoriańskiej interpretacji Chalcedonu. Potwierdzona przez Sobór Konstantynopolski II
jedność hipostazy winna być rozumiana w sensie efeskim, a nie nestoriańskim,
który faktycznie na powrót wprowadziłby dwie hipostazy. Natomiast w Jezusie Chrystusie jest tylko jedna hipostaza. Pomiędzy hipostazą a osobą istnieje
równoznaczność, zarówno w chrystologii, jak i w Trójcy Świętej.
Przekonanie o jednej hipostazie Pana naszego Jezusa Chrystusa nie dopuszcza tezy o wielu hipostazach, a tym samym nie pozwala wprowadzać do
misterium Chrystusa dwóch hipostaz, czyli dwóch osób, i nazywać je jedną osobą pod względem godności, czci i uwielbienia. Sobór odcina się tym samym od
pism Teodora i Nestoriusza, posądzając ich o szaleństwo. W dokumencie Soboru
Konstantynopolskiego II zawarta jest zdecydowana obrona Soboru Chalcedońskiego przeciwko tym wszystkim, którzy fałszywie oskarżali ten święty sobór
o herezję. A prawdą jest, że Bóg-Słowo zjednoczyło się z ciałem hipostatycznie

9

Por. B. Sesboüé, W nurcie Chalcedonu: chrystologia i soteriologia od VI wieku, 373-374.
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i dlatego jedna jest Jego hipostaza, czyli jedna osoba. W tym też sensie święty
Sobór Chalcedoński głosił jedną hipostazę Pana naszego Jezusa Chrystusa10.
W zakończeniu anatematyzmu piątego znajdujemy jeszcze jedno istotne
dopowiedzenie, a mianowicie zastrzeżenie, że wcielenie Jednego z Trójcy, Boga
Słowa, nie oznacza w żadnym wypadku przyjęcia przez Trójcę Świętą do trynitarnej wspólnoty jeszcze jednej osoby czy hipostazy, lecz jest to tajemnica
Boga-Słowa, które stało się ciałem11.
Anatematyzm VI:
Jeśli ktoś głosi, że Maryja zawsze Dziewica jest Bogarodzicą tylko w sensie
przenośnym, nie naprawdę, lub że jest nią w sensie względnym, to znaczy, że
miałaby urodzić tylko zwykłego człowieka, a nie Słowo Boże wcielone, gdyż
zrodzenie to – według nich – dotyczyłoby tylko człowieka, z którym Słowo Boże
jest złączone od momentu narodzin; [jeśli ktoś] oskarża święty sobór w Chalcedonie, że nazwał Dziewicę Bogarodzicą w bezbożnym znaczeniu pochodzącym
od Teodora, lub jeśli ktoś nazywa ją matką człowieka lub matką Chrystusa
w takim sensie, jakoby Chrystus nie był Bogiem, a nie nazywa jej właściwie
i zgodnie z prawdą Bogarodzicą, gdyż to przedwiecznie zrodzone z Ojca Słowo
Boże wcieliło się w niej w ostatnich czasach i właśnie dlatego święty sobór
w Chalcedonie nazwał ją pobożnie Bogarodzicą – niech będzie wyłączony ze
społeczności wiernych.

Cały wysiłek anatematyzmów Soboru Konstantynopolskiego II zmierza
konsekwentnie do podkreślenia jedności w Jezusie Chrystusie, z wykluczeniem
jakiegokolwiek w Nim podziału. W anatematyzmie VI dochodzi do odsunięcia
najmniejszego nawet podejrzenia o sprzyjanie nestorianizmowi. Temu celowi
służy jasne potwierdzenie za Soborem Efeskim tytułu Bogarodzica (Qeoto,koj),
zaprzeczenie któremu było kiedyś początkiem ciągnącego się przez wiele lat
wielkiego sporu między szkołą aleksandryjską i antiocheńską. Przez zaakcentowanie jedności w Chrystusie i nazywanie Maryi wzniosłym tytułem Bożej
Rodzicielki Sobór Konstantynopolski II podkreśla, że aprobowany i podtrzymywany przezeń Chalcedon stoi na stanowisku antynestoriańskim. Nie istnieją
zatem najmniejsze racje dla sprzeciwiania się jego nauce w imię jego rzekomych
powiązań z herezją Nestoriusza12.
Anatematyzm VI zdecydowanie przeciwstawia się nestoriańskiej interpretacji Chalcedonu. Potwierdzona przez sobór jedność hipostazy winna być rozumiana
10
11
12

Por. tamże, 374.
Por. T.D. Łukaszuk, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego, 288.
Por. tamże, 288-289.
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w sensie efeskim, a nie nestoriańskim, co faktycznie na powrót wprowadziłby
dwie hipostazy. Pomiędzy hipostazą a osobą istnieje równoznaczność, i to zarówno w chrystologii, jak i w Trójcy Świętej. Nie można zatem mówić, że Maryja jest
Theotokos jako matka zwykłego człowieka, a zrodzenie tego człowieka należałoby
przypisać Słowu zjednoczonemu z nim w chwili narodzin. Maryja bowiem jest
Matką Boga-Słowa, który wcielił się w niej13.
Sobór odcina się od tych wszystkich, którzy głoszą, że Maryja, zawsze
Dziewica, miałaby być Bogarodzicą nie naprawdę, lecz jedynie w znaczeniu
przenośnym lub w sensie względnym. Miałoby to oznaczać, że urodziła tylko
zwykłego człowieka, a nie Słowo Boże w niej samej wcielone i z niej zrodzone
w tajemnicy wcielenia. Sobór przeciwstawia się tezie, jakoby była Ona rodzicielką człowieka czy rodzicielką Chrystusa, jak gdyby Chrystus nie był Bogiem.
Tym samym Sobór Konstantynopolski II broni prawdy, że jest Ona właściwie
i prawdziwie Bożą Rodzicielką, i Ten sam, który przed wiekami zrodzony jest
z Ojca jako Słowo Boże, w ostatnich czasach z Niej samej się począł i narodził,
a święty Sobór w Chalcedonie uznał Ją w myśl Soboru Efeskiego za Bogarodzicę.
W soborowym orzeczeniu obok zasadniczych tematów chrystologicznych
znalazło się miejsce na jedną niewielką, ale ważną wstawkę maryjną. Przy
potwierdzeniu pełnego prawa Maryi do tytułu Bogarodzica (Qeoto,koj), sobór
obdarza Ją jeszcze jednym niezbywalnym tytułem, uznając Ją za Maryję, zawsze
Dziewicę (aveipa,rqenoj), już od samego momentu poczęcia14.
Anatematyzm VII:
Jeśli ktoś mówi «w dwóch naturach» i nie wyznaje, że w bóstwie i w człowieczeństwie poznawany jest jedyny Pan nasz Jezus Chrystus, zaznaczając przez
to samo różnicę natur, których niewypowiedziane zjednoczenie nastąpiło bez
pomieszania, tak, że ani Słowo Boże nie zostało zamienione w naturę ciała, ani
ciało nie przemieniło się w naturę Słowa (każda bowiem z natur pozostaje tym,
czym jest ze swej natury, nawet po dokonaniu zjednoczenia według hipostazy);
jeśli zatem przyjmuje wymienioną formułę jako oznaczającą podział na części
w tajemnicy Chrystusa, albo jeśli wyznając ilość natur w jednym i tym samym
Panu naszym Jezusie Chrystusie, wcielonym Słowie Bożym, nie tylko w teorii
przyjmuje różnicę natur, z których jest Chrystus złożony, różnicy, która nie
jest usunięta przez zjednoczenie (Jeden bowiem jest z dwóch i przez jednego są

13
14

Por. B. Sesboüé, W nurcie Chalcedonu: chrystologia i soteriologia od VI wieku, 374.
Por. tenże, Gesù Cristo nella Tradizione della Chiesa, 159nn; T.D. Łukaszuk, Ty
jesteś Chrystus, Syn Boga żywego, 286.
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dwie), lecz dlatego posługuje się ilością natur, aby ujmować natury osobno, każdą w jej własnej hipostazie – niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych.

Anatematyzm VII jest szczególnie ważny z powodu dokładnej interpretacji
słynnej formuły «w dwóch naturach». Ma on na celu podkreślenie odrębności
natur, a zarazem ich jedność, i to taką, że Słowo nie przemieniło się w ciało,
a ciało nie przekształciło się w naturę Słowa. Oznacza to, że jedna i druga natura
pozostają nadal tym, czym są przez swoją istotę, jednocząc się w jednej osobie,
nawet po dokonaniu zjednoczenia hipostatycznego. Tajemnica wcielenia uwydatnia natomiast fakt, że obydwie natury trwają w jednej hipostazie15.
Wyrażenie «w dwóch naturach» oznacza różnicę między dwiema naturami,
które nie mieszają się, a jednocześnie nie przestają być tym, czym są same przez
się. Nie ma tu jednak podziału, jak gdyby stawiano je jako dwa osobne istnienia.
Rozróżnienie między naturami jest wyraźnie zachowane, nie ma jednak między
nimi zmieszania, ale nie ma też podziału16. W bóstwie i człowieczeństwie poznawany jest jedyny Pan nasz Jezus Chrystus. Stwierdzenie to oznacza różnicę
natur, z których nastąpiło zjednoczenie bez pomieszania, tak, że ani Słowo nie
zostało zamienione w naturę ciała, ani ciało nie przemieniło się w naturę Słowa.
Każda z natur pozostaje tym, czym jest ze swej natury, nawet po dokonaniu
zjednoczenia hipostatycznego. W orzeczeniach Soboru Konstantynopolskiego
II po raz pierwszy użyty też został przez Magisterium Ecclesiae klasyczny już
wtedy termin techniczny, unia hipostatyczna, oznaczający zjednoczenie obu
natur w osobie Boskiego Logosu17.
Anatematyzm VIII:
Jeżeli ktoś wyznaje, że unia powstała z dwóch natur, boskiej i ludzkiej, albo
mówi o jednej naturze Boga – Słowa Wcielonego, lecz nie pojmuje tego tak, jak
nauczali święci Ojcowie, a mianowicie, że przez dokonanie się zjednoczenia
hipostatycznego natury boskiej i natury ludzkiej stał się jeden Chrystus, lecz
jeśli z takich wyrażeń usiłuje wyprowadzać wniosek o jednej naturze czy istocie
bóstwa i ciała Chrystusa – niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych.
Gdy bowiem mówimy, że Jednorodzone Słowo zjednoczyło się hipostatycznie,
nie twierdzimy, że zaistniało jakieś wzajemne zmieszanie natur, ale rozumiemy
raczej przez to, że Słowo zjednoczyło się z ciałem, lecz każda z dwu natur nadal
pozostała tym, czym była. Dlatego właśnie jeden jest Chrystus, Bóg i człowiek,
15

16
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Por. B. Sesboüé, Gesù Cristo nella Tradizione della Chiesa, 159-161; T.D. Łukaszuk,
Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego, 288.
Por. B. Sesboüé, W nurcie Chalcedonu: chrystologia i soteriologia od VI wieku,
374‑375.
Por. G.L. Müller, Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie, Kraków 1998, 376-377.
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ten sam jest jednocześnie współistotny Ojcu według swego Bóstwa i współistotny
nam według człowieczeństwa.
Kościół Boży odrzuca i wyłącza zarówno tych, którzy w Nim rozróżniają części
i dzielą Go, jak i tych, którzy wprowadzają zmieszanie [natur] do tajemnicy
Bożej ekonomii [wcielenia] Chrystusa.

Anatematyzm ósmy usiłuje dać poprawną wykładnię Cyrylowej formuły:
Jedna natura Boga Słowa wcielona, tak aby można ją było rozumieć zgodnie
z doktryną Chalcedonu. Ojcowie soboru wyraźnie zastrzegają się, że mówiąc
o hipostatycznym zjednoczeniu Jednorodzonego Słowa, nie opowiadamy się za
wzajemnym zmieszaniem natur. Rozumiemy raczej przez to, że Słowo zjednoczyło
się z ciałem, lecz każda z dwu natur nadal pozostała tym, czym była. Jeden jest
zatem Chrystus, Bóg-człowiek, ten sam współistotny Ojcu według bóstwa i ten
sam współistotny nam według człowieczeństwa. Kościół Boży odrzuca i wyłącza
zarówno tych, którzy w Nim rozróżniają części i dzielą Go, jak i tych, którzy
wprowadzają zmieszanie natur do tajemnicy wcielenia Chrystusa.
Ósmy anatematyzm przeciwstawia się Eutychesowej interpretacji formuł
Cyryla, pojmując je w świetle orzeczenia Chalcedonu. Przez wzgląd na Cyryla
sobór podejmuje zwłaszcza słynną formułę «jedynej wcielonej natury Boga-Słowa», aby uściślić, pod jakim warunkiem może być ona uprawniona i ortodoksyjna.
Nie dopuszcza ona żadnego zmieszania pomiędzy dwiema naturami, bowiem
jedyny Chrystus pozostaje współistotny jednocześnie Ojcu i ludziom. Powinna
być zatem rozumiana w znaczeniu jedynej hipostazy18.
W dokumencie Soboru Konstantynopolskiego II powraca jeszcze raz myśl
z anatematyzmu czwartego i piątego. Przy stwierdzeniu jedności osobowej
w złączeniu dwóch natur chodziło o uniknięcie z jednej strony sugestii Eutychesa
o zmieszaniu natur, a z drugiej – opinii Nestoriusza o ich oddzieleniu i o czysto
zewnętrznym zespoleniu. W miejsce odrzucanych opinii wyakcentowana została
doktryna Cyryla i Chalcedonu o jedności hipostatycznej, a więc bazującej na
jednej osobie, czyli hipostazie19.

18

19

Por. B. Sesboüé, Gesù Cristo nella Tradizione della Chiesa, 161-162; B. Sesboüé,
W nurcie Chalcedonu: chrystologia i soteriologia od VI wieku, 375; T.D. Łukaszuk,
Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego, 288.
Por. B. Sesboüé, Gesù Cristo nella Tradizione della Chiesa, 161-162; G.L. Müller,
Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie, 377; T.D. Łukaszuk, Ty jesteś Chrystus,
Syn Boga żywego, 287.
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Anatematyzm IX:
Jeżeli ktoś mówi, że oddajemy cześć Chrystusowi w dwóch naturach i stąd
wprowadza oddzielnie dwie adoracje, jedną, skierowaną do Boskiego Słowa
i drugą, odnoszącą się do człowieka; albo jeśli ktoś dla odrzucenia ciała lub dla
pomieszania Bóstwa i człowieczeństwa, opowiada rzecz nieprawdopodobną, to
znaczy wprowadza pojęcie jednej natury czy istoty o połączonych elementach
i w ten sposób adoruje Chrystusa, a nie czci w jednej adoracji Boskiego Słowa
Wcielonego razem z Jego ciałem, jak to zostało przekazane od początku Kościołowi Bożemu – niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych.

Mówiąc o oddawaniu kultu Chrystusowi w dwóch naturach, ojcowie soboru
zastrzegają w dziewiątym anatematyzmie, iż nie można stąd wyciągać wniosku
o dwóch oddzielnych adoracjach: jednej skierowanej do Boga-Słowa, drugiej
natomiast do człowieka. Należy bowiem w jednej adoracji czcić Chrystusa,
Boskie Słowo, razem z Jego ciałem. Jeżeli ktoś zatem mówi, że oddajemy kult
Chrystusowi w dwóch naturach i stąd wyprowadza się oddzielnie dwie adoracje,
jedną skierowaną do Boga-Słowa, drugą do człowieka, i w ten sposób adoruje
Chrystusa, nie czcząc w jednej adoracji wcielonego Boga-Słowa razem z Jego
ciałem, winien być wyłączony ze społeczności wiernych.
W ten sposób sobór jeszcze raz podkreśla podstawową jedność w Jezusie
Chrystusie, której fundamentem jest osoba odwiecznego Logosu. To właśnie
osoba sprawia, iż mimo posiadania dwóch odrębnych natur, boskiej i ludzkiej,
Jezus Chrystus pozostaje zawsze jeden i ten sam20.
Anatematyzm X:
Jeżeli ktoś nie wyznaje, że Pan nasz Jezus Chrystus, ukrzyżowany w ciele, jest
prawdziwym Bogiem, Panem chwały i jednym z Trójcy Świętej – niech będzie
wyłączony ze społeczności wiernych.

Dziesiąty anatematyzm stanowi podsumowanie całości wcześniejszego
wywodu. Jest w nim wyrażenie prawdy o Jezusie Chrystusie, który, będąc jednym z Trójcy Świętej, jako prawdziwy Bóg i Pan chwały został ukrzyżowany
w swoim ciele.
Także z tego orzeczenia jasno widać akcent położony przez sobór na jedność
w Jezusie Chrystusie, której fundament widziano w osobie odwiecznego Logosu.

20

Por. B. Sesboüé, W nurcie Chalcedonu: chrystologia i soteriologia od VI wieku,
372‑373; T.D. Łukaszuk, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego, 287.
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Właśnie osoba sprawia, iż mimo posiadania dwóch odrębnych natur, boskiej
i ludzkiej, Jezus Chrystus jest jeden i ten sam.
Anatematyzmy XI-XIV stanowią zbiorcze potępienie wszystkich wcześniej
opisanych heretyckich tez, do których dołączono także potępienie Orygenesa.
Na Soborze Konstantynopolskim II dopracowano teologię Chalcedonu
w świetle chrystologii Cyryla, która zapanowała zarówno na Wschodzie, jak
i na Zachodzie. Owocem Soboru Konstantynopolskiego II była niezachwiana
obrona Soboru Chalcedońskiego przez Kościół zachodni. Ta solidarna postawa
w tej jednej kwestii umacniała wewnętrzną zwartość chrześcijaństwa i świadczyła na zewnątrz o jego sile. Dzięki temu Sobór Chalcedoński począł urastać
w oczach ludzi Kościoła do rangi jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach
chrześcijaństwa21.
Sobór Konstantynopolski II stanowi realny postęp w stosunku do Chalcedonu. Podczas gdy Sobór Chalcedoński zaliczono do czterech wielkich soborów
Kościoła, wiek później Grzegorz Wielki przyrówna cztery wcześniejsze wielkie
sobory do czterech Ewangelistów, dodając do nich również piąty sobór, Sobór
Konstantynopolski II. Sobór ten nie tylko obronił autorytet Soboru Chalcedońskiego, ale też pogłębił jego teologię. Późniejsze uznanie tego soboru przez papieży
i Kościół przyznało jego decyzjom walor powszechności, który należy rozumieć na
miarę jego recepcji przez Kościół. I dlatego następni papieże, a także Tradycja
niepodzielonego Kościoła, zaliczą go do soborów powszechnych22.
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Summary
THE CHRISTOLOGY OF THE SECOND COUNCIL OF CONSTANTINOPLE
All that is essential from the Christological viewpoint found its expression at the Second
Council of Constantinople in the ten Anathemas. These basically concern three issues: the
affirmation of the indisputable unity of the Logos (also following the Incarnation) with the
untouchable integrity of the divine and human natures being asserted; the exclusion of any
division within the Logos, thanks to which Its unification with the human nature is tantamount
to a unification within a person. The last issue regards the reinterpretation of the Chalcedonian
Definition, «in two natures» so that it should be in agreement with the teaching of Cyril
of Alexandria. The Second Council of Constantinople was accepted owing to its reference
to the Council of Chalcedon. Consequently, the first ten anathemas of the Second Council
of Constantinople can be looked upon as the interpretation of the Council of Chalcedon.

Key words: the Second Council of Constantinople; Cyril of Alexandria; the Council of
Chalcedon; Anathemas, the unity of the Logos following the Incarnation; the integrity of
the divine and human natures; the Definition «in two natures».
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Jezus Chrystus – jedyny Pośrednik
stworzenia i zbawienia
Nowy Testament wielokrotnie przypomina, że wszystko zostało stworzone w Chrystusie, przez Chrystusa i ze względu na Chrystusa, to znaczy, że
Jezus z Nazaretu stanowi centrum stworzenia. Nie wystarczy powiedzieć, że
Ojciec stworzył wszystko za pośrednictwem wiecznego Słowa, ale trzeba także
stwierdzić, że stworzenie dokonało się za pośrednictwem Słowa wcielonego. To
nauczanie, które w przeszłości znajdowało się na marginesie zainteresowań
teologów, dzisiaj zyskuje na znaczeniu w poszukiwaniach teologicznych, zarówno
biblijnych, jak i dogmatycznych.
Wyraźne odnowienie tych poszukiwań, które oczywiście mają bogatą historię, jest uzasadnione tym, że chodzi o jedną z centralnych prawd objawienia
chrześcijańskiego. Powinno więc zostać ono pogłębione także z tej racji, że
w naszych rodzimych wypowiedziach teologicznych jest ujmowane tylko ogólnikowo i raczej okazyjnie1. Mając na uwadze ten fakt, w niniejszym opracowaniu
zwrócimy najpierw uwagę na biblijne podstawy i perspektywy sygnalizowanego
zagadnienia, by potem wskazać na jego konsekwencje teologiczne oraz potrzebę
dalszego ich analizowania.

1

Warto oczywiście mieć na względzie godne uwagi prace ks. C.S. Bartnika: Chrystus
jako sens historii, Wrocław 1987; Historia ludzka i Chrystus. Szkice z chrześcijańskiej
wizji dziejów, Katowice 1987; Teilhardyzm jako historia uniwersalna, Lublin 2003.
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1. Chrystus i stworzenie w świetle Biblii
Stosunkowo łatwo wyjaśnić, z czego wynika zainteresowanie pośrednictwem
Jezusa Chrystusa w stworzeniu w ramach dzisiejszej teologii biblijnej2. Jest ono
niewątpliwie odpowiedzią na postulat koniecznego sięgania do słowa Bożego, które – najogólniej mówiąc – powinno być podstawą wszelkich badań teologicznych,
a także z pilnej potrzeby odzyskania obecnego w tradycji teologicznej nauczania,
które przez dłuższy czas pozostawało zapomniane3. Jak zostało już powiedziane,
jeszcze niedawno centralne „miejsce” w stworzeniu było przypisywane Słowu,
a nie Jezusowi Chrystusowi, Słowu wcielonemu, jak jasno to zostało stwierdzone w Nowym Testamencie. Mówiono więc, że Ojciec dokonał dzieła stworzenia
za pośrednictwem swojego Słowa, a nie za pośrednictwem Jezusa Chrystusa.
Stwierdzając, że pośrednictwo w stworzeniu przypisuje się raczej Słowu
wcielonemu niż Słowu, nie chodzi bynajmniej o rzecz drugorzędną. Jeśli bowiem
Jezus Chrystus, Słowo wcielone, jest obecny i działa od stworzenia świata, to
wówczas można zrozumieć jedność zbawczego zamysłu Boga. Tylko w tej perspektywie jawi się jako jasne i pewne, że od początku człowiek stworzony jest
powołany do komunii z Bogiem przez Jezusa Chrystusa; tylko w ten sposób
widać, że zamysł Boży nie jest związany z grzechem człowieka, ale z Jezusem
z Nazaretu.
Nasza refleksja dotyczy zatem dwóch zagadnień, to znaczy roli Jezusa
Chrystusa w stworzeniu i jedyności zbawczego zamysłu Boga. Nie chodzi w tym
przypadku jedynie o przywołanie najbardziej znaczących tekstów stanowiących
pewne punkty odniesienia tych zagadnień, ale także o pokazanie rozwoju wykładu biblijnego oraz o dostarczenie kryteriów pozwalających na zweryfikowanie,
na ile to możliwe, spójności współczesnych interpretacji.
Miejsce Chrystusa w stworzeniu
Nauczanie biblijne dotyczące centralnego miejsca Chrystusa w stworzeniu
rozwija się według następującego schematu: rozpoczyna się w 1 Kor 8,6, przechodzi przez Ef 1,4.10, osiągając swoje najwyższe wyrażenie w Kol 1,15-18,

2

3

Zagadnienie pośrednictwa Chrystusa wydaje się być jednym z pilniejszych zagadnień
do podjęcia w ramach współczesnej teologii, biorąc pod uwagę współczesny kontekst
religijny i kulturowy. Por. M. Serretti, De Christo mediatore, w: Le miediazioni
partecipate e l’unica mediazione di Cristo, Roma 2004, 93‑125. Przychodzi tutaj na
myśl to, co powiedział św. Augustyn: „O tym Pośredniku należałoby dużo mówić, jak
na to zasługuje, ale czy człowiek jest w stanie mówić tak, jak należy?” (Enchiridion
de fide, spe et charitate liber unus 10, 34).
Por. G.A. Maloney, Chrystus kosmiczny. Od Pawła do Teilharda, Warszawa 1986.
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Hbr 1,3 i J 1,1-3. Na taki schemat w zasadzie zgodnie wskazują współczesne
badania egzegetyczne4.
W wypowiedzi zawartej w Pierwszym Liście do Koryntian, który stanowi jakby
preludium wykładu na temat centralnego miejsca Jezusa Chrystusa, św. Paweł
stwierdza, że dla chrześcijan „istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko
pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego
wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy” (8,6). Styl doksologiczny tego
tekstu pozwala sądzić, że ma on genezę liturgiczną, a więc opiera się na doktrynie
utrwalonej już w środowisku chrześcijańskim. Łatwo wynika potem z niego, że
Chrystus jest Pośrednikiem – na pewno nie jakimś demiurgiem – dzięki któremu
zostali stworzeni wszyscy ludzie i wszystkie rzeczy. Nie ma tutaj mowy o tym, co
za pośrednictwem Chrystusa Bóg uczynił dla naszego zbawienia, ale zostaje podkreślona interwencja Boga w stworzeniu dokonana za pośrednictwem Chrystusa,
jak potwierdzają to zresztą liczne nowotestamentowe teksty paralelne.
Temat ten został również zaakcentowany w Liście do Efezjan, w którym
jest mowa o tym, że w Chrystusie wierzący „zostali wybrani przed założeniem
świata” (1,4) i że w Nim Bóg postanowił „wszystko na nowo zjednoczyć” (1,10).
Zostaje w ten sposób przywołana preegzystencja Chrystusa w stosunku do
stworzenia, Jego interwencja w stworzeniu, tajemnicza preegzystencja w Chrystusie wszystkich wierzących, jak również ukierunkowanie od samego początku
wszystkich rzeczy na Niego5.
Doktryna mówiąca o obecności i działaniu Jezusa Chrystusa w stworzeniu
została najjaśniej sformułowana w Liście do Kolosan, a następnie w Liście do
Hebrajczyków i w prologu do Ewangelii św. Jana.
Hymn z Listu do Kolosan dostarcza ważnych wyjaśnień odnośnie do relacji
zachodzącej między Chrystusem i stworzeniem. Na czołowy wsuwają się dwie
idee: Chrystus jest „Pierworodnym wobec każdego stworzenia” (1,15) oraz
„wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone” (1,16). Powszechnie przyjmuje się, że podmiotem tych określeń jest Jezus Chrystus. On jest Stwórcą i On
jest archetypem, za pośrednictwem którego Ojciec stworzył wszystkie rzeczy.
Przysługuje Mu zatem podwójny prymat: jest Pierworodnym wszystkich stworzeń, Głową kosmosu, oraz potężnym Pośrednikiem stworzenia6.
Jak można zinterpretować te stwierdzenia? Czy można je rozumieć w taki
sposób, że Chrystus jest wiecznym Synem, który został przeznaczony, aby
4

5
6

Rozmaite aspekty zagadnienia w: Creazione e salvezza nella Bibbia. Atti dell’XI
Convegno internazionale della Facoltà di teologia, Roma, 8-9 marzo 2007, Roma
2009.
Por. H. Schlier, La lettera agli Efesini, Brescia 1985, 64-67.
Por. H.U. von Balthsar, Teologika, t. 2: Prawda Boga, Kraków 2004, 279-281.
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wcielić się w czasie? Według egzegetów to pytanie wykracza poza perspektywę,
w której sytuuje się List do Kolosan, który bez żadnego zróżnicowania odnosi
się do wiecznego Syna i Syna wcielonego. Jean-Nöel Aletti w swoim komentarzu
do Listu do Kolosan podkreśla: „Syn jest równocześnie tym, za pośrednictwem
którego wszystko zostało stworzone, tym, który we wszystko wprowadził pokój
przez krew swego krzyża i tym, który został wywyższony w chwale. Wiecznemu
Synowi, który narodził się, umarł i zmartwychwstał, zostają więc nadane w tym
miejscu tytuły obrazu, zasady i Pierworodnego wszelkiego stworzenia oraz tych,
którzy powstają z martwych”7.
Nie zamierzamy powiedzieć, że ściślejsze określenie podmiotu, o którym
jest mowa, nie byłoby możliwe, ale że sytuuje się ono na horyzoncie teologicznym, który wyłoni się dopiero później. W hymnie z Listu do Kolosan Jezusowi
Chrystusowi zostaje przypisane w stosunku do stworzenia działanie analogiczne w stosunku do tego, które spełnia w dziele zbawienia. Jego pośredniczenie
realizuje się w stosunku do całego stworzenia, a Jego prymat w stosunku do
tego, co stworzone nie tyle należy do porządku czasowego, co raczej do porządku
przyczynowego, odznaczającego się wyjątkowością i wzniosłością. Innymi słowy,
Chrystus posiada prymat nie tylko z tej racji, że tajemniczo jest przed stworzeniem, ale także z tej racji, że potężnie i niezrównanie interweniuje w stworzeniu.
W prologu do Listu do Hebrajczyków uwaga została zwrócona na Chrystusa-Syna, który jest „odblaskiem chwały” Ojca i „odbiciem Jego istoty” (1,3). Nie
chodzi tutaj po prostu o uosobienie mądrości lub słowa Bożego, jak w Starym
Testamencie, ale o rzeczywistą i majestatyczną osobę, która interweniuje w określonym momencie ludzkich dziejów, mając do spełnienia całkowicie wyjątkowe
dzieło8. On jest Pośrednikiem stworzenia: „przez Niego stworzył wszechświat”
(1,2); On „podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi” (1,3). Na tym tle List do
Hebrajczyków w centralnej części ukazuje Go jako Kapłana-Zbawiciela.
Najbardziej złożone jest nauczanie zawarte w prologu Ewangelii św. Jana
na temat pośredniczenia Słowa (Logos) w stwórczym działaniu Boga. Od pierwszych wersetów tego hymnu skierowanego do Słowa zostaje ukazana Jego boska
i najbardziej wzniosła godność oraz Jego decydująca i bezpośrednia interwencja
w stworzeniu. Oparta jest ona na odwołaniu się do pojęć, które nie budzą wątpliwości: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się
nie stało, z tego, co się stało” (1,1-3)9.
7
8
9

J.-N. Aletti, Lettera ai Colossesi, Bologna 1994, 89.
Por. P. Grelot, Une lecture de l’épître aux Hébreux, Paris 2003, 15-18.
Por. M.-E. Boismard, Le prologue de Saint Jean, Paris 1953.
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Odnośnie jednak do działania Słowa w stworzeniu, które nas tutaj interesuje, wyłaniają się dwa pytania. Przede wszystkim: do kogo skierowany jest ten
hymn? Zgodnie z tekstami poprzednimi hymn zwraca się do Słowa wcielonego,
„Słowa, które stało się ciałem” (1,14). Jest to zrozumiałe, jeśli analizuje się dalszy
ciąg hymnu, który stanowi jedną całość z trzema pierwszymi wersami. Jest on
skierowany do Słowa, które stało się „ciałem”, to znaczy stało się człowiekiem,
takim jak my, przyjmując naszą ograniczoność i słabość. Hymn jest więc skierowany do Jezusa Chrystusa, który jest tożsamy z wiecznym Słowem.
Na drugim miejscu należy zapytać się: jak konkretyzuje się działanie
Słowa w stworzeniu? Wychodząc z tekstu jest jasne, że uczestniczy Ono w nim
razem z Ojcem, ponieważ „wszystko przez Nie się stało”. Sposób tej interwencji
nie został jednak wyjaśniony. Nie zostało powiedziane, że Słowo wcielone jest
„wzorem” stworzenia ani nawet, że jest „celem”, do którego zostałyby skierowane wszystkie stworzenia. Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba odwołać się
do przywołanych wcześniej tekstów biblijnych i szukać odpowiedzi w łączności
z nimi. Można wówczas powiedzieć, że w hymnie-prologu Ewangelii św. Jana
Chrystus stanowi początek stworzenia, On jest Słowem, za pośrednictwem
którego Ojciec powołał do istnienia wszystkie rzeczy.
Jedyny plan zbawczy Boga
Drugim elementem naszej refleksji jest jedność i jedyność zbawczego planu
Boga względem ludzkości. Bóg nie przygotował jakiegoś pierwszego planu zbawienia, a potem – w wyniku grzechu człowieka – nie wprowadził jakiegoś drugiego,
alternatywnego w stosunku do pierwszego. Chrystus nie pojawia się w następstwie
grzechu człowieka, ale stanowi centrum jedynego planu Bożego, który rozciąga
się od stworzenia po śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a w końcu aż po Jego
paruzję. Z drugiej strony ten sposób przedstawiania zagadnienia, które odpowiada
obecnej wrażliwości, nie jest wprost uwzględniany w Nowym Testamencie. Jest,
owszem, obecny, ale należy go dopiero odtworzyć, łącząc ze sobą różne elementy.
Na ogół mówi się o jedynym planie zbawczym Boga, który – będąc ukryty
od wieków – został objawiony i w pełni urzeczywistniony przez Jezusa Chrystusa i dokonało się to także pośród pogan, co jest rzeczą niezwykłą. Wyraźnie
rozpoczyna się on wraz ze stworzeniem świata, rozciągając się aż do śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa i paruzji, nawet jeśli w Piśmie świętym nie
zostało to wprost stwierdzone. Chcąc więc uchwycić wszystkie rysy tego misteryjnego zamysłu, trzeba przywołać i zintegrować liczne stwierdzenia, przede
wszystkim zaczerpnięte ze św. Pawła, które odnoszą się do tego zagadnienia.
Niektóre podstawowe teksty zostały już wyżej przypomniane, ale nie będzie
nieużyteczne przywołanie także innych wypowiedzi.
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Pierwszym zagadnieniem, na które należy zwrócić uwagę, jest tajemnica
zbawcza Boga, która – będąc w Nim „ukryta” – została objawiona w Jezusie
Chrystusie. Chodzi o plan podjęty przez Boga „przed założeniem świata”, który
urzeczywistnił się w Chrystusie, gdy „nadeszła pełnia czasu” (Ga 4,4). Ten tajemniczy plan jest nazywany także „ekonomią Bożą” (Ef 1,10; 3,9; 1 Tm 1,4). Pojawia
się tutaj także zagadnienie stworzenia i człowieka jako nowego stworzenia. Stworzenie zostaje niejako rozwinięte i staje w obliczu dopełnienia przez pojawienie
się „nowych stworzeń” za sprawą dzieła zbawczego Chrystusa10. Szczególnie
chrześcijanie mają być „jakby pierwocinami stworzeń Bożych” (por. Jk 1,18).
To ważne zagadnienie ściśle łączy się z ukazaniem się Zmartwychwstałego
jako Pierworodnego nowej ludzkości (1 Kor 15,20.23) oraz z nawiązaniem przez
Niego łączności z „pierwszym Adamem” (por. Rz 5,15; 1 Kor 15,45). Zostajemy,
w końcu, odesłani do zagadnienia wiecznego „przeznaczenia” wszystkich ludzi
w Jezusie Chrystusie (por. Rz 8,29; Ef 1,11), do „łaski, która nam dana została
w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami” (2 Tm 1,9) i do ostatecznej
„rekapitulacji” w Nim wszystkich rzeczy (por. Ef 1,10; 1 Kor 15,28).
Jedyność zbawczego planu Boga jest niewątpliwie prawdą bardzo ważną.
Wyjaśnia ona przejrzyście, że stworzenie i dzieje ludzkie są chciane i prowadzone
przez Ojca z niewymowną miłością, a dzieje się to od zawsze za pośrednictwem
Jezusa Chrystusa, Jego Syna. Decydującym czynnikiem w planie Bożym jest
pośredniczenie Chrystusa. Grzech człowieka, który również zachowuje duże
znaczenie, jest natomiast czynnikiem podporządkowanym, a w każdym razie
nie determinuje dziejów zbawienia w Chrystusie. W każdym jednak razie, także
sytuacja grzechu – zarówno pierworodnego, jak i osobistego człowieka – domaga
się głębokiej interpretacji chrystocentrycznej. Krótko mówiąc, dla Nowego Testamentu jedność stworzenia i zbawienia w Chrystusie jest ideą podstawową.
Wszystko zostało stworzone i odkupione w Chrystusie; co więcej, w Nim cała
rzeczywistość zmierza do osiągnięcia swojego rzeczywistego celu. Wszystko urzeczywistnia się według jedynego planu, który Ojciec podjął w wieczności i który –
niezależnie do grzechu – osiąga swój szczyt i znajduje swój sens w Chrystusie.
2. Perspektywy teologiczne
W Nowym Testamencie centralne miejsce Jezusa Chrystusa w stworzeniu
jest faktem jednoznacznie potwierdzonym. Chodzi o doktrynę o dużym znaczeniu,
która stale domaga się systematycznego pogłębienia. Zagadnienie to, w większym
bądź mniejszym stopniu, jest już podejmowane w refleksji teologicznej, ale do10

Por. J. Ratzinger, Na początku Bóg stworzył…, Kraków 2006, 76-78.
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maga się dalszych dociekań, w związku z tym, że otwiera ono wiele znaczących
i prowokujących perspektyw11. Na niektóre z nich zwracamy tutaj uwagę.
Prymat Jezusa Chrystusa w stworzeniu
Na ogół uznaje się w dzisiejszej refleksji teologicznej, że prymat w stworzeniu
powinien zostać przyznany Jezusowi Chrystusowi już nie tylko jako Słowu, ale
także jako człowiekowi. Stwierdza się ponadto, że ten prymat nie należy tylko
do porządku chronologicznego, ale jest pierwszeństwem w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, wynikającym z faktu, że człowieczeństwo Jezusa, jako
przyjęte przez Słowo, jest „pierworodne w stosunku do każdego stworzenia”.
Dokonuje się dzisiaj ważnych sprecyzowań dotyczących trojakiej przyczynowości Chrystusa w stosunku do stworzenia, za pośrednictwem której opisuje
się Jego prymat. Na pierwszym miejscu Chrystus jest widziany jako przyczyna
sprawcza całej rzeczywistości stworzonej. Podstawa tej Jego roli jest widziana
w odniesieniu do planu zbawczego wiecznie określonego przez Boga Ojca – planu,
który przewiduje, że wszystko zostaje powołane do istnienia przez odniesienie
do Verbum incarnadum, to znaczy do Słowa, które jeszcze nie wcieliło się, ale
już jest otwarte na przyjęcie konkretnej natury ludzkiej.
Na razie nie wydaje się jednak możliwe lepsze wyjaśnienie charakteru tej
obecności Chrystusa-człowieka na początku stworzenia, ponieważ przyczyna
sprawcza koniecznie domaga się pierwszeństwa chronologicznego, którego
nie ma w tym przypadku. Nie wydaje się możliwe zajmowanie się wcieleniem
przy pominięciu kwestii czasu, ponieważ teologia może uchwycić wydarzenia
zbawcze tylko w ich historycznym spełnianiu się. Oznacza to, że nasze kategorie myślowe, konieczne do wyrażenia zbawczego charakteru wydarzeń, nie
są metahistoryczne. Z tej racji nie jesteśmy w stanie podjąć refleksji nad tymi
wydarzeniami, patrząc na nie z punktu widzenia wieczności, który jest punktem
widzenia właściwym dla Boga.
Na drugim miejscu prymat Chrystusa w stworzeniu urzeczywistnia się także
na poziomie przyczynowości wzorczej i celowej. Wyjaśnienia teologiczne tego
zagadnienia jawią się jako zadowalające. Okazuje się więc relatywnie łatwiejsze
pojąć, w jaki sposób od wieczności w myśli Stwórcy jest obecny plan, przewidujący
nie tylko wcielenie, ale także ukierunkowanie człowieka i kosmosu na Chrystusa.
Należy ponadto powiedzieć, że uznanie wzorczej i celowej roli Chrystusa wydaje
się dawać dobre podstawy Jego centralnemu miejscu w stworzeniu, nawet bez
odwoływania się do przyczyny sprawczej.
11

Por. I. Biffi, In dialogo sul cristocentrismo. Lettura dei saggi di Giacomo Biffi, Milano
2009.

80

Ks. Janusz KRÓLIKOWSKI

W zarysowanej tutaj perspektywie człowieczeństwo Chrystusa – w Jego
przedziwnym stanie osiągniętym w zmartwychwstaniu – przedstawia się jako
„miejsce”, w którym urzeczywistnia się najwyższa bliskość między stworzeniem
i Bogiem i gdzie dokonuje się najpełniejsza komunikacja między tym, co boskie
i tym, co ludzkie. Z tej racji człowieczeństwo Zmartwychwstałego stanowi najdoskonalszy „wzór” tego, co – na sposób uczestniczenia i w sposób zróżnicowany – dokonuje się w człowieku i w kosmosie. Człowieczeństwo Chrystusa jest
jednak także ostatecznym celem, do którego wszystko jest skierowane. Człowieczeństwo Chrystusa uwielbione w zmartwychwstaniu staje się także metą, do
której tajemniczo zmierzają dzieje rodzaju ludzkiego i kosmosu. Dzisiaj także to
powszechna rola Chrystusa zyskuje nowe wymiary w świetle odkryć naukowych
w dziedzinie początków kosmosu i istot ożywionych.
Przyczynowość, którą Chrystus spełnia począwszy od stworzenia, ujawnia
tajemnicze aspekty, ale mimo to jawi się ona wierzącemu jako rzeczywistość
fascynująca oraz budząca radość i nadzieję, gdyż pozwala mu (zwłaszcza jako
przyczynowość wzorcza i celowa) dostrzec wielkość zbawczego zamysłu Boga.
W tej perspektywie człowieczeństwo Chrystusa staje się kluczem do zrozumienia
tajemnicy człowieka i kosmosu.
Chrystocentryzm
W świetle zaprezentowanych refleksji jawi się jako oczywiste, że Jezus
Chrystus jest „szczytem” i centrum zbawczego zamysłu Boga. Jest nim, ponieważ
Ojciec stworzył w Nim każdą rzecz, ale także z tej racji, że w Nim Ojciec objawia
siebie samego oraz dokonuje dzieła zbawienia. Chrystus jest zatem Objawicielem
Ojca oraz Pośrednikiem stworzenia, zbawienia i uświęcenia. Wyłania się więc
radykalnie chrystocentryczna wizja zbawienia, która jednak – nie należy o tym
zapominać – zakłada horyzont trynitarny, a w sposób najbardziej szczególny
odsyła do Ojca, „źródła i zasady całej Boskości”12. W tych ramach grzech odgrywa zawsze bardzo ważną rolę, chociaż oczywiście drugorzędną – rolę centralną
zajmuje Chrystus, ponieważ zbawczy plan Boga jest pomyślany i zrealizowany
w Chrystusie przed stworzeniem i przed grzechem człowieka.
Chrystus jest ponadto Słowem „wcielonym”, Synem, który stał się człowiekiem we wszystkim podobnym do nas. Domaga się to szybkiego sprecyzowania,
że stworzenie, objawienie i zbawienie są „pośredniczone” przez Chrystusa – przez
człowieka Jezusa w Jego konkretności. Wraz z Tomaszem z Akwinu musimy
12

VI Synod w Toledo (638 r.), De Trinitate et de Filio Dei Redemptore incarnato:
DH 490: „Paterem ingenitum (…) fontem et originem totius divinitatis”; XVI Synod
w Toeldo (693 r.), De Trinitate divina: DH 568: „Paterem, qui est totius fons et origo
divinitatis”.
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powiedzieć, że święte człowieczeństwo Chrystusa jest instrumentum coniunctum
Słowa13, to znaczy przez nie urzeczywistnia się zbawczy zamysł Ojca. Odwołując
się do języka bardziej personalistycznego, Joseph Ratzinger tak wyjaśniał soteriologiczne znaczenie człowieczeństwa Chrystusa: „Człowieczeństwo Chrystusa
ukazuje się całkowicie realnie jako miejsce Bożego działania, ciało Chrystusa jest
niejako otwartą przestrzenią, w której Bóg i człowiek spotykają się ze sobą. Także
jednak całe zbawienie jest rzeczywiście związane z jednością z tym ciałem; nie
ma bezpośredniego łączenia się człowieka z Bogiem, każda łączność z Duchem
Boga przechodzi przez zjednoczenie z ciałem Jego Syna”14.
Szczytem zamysłu Ojca jest więc, owszem, śmierć na krzyżu, którą Chrystus podjął „dla nas” w akcie miłującego posłuszeństwa Ojcu, ale łącznie z Jego
chwalebnym i zwycięskim zmartwychwstaniem i wywyższeniem. Co więcej, tajemnica paschalna nie może być oddzielona od tajemnicy wcielenia i od tajemnicy
ziemskiego życia Jezusa. Plan zbawczy ma zatem swoje ukoronowanie w całym
życiu Chrystusa, które przechodzi od uniżenia wcielenia aż do wywyższenia
w chwale. Z tej racji pozostaje ciągle ważna z teologicznego punktu widzenia
refleksja nad tajemnicami życia Jezusa15.
Jezus Chrystus jest więc jedynym Pośrednikiem zbawienia i jest nim z najbardziej szczególnej racji – jest nim, ponieważ wieczne Słowo jest doskonałym
„obrazem” Ojca i ponieważ – właśnie dlatego, że jest obrazem – wciela się, przyjmując człowieczeństwo, którego celem jest objawienie tajemnicy Słowa, a więc
i tajemnicy Ojca. W Jezusie urzeczywistnia się więc podwójne pośredniczenie
na rzecz człowieka: jako „wieczne Słowo”, jako doskonałe wypowiedzenie myśli
Ojca, objawia Go nam, a jako „Słowo wcielone” – przez swoje „ciało” – pozwala
dostrzec tajemnicę swojej tożsamości Syna Bożego. Dlatego było odpowiednie,
aby wcieliło się Słowo, a nie Ojciec czy Duch Święty.
Chrystologiczna powszechność zbawienia
Trzeba jednak dodać, że jeśli zbawienie przyniesione przez Chrystusa rozciąga się od stworzenia do paruzji, to oznacza to, że nikt nie jest z niego wykluczony.
Dlatego Jezus z Nazaretu jest Zbawicielem uniwersalnym; wszyscy ludzie rzeczywiście otrzymują zbawienie „w Jego imię” (Dz 4,12), także niechrześcijanie,
którzy wierzą w Boga i starają się postępować, odpowiadając na głos swojego
sumienia. Prowadzi to do stwierdzenia, że łaska Boża jest dawana każdemu

13
14

15

Tomasz z Akwinu, Summa theologiae III q. 19 a. 1.
J. Ratzinger, Pośrednik, w: tenże, Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii, Lublin
2015, 829 (Opera omnia, t. VI/2).
Por. T. Dola, Teologia misteriów życia Jezusa, Opole 2002.
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człowiekowi za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, nawet jeśli sposobów tego
dawania nie jesteśmy w stanie określić w sposób pewny.
Na mocy pośredniczenia Chrystusa zatem, od zawsze każdy człowiek –
niezależnie, czy o tym wie, czy też nie wie – ma na celu osiągnięcie komunii
z Bogiem i jest prowadzony przez Jego łaskę, którą może przyjąć lub odrzucić.
Dlatego zbawienie Chrystusowe nie działa tylko w teraźniejszości, ale także sięga
w przeszłość, czyli posiada niejako „zwrotną” skuteczność. Taka jest kondycja,
w której żyje każdy człowiek i która – za Karlem Rahnerem – jest nazywana
„egzystencjałem nadprzyrodzonym”16. Chodzi w tym przypadku o napięcie chrystologiczne, czyli o skuteczne zwrócenie się do Chrystusa, które – na mocy daru
Bożego – przenika całą ludzką egzystencję.
Jeśli tak się dzieje, jest także zrozumiałe, w jaki sposób każdy człowiek
może zrozumieć coś z zagadki swego ludzkiego istnienia tylko wychodząc od
Chrystusa, to znaczy jeśli jest w stanie uchwycić jakiś rys ziemskiego życia
Jezusa z Nazaretu, czyli Jego uniżenie, Jego misję, Jego śmierć i Jego wywyższenie, odtwarzając w swoim życiu Jego życie i Jego tajemnice będące źródłem
zbawienia. W ten sposób konkretnie się widzi, w jakim znaczeniu Chrystus jest
wzorem i celem ludzkiego życia.
Poszerzony horyzont teologiczny
Na uwagę zasługują jeszcze inne zagadnienia, które wymagałyby szerszego
podjęcia i uzasadnienia. W tym miejscu nawiążemy do nich tylko ogólnie.
Odnowiona wizja centralnej roli Słowa wcielonego w stworzeniu i w odkupieniu zakłada potrzebę „przystosowania” potocznej teologii do rozumienia tej
roli i jej konsekwencji. Chodzi przede wszystkim o lepsze uwypuklenie doktryny
trynitarnej, starając się lepiej wyjaśnić, dlaczego tylko Syn, będący obrazem
Ojca, mógł się wcielić17. Chodzi ponadto o wyjaśnienie sensu (celu) wcielenia,
a także sensu zbawienia przez miłujące i radykalne posłuszeństwo okazane przez
Jezusa Ojcu. Należy również pogłębić refleksję nad przeznaczeniem człowieka,
kładąc akcent bardziej na uświęcenie i na komunię z Bogiem niż na jednostronnie pojmowane odpuszczenie grzechu, będące aspektem podporządkowanym
zbawienia. Będzie, w końcu, użyteczne pokazanie także powiązań między centralnym miejscem Chrystusa w stworzeniu i Jego rolę Zbawiciela powszechnego,
a zarazem wskazanie na jej odniesienia do doktryny grzechu pierworodnego, do
ewolucyjnej koncepcji świata i do eschatologii.
16
17

Por. K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987, kol. 104‑105.
Por. M. Bordoni, I fondamenti trinitari della singolarità e universalità di Gesù Cristo,
w: L’attuale controversia sull’universalità di Gesù Cristo, Roma 2002, 67-119.
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Na końcu pozostaje jeszcze przywołać serię zagadnień, które również łączą
się z chrystocentryczną koncepcją rzeczywistości i zbawienia. Chodzi o odniesienie tej wizji, która wypływa z wiary, do wizji, które rodzą się z prób racjonalnego
wyjaśnienia kosmosu i człowieka oraz jego przeznaczenia. Jaka relacja zachodzi między perspektywą antropologii teologicznej a perspektywą podobnych
interpretacji proponowanych przez filozofię i nauki przyrodnicze? Zasadnicze
wyjaśnienia dostarczane przez wiarę, które są przekazywane wierzącemu jako
absolutnie prawdziwe, powinny być uważane za wyłączne czy też za komplementarne w stosunku do tych, które są proponowane przez wiedzę osiągniętą
przez człowieka? Ogólnie mówiąc, trzeba zawsze pytać się, jaka relacja zachodzi między wiarą i rozumem, dokonując odniesienia tego zagadnienia także do
chrystologii. W tym miejscu nie można odpowiedzieć na te pytania, ale trzeba
przynajmniej mieć na uwadze, że są to zagadnienia ważne i pilne z teologicznego
punktu widzenia, ponieważ na potrzebę ich podjęcia wskazuje aktualna refleksja
nad tajemnicą Jezusa Chrystusa.
Zakończmy, odwołując się do tekstu z konstytucji dogmatycznej Lumen
gentium, który syntetycznie ukazuje miejsce i rolę Chrystusa w stworzeniu i jedyność planu zbawczego, wskazując zarazem na centralne miejsce tej doktryny
w Biblii i w tradycji kościelnej: „Przedwieczny Ojciec, na skutek najzupełniej
wolnego i niezgłębionego zamysłu swej mądrości i dobroci, stworzył cały świat,
a ludzi postanowił wynieść do udziału w życiu Bożym; nie opuścił też ich po ich
upadku w Adamie, dając im nieustannie pomoce do zbawienia przez wzgląd na
Chrystusa, Odkupiciela, który «jest obrazem Boga niewidzialnego i Pierworodnym wobec każdego stworzenia»” (nr 2).
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Summary
JESUS CHRIST – THE ONLY INTERMEDIARY OF THE CREATION
AND SALVATION
The New Testament clearly highlights that everything was created in Christ, through
Christ and for the sake of Christ, which means that Jesus of Nazareth constitutes the centre
of creation. God the Father has created everything through the preexistent divine Logos,
but it has to be stressed that the creation has been accomplished through the Word that was
made flesh. It is emphasised by modern Christology which develops both in the biblical and
the dogmatic aspects. The latter requires a more profound analysis since it receives a rather
brief and passing mention in our domestic theological statements. In this study we point out
the biblical grounds and perspectives concerning the issue in question in order to show its
theological consequences, especially in reference to soteriology. We also emphasise that the
renewed vision of the central role of the incarnated Word in the creation and the salvation
presupposes the need for the “adaptation” of the common theology to the recognition of the
universal primacy of Jesus Christ.

Key words: Jesus Christ, Intermediary, creation, Incarnation, salvation, universality of
salvation, intermediation.
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Dlaczego oni zwyciężają?
Teologiczna ocena judejskiej kampanii
Antiocha V Eupatora w 1 Mch 6,47-54

		
Wstęp
Sekwencja wypadków dziejących się w Judei po śmierci Antiocha IV Epifanesa przybierała dla powstańców machabejskich postać coraz bardziej niepomyślną, co powinno dziwić, jeśli wziąć pod uwagę, że w ocenie hagiografa
śmierć pogańskiego króla była ewidentną karą Bożą za jego bezlitosne i brutalne
postępowanie wobec Żydów (1 Mch 6,12-13)1. Z powodu wypadów i zasadzek
czynionych przez mieszkańców zamku, rekrutujących się zarówno spośród samej
załogi pogańskiej, stacjonującej w nim, jak i żydowskich odszczepieńców (6,18),
Juda Machabeusz zdecydował się dokonać oblężenia akry, by doprowadzić do
jej zajęcia i definitywnego uwolnienia terenu świątyni od okupacyjnej obecności
garnizonu seleuckiego (6,19-20). Tymczasem niewielkiej grupie mieszkańców
udało się wydostać z oblężenia i powiadomić króla o dokonujących się wydarzeniach (6,21-27), prowokując jego niemal natychmiastową interwencję (6,28-41).
Spotkanie obu nierównych pod względem uzbrojenia i liczebności armii dokonało
się wpierw pod Bet-sur (6,31), później pod Bet-zacharia (6,32-42), nie przynosząc
konkretnego rozstrzygnięcia na korzyść którejkolwiek ze stron batalii. Na tym tle
szczególnie pięknym aktem odwagi i krańcowego patriotyzmu było bohaterskie
1

Teologię tego urywka, por. J. Nawrot, Pierwsza Księga Machabejska rozdziały 1,
1-6.16. (NKB: ST XIV/1), Częstochowa 2016, 758-760.
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oddanie życia w walce przez Eleazara Auarana, jednego z braci machabejskich
(6,43-46). Ostatecznie jedynie splot niepomyślnych dla imperium okoliczności
zmusił Lizjasza do odstąpienia od zdobywania świątyni, gdy samej stolicy
imperium zagrażała inwazja wojsk będących przy Filipie, nowo mianowanym
przez Antiocha IV regencie państwa tuż przed śmiercią króla (6,14-15.55-59).
Hagiograf musiał jednak w świetle teologicznym zinterpretować owe pierwsze,
nieudane w sumie kampanie Judy, i poszukać odpowiedzi na pytanie: dlaczego
wydarzenia ułożyły się właśnie w takim ciągu? Elementem tej odpowiedzi jest
opis oblężenia świątyni, dokonanego przez armię seleucką i próby znalezienia
wytłumaczenia powstałej sytuacji, którą de facto władca imperium rozstrzygnął
na własną korzyść.
		Literacki układ tekstu:
47. Widzieli siłę króla, impet wojsk i wycofali się przed nimi.
48. Zaś żołnierze króla wyszli przeciw nim w kierunku Jeruzalem a król
rozłożył się naprzeciw Judei i górze Syjon.
49. Zawarł on pokój z tymi, którzy byli w Bet-sur. Wyszli oni z miasta, ponieważ nie było tam dla nich żywności, by mogli się w nim bronić, ponieważ
był szabat dla ziemi.
50. A król zajął Bet-sur i umieścił tam straż dla jej strzeżenia.
51. Potem oblegał wiele dni świątynię, ustawił tam wyrzutnie, machiny, miotacze ognia, miotacze kamieni oraz katapulty do wyrzucania strzał i proce.
52. Lecz także oni uczynili machiny przeciw ich machinom i walczyli wiele
dni.
53. Nie było zaś prowiantu w ich magazynach, ponieważ trwał siódmy rok
a ocaleni w Judzie od obcych narodów zjedli resztę zapasów.
54. W świątyni pozostało niewielu mężów, ponieważ zmorzył ich głód i rozproszyli się każdy do swego miejsca.
Struktura literacka omawianego urywka przedstawia się następująco:
a) wrażenie potęgi wojsk seleuckich na powstańcach po śmierci Eleazara (w. 47);
b) manewr rozdzielenia wojsk imperialnych w kierunku Jerozolimy i Bet-sur
(w. 48-49a);
c) rozejm z obrońcami twierdzy, opuszczenie przez obrońców i zajęcie jej przez
wojska królewskie (w. 49-50);
d) atak armii imperialnej na stołeczną świątynię (w. 51);
e) zażarta obrona świątyni przez powstańców (w. 52);
f) wytłumaczenie zakończenia obrony świątyni (w. 53-54).
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Z politycznego punktu widzenia inwazja wojsk monarchii przeciw powstańcom niewątpliwie miała na celu zdławienie jakiegokolwiek oporu na zachodnich
rubieżach państwa, by zaprowadzić pełnię władzy w regionie tak bardzo zapalnym, na granicy z Egiptem, regionie, przez który przebiegało tak wiele ważnych
szlaków handlowych. W spojrzeniu natomiast teologicznym była to śmiertelna
konfrontacja między wiarą i tożsamością Żydów a zalewem religii pogańskich,
wyznawanych przez wszystkich, z wyjątkiem Żydów.
		Opis potęgi wojsk seleuckich
We wprowadzającym w całość epizodu w. 47 hagiograf akcentuje wrażenie,
jakie na powstańcach wywarła wielkość i świetność armii najeźdźczej. Wyraziło
się to w zyskanej przewadze podczas toczonych bojów, w których siły Judy nie
były w stanie sprostać nawale wojsk seleuckich. Werset 6,30 podaje, że liczba
żołnierzy dochodziła do 100 000 piechoty, 20 000 konnicy oraz – broń chyba
najgroźniejsza, choć bardzo nieprzewidywalna – 32 słonie wyćwiczone do boju2.
Wspomnienie liczebnego stanu armii seleuckiej, abstrahując od jej rzeczywistej
wielkości, miało wywołać w czytelniku mocne wrażenie niewspółmierności sił
stających do walki, a tym samym usprawiedliwić prawdopodobnie ewentualną
porażkę wojsk powstańczych w starciu z tak potężnym przeciwnikiem.
Pojedyncza akcja bohaterskiego Eleazara (6,43-46) nie przyniosła powstańcom wymiernych korzyści, a utrata jednego, choćby najsilniejszego słonia, nie
powstrzymała impetu wojsk królewskich, kierujących się przeciw powstańcom.
Juda Machabeusz i jego dowódcy musieli uznać przewagę sił imperialnych
wyrażającą się zarówno w liczbie, jak i uzbrojeniu, a wskutek tego wycofać
2

Słonie bojowe były zabronione postanowieniami traktatu z Apamei między pokonanym Antiochem III Wielkim a republiką rzymską, o czym piszą: Polibiusz (Dzieje
XXI, 42. 12) oraz Tytus Liwiusz (Ab Urbe condita XXXVIII, 38. 8); por. U. Rappaport,
1 Maccabees, w: J. Barton & J. Muddiman (red.), The Oxford Bible Commentary,
Oxford 2001, 720. Cytat 2 Mch 13,2 podaje odpowiednią cyfrę 110 000 piechurów,
5300 kawalerzystów oraz towarzyszących im 300 wozów bojowych. Jest to zdecydowanie zbyt wiele, by zdławić wszelkie próby dążenia do niepodległości. Według 1 Mch
3,39 pierwotne siły seleuckie wynosiły jedynie 40 000 piechoty i 7000 konnicy, czyli
dokładnie trzy razy mniej. Poza tym w bitwie pod Magnezją w grudniu 190 roku
przed Chr., gdy siły Antiocha III były znacznie większe, Tytus Liwiusz stwierdza,
że Seleucydzi dysponowali siłami 80 000 żołnierzy (Ab Urbe condita XXXVII, 39).
Mimo iż – jak stwierdzają historycy – postanowienia z Apamei były łamane przez
Seleucydów, najmowanie obecnie przez Lizjasza tak znacznej liczby obcych żołnierzy
musiałoby zaniepokoić senat rzymski i wywołać interwencję potężnego, zachodniego
sąsiada. Por.: W. Fairweather, J. Sutherland Black, The First Book Of Maccabees:
With Introduction and Notes, Cambridge 1897, 138. O roli i możliwościach słoni,
por. uwagi do 1 Mch 1,17 w: J. Nawrot, Pierwsza Księga Machabejska, 324-325.
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się z pola walki. Autor nie podaje szczegółów porażki, jakiej zapewne doznały
wojska żydowskie. Możliwe, że w odwrocie z pola walki Juda – jak sugeruje
Flawiusz – nie udał się bezpośrednio do miasta świętego, lecz schronił się w innych miejscach3. Bardziej jednak zastanawia brak w tekście Pierwszej Księgi
Machabejskiej zapisów zawartych we wcześniejszych relacjach autora, opisujących sytuacje podobnych walk. Opowiadania te ukazywały przede wszystkim
siłę wiary w Bożą pomoc powstańców rzucających się na przeważające siły
wroga4. Przeciwnie, powstańcy zachowali się obecnie tak, jak wcześniej czynili
to poganie w przegranej przez siebie walce. Zbrakło teraz modelowego błagania
Judy, które wzniósł w boju przeciw poganom pod Bet-sur, które notuje werset
4, 30. Brak takich wzmianek jednoznacznie świadczy, że autor obecnie zaczyna
traktować wojska powstańcze jako członków narodu, którzy nie wypełniają już
ściśle i wiernie swych powinności wobec Boga. Dlatego właśnie Bóg ich opuszcza,
a siły inwazyjne może zacząć traktować jako narzędzie swego gniewu w celu
ukarania niewierności swego ludu. Jeśli może jeszcze na taki wniosek jest zbyt
wcześnie, to gromadzące się ciemne chmury nad dotychczasowymi sukcesami
powstania powinny szybko stać się przedmiotem refleksji i poszukiwania przyczyn takiego obrotu spraw. Teksty ksiąg protokanonicznych wspominają moc
armii (ischyn basileias), jaką Bóg Izraela daje (lub odbiera) obcym królestwom.
Oto cytat 2 Par 20,6 przypomina, że to Bóg Izraela rządzi w królestwach pogan
i nie ma nikogo, kto mógłby równać się Jego sile i mocy. Podobną tezę stawia
cytat Dn 2,37 w odniesieniu do króla babilońskiego, który otrzymał władzę
od Boga niebios oraz werset 4,28 w tej samej księdze niejako zawiadamiający
monarchę, że dane mu panowanie właśnie od niego odstąpiło z powodu pychy,
jaką zamanifestował w przedstawianiu własnej potęgi i majestatu5. Wobec możności powszechnego rozdawnictwa władzy właśnie Bóg zobowiązał się wypędzić
przed Izraelem narody silniejsze i potężniejsze6, lecz pod warunkiem radykalnej
wierności Jego prawu, czego świadkiem jest cytat Pwt 11,22-237. Wiele zatem
3

4
5

6
7

Por. De bello Iudaico I, 45; B. Bar-Kochva, Judas Maccabaeus: The Jewish Struggle
Against the Seleucids, Cambridge 2002, 337-338.
Opisy te zawarte są w 1 Mch 3,17-19.42-44; 4,7-11.30 oraz 5,31-32.
Koncepcja władzy otrzymanej od bóstwa znana jest poza tekstami biblijnymi, jak
przekonuje w swej egzegezie M. Parchem, Księga Daniela, (NKB ST XXVI), Częstochowa 2008, 226-227. Nie przeszkadza to jednak autorom biblijnym wyrazić
własnego przekonania co do słuszności tezy o Bogu Izraela jako Dawcy panowania
powszechnego. Jak się wydaje, nie doszukano się w wierzeniach pozabiblijnych tezy,
by własne bóstwo obdarowywało władzą obcego króla.
Por. Wj 23,27-28; Pwt 4,38; 7,1.22-25; 9,1-5; Joz 3,10; 23,5; Ps 44,2-3.
Passus łączy oba elementy wierności prawu oraz zapowiadanych działań Boga
na rzecz swego ludu, por. analizę E.H. Merrilla, Deuteronomy. An Exegetical and
Theological Exposition of Holy Scripture, NIV NAC 4, Nashville 1994, 211-212. Już
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wskazuje, że armia powstańcza, chyba zbyt upojona własnymi sukcesami,
zwłaszcza odbudowaniem domu Bożego w stolicy kraju i odnowieniem kultu
świątynnego, zaczynała odchodzić od pierwotnej wierności prawu Bożemu, zaś
sam Juda zaczął działać coraz bardziej na własną rękę.
Termin hormēma, „impet”, z jakim obecnie wojska królewskie weszły do
Judei przywołuje wcześniejszy zapis w 6,33, określając rozpoczęcie walki pod Bet-zacharia. Otóż wcześniej ów wigor żołnierzy łamany był siłą wiary powstańców
ufnych w pomoc Bożą (4,8-11.30). Niestety obecnie nie ma to miejsca. Wspominając ów szturm pogan, autor tekstu nawiązuje prawdopodobnie do ważnego w tym
kontekście cytatu Pwt 28,49 zawierającego także ów rzeczownik definiujący
impet, z jakim wojsko obcego narodu napadnie Izraelitów. Ma to być wyrazem
kary zesłanej przez Pana na Jego niewierny lud. Szybkość napadu ukazana
została niczym pikowanie orła na swą ofiarę, czyli bez ostrzeżenia i możliwości
ucieczki lub obrony, bez oszczędzania kogokolwiek8.
Liczba mnoga tôn dynameōn, „wojsk, sił, armii” odnosi się z jednej strony
do żołnierzy różnych narodowości, służących w armii seleuckiej9, z drugiej zaś
do zapisu 6,30 prezentującego armię najeźdźczą Antiocha V i Lizjasza, jako
skutek decyzji Antiocha IV, który przed swą katastrofalną w skutkach wyprawą na wschód imperium podzielił armię państwa zostawiając połowę w rękach
Lizjasza dla obrony zachodnich rubieży państwa, z drugą zaś połową ruszając
ku Persji, Medii i Baktrii (3,34.37)10.
Znamienny wydaje się być także czasownik ekklinō na wyrażenie odwrotu
wojsk powstańczych z pola walki, ponieważ podobny zapis w 4,35 na strategię
wycofania się oddziałów z pola walki używa czasownika apairō. Jeśli drugi z czasowników prezentuje moment zawrócenia z jakiegoś miejsca lub opuszczenia go

8

9

10

w Wj 34,24 Bóg zapewnia, że wierność konkretnemu prawu uczczenia Go przez lud
w trakcie świąt pielgrzymkowych zapewniona zostanie Jego ochroną przed napaściami ludów ościennych, wypędzonych, czy – lepiej – ujarzmionych przez Izraelitów,
por. J. Lemański, Księga Wyjścia, NKB ST II, Częstochowa 2009, 642-643.
Cenną analizę w relacji do innych tekstów biblijnych ukazuje D.L. Christensen,
Deuteronomy 21:10-34:12, WBC 6B, Dallas 2002, 694.
Przekładem wielonarodowej armii imperium jest jej skład z czasów wielkich kampanii
militarnych Antiocha III, por. S.M. Sherwin-White, A. Kuhrt, From Samarkhand to
Sardis: A New Approach to the Seleucid Empire, Berkeley 1993, 55; B. Bar-Kochva,
The Seleucid Army: Organization and Tactics in the Great Campaigns, Cambridge
2001, 7-19. Zaciąganie obcych do oddziałów i garnizonów trwało jeszcze dziesięciolecia,
niemal do samego końca trwania imperium, por. C. Habicht, The Seleucids and their
rivals, w: A.E. Astin, M.W. Frederiksen (red.), The Cambridge Ancient History t. 8:
Rome and the Mediterranean to 133 B.C., Cambridge 1989, 324-387 (tu: 372).
Ogląd ogólny etnicznego składu armii imperialnej, por. B. Bar-Kochva, Judas Maccabaeus, 2002, 90-105.
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w dosłownym tego słowa znaczeniu11, pierwszy – choć nie w każdym przypadku –
o jednak wiele mocniej wskazuje na swą konotację teologiczno-moralną12. Otóż
budowa passusu Pwt 20,2-4, zawierającego omawiany czasownik, jest bardzo
znamienna dla zrozumienia obecnego posunięcia wojsk Judy Machabeusza.
Zalecenie Mojżesza wspomina wpierw wystąpienie kapłana przed lud i danie
zachęty (w. 2), której treścią jest odepchnięcie od siebie strachu i wytrwanie
(mēde ekklinēte) w walce przeciw wrogom (w. 3) ze świadomością, że sam Bóg
stoi po stronie Izraela, gdy ten pozostaje Mu wierny w wypełnianiu prawa (w. 4).
Najważniejszy w. 3 zawiera aż potrójne wezwanie do odrzucenia trwogi, drżenia i lęku, by w końcu nie wycofać się przed wrogami13. Wynika stąd jasno, że
ustąpienie z pola konfrontacji zwłaszcza militarnej staje się wynikiem właśnie
panicznego strachu, który z kolei nastaje, gdy porzuca się Boga przymierza.
Wszystko świadczy więc, że Bóg teraz opuścił także obecnie oddziały swego ludu,
czego znakiem jest fakt, że nie wytrzymały one starcia z siłami wroga14. Jest to
jednak argument, że wcześniej powstańcy opuścili swego Boga, tolerując zło pośród mieszkańców Jerozolimy. On z kolei sprowadzi skutki ich postępowania na
nich samych15, co szczególnie dobitnie wyrażają teksty o charakterze wyroczni16.
		W stronę Bet-sur i Jerozolimy
By nie ponieść ostatecznej porażki, oddziały powstańcze mogły wycofać się
właściwie jedynie w kierunku Jerozolimy, będącej najbardziej ufortyfikowanym
wówczas miastem Judei, lecz także z tej racji, że droga do twierdzy Bet-sur
została odcięta obecnością i działaniami armii seleuckiej. Oznacza to, że właściwie całość terytorium Judei znalazła się pod kontrolą wojsk najeźdźczych17.
Ilość żołnierzy Antiocha V była na tyle znaczna, iż mógł on sobie pozwolić na
rozdzielenie swych sił i oblegać zarówno stolicę, jak i Bet-sur, a przy tym szybko
11
12

13

14

15
16

17

Por. m.in. Rdz 33,17; 37,17; Wj 12,37; 16,1; Lb 14,25; 21,12-13; Pwt 2,1.24; 10,7.
W licznych tekstach czasownik ów opisuje postawę porzucenia prawa Bożego (m.in.
3 Bas 11,2.4.9; Ne 13,26; So 1,6; Ml 2,8; 3,7; Jr 5,21-25; Ba 4,12; Lm 3,35) lub zakaz
czynienia tego (Pwt 5,32; 29,17; 31,29).
Por. W. Brueggemann, Deuteronomy, AOTC, Nashville 2001, 207-208; R.D. Nelson,
Deuteronomy: A Commentary, OTL, Louisville – London 2004, 243-244.
W zwykły sposób strach i panika cechują właśnie nieprzyjaciół ludu, z którym jest
Bóg, jak to ukazuje tekst Wj 15,14-16; por. P.C. Craigie, The Book of Deuteronomy,
NICOT, Grand Rapids 1976, 272.
Por. m.in. Pwt 31,17; Jr 15,6; Ez 16,43.
Por. m.in. Sdz 10,13; 1 Par 28,9; 2 Par 12,5; 15,2; Jr 4,18; 5,19 oraz Pwt 28,15-68;
32,21; 1 Bas 2,30.
Por. J.R. Bartlett, The First and Second Books of the Maccabees, CBC, Cambridge
1973, 90.
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zawrzeć z załogą twierdzy pokój (w. 49). Pozwoliło mu to ostatecznie skupić się
na ataku na Jerozolimę, opanowaną tymczasowo przez powstańców.
Użyty w w. 49 zwrot anebainon eis synantēsin, „podążali na spotkanie”, w opisie kierunku marszruty armii imperialnej, wskazuje, że właśnie do stołecznego
miasta uciekli powstańcy, chcąc zapewne wzmocnić jego obronę. Teologicznie
natomiast nawiązuje do relacji 2 Par 35,20-21 o wyprawie faraona Neko na bitwę
pod Karkemisz, któremu pobożny król judzki, Jozjasz, niemądrze zastąpił drogę,
chcąc z nim walczyć. Autor relacjonuje słowa faraona przekonanego, iż działa
w nim Duch Boży, odradzając Jozjaszowi walkę. Ten jednak zbyt ufny w swą potęgę
i w pomoc Boga nie chciał ustąpić i zginął, grzebiąc tym samym całą przedsięwziętą
przez siebie reformę religijną w kraju. Kronikarz wyznaje przekonanie, że król
przestał szukać Boga i rozpoczął samodzielną politykę, już bez wspierania się
Bożym zdaniem, wyrażanym prawdopodobnie przez proroka Jeremiasza18. Jego
śmierć powinna stać się dla wiernych Bogu Żydów znakiem końca panowania
władców, którzy, nawet jeśli początkowo wyróżniają się pobożnością i wiernością
prawu, postępując wbrew Bogu, giną niechybnie i w niesławie19.
W podobnym tonie zdaje się rozważać dalszy ciąg wydarzeń autor Pierwszej Księgi Machabejskiej, wieszcząc kolejną klęskę powstańców, tym razem
zmuszonych poddać twierdzę nacierającej armii królewskiej. Na teologiczne
odniesienie do inwazji wcześniejszego, egipskiego króla Szeszonka, może wskazywać także konstrukcja anebainon (…) eis Ierūsalēm, „wyszedł ku/wyruszył
przeciw Jeruzalem”, obecna w 2 Bas 8,7 w opisie zapowiadanej już w czasach
Dawida, późniejszej akcji faraona przeciw jego wnukowi, Roboamowi, synowi
Salomona20. To właśnie Roboam przez swoją głupotę doprowadził do rozbicia
państwa izraelskiego na dwa zwalczające siebie kraje, choć przecież ludem obu
18

19

20

Por. J.A. Thompson, 1, 2 Chronicles. An Exegetical and Theological Exposition of
Holy Scripture, NIV NAC 9, Nashville 1994, 385.
W czasie wędrówki do ziemi obiecanej, gdy Izraelici grosso modo pozostawali wierni
Bogu, wychodzący do walki z nimi (anebēsan…eis synantēsin) królowie pogańscy
z pomocą Bożą zostali wydani w ich ręce (Lb 21,33-34; Pwt 3,1-2). Chodzi ściśle
o Oga, króla Baszanu, którego wojenne zamiary wobec Izraelitów stały się swoistym
paradygmatem wrogich wobec ludu militarnych zamiarów pogan. Wówczas jednak,
wsparty mocą Bożą, mógł on odnieść zwycięstwo nad kimkolwiek, por. T.R. Ashley,
The Book of Numbers, NICOT, Grand Rapids 1993, 429-430. Szerokie, teologiczne
spojrzenie na relacje między Izraelem a poganami w Księdze Liczb, por. także
E.N. Zwijacz, Obraz Ludu Bożego według Księgi Liczb, Kraków 2010, 187-204.
W tekście hebrajskim nie ma tej właśnie wiadomości. Została ona dodana przez
autora Septuaginty być może z akcentem na wspomnienie smutnej przeszłości
swego narodu, lecz także z pouczeniem, że głupota jednych może zniweczyć efekty
działania poprzedników wiernych Bogu, którym zawsze On z tej racji błogosławi.
We właściwym opisie ekspedycji faraona przeciw Roboamowi widnieje pokrewna
konstrukcja anebē…epi Ierūsalēm (3 Bas 14,25). O właściwych, politycznych po-
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z nich był jeden lud Pana. Młodociany król słuchał bowiem bardziej swych niedoświadczonych doradców niż mądrości starszyzny w radzie królewskiej (3 Bas
12,6-14). Prawdopodobniejsze jednak wydaje się być tym razem nawiązanie
do cytatu 4 Bas 16,5, relacjonującego inwazję sprzymierzonych władców Syrii
i Izraela przeciw Achazowi, królowi Judy i Jerozolimie (anebē…eis Ierūsalēm).
Ich interwencja stanowiła ewidentną reakcję Boga na grzechy odstępstwa
króla od wierności przymierzu (16,2b-4)21. Kolejnym, nie mniej wartościowym,
odwołaniem może stać się werset 4 Bas 24,10, odmalowujący pierwszą wyprawę
Nabuchodonozora na Jerozolimę w celu zdobycia miasta (anebē…eis Ierūsalēm),
co rozpoczęło się jego oblężeniem. Ten sam kontekst całkowitej niewierności
króla Jojakina prawu Bożemu jest podstawą karnego działania Bożego przeciw
swemu ludowi (24,9)22. Powyższe cytaty wyraźnie sugerują teologiczną ocenę
postawy Judy Machabeusza, który – chyba zbyt upojony własnymi sukcesami –
wraz ze swymi pomocnikami, z wolna zaczął odpadać od pierwotnej wierności
Bogu. Podobnie, według 4 Bas 25,1 Nabuchodonozor rozłożył obóz, otaczając
miasto (parenebalen ep’autēn), jak obecnie uczynił to Antioch V (parenebalen
eis Iūdaian). Ten to właśnie król babiloński stał się narzędziem kary Boga na
Jego lud za grzechy bałwochwalstwa23.
Nie bez znaczenia jest także w 1 Mch 6,49 potrójna wzmianka topograficzna
góry Syjon, Jeruzalem i Judy. Jedyny tekst biblijny w kontekście groźby znajduje
się w wersecie Ier 33,18, przypominając proroctwo Micheasza przeciw wszystkim
trzem obszarom, zwłaszcza zaś przeciw miastu i górze świątyni Pana (Mi 3,12)24,
co ewidentnie w czasach Jeremiasza odnosi się do interwencji Nabuchodonozora
w roku 586 przed Chr. Koniecznie trzeba podkreślić, że proroctwo Micheasza
dotyczyło niewierności króla Ezechiasza, odrzucającego słowa groźby prorockiej25.
Zacytowanie owo przez Jeremiasza stanowi bardzo ważny dowód teologicznego
spojrzenia na historię Izraela, czego w tak rozległy sposób dokonuje obecnie autor
Pierwszej Księgi Machabejskiej. Także obecnie nie ma wątpliwości, iż marsz armii
Antiocha V oceniany jest przez hagiografa w tym samym świetle jako kara na

21

22

23
24

25

wodach inwazji, por. także P.R. House, 1, 2 Kings. An Exegetical and Theological
Exposition of Holy Scripture, NIV NAC 8, Nashville 1995, 195.
Por. M.A. Sweeney, I & II Kings. A Commentary, OTL, Louisville – London 2007,
381-383.
Interwencja była faktem historycznym, co jedynie wzmacnia teologiczny osąd tego
wydarzenia, dokonanego w roku 598 przed Chr., por. J.B. Łach, Księgi 1-2 Królów.
Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, w: Pismo Święte Starego Testamentu, t. IV-2, Poznań 2007, 573.
Por. 4 Bas 20,16-18; 24,20; Jr 20,4-5; 21,10; 24,1.
Por. K.L. Barker, W. Bailey, Micah – Nahum – Habakkuk – Zephaniah. An Exegetical
and Theological Exposition of Holy Scripture, NIV NAC 20, Nashville 1999, 81.
Por. J.A. Thompson, The Book of Jeremiah, NICOT, Grand Rapids 1980, 526-527.

Dlaczego oni zwyciężają

93

niewierny naród wybrany. Jednak istnieje jeszcze drugi z tekstów, zawierający
wszystkie powyższe nazwy topograficzne. Wypowiedziany on został przez Deuteroizajasza już na koniec niewoli babilońskiej narodu (Iz 40,9) i zwiastuje interwencję
Boga na rzecz swego ludu, a tym samym nastanie czasów pomyślności. Łączy się to
w oczywisty sposób z klęską prześladowców26. Jak wcześniej zwycięskie imperium
babilońskie upadło pod ciosem Cyrusa perskiego, tak obecnie zwycięski król seleucki i jego namiestnik zostaną pokonani, co autor Pierwszej Księgi Machabejskiej
poda w opisie 7,1-4. Za tą właśnie interpretacją przemawia także użycie samego
zwrotu horos Siōn, „góra Syjon” rozumianego w Biblii zawsze w teologicznym
kontekście miejsca przebywania Jahwe, Boga Izraela, miejsca błogosławieństwa,
ochrony i ratunku dla narodu i centrum chwały, jaką lud składa swemu Panu27.
Zatem król walczący z górą świątyni Pana to ten, który zamierza się na samego
Boga. Nawet jeśli Bóg doprowadza do dramatycznej sytuacji w położeniu swego
ludu, ostatecznie okazuje się niemożliwe zwyciężenie Tego, który sam zwycięża
wszystkich swych przeciwników.
Z treści w. 49 wynika mądre, strategiczne posunięcie Antiocha, którym
było zawarcie rozejmu z obrońcami twierdzy Bet-sur, by zabezpieczyć sobie tył
armii maszerującej na Jerozolimę. Sama twierdza atakowana była oczywiście
w trakcie ataku pod Bet-zacharia, choć nie mogła dotąd być zdobyta. Okazuje się, że w tym momencie każdej ze stron pokój był bardzo na rękę, bowiem
obrońcom zaczął poważnie doskwierać brak żywności, chociaż 2 Mch 13,20-21
mówi wpierw o pełnym zaopatrzeniu załogi w żywność i amunicję, następnie
wspomina wprost o zdradzie jednego z Żydów28. Z racji widma głodu zdani
byli na łaskawość oblegających wojsk królewskich. Tym z kolei ewentualne,
długotrwałe przesiadywanie w jednym miejscu też było nie na rękę. Siły te nie
mogły być użyte w innych operacjach, a ciągle w powietrzu wisiało zagrożenie ze
strony nadciągających sił Filipa, regenta mianowanego jeszcze przez Antiocha
IV z pominięciem Lizjasza. Skutkiem zawartego pokoju, mogli obrońcy opuścić
twierdzę. Brak żywności dawał się bowiem we znaki z racji roku szabatowego,
w którym według prawa mojżeszowego Żydzi nie dokonują obsiewu ziemi29.
26
27

28

29

Wyraźnie widać podjęcie przez proroka toposu znanego z Iz 10,5-16 przeciw Asyrii.
Por. 1 Mch 4,37.60; 5,54; 6,48; 2 Krl 19,31; Ps 47,3.12; 73,2; 124,1; 132,3; Mi 4,7; Jl 3,5;
Ab 17.21; Iz 4,5; 8,18; 9,10; 10,12; 16,1; 18,7; 29,8; 37,32; Jr 38,12 oraz Ap 14,1.
Egzegeci doszukują się w tym opisie Drugiej Księgi Machabejskiej drugiej inwazji
wojsk Lizjasza na Judeę, ponieważ właśnie w niej namiestnikowi towarzyszył sam
Antioch V Eupator, wobec czego Księga Pierwsza prawdopodobnie łączy elementy
obu kampanii mających miejsce w roku 164 i 163 przed Chr., na krótko przed i krótko
po śmierci Antiocha IV, por. E. Nodet, La crise maccabéenne: historiographie juive
et traditions bibliques, Paris 2005, 121-124.
Rok zasądzany prawem mojżeszowym, por. Wj 23,10-11 oraz Kpł 25,2-5.
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Należy jednak stwierdzić, że przejęcie twierdzy musiało raczej dokonać się
w roku następnym, poszabatowym. W tym roku bowiem posiadano jeszcze to,
co zostało zebrane rok wcześniej, a co w roku odłogu ziemi zostało spożyte, czyli
ok. roku 162 przed Chr.30.
Czasownik sygkleiō, „zamykam”, ukazuje nie tylko stan obrońców twierdzy otoczonych przez oblegające wojska, lecz nawiązuje być może do wyroczni
Jr 21,4‑5 zwiastującej interwencję Boga przeciw swemu ludowi mocą armii
babilońskiej. Bóg uczyni zwycięskimi oblegających (sygkekleikotas) Chaldejczyków i sam wprowadzi pogańskie wojska do miasta31. Podobnie, choć w kontekście kar spadających na pogan, nie zostaną zamknięte (sygkleisthēsontai)
bramy zdobytych miast przed armią Cyrusa, sługi Pańskiego (Iz 45,1)32. Upadek
twierdzy, jako sukces armii seleuckiej, jest więc interpretowany przez autora
Pierwszej Księgi Machabejskiej ciągle w świetle tej samej teologii porażki na
skutek niewierności narodu wybranego Bożemu prawu. Można domniemywać,
że wspomnienie roku szabatowego służy osłabieniu wymowy faktycznej klęski
powstańców w kampanii obronnej i nadaniu jej wymiaru nieszczęśliwego zbiegu
okoliczności. Nie przeszkadza to jednak sformułowaniu ostatecznego wniosku,
jaki autor chce zasugerować czytelnikom. Przestrzeganie prawa w pewnych
przepisach przy pomijaniu innych nie jest dobre w oczach Bożych. Warto na
koniec wspomnieć, że w myśl Kpł 26,14 Bóg żąda przestrzegania wszystkich
przepisów prawa, zaś w przeciwnym przypadku jedną ze srogich kar, jakie ześle
na swój lud Izraelitów, będzie głód oraz wyludnienie miast i osad33.
Jest prawdopodobne, że w ambiwalentnym zwrocie sabbaton ên tê gê, „szabat
był dla ziemi”, chce hagiograf zaznaczyć obecnie ów wymuszony odpoczynek ziemi
czasu szabatowego nie tyle na fundamencie prawa, ile właśnie jako kary za niewierność prawu, według zapowiedzi Jeremiasza (Jr 25,11; 2 Par 36,21)34. Za taką
30

31

32

33

34

Por. B. Bar-Kochva, Judas Maccabaeus: The Jewish Struggle Against the Seleucids,
339. 544.
W świetle zwłaszcza dokumentów pozabiblijnych o złamaniu przymierza, por. J. Lundbom, Jeremiah 21-36. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 21B,
New York – London – Toronto – Sydney – Auckland 2004, 101-103.
Oto kolejny przykład odwetu Boga Izraela na armiach pogańskich, dokonujących
wpierw dewastacji Jego ludu i ziemi obiecanej, por. J.N. Oswalt, The Book of Isaiah.
Chapters 40-66, NICOT, Grand Rapids 1998, 200-201.
Por. J.E. Hartley, Leviticus, WBC 4, Dallas 1992, 464. Brak ludności spowoduje
nastąpienie naturalnych szabatów ziemi, gdy według Kpł 26,34 odpocznie ona od
zasiewów, por. także M.F. Rooker, Leviticus. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, NIV NAC 3A, Nashville 2000, 319.
Drugi z tekstów nawiązuje ewidentnie do zapowiedzi Kpł 26,34-35, stanowiącej
część długiej listy kar dotykających Izrael za jego nieposłuszeństwo, por. egzegezę
70 domniemanych lat prorockich, J.A. Thompson, 1, 2 Chronicles, 391.
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interpretacją przemawia również fakt, że w roku tym zabrakło twierdzy obrońcom
pożywienia, co jest ewidentnie niezgodne z zapewnieniami Boga zobowiązującego
się dostarczyć im go tyle, by spokojnie przeżyli czas odłogu ziemi (Kpł 25,6-7).
Naturalnym skutkiem opuszczenia przez obrońców twierdzy było zajęcie
(katelabeto) jej przez wojska najeźdźcze, jak o tym informuje w. 50. Z jednej strony
zdobycie tak ważnego strategicznie miejsca przesądzało właściwie o utwierdzeniu
panowania seleuckiego w Judei, z drugiej zaś stało się symbolem ponownego
zawładnięcia terytorium dotąd względnie wolnego od pogańskich zwyczajów,
tak mocno zagrażających tradycyjnej pobożności żydowskiej. Teologicznie jednak autor kontynuuje swą ocenę kolejnych postępów armii królewskiej, widząc
w nich realizację wydarzeń z przeszłości, widzianych jako kara od Pana na Jego
niewierny naród.
Oto niegdyś w podobny sposób za czasów jednego z królów asyryjskich
zdobyta została (katelabeto) Samaria, co podaje cytat 4 Bas 18,10. W w. 12 tego
opisu autor natchniony stwierdza wprost, że stało się tak, ponieważ Izraelici
„nie słuchali głosu Pana, ich Boga i opuścili Jego przymierze”35. Po mniej więcej
150 latach wojsko chaldejskie Nabuchodonozora pojmało (katelabon) Sedecjasza,
króla Judy (2 Par 33,11; Jr 52,8). Wcześniej w 52,2 prorok zanotował, że król
Judy czynił to, co było złe w oczach Pana, co spowodowało nastanie czasu gniewu
Bożego nad miastem i krajem i zaniechanie dla obu swej pomocy (w. 3)36. By
dopełnić swej zapowiedzi, Bóg wykorzystał głupotę Sedecjasza, który zbuntował
się przeciw królowi babilońskiemu, co z kolei spowodowało interwencję militarną
tamtego i w konsekwencji katastrofę dla miasta i kraju37. W tych właśnie obu
przypadkach zwycięstwa najeźdźców doszły do skutku jako kara za grzechy
narodu wybranego.
Nieprzypadkowo zastosowany został także czasownik apotassō, „nakazuję,
przeznaczam”, wyrażający decyzję pozostawienia w twierdzy własnej załogi,
która odtąd miała za jej pośrednictwem kontrolować (tēreîn) południowe obszary
kraju, dając wolny wstęp armii imperialnej do niego od południa. Wcześniej to
35

36

37

W 17,5-6 podana została już wcześniej ta sama informacja, jednak w sposób czysto
kronikarski. Obecnie właśnie dodana zostaje interpretacja teologiczna tragicznego
dla królestwa północnego faktu historycznego, por. V. Fritz, 1 & 2 Kings. A Continental Commentary, Minneapolis 2003, 361.
Wersetu Jr 52,3 brakuje w tekście greckim, lecz istnieje w wersji hebrajskiej, używając ważnego zwrotu „odrzucił ich sprzed swego oblicza” na definicję całkowitej
negacji postępowania ludzkiego powodującej radykalne zerwanie łączności między
Bogiem a grzesznikami, por. także 2 Krl 17,20; 24,20; 2 Krn 7,20; Ps 51,13; Jr 7,15;
Ez 28,17.
Por. G.L. Keown, P.J. Scalise, T.G. Smithers, Jeremiah 26-52, WBC 27, Dallas 1995,
379-380.
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samo uczynił przecież Juda, zdobywając Bet-sur, na znak swego panowania nad
przylegającym terenem i dla obrony południowych rubieży Judei38. Obecnie stało
się odwrotnie niż za czasów Dawida, wiernego Panu, który rozstawiał własne
załogi w innych krainach, rozszerzając swe panowanie na okoliczne narody39.
		Atak na świątynię
Zabezpieczywszy sobie tyły działań własnej armii, mógł król ruszyć na stolicę
Judei, jedyne miasto niepodlegające całkowicie jego kontroli, mimo stacjonowania załogi akry jerozolimskiej. Omawia to kolejny w. 51 relacji hagiografa,
który nie skupia się na samym przemarszu, traktując go jako drogę łatwą do
przebycia, skoro Juda wycofał się właśnie do miasta świętego, czekając tam
na rozwój wypadków i spodziewając się ostatecznego natarcia na obwarowaną
świątynię. Zresztą w świetle w. 48 obie operacje odbywały się jednocześnie
i prawdopodobnie zanim władca uregulował sprawę Bet-sur, był już pod Jerozolimą, choć z drugiej strony w. 49-50 mogły zostać włączone w ciąg opowiadania
o ataku na stolicę kraju. Wiele wskazuje, że oblężenie świątyni rozpoczęło się
w czerwcu 162 roku przed Chr.40. W. 26 sugeruje, że oblężenie to miało na celu
głównie uwolnienie akry od ataków powstańczych i zespolenie wysiłków w celu
zdobycia całej przestrzeni należącej do domu Bożego.
Zawarty w tekście zwrot paremballō epi, „rozłożyć obóz przeciw”, przywołuje
najazd Nabuchodonozora na Jerozolimę w podobnym kontekście walki poprzez
oblężenie (4 Bas 25,1). Inwazja babilońska jest oczywistą karą za odstępstwa
od przymierza. Można zatem w interwencji Antiocha V widzieć powtórzenie
wydarzeń z przeszłości, jako realizacja gróźb Bożych wobec niewiernego ludu.
Czasowa długość ataków (hēmeras pollas) upodabnia odporność na ataki zewnętrzne obwarowań świątyni do możliwości, jakie prezentowało wcześniej
Bet-sur (6,31). Sugerować może jednak mocno, iż oblężenie trwało długi okres
czasu, podobnie do niespiesznego ataku króla babilońskiego, obliczonego na
wygłodzenie mieszkańców miasta (4 Bas 25,2-3)41.
38
39

40

41

Por. 4,61 oraz 11,3 i 15,41.
Por. 2 Bas 8,6.14; 1 Par 8,6.13. O korzyściach militarnych, jakie daje kontrolowanie
poszczególnych terytoriów z zajmowanych twierdz, ukazują pisarze starożytni, jak:
Polibiusz, Dzieje V, 58. 8; VII, 12. 6; Diodor Sycylijski, Bibliotheca Historica XVII,
48; 64; XX, 37; 103; Demostenes, Odpowiedź Filipowi 11, 4; Plutarch, Aratos 16; 18;
30; 34 itd.
Por. B. Bar-Kochva, Judas Maccabaeus: The Jewish Struggle Against the Seleucids,
342.
Głód srożący się w mieście stał się ostateczną przyczyną poddania miasta, co przywołuje wcześniejszą relację autora w 2 Krl 6,24-7, 20, por. V. Fritz, 1 & 2 Kings, 419.
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Armia królewska Antiocha V używała tych samych machin oblężniczych,
które posiadali także powstańcy (belostaseis kai mēchanas). Termin belostasis,
„bateria”, jako miejsce do ustawienia kuszy wojennej pojawia się po raz pierwszy.
Według opinii badaczy chodzić może o jakiś rodzaj taranów bombardujących,
może platform zbudowanych ze zwartej ziemi lub kamieni, na których stawiano
machiny i wyrzutnie. Mogło także chodzić o szeroką, grubą belkę zakończoną
żelaznym okryciem, czasem uczynioną na podobieństwo baraniego łba, zawieszoną na mocnych powrozach, przyczepionych do słupów i balansującą w przód
i w tył, pchaną siłą mięśni na mur. Podczas ataku na mur miasta lub fortu
pierwszym krokiem było uformowanie odpowiednio nachylonej powierzchni lub
nasypu ziemi dla zwiększenia siły rażenia. Mēchanai pojawiły się już w 5,30
jako urządzenia oblężnicze wojsk greckich, przeznaczone do kruszenia przede
wszystkim murów twierdzy. Generalnie można je scharakteryzować jako dość
skomplikowane, potężne machiny artyleryjskie różnego typu przeznaczone
do zdobywania obleganych twierdz i fortec42. Po raz pierwszy natomiast pojawiają się pyrobola, „wyrzutnie ognia”, prawdopodobnie rozpalone strzały43 lub
tzw. pyrforoi, czyli prawdopodobnie rozgrzane do czerwoności pociski żelazne
umieszczane na takich katapultach44. O lithobola, „wyrzutniach/miotaczach
kamieni”, jako niezwykle skutecznych narzędziach służących do kruszenia murów, zdolnych wyrzucać kamienie na odległość nawet do 500 m, szeroko piszą
także źródła pozabiblijne45. Całkowicie nieznana w Septuagincie jest nazwa
kolejnego uzbrojenia atakującego, mianowicie skorpidia, co opisowo tłumaczy
się jako „katapulty do wyrzucania strzał”. Nazwa pochodzi najprawdopodobniej
od skorpios, oznaczającego m.in. również wyrzutnię strzał46. Wreszcie sfendonē
oznacza procę do wyrzucania kamieni, mogącą jednak różnić się znacznie rozmiarami. W kontekście obecnie prowadzonych działań z pewnością nie jest to
proca ręczna47, lecz znacznie większa, może także stacjonarna proca wyrzucająca

42

43
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47

Por. B. Bar-Kochva, Judas Maccabaeus: The Jewish Struggle Against the Seleucids,
301. 340.
Por. Plutarch, Sulla 9, 12; Antoniusz 66, 2; Kamillus 34, 4; Dion 44, 3.
Wspomina o nich Diodor, Bibliotheca Historica XX, 96.
Por. m.in. Flawiusz, Bellum Judaicum 3. 80. 211. 246. 583; 5. 14. 263. 269. 296. 359;
6. 121; Polibiusz, Dzieje VIII, 5. 2; IX, 41. 8; Ksenofont, Hellenica VI, 69. 2; Appian
z Aleksandrii Historia romana: Wojny Hannibala 4. 21; Wojny w Hiszpanii 15. 92;
Wojny punickie 12. 81; Wojny syryjskie 6. 21; Diodor, Bibliotheca Historica XX, 48;
Kasjusz Dion, Historia romana LXXV, 7. 2.
Por. Plutarch, Marcus 15. Być może jest to półautomatyczny mocny łuk ręczny,
podobny do skorpiona, lecz pojmowany jako artyleryjska machina stacjonarna, por.
B. Bar-Kochva, Judas Maccabaeus: The Jewish Struggle Against the Seleucids, 341.
Jak używane proce w 1 Bas 17,40; Syr 47,4.
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sporej wielkości kamienie dla zabijania przede wszystkim żołnierzy48. Niewykluczone, że owo wyliczenie różnego rodzaju broni stanowi w zamiarze hagiografa
uszczegółowienie nie tylko historyczne, lecz przede wszystkim ukazanie potęgi
Bożego gniewu rozlewającego się na powstańców w relacji do tego, co autor 4 Bas
25,1-2 opisał tylko ogólnie jako oblężenie miasta świętego.
		Obrona świątyni
Sens w. 52, jakkolwiek jest całkowicie logiczny co do treści, jest nieprecyzyjny w podaniu czasu przygotowania obrony. Trudno bowiem przypuszczać, że
czyniono je dopiero pod obstrzałem nacierających wojsk królewskich. Prawdopodobniejszym sensem zdania jest wcześniejsze sporządzenie machin obronnych,
spodziewając się ewentualnego ataku lub ich użycia przeciw załodze twierdzy
jerozolimskiej. Mogły to być – przynajmniej częściowo – właśnie machiny, których
Juda wcześniej używał do oblężenia akry (w. 20). Opisywany w wersecie przebieg
obrony jest całkowicie historyczny, bowiem to, czego używano, miało być ściśle
przyporządkowane rodzajom budowli oblężniczych49. Wówczas była możliwa
obrona obszaru świątynnego przez dłuższy czas, który jednak najprawdopodobniej nie przekroczył dwóch miesięcy. Ogólnie jednak, mimo niewątpliwego
bohaterstwa obrońców, czytelnik umacnia się w świadomości, że ich działania
są raczej desperacką próbą ratowania świątyni, tak niedawno poświęconej kultowi Boga Izraela. Opis ów zbliża po raz kolejny do relacji autora 4 Bas 25,1-3
akcentującego znacznie bardziej dokonania króla babilońskiego niż bohaterstwo
obrońców miasta świętego. Tak jak w czasie poprzedzającym całkowite zniszczenie Jerozolimy przez armię babilońską, mimo licznych i ewidentnych odstępstw
od wierności prawu, świątynia stanowiła dumę całego ludu, tak w czasach Judy
była dokładnie tym samym, zwłaszcza gdy tak niedawno udało się odnowić w niej
prawowity kult Boga Izraela. W obu więc przypadkach ból spowodowany jej
utratą stanie się niezwykle dotkliwy. Konkluzję tę wzmacnia także brzmienie
kolejnych dwóch wersetów.
		Interpretacja teologiczna zakończenia obrony świątyni
W w. 53 hagiograf zwraca uwagę na jeden z głównych powodów niewątpliwie
osłabionej obrony miasta, jakim był brak żywności w spichlerzach i magazynach
48
49

Por. 1 Bas 25,29; 2 Par 26,14; Jdt 9,7; Za 9,15.
O czym świadczy cały rozdział XXXII dzieła Obrona oblężonego miasta Eneasza
Taktyka, zatytułowany Antimēchanēmata, czyli tworzenie różnego rodzaju machin
mających na celu unieszkodliwienie urządzeń armii nacierających na miasto.
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miasta. Podobne trudności w walce napotkali powstańcy już wcześniej, stając do
walki z wojskami Serona (3,17), co oznacza, jak ważnym składnikiem ewentualnego zwycięstwa jest po prostu sytość żołądka, tym bardziej, że wówczas chodziło
jedynie o głód jednodniowy, podczas gdy obecnie brak żywności chronicznie
dawał się we znaki. Być może w ten właśnie sposób autor chce nieco zakamuflować inne, ludzkie przyczyny porażki i osłodzić jej gorycz. Prawdopodobnie
jednak nawiązuje tu celowo do poruszanego już tekstu 4 Bas 25,1-3, gdzie głód
w mieście łączy z atakiem wojsk babilońskich i klęską obrońców, króla i całego
ludu, wydanego na pastwę pogańskich najeźdźców. Ów brak żywności powinien jednak chyba być interpretowany podobnie do tego samego stanu rzeczy
obserwowanego w twierdzy Bet-sur, jako skutek działania Bożego, karającego
niewierny swój lud. Mamy ciągle bowiem do czynienia z tą samą kampanią
Antiocha V przeciw Żydom.
Mimo iż zwrot dia to hebdomon etos eînai wskazuje, iż obrona miasta miała
miejsce w siódmym roku szabatowym, zwrot ów można interpretować również
jako „z powodu siódmego roku”50, dlatego możliwa jest interpretacja tekstu,
w tym właśnie sensie, że w roku następującym po roku szabatowym żywności
zabrakło, co interpretowane teologicznie stanowiłoby niedotrzymanie przez
Boga zapewnienia w Kpł 25,6-7. Skoro jednak nastąpiła taka sytuacja, musi
być ona jednoznacznie uważana za karę od Boga. Podobnie wcześniej taka kara
zadekretowana została w zapisie Kpł 26,34 w połączeniu z wygnaniem do ziemi
obcej właśnie dlatego, że znów nie przestrzegano Bożego prawa w Izraelu51.
Tradycja deuteronomistyczna w Pwt 28,47-48 prezentuje dramatyczne skutki
niewierności, gdy radość ludu ze służenia swemu Bogu, fundowana na obfitości
wszelkich dóbr doczesnych zastąpiona zostanie głodem, pragnieniem, nagością
i nędzą w służbie obcym narodom nasłanym przez Pana, którym lud będzie
całkowicie poddany, jak to głosi stwierdzenie „żelaznego jarzma”52.
Dodatkową przyczyną ubóstwa aprowizacyjnego w mieście była konieczność
żywienia rodaków uratowanych podczas kampanii Judy i Szymona w Gileadzie
i Galilei, czego skutkiem było szczęśliwe sprowadzenie ich do Judei53. Histo50

51

52

53

Por. B. Bar-Kochva, Judas Maccabaeus: The Jewish Struggle Against the Seleucids,
341-342.
Por. J. Milgrom, Leviticus 23-27. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 3B, New York – London – Toronto – Sydney – Auckland 2000, 2156.
W szerszej perspektywie odwraca to całkowicie błogosławione owoce wyjścia Izraela
z Egiptu ku ziemi swej wolności i możności oddawania czci własnemu Bogu, por.
D.L. Christensen, Deuteronomy 21:10-34:12, WBC 6B, Dallas 2002, 693.
Osobny problem stanowi zapis aggeiois, „magazynach”, który został zastąpiony
przez hagiois, „w świątyni” w głównych manuskryptach, co lepiej pasowałoby do
kontekstu obrony właśnie przybytku w Jerozolimie, choć powyższa forma także jest
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ryczna nieuchronność podjęcia tego ciężaru jest oczywista, jednak określenie
anasōzomenoi, „uratowani, ocaleni”, z przyimkiem apo, „spośród”, nie zostało tu
podane przypadkowo. Pisząc o ocaleniu i ratowaniu swych rodaków w wyniku
kampanii Judy i Szymona, autor używa wówczas terminów eksaireō , „ratuję,
wybawiam, ocalam” (5,12) oraz hryomai, „niosę pomoc, przybywam w sukurs”
(5,17), nie zaś czasownik anasōzō. Można wnosić, że hagiograf celowo odwołuje
się do jedynego w tym samym sensie połączenia w cytacie 2 Par 30,6 wzywającym
do nawrócenia tych, którzy zostali wybawieni z rąk króla Asyrii i odstąpienia od
niewierności, jakiej oddawali się przodkowie54. W przekonaniu autora także ta,
uratowana niegdyś z Gileadu, część społeczności miała swą winę w tolerowaniu
bałwochwalstwa w Judei i z tej racji nie została wzmocniona Bożą łaskawością
w trakcie roku szabatowego. Pomocne światło rzuca również tekst Za 8,7-8,
w którym uratowani i sprowadzeni przez Boga do ziemi Judy członkowie narodu
wybranego mieli zaznać Jego wszechstronnej opieki55. Stanowi to potwierdzenie zapisu Wj 23,11 oraz Kpł 25,656 rozciągających tę opiekę także na ubogich
i przybyszów w ziemi Izraela. Jeżeli obecnie tak się nie stało i zjedli (katefagon)

54

55

56

do przyjęcia. Liczba mnoga na określenie świątyni nie jest czymś niezwykłym (1 Mch
1,46; 3,59; 6,18; Kpł 19,30; 21,12; Lb 19,20). Jednak jeśli mówić o przybytku, pewną
trudność stanowi fakt, że sprowadzeni spomiędzy narodów do Jerozolimy w czasie
kampanii powstańców w Gileadzie i Galilei (1 Mch 5,17-54), którzy żywieni byli
dotąd z zapasów w mieście, musieliby żywić się właśnie na terenie świątyni. Byłoby
to trudne choćby z logistycznego punktu widzenia i braku miejsca dla wszystkich,
por. J. Nawrot, Pierwsza Księga Machabejska, 718-720.
Chodzi ściśle o odstępstwa od kultu świątynnego, nakazanego prawem w czasach
panowania pobożnego króla Ezechiasza (30,1-5). Ponieważ jednak wówczas w sposób zawiniony przez niedbalstwo nie świętowano Paschy, por. J.A. Thompson,
1, 2 Chroncles, 352-353, obecnie zaś można było to czynić bez ograniczeń, autorowi
Pierwszej Księgi Machabejskiej chodzi bardziej o nakaz powrotu do Pana nie tyle
w sensie przybliżenia geograficznego, do świątyni, ile moralnego i duchowego, przybliżenia do Jego prawa. Kult świątynny bez jednoczesnej wierności innym przepisom
nie miał znaczenia.
W kontekście w. 1-8 ma się to stać znakiem odnowionej przyjaźni między Bogiem
a Jego ludem, lecz zwłaszcza permanentnej wierności Boga wobec Izraela. Czasowo
nie wyklucza to jednak form działania karnego dla nawrócenia ludu, por. G.L. Klein,
Zechariah. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, NIV NAC
21B, Nashville 2008, 232-239.
Odniesienie hagiografa do tego właśnie tekstu stanowi niezwykle finezyjną teologię
historii Izraela, ponieważ zastosowany w poprzedzającym w. 5 hebr. termin sāpiaḥ,
oznaczający „samosiew”, występuje również w Iz 37,20 oraz 2 Krl 19,29. Sugeruje
to inwazję asyryjskiego króla Sennacheryba na Jerozolimę w roku 701, będącym
rokiem szabatowym, por. A. Tronina, Księga Kapłańska, NKB ST III, Częstochowa
2006, 364. Oznacza to, że wówczas cały lud, będąc wierny Bogu, nie cierpiał głodu
z racji oblężenia i mógł spokojnie przyglądać się interwencji Boga przeciw armii
asyryjskiej.

Dlaczego oni zwyciężają

101

wszelkie zapasy, zawinili własną niewiernością przeciw swemu Wybawicielowi.
Dlatego ich również spotka zasłużona kara57.
Ku takiej interpretacji zmierza także kolejny zwrot apo tôn ethnôn, „spośród
narodów”, obecny w tekście Sdz 2,21 obwieszczającym karę od Boga. Izraelici
odczują ją poprzez obecność pośród nich pogan stanowiących ciągłe niebezpieczeństwo odstępstwa od wiary za to, że wcześniej całkowicie nie wyrugowali ich
oni z ziemi obiecanej58. Odwrotnie: cytat Iz 45,20 wzywa do wyjścia Izraelitów
apo tôn ethnôn, czyli bezwzględnego odrzucenia jakiejkolwiek wspólnoty z praktykami kultów pogańskich, zwłaszcza bałwochwalstwa59.
Zaznaczony w 1 Mch 6,54 powszechny głód doprowadził do ucieczki ze
świątyni wielu walczących, którzy rozproszyli się po swych siedzibach, by zdobyć
nieco pożywienia60. Z tej racji nie można wykluczyć także upadku ducha walki
w powstańcach. Na wsi można było bowiem znaleźć jeszcze coś do zjedzenia już
to w magazynach, już to z racji pierwszych zbiorów wiosennych z tego, co urodziła sama ziemia w roku szabatowym. Wskazuje to również na fakt, iż wielu
powstańców rekrutowało się z pospolitego ruszenia, na co dzień będąc rolnikami zarabiającymi na swe życie nie walką, lecz pracą w polu61. Niewykluczone,
że większość obrońców mogła dołączyć do Judy chroniącego się poza miastem,
dlatego nie można raczej mówić o powszechnej dezercji wśród żołnierzy wojsk
żydowskich62.
Mimo tak dramatycznej sytuacji autor z całym podziwem wywyższa pozostałych w świątyni obrońców. Stają się oni dla niego prawdziwymi bohaterami. Pisząc o nich, że hypeleifthēsan en toîs hagiois, „pozostali w świątyni”,
z pewnością nawiązuje do prorockiej wyroczni wybawienia sławiącej tych, co
pozostali (hypoleifthen) na Syjonie i w Jeruzalem, a którzy nazwani zostaną
świętymi (hagioi) i przeznaczeni będą do życia, jak ogłasza zwłaszcza prorocka
57
58

59

60
61
62

Por. Am 9,1; Jr 26,6; Lm 2,22; Ez 6,9; 7,16.
Warto przy tym podkreślić, że żadna z walk opisanych w Księdze Sędziów nie odbywała się z włączeniem do ludu całości, lecz tylko niektórych pokoleń. Oznacza to
załamanie się również spójności narodowej, tak podkreślanej w Księdze Jozuego,
por. D.I. Block, Judges, Ruth. An Exegetical and Theological Exposition of Holy
Scripture, NIV NAC 6, Nashville 1999, 133.
Miało się to stać naturalnym skutkiem interwencji Cyrusa Wielkiego, jako narzędzia
Bożej łaskawości wobec uchodźców. Dlatego Izraelici nie powinni wracać do tego,
co spowodowało ich rozproszenie pośród pogan, por. J. Blenkinsopp, Isaiah 40-55.
A New Translation with Introduction and Commentary, AB 19A, New York – London – Toronto – Sydney – Auckland 2000, 261.
Potwierdza to również Flawiusz, Ant. XII, 9. 5.
Por. J.R. Bartlett, The First and Second Books of the Maccabees, 90.
Por. B. Bar-Kochva, Judas Maccabaeus: The Jewish Struggle Against the Seleucids,
342.
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zapowiedź Iz 4,363. Stanie się to w wyniku oczyszczającego działania Bożego jako
wyraz Jego opieki nad miastem świętym i jego mieszkańcami64. Z tej właśnie
racji warto było – w przekonaniu hagiografa – pozostać na stanowisku walki,
a nie uciekać. Nie przeszkadza to ogólnej teologii kary, gdyż nawet czasownik
hypoleipō zwiastuje ją od Boga za pychę i niewierność, zgodnie z bezlitosną
zapowiedzią Am 6,8-9, że ktokolwiek z winowajców pozostanie (hypoleifthôsin)
w mieście, zostanie zeń wycięty, a z tych, którzy poszli walczyć, niewielka reszta, jaka pozostanie (hypoleifthēsontai), nie będzie mogła się ostać, chyba że pod
warunkiem przemiany własnej postawy65. Ta jednak reszta ma ostatecznie stać
się wezwaniem do nawrócenia i poszukiwania Pana66.
Autor Pierwszej Księgi Machabejskiej zaznacza dalej, że głód bardzo wszystkim dokuczał. Wyrocznie prorockie zwiastują powszechny głód (limos) na skutek
pożerania (katesthiō), jako znak kary Bożej za brak nawrócenia67. Taki głód jest
także wynikiem oblężenia miast przez nieprzyjaciół, posłanych przez rozgniewanego Pana, jak to ukazują cytaty 4 Bas 6,25 oraz 7,4. Zgodnie z 4 Bas 25,3 oraz
Iz 51,19 dotyczy to zwłaszcza samej Jerozolimy, bowiem Bóg pozostaje wierny
danym obietnicom, pod warunkiem wszakże wierności swemu prawu68. Skutkiem
wzrastającego głodu było zatem rozejście się (eskorpisthēsan) po okolicznych
ziemiach. Takie rozproszenie jest również skutkiem Bożego gniewu za nieprzestrzeganie przykazań69, jak sam Pan to zapowiedział70. O teologicznej nośności
tych terminów świadczy fakt, że wszystkie najważniejsze pojawiają się w tym
wersecie po raz pierwszy w całej księdze. Jeżeli można także ostatni ze zwrotów,
hekastos eis ton topon autû, „każdy do swego miejsca” odczytać w świetle Joz
24,27-28, to obrońcy świątyni rozproszyli się do swych siedzib ze świadomością
63

64

65

66
67

68
69
70

Tekst prorocki akcentuje jednak nie fakt, że pozostali wykonywać będą pobożne
i zgodne z prawem akty kultu, lecz fakt, że wszystko oczyszczone zostanie w wyniku specjalnej interwencji Boga, co doprowadzi prawdopodobnie od odbudowania
zapowiedzi Wj 19,6, gdy wierny lud stanie się ludem świętym Pana, por. G.V. Smith,
Isaiah 1-39. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, NIV NAC
15A, Nashville 2007, 157. Por. także 4 Bas 19,30 oraz Ez 14,22.
Co może zbliżać nawet do tzw. mesjanizmu kolektywnego tych, którzy całkowicie
oddali się Bogu na służbę dobru Jego i własnego narodu. Szczegóły, por. J.N. Oswalt,
The Book of Isaiah. Chapters 1-39, NICOT, Grand Rapids 1986, 147-148.
Jako realizacja zapowiedzi Pwt 32,36, por. egzegezę D. Stuarta, Hosea – Jonah,
WBC 31, Dallas 1987, 364.
Por. m.in. Am 5,3-6; Za 3,11-12; 13,8.
Por. Oz 5,7; 8,7; Am 4,9 oraz Pwt 28,38-39.48.51; 32,24; 2 Par 7,13-14; Syr 39,29;
40,8-9; Iz 5,13; Jr 11,22; 14,12-18.
Por. Ps 32,18-19; 36,18-19.
Termin eskorpismetha obecny w Tb 3,4; 13,5 oraz 14,4.
W prorockim cytacie Ez 5,12 zastosowany został termin skorpiô w odniesieniu do
samego Boga.
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konieczności przestrzegania prawa Bożego, jako ci, którzy wierność temu prawu
powinni wynieść nawet ponad głód i niedostatek.
Skróty:
AB – The Anchor Bible
AOTC – Abingdon Old Testament Commentary
CBC – Cambridge Biblical Commentary
CCS – Cambridge Classical Studies
NICOT – New International Commentary on the Old Testament
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OTL – Old Testament Library
WBC – Word Biblical Commentary
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Summary
WHY ARE THEY WINNING? A THEOLOGICAL LOOK
AT THE JUDEAN CAMPAIGN OF ANTIOCHUS V EUPATOR
IN THE FIRST BOOK OF THE MACCABEES (6:47-54)
The sequence of events in Judea was becoming more and more unfavorable for the
Maccabean insurgents after the death of Antiochus IV Epiphanes. This situation might be
surprising that in the light of the author’s view, the death of a Gentile king was an obvious
punishment meted out by God for the ruler’s merciless and brutal conduct against the
Jews. During the invasion of the Seleucid forces against the insurgents it was only due
to a combination of the empire’s unfavorable circumstances that prevented Lysias from
conquering the temple and gaining a complete victory over the country’s defenders thus
suppressing the whole uprising. The author provides a theological interpretation of Judas’s
first unsuccessful campaigns to find an answer as to why that course of events took place.
The description of the siege of the Temple by the Seleucid army helps one to find an answer
to this question and provide explanation for the situation that had arisen, the situation, which
the de facto evil ruler of the Gentile empire turned to his advantage.

Key words: the Septuagint; 1 Maccabees; Antiochus V Eupator; Judas Maccabaeus; biblical
theology; the deuterocanonical books.
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Studia Gnesnensia
Tom XXXI (2017) 105–121

Maryja – „Niewiasta pamiętająca”
według papieża Franciszka
W nauczaniu papieża Franciszka o Kościele uwidacznia się z coraz większą
wyrazistością prawda, że jest on rzeczywistością bosko-ludzką, która posiada swą
pamięć. Dzięki niej potrafi on wspominać i docenić swoją historię, odczytywać
i przeżywać ją jako historię zbawienia. Więcej, w tajemnicy pamięci Kościoła są
osoby, które uosabiają jego pamięć, wręcz się z nią identyfikują. W pierwszym
rzędzie „żywą pamięcią Kościoła”1 jest Duch Święty. Kieruje On nas na „drogę
żywej pamięci Kościoła”2, kiedy przypomina to wszystko, co Jezus powiedział
i pozwala nam coraz pełniej zgłębiać sens Jego słów i zbawczych wydarzeń.
I tak wzrasta w nas „mądrość pamięci, mądrość serca”3. W chrześcijańskim
pamiętaniu równie ważne miejsce zajmuje pamięć Maryi. Franciszek nazywa
Ją „Niewiastą pamiętającą”4, która wspomaga nas na drodze pamięci bądź też
„naczyniem zawsze pełnym pamięci o Jezusie”5, z którego należy czerpać, aby
mieć spójną interpretację Jego nauczania.
Obraz Maryi jako „Niewiasty pamiętającej” przewija się dość często w maryjnym nauczaniu Franciszka. Należy jednak od razu podkreślić, że nie pochodzi on

1

2
3
4
5

Franciszek, Duch Święty nauczycielem życia (Homilia w uroczystość Zesłania Ducha
Świętego, 8 VI 2014), OsRomPol 35(2014)7,22.
Tamże.
Tamże.
Tamże.
Tenże, Aby wyjść z fałszywej neutralności (Homilia na uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi, 1 I 2016), OsRomPol 37(2016)1,19.
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od niego. Wprowadził go w świadomość Kościoła i teologii Jan Paweł II6. Odnosił
on do Maryi tytuł „Pamięć Kościoła”7 i wiązał go ściśle z Jej macierzyństwem.
To samo można powiedzieć o Benedykcie XVI, który wprawdzie nie używał tego
tytułu, to jednak dostrzegał w Maryi obraz Kościoła i poszczególnego chrześcijanina, który słowo Boże zachowuje w swoim sercu i przekazuje8. Podkreślał, że
wiara karmi się wspominaniem Boga i pamiętaniem o Jego zbawczej obecności.
Kantyk Magnificat był dla niego wspaniałym przykładem „pamięci uobecniającej
działanie Boga”9.
Okazuje się, że Franciszkowe określenie „Niewiasta pamiętająca” jest bardzo wymowne, ponieważ przyznaje Maryi wyjątkowe miejsce w chrześcijańskim
wspominaniu. Dlatego warto postawić sobie pytanie o jego teologiczną treść.
Udzielenie odpowiedzi na nie będzie zadaniem niniejszego artykułu. Składa się
on z dwóch zasadniczych punktów, które odpowiadają dwóm funkcjom pamięci: zachowywaniu i przekazywaniu tego, co się zachowało. A zatem w punkcie
pierwszym ukażę to, co i jak Maryja zachowywała w pamięci, w drugim skoncentruję się na Jej przekazywaniu Kościołowi zapamiętanych treści i związanej
z tym wzorczości10.
		Matka rozważająca i zachowująca w sercu wszystkie sprawy
Franciszek – podobnie jak jego posoborowi poprzednicy na Stolicy Piotrowej – łączy tajemnicę pamięci Maryi z Jej Bożym macierzyństwem, do którego
przynależy zachowywanie i rozważanie w sercu przeróżnych spraw. Powołuje
się przy tym na słowa z Ewangelii według św. Łukasza: „Maryja zachowywała
wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (2,19) bądź: „Matka Jego
[Jezusa] chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu” (2,51).
Dopowiada następnie w komentarzu do nich: „W ten sposób Łukasz opisuje
postawę, z jaką Maryja [przyjmowała] to wszystko, co przeżywali w tamtych
dniach. (…) Maryja jest niewiastą, która [potrafiła] zachowywać, to znaczy

6

7

8
9

10

Por. W. Siwak, Maryja jako „Pamięć Kościoła” według Jana Pawła II, w: J. Kumala
(red.), Różaniec i kontemplacja. Materiały z sympozjum mariologicznego zorganizowanego przez Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”. Licheń, 15 marca
2003 roku, Licheń 2003, 64.
Jan Paweł II, Pragniemy, abyś zajaśniała na horyzoncie współczesnego adwentu
(Zapowiedź Roku Maryjnego i nowej encykliki, 1 I 1987), OsRomPol 8(1987)1,14.
Por. J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, Kraków 2012, 167.
Benedykt XVI, W poszukiwaniu znaków Boga w roztargnionym świecie (Audiencja
generalna, 12 XII 2012), OsRomPol 34(2013)2,41.
Podstawowa struktura artykułu została zapożyczona od W. Siwaka, art. cyt., 78-93.
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chronić, strzec w swoim sercu przejścia Boga w życiu swojego ludu”11. „Dziewica Niepokalana jako uprzywilejowany świadek wydarzeń historii zbawienia
«zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu» (Łk 2,19):
Niewiasta słuchająca, Niewiasta kontemplująca, Niewiasta bliska problemów
Kościoła i ludzkich”12.
W związku z tym istotne pozostają dwa pytania: pierwsze dotyczące treści,
jakie nosiła w swoim sercu Maryja („wszystkie te sprawy”, „wszystkie te wspomnienia”), a drugie rozumienia sposobu Jej pamiętania („rozważała i zachowywała je”). Odpowiedzi na powyższe pytania są zasadnicze we Franciszkowym
pojmowaniu pamięci maryjnej.
		„Wszystkie te sprawy”, „wszystkie te wspomnienia”
Pod wyrażeniami „wszystkie te sprawy” i „wszystkie te wspomnienia”
Franciszek rozumie wydarzenia zbawcze, których Maryja była uczestniczką
bądź świadkiem. Innymi słowy, „zachowywała w swoim sercu wszystko, co słyszała i widziała”13. Tej prostej dziewczynie rodzice przekazali „pamięć i wiarę”14.
Wyrosła Ona pośród mesjańskich oczekiwań swego narodu. Kantyk Magnificat
wskazuje na Jej znajomość dziejów Izraela i radość z doświadczanej przez niego miłości Boga. Duch oczekiwań zbawczych nie był Jej obcy. „Całym sercem
oczekiwała na odkupienie swojego ludu”15, nosiła „w sercu całą nadzieję Boga”16.
Prezentowała postawę typową dla ubogich Jahwe, którzy pokładali całkowitą
ufność w Bogu. Kazała im Ona wyczekiwać Jego interwencji, będącej realizacją
mesjańskich obietnic danych Izraelowi. „Gdy (…) nadeszła pełnia czasu, zesłał
Bóg Syna swojego, zrodzonego z niewiasty” (Ga 4,4). Wypełnił się czas zbawczego
zamysłu Boga, nastąpiło spełnienie ludzkich oczekiwań, został zapoczątkowany czas zbawienia, kiedy ludzkość nie była szczególnie dobrze nastawiona, nie
był to też okres stabilności i pokoju. „Pełnia czasu – głosi papież – była zatem
darem łaski: Bóg wypełnił nasz czas obfitością swego miłosierdzia, jedynie z mi11

12

13
14

15

16

Franciszek, Jak w Efezie (Homilia na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,
1 I 2017), OsRomPol 38(2017)1,13.
Tenże, Otwarte oczy i uszy (Przemówienie do członków Międzynarodowej Komisji
Teologicznej, 5 XII 2014), 36(2015)1,31.
Tenże, Encyklika „Lumen fidei” o wierze (29 VI 2013), Kraków 2013, 58.
Tenże, Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie (Przemówienie do duchowieństwa,
zakonników, zakonnic i seminarzystów w sanktuarium w El Quinche, 8 VII 2015),
OsRomPol 36(2015)7-8,21.
Tenże, Sekret żydowskiej dziewczyny (Audiencja generalna, 23 X 2013), OsRomPol
34(2013)12,37.
Tenże, Jakże piękny będzie dzień, w którym z mieczy powstaną lemiesze (Anioł Pański,
1 XII 2013), OsRomPol 35(2014)1,54.
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łości – jedynie z miłości! – zainaugurował pełnię czasu”17. Równocześnie jednak
z wątkiem Bożym splótł się „w dziejach «wątek maryjny». Jeżeli istnieje jakaś
ludzka chwała, jakaś nasza zasługa w pełni czasu, to jest nią Ona [Maryja]: (…)
Ona jest schodami, po których przeszedł Bóg, aby zejść do nas i stać się bliskim
i konkretnym. Ona jest najjaśniejszym znakiem pełni czasu”18. Był to sekret,
który już wtedy tkwił w Jej sercu, ale „którego Ona sama jeszcze nie znała”19.
Na płaszczyźnie historycznej pierwszym momentem związanym z przyjściem
Mesjasza, a zachowanym w sercu Maryi, było wydarzenie zwiastowania. Wtedy
to Boży posłaniec nazwał Ją najpierw „pełną łaski”, a następnie wyjawił, że Jej
przeznaczeniem w planie miłości Boga jest stać się Matką Odkupiciela: „Oto
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie
nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.
(…) Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też
Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1,31‑35). Słowa
te – utrzymuje Franciszek – były swoistym ożywieniem pamięci, które otwarło
chwilę obecną Maryi na całą historię zbawienia, przypomniało obietnicę złożoną
Dawidowi jako owoc przymierza z Jakubem20. Za Jej pośrednictwem miała nastać pełnia czasu, spełnić się pradawna obietnica. W obliczu tego, co zostało Jej
zapowiedziane, Maryja nie kryła swego zdziwienia, nie rozumiała wiele z tego,
co się wydarzyło. Była zdumiona, że Bóg, aby stać się człowiekiem, wybrał właśnie Ją. Otwarta na Niego, potrafiła Mu jednak zaufać. Swoim fiat: „Niech mi
się stanie według twego słowa” (Łk 1,38) „otworzyła drzwi Bogu, aby rozwiązać
węzeł dawnego nieposłuszeństwa”21. „W Jej łonie nadzieja Boga przyjęła ciało,
stała się człowiekiem, stała się historią: Jezusem Chrystusem”22. „Dzięki temu
«tak» Jezus rozpoczął swoje wędrowanie po drogach ludzkości; rozpoczął je
w Maryi, spędzając pierwsze miesiące życia w łonie mamy”23. Więcej, „od swego
łona [Maryja] nauczyła się słuchać bicia serca swego Syna, a to Ją nauczyło na

17

18
19
20
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22
23

Tenże, Doświadczajcie konkretnej i troskliwej czułości Matki wszystkich (Homilia
w Częstochowie z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, 28 VII 2016), OsRomPol
37(2016)7-8,13.
Tamże, 14.
Tenże, Sekret…, 37.
Por. tenże, Kiedy otwieramy się na łaskę, niemożliwe zaczyna stawać się rzeczywistością (Homilia w parku w Monzy, 25 III 2017), OsRomPol 38(2017)3-4,11.
Tenże, Wiara Maryi rozwiązuje „węzeł” grzechu (Katecheza podczas spotkania modlitewnego na placu św. Piotra, 12 X 2013), OsRomPol 34(2013)12,4.
Tenże, Jakże piękny…, 54.
Tenże, Wielkie „tak” (Anioł Pański, 8 XII 2016), OsRomPol 38(2017)1,52.
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całe życie odkrywania życia Boga w dziejach. Nauczyła się być matką, a ucząc
się tego, dała Jezusowi piękne doświadczenie poczucia się Synem”24.
Tuż po cudownym poczęciu Jezusa udała się do swojej starszej krewnej, która
również za sprawą cudu oczekiwała syna. „Możemy sądzić – sugeruje papież
z Argentyny – że Dziewica Maryja, przebywając w domu Elżbiety, słyszała, jak
ona i jej mąż Zachariasz modlili się (…). Młoda Maryja słuchała i zachowywała
wszystko w swym sercu. Mądrość Elżbiety i Zachariasza wzbogaciła Jej młody
umysł. (…) Byli [oni] ekspertami w sprawach wiary, znawcami Boga, znawcami
tej nadziei, która od Niego pochodzi (…). Maryja potrafiła słuchać tych starszych
wiekiem, pełnych zadziwienia rodziców, doceniła ich mądrość, która była dla
Niej cenna w Jej drodze kobiety, oblubienicy i matki”25. W odpowiedzi na ich
pouczenia, pełna Ducha Świętego, wyśpiewała Magnificat. Młoda Matka Jezusa
dobrze znała słowo Boże i modlitwy swojego ludu, ponieważ każdy werset hymnu ma swój odpowiednik w Starym Testamencie. Maryja przejęła dziedzictwo
wiary Izraela i utworzyła z niego nowy kantyk26. Przypomina w nim o działaniu
Boga, o wierności Boga w Jej życiu i w historii Jej ludu: „Wielbi dusza moja Pana
(…). Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej, (…) miłosierdzie Jego z pokoleń
na pokolenia” (Łk 1,46.48.50). „Potrafi Ona zobaczyć dzieła, jakie to miłosierdzie rozwija i czuje się «przyjęta» wraz z całym Izraelem przez to miłosierdzie.
Strzeże Ona pamięci i obietnicy nieskończonego miłosierdzia Boga wobec swego
ludu”27. Dzięki pamięci spojrzenie Maryi na dzieje zbawienia jest całościowe:
łączy przeszłość, chwilę obecną i przyszłość. Jest to – ocenia Franciszek – dobra,
pozytywna pamięć, która wysławia Boga za Jego zbawcze działanie28.
Potem widzimy Maryję w Betlejem, gdzie Ten, który został Jej zapowiedziany jako Zbawiciel Izraela i Mesjasz, narodził się w ubóstwie, gdyż „nie było dla
nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,7). „A w Jej pamięci – zaznacza papież – z pewnością rozbrzmiewały słowa anioła: «Bądź pozdrowiona, Maryjo, Pan z Tobą».
I mogła zadać sobie pytanie: «Gdzie jest teraz? (…) Gdzie jest to, o czym mówił
mi anioł?»”29. Pomimo przeszkód i trudności, uczestniczyła czynnie w tym, co
24
25

26

27

28

29

Tenże, Jak w Efezie…, 13.
Tenże, Ewangelia spotkania młodych i starszych (Homilia dla ludzi w podeszłym
wieku, 28 IX 2014), OsRomPol 35(2014)10,41.
Por. tenże, Rewolucyjna modlitwa Maryi (Orędzie na XXXII Światowy Dzień Młodzieży 2017 roku, 27 II 2017), OsRomPol 38(2017)3-4,7.
Tenże, Rezerwuar miłosierdzia (Nauka rekolekcyjna w bazylice Matki Boskiej
Większej, 2 VI 2016), OsRomPol 37(2016)6,24.
Por. tenże, Trzeba przezwyciężyć lęk (Przemówienie podczas spotkania z władzami
Rzeczypospolitej Polski na Wawelu, 27 VII 2016), OsRomPol 37(2016)7-8,5.
Tenże, Z Maryją paragwajskie kobiety odbudowywały życie, wiarę i godność swego
narodu (Homilia w sanktuarium maryjnym w Caacupé, 11 VII 2015), OsRomPol
36(2015)9,29.
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się w Niej dokonywało: „Porodziła swojego pierworodnego Syna, owinęła Go
w pieluszki i położyła w żłobie” (Łk 2,7). Jej macierzyńska więź z Synem nie
sprowadzała się do faktu wydania Go na świat, lecz została Ona włączona w Jego
misję. Była tego świadoma, dlatego nie skupiała się na rozważaniu jedynie swojej
matczynej relacji z Jezusem, lecz pozostała otwarta wobec wszystkich wydarzeń,
jakie zachodziły wokół Niego. Zachowywała je i zgłębiała w sercu, starała się
zrozumieć, czego Bóg od Niej chce30. W ten sposób wchodziła w wewnętrzny
wymiar Jej macierzyństwa. Dzięki wierze zachowywała żywe wspomnienia
wydarzeń Syna, zgłębiała je przez rozważanie w swoim sercu.
Wizyta pasterzy stworzyła Matce następną okazję, żeby pojąć pewne elementy woli Boga, która przejawiła się w obecności tych pokornych i ubogich
osób. „Ewangelista Łukasz – komentuje Franciszek – opowiada nam o wizycie
pasterzy w grocie, posługując się ciągiem następujących po sobie czasowników,
wyrażających ruch. Mówi tak: udali się pospiesznie, znaleźli Dziecię z Maryją
i Józefem, ujrzeli Je, opowiedzieli o tym, co im o Nim zostało objawione, i wreszcie
wielbili Boga (por. Łk 2,16-20). Maryja uważnie przygląda się temu poruszeniu – co mówią pasterze, co im się przydarzyło, gdyż dostrzega już w tym część
zbawienia, które wyniknie z dzieła Jezusa, i dostosowuje się, gotowa wypełnić
każde żądanie Pana. Bóg wymaga od Maryi, by była nie tylko Matką Jego
Jednorodzonego Syna, ale także aby współpracowała z Synem i poprzez Syna
w planie zbawienia, aby w Niej, pokornej służebnicy dokonały się wielkie dzieła
Bożego miłosierdzia”31.
Później udała się do Jerozolimy, aby ofiarować swego Pierworodnego w świątyni. Jej pragnienie wypełnienia Prawa Pańskiego było podyktowane pamięcią
wiary. Ewangelia pięciokrotnie podkreśla Jej posłuszeństwo „Prawu Pańskiemu”
(por. Łk 2,22.23.24.27.39). Tam też spotkała starców Symeona i Annę, którzy
dostrzegli w Dziecięciu wypełnienie Prawa i obietnic Bożych32. Ponadto Symeon
zapowiedział Jej miecz, który przeniknie Jej serce, i wygłosił proroctwo o Jezusie
jako znaku, któremu sprzeciwiać się będą. Zdała sobie wówczas sprawę, że „misja
i sama tożsamość tego Syna przewyższają Jej macierzyństwo”33.
Ważnym wydarzeniem był epizod dwunastoletniego Jezusa, który zgubił się
w Jerozolimie i został upomniany przez Maryję: „Synu, czemuś nam to uczynił?”
(Łk 2,48). Odpowiedzią: „Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że po30

31
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Por. tenże, W pierwszym dniu Nowego Roku mówimy Maryi: dziękujemy, Święta
Boża Rodzicielko! (Anioł Pański, 1 I 2017), OsRomPol 38(2017)1,15.
Tamże.
Por. tenże, Maryja i Symeon z Dzieciątkiem na ręku (Homilia na święto Ofiarowania
Pańskiego, 2 II 2015), OsRomPol 36(2015)2,51.
Tenże, Ci, którzy potrafią czekać (Homilia podczas nieszporów w rzymskim klasztorze
św. Antoniego Opata, 21 XI 2013), OsRomPol 35(2014)1,18.
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winienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (w. 48-49) Jezus uwolnił się od
macierzyńskich trosk i skierował się ku rzeczom Ojca niebieskiego34. Ewangelista Łukasz zaznacza, że Maryja i Józef „nie zrozumieli tego, co im powiedział”
(w. 50). Papież nie rozwija jednak tego wątku. Zaznacza jedynie, że w obliczu
tej tajemnicy, zawartej w Bożym planie, nadzieja Maryi się nie zachwiała, ale
żywiła się kontemplacją, „aby dojrzały czasy Pana”35.
Ewangelie w swojej powściągliwości opowiadają niewiele o dorastaniu
Jezusa, czyli życiu ukrytym w Nazarecie, gdy pielęgnował On przez „trzydzieści lat swe powołanie, ze względu na które Ojciec Go posłał”36. Święty Łukasz
podsumowuje ten okres, że Jezus „był im poddany” [Maryi i Józefowi] i dodaje,
iż „czynił postępy w mądrości, (…) i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2,51-52). Nie
ma mowy o Jego cudach, uzdrowieniach i nauczaniu, gdyż tego wtedy jeszcze
nie czynił. W Nazarecie wszystko zdawało się przebiegać normalnie, zgodnie ze
zwyczajami pobożnej i pracowitej rodziny izraelskiej. Jednak „nieprzypadkowo
«Nazaret» – zauważa Franciszek – znaczy «Ta, która zachowuje», jak Maryja,
która – jak mówi Ewangelia – «zachowywała (...) wszystkie te sprawy w swym
sercu»”37. Pragnie w ten sposób wyrazić, że „Maryja żyła nieustannie zanurzona
w tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem, jako Jego pierwsza i doskonała
uczennica, rozważając każdą rzecz (...) w świetle Ducha Świętego, aby zrozumieć
i wypełnić w praktyce całą wolę Boga”38.
Rozpoczynając publiczną działalność, Jezus jawił się Matce coraz wyraźniej
jako Mistrz i Mesjasz. Choć nie towarzyszyła Mu zawsze w Jego wędrówkach
misyjnych, to jednak miała możliwość słuchania Go (por. Mk 3,31-35). Wszystko,
co usłyszała z Jego ust i to, co Go spotykało, zachowywała i rozważała w swym
sercu39. W cudach, których dokonywał, rozpoznawała styl i sposób Jego działania w historii zbawienia. Patrzyła na misję Syna z uniesieniem, ale i z obawą,
ponieważ stawał się On coraz bardziej „owym znakiem sprzeciwu, który przepowiedział Jej Symeon”40.
Na Kalwarii Maryja stała się milczącym świadkiem męki i śmierci Syna.
W obliczu krzyża była niewiastą bólu i jednocześnie czujnego oczekiwania na
34
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Por. tamże.
Tamże.
Franciszek, Na peryferiach nowy początek historii (Audiencja generalna, 17 XII
2014), OsRomPol 36(2015)1,56.
Tamże.
Franciszek, Sekret…, 37.
Por. tenże, Pokora i wolność w dialogu z Bogiem (Anioł Pański, 30 VI 2013), OsRomPol 34(2013)8-9,58; tenże, Synteza historii Bożego miłosierdzia (Rozważanie podczas
czuwania z okazji Jubileuszu Maryjnego, 8 X 2016), OsRomPol 37(2016)10,5.
Tenże, Ci, którzy potrafią czekać…, 18.
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tajemnicę, większą od bólu, która miała się wypełnić. W tym momencie – podkreśla wielokrotnie papież – przypominając sobie obietnice zawarte w zwiastowaniu, a mianowicie, że Jezus zbawi Izraela, mogła powiedzieć: nie spełniły się,
zostałam oszukana. Ale tego nie powiedziała. Oczami wiary widziała, że rodzi
się nowa przyszłość i z nadzieją czekała na jutro Boga, które było świtem poranka Paschy. W Jej udręczonym sercu matki zawsze palił się płomień nadziei,
ponieważ pamiętała spojrzenie miłości Boga, kiedy była młodą dziewczyną.
Ta pamięć wiary pozwoliła Jej pojąć, że Bóg nigdy nie opuszcza, może uczynić
wielkie rzeczy także przy ludzkiej słabości i bezsilności41.
Okazuje się w sumie, że całe życie i misja Syna były przedmiotem wspomnień
i rozważań Jego Matki. Występuje Ona „w Ewangeliach jako kobieta niewiele
mówiąca, (...) ale patrząca uważnie, umiejąca strzec życia i misji swojego Syna,
a więc tego wszystkiego, co On [kochał]”42. Umiała – pisze papież w adhortacji
Evangelii gaudium – „rozpoznawać ślady Ducha Bożego w wielkich wydarzeniach, a także w tych, które wydają się niedostrzegalne”43. W ten sposób podkreśla, że przedmiotem Jej wspomnień i medytacji były główne wydarzenia wiary,
w których Ona czynnie uczestniczyła. Najpierw potrafiła „dostrzec w darze Syna
nadejście tej «pełni czasu», w której Bóg, wybierając skromną drogę ludzkiej
egzystencji, osobiście wszedł w historię zbawienia”44. Z kolei u kresu tajemnicy
Paschy Syna ujawniła się ufna wiara Matki, która pozwoliła Jej z nadzieją
oczekiwać na pełną realizację Bożych obietnic.
		„Zachowywała i rozważała je”
Macierzyńską miłością Maryi naznaczone są nie tylko „wszystkie te sprawy”
i „wszystkie te wspomnienia”, ale także sposób zachowywania i rozważania ich
przez Nią. Jej pierwszym aktem było uważne wsłuchiwanie się w Boga: w Jego
słowo i w Jego zbawcze działanie. Była Ona osobą, która przechowywała i ożywiała w sobie pamięć o Bogu45. Spoglądała całościowo na historię zbawienia. Pamięć
41
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Por. tamże, 18-19; tenże, Przybyliśmy, aby spotkać spojrzenie Maryi (Homilia przed
sanktuarium Matki Bożej z Bonarii, 22 IX 2013), OsRomPol 34(2013)11,24; tenże,
Darmo otrzymaliście…, 18-19.
Tenże, Jak w Efezie…, 13.
Tenże, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie (24 XI 2013), 288.
Tenże, Wszyscy jesteśmy powołani, aby zwalczać współczesne formy niewolnictwa
(Homilia na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1 I 2015), OsRomPol
36(2015)1,19.
Por. tenże, Pamięć o Bogu (Homilia dla katechetów, 29 IX 2013), OsRomPol
34(2013)11,43.
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o przeszłości pozwoliła Jej przyjąć bezprecedensowe działanie Boga w Jej życiu46.
Od momentu zwiastowania Maryja zyskała nowe światło: skoncentrowała się
na Jezusie, Synu Bożym, który z Niej wziął ciało i w którym zaczęły się wypełniać obietnice całej historii zbawienia47. Odtąd przechowywała w sercu kolejne
wydarzenia Syna, których była świadkiem, aż po krzyż, zmartwychwstanie
i wniebowstąpienie. Również po swoim wniebowzięciu – zauważa Franciszek –
„przechowuje Ona w swoim sercu nie tylko całe życie Jezusa, które z troską
«zachowywała» (Łk 2,19.51), ale także obecnie pojmuje sens wszystkich rzeczy”48.
Udział w tajemnicy Chrystusa nie oznaczał dla Maryi tylko biernego jej
przyjęcia i zachowania w sercu, ale skłaniał Ją do osobistego wysiłku. Od początku rozważała tajemnice Boga w świecie i dziejach49. Podczas zwiastowania,
choć nie rozumiała wszystkiego, co się wydarzało50, to jednak zastanawiała się
nad sensem pozdrowienia i przesłania anielskiego. Chciała zrozumieć, choć po
części, do czego Bóg Ją powołuje. Kiedy uświadomiła sobie – snuje myśl papież
z Argentyny – że Jej macierzyństwo nie sprowadza się jedynie do zrodzenia i wychowania Jezusa, ale obejmuje też udział w Jego misji, nie skupiła się tylko na
rozważaniu swojej macierzyńskiej relacji z Synem, ale pozostała otwarta wobec
wszystkich wydarzeń, jakie zachodziły wokół Niego: analizowała je i zgłębiała,
próbowała uchwycić związek między nimi. Zestawiała je, tworzyła jedność z fragmentów, które razem tworzą mozaikę51. Nade wszystko wiązała je z tajemnicą
Syna, objawioną Jej przy zwiastowaniu.
Maryjne zachowywanie i rozważanie odbywało się w duchu wiary. Maryja – określa papież – jest „niewiastą wiary, prawdziwie wierzącą”52, jak powie
św. Elżbieta: „Błogosławiona [jest], która uwierzyła” (Łk 1,45)53. Wiara była
sercem całej Jej historii54. Pomogła Jej przyjąć doniosłość działania Boga w Niej
i w misji, którą Jej powierzył, a także ufnie wsłuchiwać się w słowa i czyny
Jezusa. Poznawała Go „przez wiarę karmioną doświadczeniem matki i ścisłą
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Por. tenże, Rewolucyjna…, 5-6.
Por. tenże, Sekret…, 37.
Tenże, Encyklika „Laudato si’”. W trosce o wspólny dom (24 V 2015), Kraków 2015,
241.
Por. tenże, Duch Święty…, 22.
Por. tenże, Z Maryją…, 29.
Por. tenże, Rosenkranzgebet zum Abschluss des Marienmonats (Ansprache, 31 V 2013),
www.vatican.va [odczyt: 16 IX 2013]; tenże, W pierwszym dniu…, 15; tenże, Rewolucyjna…, 6.
Tenże, Wiara Maryi…, 4; por. tenże, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”…,
287.
Tenże, Encyklika „Lumen fidei”…, 58.
Por. tenże, Wielka wiara Maryi (Anioł Pański, 15 VIII 2015), OsRomPol 36(2015)9,56.
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więzią z Synem”55. Podążając za Nim wiernie w pielgrzymce wiary, żyła jednak
ustawicznie zanurzona w tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Stąd Jej
wiara miała swoje „mroki”. Maryja – głosi za encykliką Redemptoris Mater adhortacja Ewangelii gaudium – przeżywała „swoisty trud serca, jaki związany
jest z «ciemną nocą wiary», (...) jakby z «zasłoną», przez którą wypada przybliżać się do Niewidzialnego i obcować z tajemnicą. W taki sposób Maryja przez
wiele lat [obcowała] z tajemnicą swojego Syna”56. Konkretniej mówiąc, z jednej
strony żyła Ona radością zwiastowania, a z drugiej musiała pokonywać „mroki”
ukrzyżowania Syna, aby móc dojść do światłości zmartwychwstania.
Na drodze wiary Maryja dała się prowadzić Duchowi Świętemu. „Któż
bardziej niż Maryja – pyta retorycznie Franciszek – jest pełen Ducha Świętego?
Kto bardziej niż Ona jest posłuszny Jego działaniu?”57. Pod kierunkiem Ducha
„i z całym bogactwem swojego kobiecego geniuszu nie przestała Ona zgłębiać
coraz bardziej «całą prawdę» (por. J 16,13)”58. Przypominał On Jej „każdą rzecz”59,
a więc wszystko, co przeżyła i co usłyszała, i zarazem pozwalał coraz głębiej
odczytywać sens zbawczej tajemnicy Jezusa.
Matka Jezusa zachowywała i rozważała w sercu nade wszystko słowo Boże,
które wprost odnosiło się do Niej, a więc które przyjęła przy zwiastowaniu,
zaufała mu z pełną gotowością umysłu i serca, była mu doskonale posłuszna
i całym życiem konsekwentnie je wypełniała. W tym sensie – stwierdza papież
w encyklice Lumen fidei – przypowieść ewangelisty Łukasza o siewcy, w której
Jezus wyjaśnia znaczenie „«żyznej gleby», która «oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc
dzięki wytrwałości» (Łk 8,15), (...) stanowi ukryty obraz wiary Dziewicy Maryi”60.
Zachowywała Ona „w swoim sercu wszystko, co słyszała i widziała, aby słowo
przynosiło owoc w Jej życiu”61. Inaczej mówiąc, przyjmowała słowo i prawdy
wiary, „aby stawały się życiem”62. Wypełniała „w praktyce całą wolę Boga”63.
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Tenże, Wszyscy jesteśmy powołani…, 19.
Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater” o Błogosławionej Maryi Dziewicy
w życiu pielgrzymującego Kościoła (25 III 1987), 17 – cyt. za: Franciszek, Adhortacja
apostolska „Evangelii gaudium”…, 287.
Franciszek, Spotkanie Jezusa z Jego ludem (Homilia na święto Ofiarowania Pańskiego, 2 II 2014), OsRomPol 35(2014)2,26.
Tenże, Otwarte oczy…, 31. Por. tenże, Nie można być chrześcijanami na pewien czas
(Audiencja generalna, 15 V 2013), OsRomPol 34(2013)7,47.
Tenże, Sekret…, 37.
Tenże, Encyklika „Lumen fidei”…, 58.
Tamże.
Franciszek, Nie można być…, 47.
Tenże, Sekret…, 37.
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Starała się pojąć, „czego Bóg od Niej chce dzień po dniu”64. W ten sposób była
nie tylko Matką Jednorodzonego Syna, lecz także Jego Współpracownicą.
		Matka wspomagająca Kościół na „drodze pamięci”
Drugą funkcją pamięci jest przekazywanie przeżywanych, zachowanych
i rozważonych w sercu treści dalej: „w przyszłość historyczną i eschatologiczną”65. Maryja obecna w tajemnicy Chrystusa jest tym samym obecna w tajemnicy Kościoła. Pomaga mu na „drodze pamięci”66, aby to, co trwa w Jej pamięci,
było obecne także w jego pamięci. Czyni to – według papieża – na dwa sposoby:
w pierwszej kolejności jest „żywą pamięcią znaków dokonanych przez Syna, aby
rozbudzać naszą wiarę”67, a w drugiej stanowi wzór zachowywania i rozważania
wielkich dzieł Boga w dziejach człowieka.
		Wyjątkowy świadek tajemnicy Chrystusa na drodze naszej wiary
Chrystus i Jego Matka są nierozłączni. Istnieje pomiędzy nimi nie tylko ścisła relacja, jak między matką i dzieckiem. Ich nierozdzielność wynika też z faktu,
że Matka dzieliła w swoim sercu całą misję Syna – była wyjątkowym świadkiem
tajemnicy Jego zbawczej miłości. Znała Go zatem osobiście od momentu poczęcia,
poprzez dzieciństwo, pobyt w Nazarecie, epizody życia publicznego, aż po wniebowstąpienie. „Nikt nie poznał tak jak Maryja – pisze papież w bulli Misericordiae
vultus – głębi tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem”68. Dlatego nie można
zrozumieć Chrystusa bez Maryi69. Kościół od pierwszej chwili swego istnienia
patrzy na Chrystusa przez Maryję. Gdy szuka Chrystusa, zawsze puka do domu
Matki i prosi: „Ukaż nam Jezusa”70. Szczególnie sanktuaria maryjne są Jej
domem, w którym uczy nas poznawać Chrystusa i doświadczać Jego obecności.
W ten sposób Jej świadectwo oparte na wierze trwa w sercu Kościoła. Wszyscy,
którzy je przyjmują, uczestniczą w pamięci Maryi71.
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Tenże, W pierwszym dniu…, 15.
C. Bartnik, Maryja jako Żywa Pamięć Kościoła. Z mariologii Jana Pawła II, w: tenże,
Matka Boża, Lublin 2003, 279.
Franciszek, Duch Święty…, 22.
Tenże, Synteza historii…, 5.
Tenże, Bulla „Misericordiae vultus” ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (11 IV 2015), 24, OsRomPol 36(2015)5,14.
Por. tenże, Wszyscy jesteśmy powołani…, 19.
Tenże, W domu Maryi (Homilia w sanktuarium maryjnym w Aparecidzie, 24 VII
2013), OsRomPol 34(2013)10,13.
Por. tenże, Ona jest Matką każdej zranionej rodziny (Przemówienie w sanktuarium
Matki Bożej Różańcowej w Madhu, 14 I 2015), OsRomPol 36(2015)2,13.
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Jako świadek tajemnicy Chrystusa Maryja trwała z uczniami na modlitwie
w Wieczerniku Zielonych Świąt. Święty Łukasz nazywa Ją wtedy „Matką Jezusa” (Dz 1,14). Franciszek daje do zrozumienia, że nie jest to zwykła wzmianka
historyczna o czymś z przeszłości, ale celowa wypowiedź teologiczna, która
stawia Maryję na innym poziomie – wyższym od pozostałych uczniów. Bycie
Matką Jezusa wyraża Jej wyjątkowe znaczenie, a mianowicie, że w obecności
Matki pozostało coś z obecności Jej Syna, który wstąpił już do nieba. Dzieliła
Ona z uczniami rzecz najcenniejszą: pamięć o Jezusie i Jego zbawczym dziele.
Dostrzegali w Niej „Niewiastę pamiętającą, (...) która od początku rozważała
wszystkie sprawy w swoim sercu”72.
Zarówno dla pierwotnego Kościoła, jak i dla Kościoła wszystkich czasów
Maryja pozostaje Matką i Uczennicą pełną pamięci o Jezusie, „Stolicą Mądrości,
z której należy czerpać, aby mieć spójną interpretację Jego nauczania”73. Ponadto
w Niej, „pokornej Służebnicy, dokonały się wielkie dzieła Bożego miłosierdzia”74.
„Wszystko w Jej życiu zostało ukształtowane przez obecność miłosierdzia, które
stało się ciałem”75. Stąd Kościół odczytuje w Jej macierzyńskim obrazie „wszystkie tajemnice Ewangelii”76.
Franciszek zwraca uwagę tylko na wybrane wydarzenia tajemnicy Chrystusa, które Maryja przekazuje Kościołowi, by były obecne w jego pamięci. Taki
trwały charakter ma na przykład tajemnica Bożego Narodzenia. Kościół wpatruje
się w nie oczami Jej serca. Pomaga nam Ona – uczy papież – „przyspieszyć kroku
w podążaniu do Betlejem, aby spotkać Dzieciątko, które dla nas się narodziło,
dla zbawienia i szczęścia wszystkich ludzi”77. „W Boże Narodzenie Bóg daje nam
całego siebie, dając swojego Syna, Jednorodzonego, który jest całą Jego radością. I tylko mając serce Maryi, pokornej i ubogiej córki Syjonu, która stała się
Matką Syna Najwyższego, można cieszyć się i radować z wielkiego daru Boga
i Jego nieprzewidywalnej niespodzianki”78. Przy innej okazji papież precyzuje,
że Maryja, która jako pierwsza przyjęła Jezusa przez wiarę, wprowadza nas
„w tajemnicę Bożego Narodzenia. (...) Pomaga przyjąć postawę gotowości na
przyjęcie Syna Bożego w naszym konkretnym życiu, w naszym ciele”79.
72
73
74
75
76
77

78
79

Tenże, Duch Święty…, 22.
Tenże, Aby wyjść…, 19.
Tenże, W pierwszym dniu…, 15.
Tenże, Bulla „Misericordiae vultus”…, 24.
Tenże, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”…, 285.
Tenże, Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic (Anioł Pański, 15 XII 2013), OsRomPol
35(2014)1,56.
Tenże, Trzy zdumienia (Anioł Pański, 20 XII 2015), OsRomPol 37(2016)1,51.
Tenże, Bliskość Boga wobec ludzkości (Anioł Pański, 18 XII 2016), OsRomPol
38(2017)1,55.
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Również w trakcie wesela w Kanie Galilejskiej, które powtarza się „w każdym pokoleniu, w każdej rodzinie, w każdym z nas”80, Maryja jawi się jako
Matka Jezusa. Jej wezwanie trwa ustawicznie w Kościele: „Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie” (J 2,5). Wskazuje w nim na Jezusa, prowadzi do Niego,
zachęca nas, abyśmy świadczyli o Nim, „bo tylko w Nim jest zbawienie, tylko
On może przemienić wodę samotności, trudności, grzechu w wino spotkania,
radości, przebaczenia. Tylko On”81.
Z kolei „pod krzyżem – czytamy w bulli Misericordiae vultus – Maryja (...)
była świadkiem słów przebaczenia, które wyszły z ust Jezusa. Najwyższy akt
przebaczenia temu, kto Go ukrzyżował, pokazuje nam, jak dalece może sięgać
Boże miłosierdzie. Maryja potwierdza, że miłosierdzie Syna Bożego nie zna granic i dociera do wszystkich, nikogo nie wykluczając”82. Z tego względu w pieśni
Salve Regina zwracamy się ku Niej, aby „uczyniła nas godnymi kontemplowania
oblicza miłosierdzia – Jej Syna Jezusa”83.
Papież Bergoglio koncentruje się nadto na hymnie Magnificat, w którym
Maryja „odczytuje historię jako dzieje miłosierdzia”84, by wskazać, że jest on też
kantykiem Kościoła na drodze wiary. W ten sposób Kościół uczestniczy w pamięci
Maryi. Przypomina mu Ona, „że Bóg jest pośród nas; (...) iż wejrzał na pokorę
swego ludu, wsparł swego sługę, tak jak obiecał naszym ojcom i ich potomstwu
na wieki”85. Pamięć o przeszłości pomaga Kościołowi przyjąć bezprecedensowe
działania, jakich Bóg dokonuje w teraźniejszości w nas i poprzez nas86.
		Wzór pamięci o wielkich dziełach Boga w dziejach człowieka
Papież Franciszek przedstawia Maryję jako wieloraki wzór życia chrześcijańskiego, czyli Tę, która wypełniła doskonale wszystko, czego Chrystus wymaga
od swych uczniów. Do natury i posłannictwa Kościoła należy naśladowanie
Jej w miłości do Chrystusa i świętości87, w przyjmowaniu słowa Bożego oraz
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Tenże, Wielkie bogactwo społeczne (Homilia w parku Los Samanes w Guayaquil,
6 VII 2015), OsRomPol 36(2015)7-8,6.
Tenże, Jak na nas patrzy Maryja? (Przesłanie wideo do uczestników nocnego czuwania
w rzymskim sanktuarium Divino Amore, 12 X 2013), OsRomPol 34(2013)12,6.
Tenże, Bulla „Misericordiae vultus”…, 24.
Tamże.
Franciszek, Rezerwuar miłosierdzia…, 26.
Tenże, Rewolucja czułości (Homilia w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia
w El Cobre, 22 IX 2015), OsRomPol 36(2015)10,25.
Por. tenże, Rewolucyjna…, 6.
Por. tenże, Sekret…, 38.
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bezwarunkowym wypełnianiu woli Bożej88, w życiu wiary, nadziei i miłości89,
w zatroskaniu o sprawy bliźnich90, w postawie pokory, modlitwy, czułości i życzliwości91, a także w dziele ewangelizacji92.
Podstawową wzorczością Maryi wobec Kościoła jest jednak Jej Boże macierzyństwo. Papież uczy, że „Matka Kościół i Matka Maryja – obydwie są
dziewicami, obydwie są matkami, obydwie kobietami”93, i wyjaśnia, dlaczego
macierzyństwo Kościoła wyrasta na bazie i mocy macierzyństwa Maryi: „Wzorem
dla Kościoła w tym jego macierzyństwie jest Dziewica Maryja, wzór najpiękniejszy i najwznioślejszy, jaki tylko jest możliwy. (...) Macierzyństwo Maryi jest
niewątpliwie niezrównane, wyjątkowe, a urzeczywistniło się całkowicie w pełni
czasów, kiedy Dziewica wydała na świat Syna Bożego, poczętego za sprawą Ducha Świętego. A jednak macierzyństwo Kościoła realizuje się właśnie jako kontynuacja macierzyństwa Maryi, jako jego przedłużenie w historii. Kościół, dzięki
płodności Ducha, wciąż rodzi nowe dzieci w Chrystusie, zawsze posłuszny Słowu
Bożemu i uległy Jego zamysłowi miłości. Kościół jest matką. Narodziny Jezusa
w łonie Maryi są w istocie zapowiedzią narodzin każdego chrześcijanina w łonie
Kościoła (...). Pojmujemy zatem, jak niezwykle ścisła jest więź łącząca Maryję
z Kościołem: patrząc na Maryję, odkrywamy najpiękniejsze i najbardziej czułe
oblicze Kościoła, a patrząc na Kościół, rozpoznajemy szlachetne rysy Maryi”94.
Franciszkowe rozumienie wzorczości macierzyństwa Maryi wobec Kościoła
uwzględnia aspekt mnemoniczny (pamięciowy). Bycie matką nie ogranicza się
bowiem tylko do poczęcia, zrodzenia i wychowania, lecz obejmuje też pamiętanie.
Maryja, „od zawsze wybrana na Matkę, nauczyła się stawania się uczennicą”95.
Rozważała i zachowywała w sercu słowa i wydarzenia Jezusa, stając się żywą
pamięcią znaków dokonanych przez Syna. Przez całe życie wypełniała to, czego
oczekuje się od Kościoła, a więc by potrafił on docenić swą historię, odczytywać
i przeżywać ją jako historię zbawienia, a także „interpretować wewnętrzne inspiracje i wydarzenia życia w świetle słów Jezusa”96. Innymi słowy, Kościół jest
matką-uczennicą, która pamięta. Stara się on możliwie wiernie zachowywać
w pamięci to, co żywe we wspomnieniach Maryi. „I to jest właśnie – zauważa
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Por. tenże, To Pan puka (Anioł Pański, 21 XII 2014), OsRomPol 36(2015)1,61.
Por. tenże, Encyklika „Lumen fidei”…, 60; tenże, Ci, którzy potrafią czekać…, 18-19.
Por. tenże, Rewolucja czułości…, 25.
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papież – tajemnica kobiety we wspólnocie kościelnej; nie można zrozumieć zbawienia dokonanego przez Jezusa, nie uwzględniając macierzyństwa Kościoła.
(...) Rzeczywiście jest on jak matka, która czule strzeże Jezusa. (...) Bez Kościoła
nasza relacja z Chrystusem zdana byłaby na łaskę i niełaskę naszej wyobraźni,
naszych interpretacji, naszych nastrojów”97.
Maryja, która uwierzyła i podążała w pielgrzymce wiary, jest „ikoną Kościoła, który (...) czyni postępy dzień po dniu w rozumieniu wiary”98. Jej doświadczenie wiary uczy Kościół i każdego poszczególnego chrześcijanina, że „wiara
zawiera właśnie pamięć o dziejach Boga z nami, pamięć o spotkaniu z Bogiem,
który działa jako pierwszy, który stwarza i zbawia, który nas przemienia; wiara
jest pamięcią o Słowie, które zagrzewa serce, o Jego zbawczych działaniach, przez
które daje nam życie, oczyszcza nas, obejmuje nas opieką, żywi nas”99. Między
innymi – stwierdza papież w homilii dla katechetów – „katecheta jest chrześcijaninem, który nosi w sobie pamięć o Bogu, (...) który tę pamięć wykorzystuje
w służbie głoszenia, (...) aby mówić o Bogu, o Jego miłości, o Jego wierności.
By mówić i przekazywać to wszystko, co Bóg objawił, a więc całą naukę, bez
skrótów i dodatków”100.
Maryjne ożywienie pamięci Kościoła zaprasza również do spojrzenia na
naszą przeszłość i uświadomienia sobie swojej przynależności do ludu Bożego101.
W Magnificat Maryja wypowiedziała chwałę swego ludu i jego historii. Podobnie jak Ona, należymy do pewnego narodu, który prowadzi ręka Boga. „Nasza
osobista historia wpisuje się w długą drogę, we wspólnotową pielgrzymkę tych,
którzy nas poprzedzili w ciągu wieków”102. Nie wynika jednak z tego – zastrzega papież – że jesteśmy tradycjonalistami. „O nie! Kiedy Maryja w Ewangelii
mówi: «Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny», ma na myśli, że te «wielkie
rzeczy» się nie zakończyły, ale nadal się urzeczywistniają w teraźniejszości.
Nie chodzi tutaj o odległą przeszłość. Umiejętność pamiętania o przeszłości nie
oznacza trwania w tęsknocie lub przywiązania do określonego okresu historii,
lecz umiejętność rozpoznania swoich korzeni, aby zawsze powracać do tego, co
istotne, i zaangażować się z twórczą wiernością w budowanie nowych czasów”103.
Na koniec Franciszek wskazuje, że Maryja, dzięki działaniu w Niej Ducha
Świętego, coraz głębiej wnikała w tajemnicę Chrystusa, zachowywała ją w ser97
98
99
100
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102
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Tenże, Wszyscy jesteśmy powołani…, 19.
Tenże, Otwarte oczy…, 31.
Tenże, Pamięć o Bogu…, 43.
Tamże. To samo zadanie, choć nie wprost, Franciszek odnosi do rodziny chrześcijańskiej (Na peryferiach…, 56).
Por. Franciszek, Kiedy otwieramy się na łaskę…, 11-12.
Tenże, Rewolucyjna…, 5.
Tamże, 8.
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cu, a także przekazywała i przekazuje ją nadal Kościołowi104. Jest tym samym
wzorem dla Kościoła i każdego poszczególnego chrześcijanina, który poddając
się natchnieniom Ducha przyjmuje, rozważa i zachowuje w sercu słowa i czyny
Chrystusa, aby przeniknąć w głąb Jego tajemnicy. Dlatego papież wyraża życzenie: „Oby Duch Święty ożywił w nas wszystkich pamięć chrześcijańską”105.
*

*

*

Z przedłożonych refleksji wynika, że Maryja jest „Niewiastą pamiętającą”, gdyż rozważała i nosiła w sercu tajemnice Chrystusa. Więcej, swoje żywe
wspomnienia o Jezusie i zbawczym działaniu Bogu w Niej przekazała i nadal
przekazuje Kościołowi. Jej matczyne świadectwo o Ewangelii Chrystusa towarzyszy Kościołowi w drodze od jego początków. Za Jej przykładem przechowuje
on w pamięci wielkie dzieła Boga w dziejach człowieka. Nie tylko je wspomina,
ale także w misteryjny sposób uobecnia, aktualizuje.
Nauczanie Franciszka o pamięci Maryi pokrywa się w znacznej mierze
z przemyśleniami Jana Pawła II i Benedykta XVI. Papież Wojtyła odnosił jednak
maryjną pamięć zwłaszcza do Kościoła, dlatego mówił o Maryi jako „Pamięci
Kościoła”, która wskazuje „innej Matce, Kościołowi, że powinien przywiązywać
szczególną wagę do daru i zadania kontemplacji (...), by przyjąć tajemnicę
zbawienia, lepiej ją zrozumieć i głosić z nowym zapałem ludziom wszystkich
czasów”106. Natomiast Franciszek – podobnie jak Benedykt XVI107 – odnosi
wzorczość pamięci Maryi w równej mierze do macierzyństwa Kościoła i każdego
poszczególnego chrześcijanina. Zachęca do wpatrywania się w tajemnicę Chrystusa przez pryzmat Jej osoby. Modli się do Boga, aby wszyscy chrześcijanie
byli ludźmi wiary, „mężczyznami i kobietami, którzy przechowują i ożywiają
pamięć o Bogu we własnym życiu i potrafią ją rozbudzać w sercach innych”108.
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Summary
MARY: OUR LADY OF MEMORY, ACCORDING TO POPE FRANCIS
The article addresses the theological content of the title, “Lady of Memory” given
to Mary by Pope Francis. It contains two chapters, each referring to the two functions
of memory: retaining and passing on what was retained. The first chapter deals with the
matters which Mary kept in Her heart (Jesus’s salvific events, which She witnessed), and
then the author goes on to explain that She did not only try to keep “all those things” in
Her memory, but also to ponder them in Her faith as profoundly as She could. The second
chapter presents Mary as the Mother supporting the Church along the memory path. This
is rendered in a twofold way: She is depicted as an exceptional witness of Christ‘s mystery
on the way of faith of the Church (we see Jesus through Mary, “with Her eyes”) and She is
also shown as a model example of the memory about God’s salvific deeds in our history.

Key words: Mary, Christian memory, Pope Francis.
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Duchowni ordynowani w latach 1539–1544
przez biskupów kujawskich: Łukasza Górkę
i Mikołaja Dzierzgowskiego

*
Powstałe w ostatnich latach prace dotyczące święceń polskiego kleru
w okresie średniowiecza i wczesnej epoce nowożytnej oparte są w dużej mierze
na materiałach zgromadzonych w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku.
W przeciwieństwie do innych archiwów kościelnych, które albo w ogóle nie posiadają takich zabytków, albo też dysponują ledwie pojedynczymi przekazami
oświetlającymi tę problematykę, archiwum włocławskie posiada obfity zbiór akt
pozwalających prowadzić takie badania. Dla średniowiecznego okresu dziejów
diecezji kujawskiej zachowała się seria miejscowych akt biskupich zawierających wykazy duchownych wyświęconych przez włocławskich ordynariuszy
oraz ich sufraganów, zaś dla czasów nowożytnych – poza księgami czynności
biskupich – również odrębne libri ordinandorum prowadzone przez biskupów
pomocniczych1. Z okresu przedtrydenckiego bardziej lub mniej obszerne wykazy
ordynowanego kleru diecezji włocławskiej odnajdujemy w księgach czynności
biskupich Krzesława z Kurozwęk i Wincentego Przerębskiego2, Macieja Drze-

1

2

Zob. W. Kujawski, Archiwum Diecezjalne we Włocławku. Przewodnik po zasobach,
Studia Włocławskie 6(2003)501-526.
Archiwum Diecezjalne we Włocławku (dalej: ADW), sygn. ABKP 011: Akta działalności biskupów kujawskich i pomorskich. Akta biskupa Zbigniewa Oleśnickiego
(1473-1480), Krzesława Kurozwęckiego (1494-1503) i Wincentego Przerębskiego
(1503-1513).
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wickiego i Jana Karnkowskiego3, Łukasza Górki i Mikołaja Dzierzgowskiego4,
a także Andrzeja Zebrzydowskiego5. Zachował się również pojedynczy wykaz
duchownych wyświęconych przez kujawskiego sufragana, biskupa Aleksandra
Myszczyńskiego w 1516 r.6.
Większość tych zabytków została wydana drukiem – ich edycję zapoczątkował ks. Witold Kujawski, który opublikował zawartość wykazów duchownych
wyświęconych przez Krzesława Kurozwęckiego i Wincentego Przerębskiego7.
Piszący te słowa wydał skromniejsze objętościowo rejestry kleru ordynowanego
przez Macieja Drzewickiego8, Jana Karnkowskiego9 oraz Andrzeja Zebrzydowskiego, do naukowego obiegu wprowadzono również spis duchownych wyświęconych wiosną 1516 r. przez Aleksandra Myszczyńskiego10. W badaniach nad
kujawskim klerem sięgnięto też ostatnio do zapoznanych przez historyków
świadectw święceń duchowieństwa – jak dotąd udało się co prawda odnaleźć
tylko kilka takich zabytków dotyczących duchownych kujawskich z końca XV
stulecia, są one jednak cenne, gdyż zostały w nich wymienione osoby nieznane
z innych źródeł. Nic dziwnego, że dysponując tak solidną podstawą źródłową,
historycy chętnie wykorzystują włocławskie archiwalia zarówno do badań nad
duchowieństwem diecezji kujawskiej w późnym średniowieczu, jak i studiów
o charakterze komparatystycznym, w których praktyka święceń na Kujawach
była analizowana na tle innych diecezji11. Niniejsze opracowanie jest kolejnym
3

4

5
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7

8

9

10
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ADW, sygn. ABKP 012: Akta działalności biskupów kujawskich i pomorskich. Akta
Macieja Drzewickiego (1513-1531) i Jana Karnkowskiego (1531-1537).
ADW, sygn. ABKP 013: Akta działalności biskupów kujawskich i pomorskich. Akta
Jana Karnkowskiego (1531-1537), Łukasza Górki (1538-1542), Mikołaja Dzierzgowskiego (1543-1546), Jana Drohojowskiego (1551-1557) i Jana Karnkowskiego
(1567-1581).
ADW, sygn. ABKP 014: Akta działalności biskupów kujawskich i pomorskich. Akta
Andrzeja Zebrzydowskiego (1546-1551) i Jakuba Uchańskiego (1557, 1561-1562),
(dalej: ABKP 014).
ADW, Akta Konsystorza Generalnego Włocławskiego 5 (1515-1517), fol. 113r-113v.
W. Kujawski, Wykazy święconych z najstarszej księgi akt działalności biskupów
włocławskich (Kurozwęckiego i Przerębskiego – lata 1496-1511), Archiwa, Biblioteki
i Muzea Kościelne (dalej: ABMK) 72(1999)23-112.
K. Kaczmarek, Święcenia duchowieństwa przez biskupa włocławskiego Macieja
Drzewickiego w latach 1516-1529, ABMK 104(2015)55-92.
Idem, Duchowni ordynowani przez biskupa kujawskiego Jana Karnkowskiego
w 1533 r., Roczniki Humanistyczne 64(2016)2,5-20.
Idem, Święcenia duchowieństwa we Włocławku w 1516 r., Zapiski Historyczne
78(2013)4,103-117.
Zob. głównie A. Gąsiorowski, Święcenia w diecezji kujawskiej na przełomie XV i XVI
wieku, Roczniki Historyczne 67(2001)79-105; także A. Borek, Święcenia duchowieństwa w późnośredniowiecznej Polsce: praktyka i jej uwarunkowania na przykładzie
włocławskich wykazów święceń, Studia Źródłoznawcze 52(2014)45-71.
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przyczynkiem w tych studiach – przynosi ono wydanie oraz analizę zawartości
kilku wykazów duchownych wyświęconych w latach 1539-1544 przez dwóch
biskupów kujawskich: Łukasza Górkę oraz Mikołaja Dzierzgowskiego.
*

*

*

Łukasz Górka, syn kasztelana gnieźnieńskiego Mikołaja i Barbary z Kutna,
na drogę kariery kościelnej wkroczył dopiero u schyłku swego życia. Choć został
wcześnie osierocony przez ojca i wychowywał się pod opieką swojego stryja, biskupa poznańskiego Uriela, przez wiele lat nie dawał najmniejszych powodów
do podejrzeń o chęć wstąpienia do stanu duchownego. Zajęty gromadzeniem kolejnych urzędów oraz pomnażaniem majątku budował pozycję najpotężniejszego
magnata w Wielkopolsce i zdobywał wpływy na dworze królewskim. Zważywszy
na jego wcześniejszą działalność, ogromnym zaskoczeniem dla otoczenia były
podjęte przez Łukasza starania o biskupstwo we Włocławku, a później także
zakończona niepowodzeniem walka o diecezje w Poznaniu i Krakowie, w końcu
zaś przegrana przezeń z Piotrem Gamratem rywalizacja o stolicę arcybiskupią
i tytuł prymasowski w Gnieźnie. Z zabiegów tych sukcesem zakończyły się
wyłącznie starania Łukasza o godność biskupią na Kujawach – na początku
1538 r. pozyskał dla swych planów poparcie króla, w czerwcu tego samego roku
otrzymał prowizję papieską, w sierpniu przyjął w Poznaniu wszystkie (niższe
i wyższe) święcenia, po czym przejął rządy nad Kościołem na Kujawach12. O jego
działalności w charakterze pasterza diecezji włocławskiej wiadomo niewiele.
Pewne jest, że bywał w niej rzadko – biograf Łukasza podaje, że swoje biskupstwo odwiedził on ledwie jeden raz i nie interesował się jego losem13. Stała
w zasadzie nieobecność w diecezji (Łukasz Górka rezydował zwykle w Szamotułach lub Poznaniu) sprawiła, że do pomocy w jej zarządzaniu wykorzystywał
swych sufraganów – wiadomo, że do 1540 r. funkcję tę pełnił biskup Aleksander
Myszczyński, zaś po jego śmierci, w grudniu 1540 r., Łukasz Górka powierzył
tę godność archidiakonowi włocławskiemu Janowi Dziaduskiemu14. Wiemy
też, że biskup ufundował dla swej diecezji kilkaset egzemplarzy drukowanego

12

13
14

Najpełniejszy jak dotąd biogram Łukasza Górki zestawił W. Dworzaczek, Górka
Łukasz h. Łodzia (1482-1542), wojewoda poznański, potem biskup kujawski, w: Polski
Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 8, Wrocław 1950-1960, 409-412; w skróconej
wersji: idem, Górka Łukasz h. Łodzia (1482-1542), wojewoda poznański, potem biskup
kujawski, w: Wielkopolski Słownik Biograficzny (dalej: WSB), Warszawa-Poznań
1981, 219-220.
Ibidem, s. 220.
S. Chodyński, Biskupi sufragani włocławscy, Włocławek 1905, 32-33.
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brewiarza, ale z uwagi na zgon (14 X 1542 r.) nie zdążył ich osobiście przekazać
kujawskiemu Kościołowi15.
Zupełnie innym torem toczyło się życie i kariera kościelna jego następcy we
Włocławku – biskupa Mikołaja Dzierzgowskiego. Wykształcony na Uniwersytecie
Krakowskim szybko wszedł w szeregi stanu duchownego, a dzięki pracy w kancelarii królewskiej oraz protekcji wpływowych krewnych i przyjaciół zgromadził
znaczące beneficja kościelne. W latach 40. XVI w. postąpił na urzędy biskupie:
najpierw zajął diecezję chełmską (1541 r.), po śmierci Łukasza Górki otrzymał
biskupstwo kujawskie (1543 r.), w końcu zaś objął arcybiskupstwo w Gnieźnie
(1545 r). W jego długiej karierze kościelnej, zmarł w styczniu 1559 r., rządy nad
Kościołem kujawskim były więc bardzo krótkim, ledwie kilkuletnim, epizodem.
Mimo to – inaczej niż Łukasz Górka – Mikołaj Dzierzgowski interesował się
diecezją włocławską: przeprowadził jej wizytację, dla siebie i swoich następców
wyjednał u króla przywileje, które w znaczący sposób wzmocniły pozycję biskupów kujawskich, starał się też (jednak bez większego powodzenia) położyć tamę
szerzącemu się na Pomorzu luteranizmowi16.
Biorąc pod uwagę, że nasza wiedza o roli Łukasza Górki i Mikołaja Dzierzgowskiego w życiu diecezji kujawskiej jest tak naprawdę bardzo skromna, warto
się przyjrzeć ich działalności w charakterze szafarzy święceń miejscowego kleru.
Odnotujmy więc w pierwszej kolejności fakt osobistego udziału obu biskupów
w akcji święceń duchowieństwa. Zarówno Łukasz Górka, jak i Mikołaj Dzierzgowski sami odprawili uroczystości, podczas których niższe i wyższe święcenia
otrzymało w sumie blisko 100 duchownych. Łukasz Górka udzielił święceń
dwukrotnie: po raz pierwszy uczynił to w Wielką Sobotę (5 kwietnia) 1539 r.17,
po raz drugi zaś ordynował kler także w Wielką Sobotę (16 kwietnia) 1541 r.18.
Niestety, źródło nie informuje, gdzie dokładnie zgromadzili się święceni przez
Łukasza Górkę kandydaci, ale zważywszy na termin tych uroczystości nie można
wykluczyć, że miejscem celebry była za każdym razem katedra we Włocławku.
Jeśli podejrzenie to (pewności wszak nie ma) jest słuszne, trzeba by zweryfikować
stanowczy i skrajny sąd W. Dworzaczka, który zarzucał Górce, że ten ledwie
jeden raz odwiedził swą biskupią stolicę.

15

16

17
18

Zob. J. Pirożyński, Kontrakt zawarty przez Hieronima Wietora z biskupem Łukaszem
Górką w roku 1541 w sprawie druku brewiarza dla diecezji kujawskiej, Rocznik
Biblioteki Narodowej 37/38(2006)75-78.
W. Pociecha, Dzierzgowski Mikołaj h. Jastrzębiec (ok. 1490-1559), arcybiskup gnieźnieński, w: PSB, t. 6, Kraków 1948, 145-150; w popularnej formie także M. Topolska,
Dzierzgowski Mikołaj h. Jastrzębiec (zm. 1559), arcybiskup gnieźnieński, w: WSB, 170.
ADW, ABKP 014, 58-59.
Ibidem, 96-97.

Duchowni ordynowani w latach 1539–1544

127

W dwóch rejestrach duchownych wyświęconych przez Łukasza Górkę odnajdujemy łącznie 58 osób, wśród których są sami prezbiterzy. To dość nietypowa
sytuacja, bowiem obie uroczystości odbyły się – jak wiadomo – w Wielkie Soboty,
a więc w tzw. kanonicznych terminach święceń, kiedy to przed biskupami stawało zwykle bardzo liczne grono kandydatów chętnych do przyjęcia wszystkich
możliwych ordines. Fakt, że w bardzo popularnych terminach takich uroczystości
biskup kujawski ordynował wyłącznie kapłanów, nasuwa podejrzenie, że w tych
samych dniach jego sufragan udzielił święceń niższych od prezbiteratu. Takie
rozwiązanie praktykowano w diecezji kujawskiej już wcześniej – wiadomo na
przykład, że w Wielką Sobotę (11 kwietnia) 1517 r. biskup Maciej Drzewicki
udzielił w katedrze włocławskiej święceń diakonatu, zaś jego sufragan w tym
samym dniu i miejscu ordynował niewielkie (kilkuosobowe) grono akolitów19;
możliwe więc, że w podobny sposób zorganizowano uroczystości w Wielkie Soboty
w latach 1539 i 1541.
Jak to już wyżej odnotowano, łączna liczba ordynowanych przez Łukasza
Górkę prezbiterów sięgnęła 58 osób. Niezwykłe, że w tym gronie wyraźnie dominowali kandydaci spoza diecezji włocławskiej: na 19 kapłanów ordynowanych
w Wielką Sobotę 1539 r. aż 13 pochodziło spoza diecezji kujawskiej, zaś w roku
1541 na 39 wyświęconych prezbiterów 24 przybyło po święcenia z zewnątrz.
Łącznie więc na 58 osób ordynowanych przez Łukasza Górkę 38 duchownych
wywodziło się spoza diecezji kujawskiej. Większość z nich pisała się z diecezji
gnieźnieńskiej (23 osoby) i płockiej (13 wyświęconych), 1 kandydat deklarował
pochodzenie z terenu diecezji poznańskiej, także 1 wyświęcony przez biskupa
kapłan pochodził z diecezji łuckiej. Rejestr prezbiterów ordynowanych przez
Łukasza Górkę może więc być doskonałym źródłem do badań nad mobilnością
kleru u progu epoki nowożytnej – z dotychczasowych studiów widać bowiem
wyraźnie, że migracje kleru za święceniami poza granice macierzystych diecezji
były zwykle motywowane koniecznością pozyskania stałego źródła dochodów
(beneficjum lub obietnicy wypłacania pensji przez osobę fizyczną bądź wspólnotę,
np. radę miejską lub klasztor), często niemożliwych do uzyskania w najbliższym
otoczeniu takich kleryków. W przypadku diecezji włocławskiej zjawisko takie
miało miejsce zarówno w odniesieniu do duchownych z zewnątrz, przybywających
na Kujawy za swymi patronami (zwykle szlachtą lub kanonikami tamtejszych
kapituł), którzy wystawiali im niezbędne do osiągnięcia wyższych święceń
prowizje, jak i w odniesieniu do kleryków z samych Kujaw, którzy podejmowali
takie wyprawy do innych diecezji20. Z badań nad święceniami kleru przez wło19

20

K. Kaczmarek, Święcenia duchowieństwa przez biskupa włocławskiego Macieja
Drzewickiego, 74-75.
Zob. K. Kaczmarek, Dwa nieznane średniowieczne świadectwa święceń, passim.
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cławskich ordynariuszy i ich sufraganów widać wyraźnie, że skala tego zjawiska
była u schyłku XV i w pierwszej połowie XVI wieku bardzo duża21.
Inną od wyżej omówionych strukturę wewnętrzną mają rejestry duchownych wyświęconych przez biskupa Mikołaja Dzierzgowskiego. Z doby pontyfikatu tego hierarchy zachowały się trzy wykazy duchownych, którzy otrzymali
święcenia 28 i 29 III oraz 12 IV 1544 r. W odróżnieniu od zapisków z okresu
rządów biskupich Łukasza Górki w kancelarii biskupa Dzierzgowskiego tylko
jeden raz zastosowano pełny formularz nagłówka informującego o uroczystości
święceń – zapiska z dnia 28 III 1544 r. informuje o dacie święceń, ich szafarzu
(biskup Dzierzgowski), miejscu celebry (katedra we Włocławku) oraz rodzaju
udzielonych święceń (wyłącznie akolitat)22. Dwa pozostałe nagłówki informujące o święceniach z 29 III oraz 12 IV 1544 r. są znacznie uboższe w informacje
i zawierają wyłącznie wiadomości o datach odprawionych uroczystości (sobota
Sicientes oraz Wielka Sobota); nie ma w nich natomiast żadnych danych o miejscu
i kościele, w których zgromadził się święcony kler, a także o osobie celebransa
uroczystości23. W tej sytuacji wyłącznie na zasadzie hipotezy przyjmuję, że podobnie jak to miało miejsce w dniu 28 III, także w tych przypadkach święcenia
odbyły się we Włocławku, a osobą, która ich udzieliła, był kujawski ordynariusz.
Inaczej niż to miało miejsce w przypadku jego poprzednika Mikołaj Dzierzgowski ordynował duchownych na wszystkie stopnie, począwszy od akolitatu aż
do święceń kapłańskich. Pierwszy z tych rejestrów jest nadto dość nietypowy
z uwagi na termin uroczystości – w piątek 28 III 1544 r. biskup wyświęcił we
włocławskiej katedrze niewielkie, liczące 7 osób, grono akolitów. W trzech wskazanych wyżej dniach Mikołaj Dzierzgowski udzielił więc w sumie 63 święcenia,
w tym: 15 święceń akolitatu, 20 subdiakonatu, 18 diakonatu i 10 prezbiteratu.
Wśród duchownych, którzy zostali przezeń ordynowani, można wyróżnić sporą
grupę kleryków, którzy byli święceni wielokrotnie i w krótkim czasie odebrali
kilka święceń w różnych sekwencjach. W analizowanych rejestrach odnajdujemy 22 takie osoby, które otrzymały 2 lub 3 święcenia w sekwencjach: akolitat
– subdiakonat – diakonat, akolitat – subdiakonat, subdiakonat – diakonat
i diakonat – prezbiterat; ich wykaz przynosi zamieszczona niżej tabela.

21

22
23

S. Olczak, Diecezjanie płoccy w poznańskich księgach święceń z przełomu XVI i XVII
stulecia, Studia Płockie 13(1985)91-112; por. także K. Kaczmarek, Święcenia duchowieństwa przez biskupa włocławskiego Macieja Drzewickiego, 66-67; idem, Duchowni
ordynowani przez biskupa kujawskiego Jana Karnkowskiego, 12-16.
ADW, ABKP 014, 133.
Ibidem, 133 i 135.
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Tabela 1
Lp.

Dane osobowe

1. Tomasz z Przedecza, syn Mikołaja

2. Józef z Rychłowic w diec. gnieźnieńskiej, syn Mikołaja
3. Maciej z Gostynina w diec. płockiej,
syn Jakuba
4. Stanisław z Grąbca w diec. płockiej,
syn Jana
5. Andrzej z Brześcia, syn Prokopa
6. Wojciech z Brześcia, syn Pawła
7. Maciej ze Święcieńca w diec. płockiej,
syn Stanisława

Stopień święceń

Data święceń

akolitat

28 III 1544

subdiakonat

29 III 1544

diakonat

12 IV 1544

akolitat

28 III 1544

subdiakonat

29 III 1544

diakonat

12 IV 1544

akolitat

28 III 1544

subdiakonat

29 III 1544

diakonat

12 IV 1544

akolitat

29 III 1544

subdiakonat

12 IV 1544

akolitat

29 III 1544

subdiakonat

12 IV 1544

akolitat

29 III 1544

subdiakonat

12 IV 1544

akolitat

29 III 1544

subdiakonat

12 IV 1544

akolitat

29 III 1544

subdiakonat

12 IV 1544

akolitat

29 III 1544

subdiakonat

12 IV 1544

subdiakonat

29 III 1544

diakonat

12 IV 1544

11. Andrzej z Mogilnicy w diec. poznańskiej,
syn Macieja

subdiakonat

29 III 1544

diakonat

12 IV 1544

12. Wojciech z Grochowa w diec. gnieźnieńskiej, syn Wojciecha

subdiakonat

29 III 1544

diakonat

12 IV 1544

13. Mikołaj ze Słupi w diec. poznańskiej,
syn Grzegorza

subdiakonat

29 III 1544

diakonat

12 IV 1544

14. Jan z Łącka w diec. gnieźnieńskiej,
syn Wojciecha

subdiakonat

29 III 1544

diakonat

12 IV 1544

15. Maciej z Mławy w diec. płockiej,
syn Jakuba

subdiakonat

29 III 1544

diakonat

12 IV 1544

8. Grzegorz z Gostynina (z Rudy?)
w diec. płockiej, syn Stanisława
9. Mikołaj z Chamska w diec. płockiej,
syn Stanisława
10. Stanisław z Morzyc, syn Jakuba
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Stopień święceń

Data święceń

subdiakonat

29 III 1544

diakonat

12 IV 1544

17. Stefan z Ostrowa w diec. płockiej,
syn Jana

subdiakonat

29 III 1544

diakonat

12 IV 1544

18. Jan z Radziejowa, syn Marcina

subdiakonat

29 III 1544

diakonat

12 IV 1544

diakonat

29 III 1544

16. Andrzej z Wiewieca, syn Urbana

19. Stanisław Chadziński z diec. płockiej,
syn Mikołaja
20. Bartłomiej z Dąbia, syn Marcina
21. Adam, kanonik regularny z klasztoru
w Lubrańcu
22. Antoni z Kasprala, syn Macieja

prezbiterat

12 IV 1544

diakonat

29 III 1544

prezbiterat

12 IV 1544

diakonat

29 III 1544

prezbiterat

12 IV 1544

diakonat

29 III 1544

prezbiterat

12 IV 1544

Biorąc pod uwagę powyższe obliczenia, można przyjąć, że w czasie trzech
uroczystości odprawionych wiosną 1544 r. Mikołaj Dzierzgowski udzielił święceń
39 osobom. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku jego poprzednika na stolicy biskupiej we Włocławku, była wśród nich liczna grupa przybyszów z innych
diecezji. W największej liczbie (12 osób) byli to kandydaci do święceń z diecezji
płockiej; 3 duchownych pochodziło z diecezji gnieźnieńskiej, po 1 reprezentowało
diecezję krakowską oraz poznańską.
Wśród duchownych ordynowanych przez Łukasza Górkę i Mikołaja Dzierzgowskiego była stosunkowo nieliczna grupa przedstawicieli kleru zakonnego.
Pierwszy z biskupów wyświęcił 5 zakonników, wśród których byli: 3 kanonicy
regularni (2 z Kłodawy i 1 z Lubrańca), 1 benedyktyn z prezpozytury w Jeżowie,
a także 1 franciszkanin z nieznanego klasztoru. Dokładnie taką samą liczbę
zakonników ordynował też Mikołaj Dzierzgowski, jednak w przypadku rejestrów
powstałych w jego kancelarii trudniej ustalić przynależność zakonną i afiliację
klasztorną ordynowanych zakonników. Nie budzi wątpliwości przypisanie brata
Adama wyświęconego w dniach 29 III – 12 IV 1544 r. na diakona i prezbitera
do klasztoru kanoników regularnych w Lubrańcu. W przypadku pozostałych
zakonników źródło podaje albo niepełne dane, albo też są to informacje ewidentnie błędne. Stanisław z Kościelca oraz Grzegorz z Bydgoszczy zostali określeni
mianem benedyktynów i przypisani do konwentu w Lubrańcu, gdzie jednak
(zob. wyżej) funkcjonował klasztor kanoników regularnych. Wojciech z Poznania
także został nazwany benedyktynem i wywiedziono go z konwentu w Pelplinie
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(gdzie był konwent cystersów), zaś przy Walentym z Gubina (? – K.K.) w diecezji włocławskiej nie ma żadnych określeń, które pozwoliłyby zidentyfikować
jego obserwancję i przynależność konwentualną. W tej sytuacji byłbym skłonny
podejrzewać, że pisarz biskupiej księgi podał poprawną lokalizację klasztorów
zamieszkiwanych przez wyświęconych przez biskupa Dzierzgowskiego braci, zaś
pomyłki, których się dopuścił, dotyczyły przynależności zakonnej konwentów
w Lubrańcu oraz Pelplinie. Jeśli podejrzenie to jest zasadne, należałoby w konsekwencji przyjąć, że wiosną 1544 r. z rąk kujawskiego ordynariusza święcenia
przyjęło 3 kanoników regularnych z Lubrańca, 1 cysters z Pelplina oraz 1 zakonnik (Adam z Gubina), o którego obserwancji i pochodzeniu klasztornym nie
da się nic powiedzieć. Generalnie rzecz biorąc, wśród zakonników wyświęconych
przez Łukasza Górkę i Mikołaja Dzierzgowskiego wyraźnie dominowali więc
kanonicy z klasztoru w Lubrańcu, co bynajmniej nie zaskakuje – profesi z tego
domu pojawiają się w dużej liczbie także w innych (wcześniejszych) rejestrach
duchownych ordynowanych przez biskupów z Włocławka w pierwszej połowie
XVI stulecia24.
Z przedstawionych wyżej wyliczeń widać wyraźnie, że wśród duchownych
wyświęconych przez Łukasza Górkę i Mikołaja Dzierzgowskiego dominowali
duchowni przyjmujący ordines maiores, czyli subdiakonat, diakonat i prezbiterat. W tej sytuacji trzeba rozważyć kwestię tzw. tytułu do wyższych święceń,
wiadomo bowiem, że stający do nich klerycy musieli udowodnić, że posiadają
stałe źródło dochodu, które gwarantuje im materialny byt25. Z dotychczasowych
badań nad święceniami duchowieństwa w późnośredniowiecznej Polsce wiadomo,
że najmniejsza liczebnie grupa duchownych przyjmowała święcenia w oparciu
o swój rodowy majątek, większa była liczba tych, którzy stawali do święceń dzięki
posiadanym beneficjom, największe było zaś grono osób, które były ordynowane
dzięki poręczeniu (prowizji) pozyskanej od osób fizycznych bądź wspólnot (rad
miejskich czy klasztorów)26. Zobaczmy zatem, czy prawidłowości te mają zastosowanie także w przypadku analizowanych rejestrów. Przeprowadzone obliczenia
prowadzą do następujących obserwacji. Z 58 kapłanów wyświęconych w 1539 r.
przez biskupa Łukasza Górkę wyłączamy 5 zakonników, którzy mieli zabezpieczony byt przez swych klasztornych przełożonych. Z pozostałych 53 duchownych
nikt nie wykazał, że posiada prawa do rodowego majątku, 10 osób zadeklaro24

25
26

W tej sprawie zob. K. Kaczmarek, Święcenia zakonników w diecezji kujawskiej
w I połowie XVI wieku, Roczniki Humanistyczne 62(2014)2, 5-27.
J. Zubka, Tytuł kanoniczny do święceń dla duchowieństwa świeckiego, Lublin 1935.
Por. J. Wiesiołowski, Środowiska kościelne i kultura, w: B. Geremka (red.), Kultura
Polski średniowiecznej XIV-XV wiek, Warszawa 1997, 260; także A. Gąsiorowski,
Święcenia w diecezji kujawskiej, 91-93; A. Borek, Święcenia duchowieństwa w późnośredniowiecznej Polsce, 61.
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wało, że ma „tytuł” do święceń wyższych zabezpieczony na jakimś beneficjum
kościelnym, cała reszta zaś (czyli 43 ordynowanych kapłanów) przyjęła święcenia
dzięki poręczeniom wydanym przez innych duchownych (głównie prałatów oraz
kanoników włocławskich, w znacznie mniejszej liczbie także łowickich, płockich
oraz poznańskich), a także przedstawicieli szlachty i miast. Podobne proporcje
występują także wśród duchownych wyświęconych przez Mikołaja Dzierzgowskiego – żaden z nich nie przystąpił do święceń dzięki prywatnemu majątkowi,
niewiele osób deklarowało posiadanie beneficjów, zaś zdecydowana większość
stanęła przed biskupem zaopatrzona w prowizje od swych duchownych bądź
świeckich patronów.
Analiza rejestrów duchownych wyświęconych pod koniec pierwszej połowy
XVI stulecia przez biskupów kujawskich: Łukasza Górkę i Mikołaja Dzierzgowskiego potwierdza dotychczasowe obserwacje dotyczące praktyki święceń kleru
w późnośredniowiecznej Polsce. Kler kujawski, a także kandydaci do święceń
przybywający na Kujawy z innych diecezji byli ordynowani najczęściej w jednym z tzw. terminów kanonicznych – analizowane wykazy pochodzą z okresu
Wielkiego Postu (głównie sobota Sicientes oraz Wielka Sobota). Bardzo skrupulatnie przestrzegano też zasady, wedle której do ordines maiores mogli stawać
wyłącznie ci duchowni, którzy posiadali stałe źródła dochodów – w wykazach
sporządzonych w kancelariach obu biskupów nie odnalazłem ani jednego przypadku odstępstwa od tej reguły. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku
duchownych wyświęconych przez innych biskupów, także klerycy ordynowani
przez Łukasza Górkę i Mikołaja Dzierzgowskiego dysponowali zwykle poręczeniem wydanym przez wyższy kler diecezji włocławskiej lub miejscową szlachtę
urzędniczą. Zawarta w aneksie edycja analizowanych spisów przynosi dane
o święceniach blisko 100 duchownych nieznanych z innych źródeł.
Aneks
Duchowni wyświęceni przez Łukasza Górkę i Mikołaja
Dzierzgowskiego w latach 1539-1544
Or. Archiwum Diecezjalne we Włocławku, sygn. Akta Biskupów Kujawskich
i Pomorskich 013: Akta działalności biskupów kujawskich i pomorskich. Akta
Jana Karnkowskiego (1531-1537), Łukasza Górki (1538-1542), Mikołaja Dzierzgowskiego (1543-1546), Jana Drohojowskiego (1551-1557) i Jana Karnkowskiego
(1567-1581).
Podstawa wydania: A. Wolff, Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł
historycznych do połowy XVI wieku, Studia Źródłoznawcze 1(1957)155-181.
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s. 58
Sabbato Magno Paschae V Aprilis anno quo supra (5 IV 1539), per reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Lucam comitem
a Gorka, Dei gratia

episcopum Wladislaviensem in presbiteros sunt ordinati

s. 59

(1) Petrus Stanislai Dambrowski dioecesis Plocensis, de consensu sui dioecesani,
ad cetrum titulum canonicatus cathedralis Plocensis et parrochialis ecclesie in
Zagrobya
(2) Marcus Petri Dambrowski dioecesis Plocensis, de licencia sui dioecesani,
ad provisionem venerabilium dominorum Nicolai Trabski canonici Plocensis et
Pauli Ponczkowski prepositi Gneznensis
(3) Joannes de Gostinin dioecesis Plocensis, de consensu sui dioecesani, ad
provisionem generosi domini Petri Sczawinski subdapiferi terre Gostininensis
(4) Albertus Nicolai de Nagorki dioecesis Gneznensis, de licencia sui dioecesani,
ad certum titulum parrochialis (ecclesie) in Grabow
(5) Andreas de Kuthno dioecesis Gneznensis de licencia sui dioecesani, ad certum
titulum mansionarie perpetue in Radzieiow
(6) Martinus de Pieglowo dioecesis Plocensis, de licencia sui dioecesani, ad
provisionem venerabilis domini Stanislai Stapowski, canonici Wladislaviensis
(7) Joannes Urbanowicz de Zeluyeschyna (?) dioecesis Gneznensis, de licencia
sui dioecesani ad provisionem generosi domini Stanislai de Sokolow
(8) Martinus Joannis de Przedecz dioecesis Wladislaviensis, ad provisionem
magnifici domini Joannis Vosnyeczski succamerarii et capitanei Lanciciensis
(9) Jacobus Martini de Strzelno dioecesis Wladislaviensis, ad provisionem venerabilis domini Joannis Vosniczki canonici Vladislaviensis
(10) Stanislaus Pauli de Camyensko dioecesis Gneznensis, de consensu sui
dioecesani, ad provisionem venerabilis domini Joannis Parznyewski Vladislaviensis canonici
(11) Blasius Joannis de Fordon dioecesis Vladislaviensis, ad provisionem domini
Marci Zukowski cantoris Wladislaviensis
s. 60
(12) Michael de Liubranyecz Ordinis Canonicorum Regularium Sancti Augustini
(13) Stanislaus Mathie de Radzieyow dioecesis Vladislaviensis, ad certum titulum ecclesie parrochialis in Grabye
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(14) Stanislaus Blasii de Trabin dioecesis Posnaniensis, de licencia sui dioecesani, ad provisionem generosorum dominorum Stanislai et Luce Traubskich
(15) Mathias Bernardi de Myoduschy dioecesis Plocensis, de consensu sui
dioecesani, ad provisionem generosi domini Valentini Orlowski iudicis terre
Dobrzinensis
(16) Mathias Martini de Lanki dioecesis Gneznensis, de consensu sui dioecesani
ad provisionem generosorum Valentini et Clementis heredes in Lanki
(17) Nicolaus Gregorii de Crocewo dioecesis Plocensis, de sui dioecesani licencia,
ad provisionem reverendi domini Joannis Vithniski vicarii et officialis Plocensis
(18) Bartholomeus Mathie de Sapady dioecesis Gneznensis, de licencia sui
dioecesani, ad provisionem venerabilis domini Joannis Wosnyczki canonici
Vladislaviensis
(19) Albertus Joannis de Slupy dioecesis Vladislaviensis, ad provisionem generosi
domini Laurencii Visoczki subdapiferi Brzestensis
s. 96
Sabbato Magno Pasche que fuit XVI Aprilis anno quo infra (16 IV 1541)
per illustrissimum et reverendissimum in Christo patrem et dominum
dominum Lucam comitem a Gorka, Dei gratia episcopum

Wladislaviensem in presbiteros sunt ordinati

s. 97

(1) Nicolaus Joannis de Smuschewo dioecesis Plocensis, ad provisionem venerabilis Andree Duchnyczski canonici Wladislaviensis, de consensu sui ordinarii
(2) Stanislaus Stephani de Barcziczo dioecesis Plocensis, ad provisionem generosorum dominorum Andree et Jaroslai heredum et collatorum in Plomykowo,
de licencia sui ordinarii
(3) Jozephus Pauli de Juniwladislavia eiusdem dioecesis (sic!), ad provisionem
magnifici domini Joannis de Cosczielecz pallatini Brzestensis
(4) Stanislaus Joannis de Slakow dioecesis Gnesnensis, ad provisionem venerabilis domini Stanislai Stapowski canonici Wladislaviensis, ad provisionem
sui ordinarii
(5) Lucas Martini de Stanowicze dioecesis Wladislaviensis, ad provisionem
venerabilis domini Stanislai Obyezierski canonici Posnaniensis
(6) Michael Mathie de Probosczevicze dioecesis Plocensis, ad provisionem generosi domini Felicis Syrpski, de consensu sui ordinarii
(7) Clemens Stephani de Rudnik dioecesis Gnesnensis, ad titulum sui archidiaconatus in Unyeow
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(8) Stanislaus Nicolai de Vydawa dioecesis Gnesnensis, ad titulum ecclesie
parrochialis in Vidawa
(9) Paulus Joannis de Pyatek dioecesis Gnesnensis, ad provisionem venerabilis
domini Joannis Radogoski canonici Calyschiensis, de licencia sui ordinarii
(10) Andreas Aberti de Dobra dioecesis Gnesnensis, ad provisionem venerabilis
domini Simonis Visoczski canonici Wladislaviensis, de consensu sui ordinarii
(11) Blasius Valentini de Spital dioecesis Wladislaviensis, ad provisionem generosi Nicolai de Nyemoyewo judicis et tribuni Juniwladislaviensis
(12) Adam Joannis de Maiori Voczechovicze dioecesis Gnesnensis
s. 98
ad titulum parrochialis (ecclesie) in Maiori Liesnicza, de licencia sui ordinarii
(13) Andreas Joannis de Boliemow dioecesis Gnesnensis, ad provisionem venerabilis domini Stanislai Bonyeczski scholastici Varschoviensis, de consensu
sui ordinarii
(14) Jacobus Joannis de Stropuchow dioecesis Plocensis, ad provisionem honorabilis domini de Jezow ac nobilis Andree Stropuchowski, de consensu sui ordinarii
(15) Bartholomeus Joannis de Wladislavia eiusdem dioecesis, ad provisionem
venerabilis domini Marci Zukowski cantoris Wladislaviensis
(16) Jacobus Pauli de Wladislavia eiusdem dioecesis, ad provisionem famatorum
proconsulis et consulum Juniwladislaviensium
(17) Albewrtus Joannis de Lyuthomyersko Gnesnensis dioecesis, ad provisionem
generosi domini Andree Grabski castellani Crusficiensis, de licencia sui ordinarii
(18) Joannes Stanislai de Novanyessowa eiusdem dioecesis, ad certum titulum
sui altaris in ecclesia Culmensis
(19) Albertus Alberti de Slussewo dioecesis Wladislaviensis, ad provisionem
venerabilis domini Pauli Plotowski canonici Varmiensis ac plebani in Dibow
(20) Bartholomeus Joannis de Croschyn dioecesis Wladislaviensis, ad provisionem venerabilis domini Joannis Vosnyczski Vladislaviensis canonici
(21) Nicolaus Joannis de Vangrow dioecesis Luceoriensis, ad provisionem venerabilis domini Petri Pyotrkowski canonici Wadislaviensis, de consensu sui
dioecesani
(22) Joannes Pauli de Covalie dioecesis Wladislaviensis, ad provisionem proconsulis Albertii cum suis offidentibus civitatis Covalye
(23) Albertus Mathie de Suchodol dioecesis Plocensis, ad provisionem
s. 99
venerabilis domini Jacobi Paczinski canonici Vladislaviensis, de consensu sui
ordinarii
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(24) Nicolaus Joannis de Nadjanow dioecesis Plocensis, ad provisionem venerabilis domini Joannis Vosniczki canonici Wladislaviensis, de licencia sui superioris
(25) Simon Alberti de Pyatek dioecesis Gnesnensis, ad provisionem honorabilis
domini Mathie Lubowyczski plebani in Chalyno, de consensu sui ordinarii
(26) Mathias Stanislai de Isbicza diocesis Wladislaviensis, ad certum titulum
sue mansionarie in ecclesia Wladislaviensi
(27) Gregorius Adami de Strugienycze dioecesis Gnesnensis, ad provisionem
venerabilis domini Jeronimi Gawronski canonici Loviciensis, de consensu sui
dioecesani
(28) Mathias Joannis de Luthomyrsko Gnesnensis dioecesis, ad provisionem
venerabilis domini Simonis Vysoczski canonici Wladislaviensis, de consensu
sui ordinarii
(29) Servacius Mathie de Jezow Ordinis Fratrum Benedictorum dioecesis Vladislaviensis
(30) Gregorius Laurencii de Cziernykow dioecesis Gnesnensis (Ordinis) Canonicorum Regularium conventus Clodaviensis
(31) Anthonius Gregorii de Clodawa dioecesis Gnesnensis (Ordinis) Canonicorum
Regularium conventus Clodaviensis
(32) Laurencius Jacobi de Zukov Ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci
dioecesis Wladislaviensis
(33) Stanislaus Joannis de Vietrzechowicze dioecesis Vladislaviensis, ad provisionem venerabilis domini Mathie Vargowski canonici Wladislaviensis
(34) Joannes Jacobi de Godzianow dioecesis Gnesnensis, ad provisionem venerabilis domini Jeronimi Gawronski canonici Loviciensis, de licencia sui superioris
s. 100
(35) Mathias Thome de Maslki dioecesis Gnesnensis, ad provisionem venerabilis
domini Theophili Lukowski, de licencia sui ordinarii
(36) Petrus Joannis de Crocewo dioecesis Plocensis, ad provisionem famatorum
proconsulis cum consulibus civitatis (a), de consensu sui ordinarii
(37) Petrus Nicolai de Chotunya dioecesis Wladislaviensis, ad titulum parrochialis (ecclesie) in (b)
(38) Albertus Martini de Uyasd Gnesnensis dioecesis, ad provisionem generosi
domini (c) de Uyasd, de licencia sui ordinarii

a

nieczytelny rkp.

b

nieczytelny rkp.

c

nieczytelny rkp.
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(39) Andreas Nicolai de Volborz Gnesnensis dioecesis, ad titulum parrochialis
(ecclesie) in Dobrzin, de licencia sui ordinarii
s. 133
Feria quinta ante dominicam Iudica quo in ecclesia Dei introitus misse
Letetur cor querentium dominum decantatur (28 III) 1544 reverendus in
Christo pater et dominus Nicolaus, Dei gratia Vladislaviensis episcopus,
sacros clericorum ordines minores generali celebrans, infrascriptos
ad gradus accolitatus ordinavit in ecclesia cathedrali Vladislaviensis
(1) Thomas Nicolai dioecesis Vladislaviensis de Przedecz
(2) Josephus Nicolai de Richlowicze dioecesis Gnesnensis, de admissione sui
ordinarii
(3) Joannes Petri de Nyeschewa dioecesis Vladislaviensis
(4) Albertus Joannis de Brzescze dioecesis Vladislaviensis
(5) Joannes Gregorii de Bodzanczyn Cracoviensis dioecesis, de admissione sui
ordinari
(6) Mathias Jacobi de Gosthynyn dioecesis Plocensis, de admissione (sui) ordinarii
(7) Stephanus Thome de Cowale Vladislaviensis dioecesis
Item sabbato ante dominicam Iudica quo introitus misse in ecclesia
Sicientes decantatur (29 III) 1544 infrascripti in accolitatus ordinati
fuerunt
s. 134
Accolithi
(1) Stanislaus Joannis de Grambecz dioecesis Plocensis. de admissione sui
ordinarii
(2) Jacobus Thome de Rypyn Plocensis dioecesis, de admissione ordinarii sui
(3) Benedictus Joannis de Orlowo dioecesis Gnesnensis, de admissione ordinarii
(sui)
(4) Andreas Procopii de Brzescze Vladislaviensis dioecesis
(5) Albertus Pauli de Brzescze dioecesis Vladislaviensis
(6) Mathias Stanislai de Swyaczynyecz dioecesis Plocensis, de admissione (sui
ordinarii)
(7) Gregorius Stanislai de Gosthynyn dioecesis Plocensis, de admissione (sui
ordinarii)
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(8) Nicolaus Stanislai de Chamsko dioecesis Plocensis de admissione (sui) ordinarii
Subdiaconi
(1) Stanislaus Jacobi de Morzycze dioecesis Vladislaviensis, ad provisionem
venerabilis domini Andree Duchnyczki canonici Wladislaviensis
(2) Andreas Mathie de Mogilnycza dioecesis Posnaniensis, ad certum titulum
parrochialis (ecclesie) in Strumyen, de admissione sui ordinarii
(3) Albertus Alberti de Grochow dioecesis Gnesnensis, ad provisionem generosi
domini Petri Grochowski subiudicis terre Lanciciensis, de licencia sui ordinarii
(4) Thomas Nicolai de Przedecz dioecesis Vladislaviensis, ad provisionem venerabilis domini Joannis Vishoczki canonici et officialis Vladislaviensis
(5) Nicolaus Gregorii de Slupya Plocensis dioecesis, ad provisionem honorabilis
domini Ade in Ostrowash et Bronislaw plebani necnon Stanislai Pyenyassek in
Piekari heredis, de licencia (sui) ordinarii
(6) Joannes Alberti de Lanczk Plocensis dioecesis, ad provisionem venerabilis
domini «Nicolai»d Bartholomei Hyscziczki cantoris ecclesie Plocensis, de licencia
sui ordinarii
(7) Mathias Jacobi de Gosthynym Plocensis dioecesis, ad provisionem venerabilis domini Marci Zukowski cantoris ecclesie Vladislaviensis, de licencia (sui)
ordinarii
(8) Mathias Jacobi de Mlawa Plocensis dioecesis, ad provisionem generosi domini
(e) Vicholski, de licencia sui ordinarii
(9) Andreas Urbani de Vyevyecz dioecesis Vladislaviensis, ad provisionem honorabilis Stephani plebani in Rudnya
(10) Stephanus Joannis de Ostrow dioecesis Plocensis, ad provisionem venerabilis domini Petri Kuklynski canonici Plocensis, de consensu sui ordinarii
s. 135
(11) Josephus Nicolai de Richlowycze Gnesnensis dioecesis, ad provisionem
venerabilis domini Stanislai Sczawynski canonici Vladislaviensis, de consensu
sui ordinarii
(12) Nicolaus Laurencii Vishoczki dioecesis Vladislaviensis, ad certum titulum
canonicatus Cruswiciensis
(13) Joannes Martini de Radzeyow dioecesis Vladislaviensis, ad provisionem
consulatus Radzieoviensis
d

wyraz przekreślony
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Duchowni ordynowani w latach 1539–1544

139

Diaconi
(1) Stanislaus Nicolai Chodzynski dioecesis Plocensis, ad certum titulum mansionarie Raczianschensis, de consensu sui ordinarii
(2) Bartholomeus Martini Dampski dioecesis Vladislaviensis, ad certum titulum
parrochialium ecclesiarum in Dambye atque Swierczyno
(3) Frater Adam Ordinis Sancti Augustini de Lubranycz diocesis Vladislaviensis,
de admissione et consensu sui abbatis
(4) Frater Stanislaus Andree de Cosczelecz Ordinis Sancti Benedicti (sic!) in
Lubranycz dioecesis Vladislaviensis, de consensu sui abbatis
(5) Anthonius Mathie de Carshowycze dioecesis Vladislaviensis, ad provisionem
venerabilis domini Petri Piotrkowski canonici Vladislaviensis
Presbiteri
(1) Frater Valentinus Venceslai de Gubyn dioecesis Vladislaviensis, de consensu
abbatis sui
(2) Frater «Nicolaus»f Gregorius Nicolai de Bidgostia Ordinis Sancti Benedicti
(sic!) in Lubrancz dioecesis Vladislaviensis, de consensu sui abbatis
(3) Frater Albertus Andree de Posnan Ordinis Sancti Benedicti (sic!) in Peplyn
dioecesis Vladislaviensis, de consensu sui abbatis
(4) Petrus Joannis Vysczelski, ad certum titulum ecclesie parrochialis in Isdbycza
dioecesis Vladislaviensis
(5) Petrus Mathie de Byelawi, ad certum titulum vicarie Vladislaviensis, de
consensu sui ordinarii archiepiscopi Gnesnensis
Sabbato Magno Pasche (12 IV) 1544
Subdiaconi
(1) Gregorius Stanislai de Ruda Plocensis dioecesis, ad certum titulum plebanatus in Ossyek Vladislaviensis dioecesis
s. 136
(2) Nicolaus Stanislai de Chamsk Plocensis dioecesis, de consensu sui ordinarii,
ad provisionem generosi domini Sieprzka (?)
(3) Stanislaus Joannis de Grambcz dioecesis Plocensis, ad provisionem generosi
domini Erasmi de Czethkow castellani Brzesthensis, de consensu et admissione
sui ordinarii

f

wyraz przekreślony
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(4) Erasmus Shucharzewski dioecesis Vladislaviensis, ad certum titulum parrochialis ecclesie in Plonne
(5) Mathias Stanislai de Swyaczynyecz dioecesis Plocensis ad provisionem generose domine Anne Craska, heredes in Drobnyn
(6) Andreas Procopii de Brzescze dioecesis Vladislaviensis ad provisionem venerabilis domini Dominici Camyenski canonici Vladislaviensis
(7) Albertus Pauli de Brzescze dioecesis Vladislaviensis, ad provisionem nobilis
domini Joannis Goslyczki vicecapitanei Vladislaviensis
Diaconi
(1) Venerabilis dominus Joannes Slawogorski dioecesis Plocensis, de consensu
sui ordinarii, ad certum titulum canonicatus Plocensis
(2) Andreas Mathie de Mogilnycza dioecesis Posnaniensis, de consensu sui
ordinarii, ad titulum parrochialis ecclesie in Strumyen
(3) Mathias Jacobi de Gostinyn dioecesis Plocensis, ad provisionem venerabilis
domini Marci Zukowski canonici Vladislaviensis, de consensu sui ordinarii
(4) Joannes Martini de Radzeyow dioecesis Vladislaviensis, ad provisionem
civium Radzeoviensis
(5) Josephus Nicolai de Richlowicze dioecesis Gnesnensis, de consensu ordinarii,
ad provisionem venerabilis domini Stanislai Sczawinski canonici Vladislaviensis
(6) Mathias Jacobi de Mlawa dioecesis Plocensis, de consensu ordinarii, ad
provisionem domini (g) Vicholski
(7) Joannes Alberti de Lanczk dioecesis Posnaniensis, de consensu sui ordinarii,
ad provisionem venerabilis domini Bartholomei Hyscziczki cancellarii ecclesie
cathedrali Plocensis
(8) Nicolaus Gregorii de Slupya dioecesis Plocensis, de consensu ordinarii sui,
ad provisionem honorabilis domini plebani in Ostrowasch
(9) Albertus Alberti de Grochow dioecesis Gnesnensis, de consensu sui ordinarii,
ad provisionem generosi domini Petri Ponyathowski subiudicis terre Lanciciensis
(10) Thomas Nicolai de Przedecz dioecesis Vladislaviensis ad provisionem
s. 137
venerabilis domini Vischoczki canonici et officialis Vladislaviensis
(11) Stanislaus Jacobi de Morzycze dioecesis Vladislaviensis, ad provisionem
venerabilis domini Andree Duchnyczki archidiaconi Pomeranie in ecclesia
Vladislaviensi

g

nieczytelny rkp.
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(12) Stephanus Joannis de Ostrow dioecesis Plocensis, de consensu sui ordinarii,
ad provisionem venerabilis domini Petri Kuklynski canonici Plocensis
(13) Andreas Urbani de Vievyecz dioecesis Vladislaviensis, ad provisionem
honorabilis domini Stephani in Brodnya plebani
Presbiteri
(1) Anthonius de Karspol dioecesis Vladislaviensis, ad provisionem venerabilis
domini Petri Piotrkowski canonici Vladislaviensis
(2) Stanislaus Badzynski dioecesis Plocensis, de consensu sui ordinarii, ad
titulum sue perpetue mansionarie in Racziansh
(3) Frater Adam Ordinis Sancti Augustini de Lubrancz, de consensu sui abbatis,
ad titulum pauperitatis
(4) Stanislaus Joannis de Radzeyow dioecesis Vladislaviensis, ad titulum parrochialis ecclesie in Chelmcze
(5) Bartholomeus Martini de Dambye Vladislaviensis dioecesis, ad titulum
parrochialium ecclesiarum in Dambye et Swierczyn
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Summary
THE CLERGY ORDAINED IN THE YEARS 1539–1544
BY ŁUKASZ GÓRKA AND MIKOŁAJ DZIERZGOWSKI,
THE BISHOPS OF THE KUYAVIAN DIOCESE
The following paper researches the subject of ordination of clergy by two bishops
from the Kuyavian Diocese (Łukasz Górka and Mikołaj Dzierzgowski) in the first half of
the 16th century. Lists of the clergy ordained by these religious officials were entered in the
aforementioned bishops’ activity records that are being stored in the Archdiocesan Archive
in Włocławek. Overall, in the years 1539-1544 about 100 persons were ordained to the
minor and major orders by both bishops.

Key words: the Diocese of Włocławek, Bishop Lukas Górka, Bishop Nicolas Dzierzgowski,
clergy, the16th century, ordination.

Ks. Piotr OSTAŃSKI

Studia Gnesnensia
Tom XXXI (2017) 145–168

Ogród zwany Getsemani (Mt 26,36).
Getsemani i inne aramejskie nazwy własne miejsc
w greckim tekście Nowego Testamentu
W roku 2015 na łamach „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego” ukazał się
artykuł zatytułowany: Języki używane przez Jezusa na tle sytuacji językowej w rzymskiej Palestynie1. Autor przybliżył w nim realia językowe w Palestynie za czasów
Jezusa i stwierdził, iż wielu mieszkańców tych terenów było ludźmi trójjęzycznymi:
mówili po aramejsku, hebrajsku i grecku2. Trudno jednak dziś rozstrzygnąć definitywnie, jaki był zasięg społeczny i terytorialny tych języków, w jakiej zależności
pozostawały do siebie języki hebrajski i aramejski oraz jaką rolę odgrywał w Palestynie język grecki3. Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację tamtego studium.
Nie ma wątpliwości, iż Jezus jako palestyński Żyd znał język aramejski4.
Z całą pewnością był to Jego język ojczysty5 i zapewne w tym języku nauczał
Zob. P. Ostański, Języki używane przez Jezusa na tle sytuacji językowej w rzymskiej
Palestynie, Wrocławski Przegląd Teologiczny 23(2015)2,45-74.
2
Por. C. Arnould-Béhar, La Palestine à l’époque romaine, Paris 2007; A. Tresham,
The languages spoken by Jesus, Master’s Seminary Journal 20(2009)1,93.
3
Por. P. Muchowski, Język codzienny Judei w I i II wieku w świetle rękopisów znad
Morza Martwego, Scripta Biblica et Orientalia 2(2010)131.
4
Por. R. Bartnicki, Dzieje głoszenia słowa Bożego. Jezus i najstarszy Kościół, Kraków
2015, 75.
5
J. Barr sugeruje, że dla ustalenia ojczystego języka Jezusa należałoby przełożyć
Ewangelie z greckiego na aramejski i hebrajski. Ten z tekstów, który okazałby
się najbardziej zrozumiały, byłby językiem ojczystym Jezusa. Por. J. Barr, Which
language did Jesus speak? Some remarks of a semitist, Bulletin of the John Ryland
Library 53(1970)1,14-15.
			
Okazuje się, że przekład Nowego Testamentu na hebrajski pozwala wyjaśnić
wiele trudnych miejsc tekstu. Por. D. Bivin, R. Blizzard, Understanding the difficult
words of Jesus, Arcadia 1983, 79-91.119-169.
1

Ks. dr hab. Piotr Ostański (ur. 1952); prof. nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; e-mail: pok@amu.edu.pl
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też prostych ludzi. Również po aramejsku zaczęto spisywać logia Jezusa, które
najpierw krążyły wśród ludzi w odpisach, a później stały się jednym ze źródeł
dla ewangelistów.
Rodzi się pytanie, czy oryginalnym językiem Nowego Testamentu, a przynajmniej Ewangelii, mógł być także język aramejski6. Niektórzy uczeni sądzą, iż
Ewangelie powstały oryginalnie po aramejsku, a później zostały przełożone na
grekę. Takie podejścia są jednak na ogół odosobnione7. Dziś uważa się powszechnie, że pisma Nowego Testamentu spisywali po grecku redaktorzy, którzy na
co dzień posługiwali się dwoma albo i trzema językami, przy czym ich językiem
ojczystym był właśnie aramejski8.
Nie zachował się żaden starożytny aramejski tekst Ewangelii. Jedyne
dostępne dziś najstarsze zapisy Ewangelii są kopiami greckimi. Ich badania
prowadzą jednak do interesujących wniosków językowych. Otóż zostały one zredagowane przez autorów, którzy pisząc po grecku, zachowali swoje aramejskie
nawyki językowe, na przykład nietypowy dla greki aramejski szyk wyrazów
w zdaniu (orzeczenie – podmiot – dopełnienie). Innym ważnym śladem wskazującym na semickie tło greckich Ewangelii są skażenia w tekście greckim, które
dają się w miarę łatwo wyjaśnić przez odwołania do słownictwa aramejskiego,
a także arameizmy9. Przy wnikliwej obserwacji tekstu okazuje się, że jest ich
więcej w tych fragmentach, które przekazują słowa Jezusa niż w partiach narracyjnych10. Dlatego uczeni wysuwają przypuszczenie, iż redaktorzy Ewangelii
mogli korzystać z pisanych aramejskich źródeł logiów Jezusa i „oprawiać” je
w bardziej poprawne (z punktu widzenia języka greckiego) teksty narracyjne11.
Szczególnie ważnym świadectwem wpływu języka aramejskiego na grecki
tekst Ewangelii są aramejskie nazwy pospolite, wyrażenia i zwroty oraz nazwy własne pozostawione w tekście w oryginalnej formie aramejskiej, jedynie
w greckiej transliteracji12.
6

7

8
9
10
11

12

Według rozeznania Papiasza zacytowanego przez Euzebiusza z Cezarei „Mateusz
uporządkował logia (synētaxato ta logia) w języku hebrajskim (Hebraidi dialektō),
a każdy je tłumaczył (hermēneusen – «interpretował») jak potrafił” (Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna, 3,39,16). „Język hebrajski” może (choć nie musi) oznaczać
w tym kontekście język aramejski.
Np. J. Carmignac, Początki Ewangelii synoptycznych, Mogilany; Kraków 2009;
R. Bartnicki, Ewangelie synoptyczne, Warszawa 1996, 259-262.
Uwaga ta nie dotyczy ewangelisty Łukasza. Zob. P. Ostański, dz. cyt., 51, 54.
Uczeni mają sporo kłopotów z odróżnianiem arameizmów od hebraizmów.
Uwaga ta dotyczy zwłaszcza Ewangelii Janowej.
Por. B. Knox, The Aramaic background of the Gospels, Reformed Theological Review
6(1947)2,29.
Por. J. Fitzmyer, Essays on the Semitic background of the New Testament, Missoula
1974, 93-184; J. Jeremias, Neutestamentliche Theologie. 1. Die Verkündigung Jesu,
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Przedmiotem niniejszego artykułu będzie analiza aramejskich toponimów
(nazw miejsc) obecnych w greckim tekście Nowego Testamentu. Inne aramejskie
nazwy własne, zwłaszcza antroponimy, a także słowa pospolite i zwroty językowe
wymagają osobnego opracowania.
		Aramejskie toponimy rozpoczynające się od cząstki BĒTHNazwy własne miejsc w Nowym Testamencie wywodzą się z wielu starożytnych języków, przede wszystkim z języka hebrajskiego13, greckiego14 i łacińskiego15. Istnieją również takie toponimy pochodzenia aramejskiego, których
wspólną cechą jest identyczna pierwsza sylaba, bēth-. Jest ona grecką transkrypcją aramejskiego słowa bêt, formy status constructus od rzeczownika bayit
(„dom”; forma hipotetyczna). Bēth- pełni w nazewnictwie geograficznym funkcję
prefiksu. Oto kilka przykładów w tekstach Nowego Testamentu:
1. Nazwa Bēthania („Betania”) jest wspomniana w Nowym Testamencie jedenaście razy – w powiązaniu z pięcioma wydarzeniami z życia Jezusa:
wskrzeszeniem Łazarza (J 11,1.18), początkiem wydarzeń Niedzieli Palmowej
(Mk 11,1; Łk 19,29), Jezusowym zamieszkaniem w tygodniu pasyjnym (Mt 21,17;
Mk 11,11-12), namaszczeniem Jezusa (Mt 26,6; Mk 14,3; J 12,1) oraz Jego
wniebowstąpieniem (Łk 24,50).
Niektórzy uczeni sądzą, że nazwa Bēthania wywodzi się od imienia własnego „Chananiasz” (Hānanyâ – „Jahwe okazał łaskawość”), bardzo popularnego
wśród starożytnych Izraelitów. Autorzy Starego Testamentu wspominają aż
czternaście osób o tym imieniu (np. w 1 Krn 25,4; Jr 28,1; Dn 1,6). Ponieważ
w języku greckim ani przydech mocny (wymawiany jako „h”), ani też transkrypcja
semickiego „chet” nie występują w środku słowa, dlatego jest możliwy wyraz

13

14

15

Gütersloh 1973, 16-19; G. Lohfink, Jezus z Nazaretu. Czego chciał. Kim był, Poznań
2012, 167.
Np. nazwa rybackiego miasteczka Kafarnaum (grec. Kapharnaoum lub Kapernaoum) pochodzi od hebrajskiego Kfar Nahum („wioska Nahuma”). Toponim ten nie
ma prawdopodobnie związku z prorokiem Nahumem. Józef Flawiusz nazywał to
miejsce Kapharnaoum albo Kepharnōkon. Po arabsku Kafarnaum nazywa się Talhum, co można tłumaczyć jako „ruiny (tell) Hum” („Hum” to przypuszczalnie skrót
od „Nahum”).
Np. nazwa miasta Seforis. Pierwotnie nosiło ono hebrajską nazwę „Cippori” (od
hebr. cippur – „ptak”). W 37 r. przed Chr. Rzymianie zmienili niepokornemu miastu
hebrajską nazwę „Cippori” na helleńskie „Seforis” (grec. Sepphōris).
Np. Herod Antypas nazwał założone przez siebie miasto nad jeziorem Genezaret
Tyberiadą (grec. Tiberias). Uczynił to na cześć drugiego cesarza imperium rzymskiego, Tyberiusza Klaudiusza Nero. Imię Tyberiusz pochodzi prawdopodobnie od
rzeki Tybr.
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złożony pomijający ów dźwięk „h”; może on mieć formę pełną (Bêt-ānanyâ) albo
skróconą (Bêt-ānyâ; „dom Channiasza”). Natomiast w Ne 11,32 wspomniane jest
miasto Anania (położone pomiędzy Nob i Chasor) i utożsamiane z późniejszą
wioską Beit Hanina, która leżała kilka kilometrów na północ od Jerozolimy.
Inni badacze sądzą, że nazwa Bēthania wywodzi się od miejsca usytuowanego na Górze Oliwnej zwanego „Beit Hino” („dom fig”). W Talmudzie są wspomniane kramy rozstawione w Beit Hino i zaopatrujące w towary pielgrzymów
przybywających do Jerozolimy16. W niektórych kopiach Talmudu pojawia się
w tym miejscu lekcja Bēthania.
Jeszcze inni uważają, że nazwę „Betania” należy łączyć z aramejskim słowem
‘ānî („biedny”). Toponim Bêt-‘ānî oznaczałby więc „dom biednych”. Hipotezę tę
zdają się potwierdzać starożytne syryjskie wersje Nowego Testamentu, a także
wzmianka w Mk 14,3, że właśnie tutaj mieszkał Szymon Trędowaty. Nie bez
znaczenia jest też opinia św. Hieronima, iż w Betanii znajdował się przytułek
dla chorych, biednych i trędowatych17.
Dzisiejsza arabska nazwa Betanii brzmi el ‘Azareyeh („miejsce Łazarza”)
i pochodzi od biblijnego Łazarza, który tu żył i tutaj miał swój grób.
2. Nazwę Bēthabara („Betabara”) użył jedynie ewangelista Jan na określenie miejsca, w którym Jan Chrzciciel głosił pokutne nauki, chrzcił wodą
oraz nazwał Jezusa Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata (J 1,28).
W części manuskryptów to miejsce jest nazwane Bēthania peran tou Iordanou
(„Betania za Jordanem”; chodzi oczywiście o Betanię różną od tej Betanii nieopodal Jerozolimy)18, a w innych – Bēthabara peran tou Iordanou („Betabara za
Jordanem”)19 albo Bētharaba peran tou Iordanou („Betaraba za Jordanem”)20.
Nazwa Bēthabara pojawia się również na tzw. mapie z Madaby z VI w. po Chr.,
a także w Talmudzie.
Słowo Bēthabara pochodzi od aramejskiego rdzenia ‘br („przekraczać, przechodzić przez”). Oparty na nim aramejski rzeczownik ‘ābar oznacza „przeciwny brzeg”
albo „bród”, „przeprawę [na rzece]”. Zatem Bēth-abara to tyle, co „dom brodu”,
a więc miejsce, gdzie można było spokojnie wejść do rzeki i przejść na drugi brzeg.
Takie właśnie spokojne miejsce mogło sprzyjać działalności Jana Chrzciciela.
Bibliści próbują zlokalizować położenie Bēthabara. Niektórzy identyfikują
je z miejscem Bêt-bārâ („Bet-Bara”) wspomnianym w Sdz 7,24-25. Jednak sam
16
17

18
19
20

Talmud Babiloński, Baba Mezi’a 88a.
Por. B. Capper, Essene community houses and Jesus’ early community, in: J. Charlesworth (ed.), Jesus and archaeology, Grand Rapids, Mi 2006, 497-498.
Np. A, B, C.
Np. C2, a także Orygenes, Euzebiusz z Cezarei i Chryzostom.
Np. אּb i Orygenes.
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autor tekstu biblijnego zdaje się sugerować, że Bet-Bara nie leżało nad Jordanem, ale nad którymś ze strumieni będących dopływami Jordanu. Inni zaś wiążą
je z miastem w pokoleniu Beniamina, Bêt-‘ārābâ („Bet-Araba”). To by mogło
sugerować, iż miejsce to znajdowało się w Judei.
Jeszcze inni odwołują się do tekstu Joz 13,27, gdzie jest wymienione miasto
Bêt-nimrâ („Bet-Nimra”). W greckiej wersji Septuaginty nazwa tego miasta
brzmi Baithanabra. Po prefiksie Bait- („dom”) w słowie tym następują trzy
spółgłoski: „ni”, „beta” i „ro”. G. Grove („Dictionary of the Bible”) sądzi, że nazwa Baithanabra mogła dać początek zarówno toponimowi Bēthania („ni”), jak
i Bēthabara („beta” – „ro”).
Tradycyjnie jako miejsce działalności Jana Chrzciciela wskazuje się bród na
Jordanie na wschód od Jerycha. Tymczasem z tekstów J 1,29.35.43; 2,1 można
wnosić, że odległość od miejsca chrztu Jezusa do Kany Galilejskiej wynosiła
jeden dzień drogi pieszej. Gdyby chrzest Jezusa odbył się w miejscu tradycyjnie
wskazywanym, droga znad Jordanu do Kany Galilejskiej zajęłaby co najmniej
trzy dni marszu (por. J 10,40; 11,3.6.17). Skoro zaś Jezus znalazł się w Kanie
już następnego dnia, miejsce chrztu musiało się znajdować bliżej Galilei, czyli
bardziej na północ, prawdopodobnie w miejscu, gdzie dolina Jordanu styka się
z doliną Jezreel21. Z tego miejsca do Kany Galilejskiej jest około 30 kilometrów,
czyli dystans jednodniowej marszruty. Taka lokalizacja Bēthabara bardziej więc
odpowiada danym biblijnym.
W trzecim rozdziale Ewangelii Janowej redaktor wzmiankuje jeszcze inne
miejsce działalności Jana Chrzciciela: Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, i udzielał chrztu, ponieważ było tam wiele wody (J 3,23). Bibliści próbują zlokalizować
obie miejscowości i opierając się na danych biblijnych (położenie po drugiej
stronie Jordanu oraz obfitość wody), podają co najmniej trzy możliwości ich
identyfikacji22. Przy okazji warto wspomnieć, że nazwa Ainōn jest greckim
odpowiednikiem aramejskiego słowa ‘ayn (w liczbie mnogiej ‘aynîn), a zatem
Ainōn to tyle, co „źródła”.
Odpowiadające sobie Bēthania i Bēthabara są zgrecyzowanymi formami
toponimów aramejskich, które przekazali w swoich dziełach żydowscy autorzy
natchnieni. Rzecz znamienna, na tzw. mapie z Madaby miejscowości Bēthania/
Bēthabara oraz Ainōn leżą blisko ujścia Jordanu do Morza Martwego, ale na
jego przeciwnych brzegach.
3. Miejscowość Bēthphagē jest wspomniana w Nowym Testamencie tylko
w jednym epizodzie przekazanym przez wszystkich synoptyków. To właśnie
21
22

Por. D. Carson, Gospel according to John, Grand Rapids, Mi 1991, 146-147.
Por. S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 1-12. Wstęp – przekład
z oryginału – komentarz, Częstochowa 2010, 436-437.
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z Bēthphagē Jezus wysłał do wsi naprzeciwko dwóch uczniów po osła, na którym
zamierzał wjechać uroczyście do Jerozolimy:
Gdy zbliżali się do Jerozolimy, do Betfage (Bēthphagē) i Betanii (Bēthania) na
Górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: Idźcie do
wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie
tutaj! (Mk 11,1-2; por. Mt 21,1-2; Łk 19,29-30).

Dokładne położenie Bēthphagē nie jest pewne, mimo iż z kontekstu wynika, że musiało to być miejsce położone na Górze Oliwnej w niedużej odległości
zarówno od Jerozolimy23, jak i od wspomnianej wcześniej Betanii. Zestawienie
przez Marka i Łukasza Bēthphagē oraz Bētanii w parę zdaje się sugerować, że
Bēthphagē, podobnie jak Bētania, było wioską24.
Pisownia nazwy Betfage w zachowanych manuskryptach jest bardzo zróżnicowana. Obok Bēthphagē25 jest też wersja Bēdphagē26, Bēthsphagē27, a także
Bithphagē, Bēthphagein, Bēphagē, Bēsphagē oraz Bēthsphagēi28.
Etymologicznie Bēthphagē jest zgrecyzowaną formą aramejskiej frazy Bêtpaggē’ pochodzącej od rzeczownika paggâ („niedojrzała, zielona figa”), a więc
Bêt-paggē’ to „dom niedojrzałych fig”29. Niektórzy komentatorzy widzą w „niedojrzałych figach” owoce specyficznego gatunku figowca, którego owocostany
pozostają zawsze zielone i nigdy nie dojrzewają, a mimo to są jadalne30. Prawdopodobnie taki właśnie gatunek drzew figowych dominował w okolicy Bēthphagē
i stąd ta nazwa.
Według Talmudu odległość między Jerozolimą a Betfage równała się drodze szabatowej, czyli 2000 łokciom (ok. 900 m).
24
Por. D. Hagner, Matthew 14-28, Dallas 2002, 593.
25
Np. אּ, A, C, W.
26
Np. B.
27
Np. B3, Σ.
28
Por. C. Evans, Mark 8:27-16:20, Dallas 2002, 137.
29
Izraelici mieli zwyczaj odpoczywać po pracy w cieniu własnego figowca (Ficus carica)
oplecionego winoroślą (Vitis vinifera). Obie rośliny były przez nich bardzo cenione
i z czasem stały się symbolem pokoju i pomyślności (Mi 4,4; Iz 36,16). Nieurodzaj fig
albo zniszczenie figowca zwiastowały niepowodzenie i Bożą karę (Ps 105,33). Owoce
figowca były najbardziej znanym i cenionym owocem w Palestynie (Lb 13,23); figi
używano do jedzenia (1 Sm 30,12) i jako lekarstwo (2 Krl 20,7; Iz 36,21).
		Owocostany figowca dojrzewały zazwyczaj w sierpniu i były pokaźnej wielkości.
Wczesny gatunek fig pojawiający się w marcu – kwietniu i dojrzewający w czerwcu
Izraelici nazywali bikkûrâ (Iz 28,4; Mi 7,1; Jr 24,2; Oz 9,10). Natomiast zielone
niedojrzałe figi, które pozostawały na drzewach już po opadnięciu jesienią liści albo
i w zimie, nazywano paggîm. Są one wspomniane w Pnp 2,13.
30
Por. J. Nolland, Luke 18:35-24:53, Dallas 2002, 923.
23
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4. Bēthsaida jest nazwą miejscowości w północnej Palestynie, którą ewangeliści wspominają siedmiokrotnie. Bēthsaidą określa się zazwyczaj miasto
położone w północnej części jeziora Genezaret, po jego wschodniej stronie, niedaleko ujścia Jordanu do jeziora. Miało ono za sobą świetlaną historię jako miasto
obronne i to aż do czasów zdobycia przez Asyryjczyków w VIII wieku przed Chr.
Potem miasto popadło w ruinę i stało się wioską. Jego powrót do życia nastąpił
za panowania Seleucydów i Hasmoneuszy, zaś prawdziwy rozkwit dokonał się
za panowania Heroda Filipa, który uczynił je jednym z głównych miast swojej
tetrarchii, podniósł do rangi polis i obdarzył nową nazwą – „Betsaida Julias” –
na cześć córki cesarza Oktawiana Augusta, a jednocześnie matki aktualnie
panującego Tyberiusza. W Betsaidzie Herod Filip wzniósł dla siebie mauzoleum.
Niektórzy komentatorzy uważają, że prócz Betsaidy Julias istniała jeszcze
inna Betsaida. Pogląd ten opierają na dwóch przesłankach: na stwierdzeniu
ewangelisty Jana, iż Betsaida leżała na terenie Galilei (J 12,21) oraz na przekonaniu Józefa Flawiusza, iż Galilea kończyła się na zachodnim brzegu Jordanu.
Natomiast krainę na wschód od Jordanu Flawiusz nazywał Gaulanitydą i tam
umiejscowił Betsaidę Julias31. Zdaniem P. Nowogórskiego znajdowała się ona,
według odkryć archeologicznych, na wzgórzu zwanym dziś et-Tell w odległości
około 2 km od jeziora Genezaret. Natomiast blisko ujścia Jordanu do jeziora
Genezaret, w miejscu el-Aradż, odkryto ruiny wioski rybackiej, które mogą być
pozostałościami owej drugiej Betsaidy. Być może była to de facto jedna aglomeracja z dzielnicą bogatszą (rodzajem akropolis) na wzgórzu et-Tell i częścią
biedniejszą (drugą Betsaidą) nad brzegiem jeziora. Odległość między nimi
wynosi około 1,5 km.
Inni badacze sądzą, że Betsaida Galilejska była małą wioską rybacką sąsiadującą z dużo większym miastem Kafarnaum. Leżała ona niedaleko Kafarnaum, tam, gdzie dzisiaj jest ‛Ain et-Ṭābigha. Były tam gorące źródła, których
woda wpadała do niewielkiej zatoczki i swym ciepłem przyciągała ryby, a także
rybaków.
Hipotezę dwóch Betsaid zdaje się poświadczać terminologia biblijna: Marek
nazywa Betsaidę wioską (Mk 8,22-23), natomiast Łukasz – miastem (Łk 9,10).
Pomimo jednak wielu dociekań zagadka Betsaidy nie została jak dotąd definitywnie rozwiązana32.
Wielu komentatorów sądzi, że wszystkie biblijne wzmianki dotyczą jednej
i tej samej Betsaidy. Była ona miejscem pochodzenia apostołów Piotra, Andrzeja i Filipa (a może również Jana i Jakuba; J 1,44; 12,21), a także okolicą,
31
32

Por. Józef Flawiusz, Wojna żydowska 2,9,1.
Por. P. Briks, Betsaida w Biblii i w najnowszych badaniach archeologicznych, Studia
Judaica 7(2004)1,16.
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którą często odwiedzał Jezus. (Mk 6,45; 8,22). To tutaj uzdrowił niewidomego
(Mk 8,22), a w pobliżu nakarmił cudownie swoich głodnych słuchaczy (Łk 9,10).
Mieszkańcy Betsaidy nie chcieli jednak przyjąć nauki Jezusa i ściągnęło to na
nich Jego biada (Mt 11,21; Łk 10,13).
W istniejących manuskryptach zachowały się zróżnicowane lekcje nazwy Betsaidy. Najczęściej jest to Bēthsaida, ale także Bēdsaida33, Bēdsaidan34
i Bēssaida.
Od strony etymologicznej Bēthsaida jest zgrecyzowaną formą aramejskiej
frazy Bêt-cāydâ pochodzącej od słowa cîd /cyd’ („łowy”, „łowienie ryb”). Stąd Bêtcāydâ znaczy „dom myśliwego” albo „dom rybaka”. Jak na określenie rybackiej
wioski, toponim Bēthsaida jest bardzo trafny. Tym bardziej, że wśród odkryć
w Betsaidzie archeolodzy zlokalizowali obiekt nazwany „domem rybaka” wraz
z ogromną ilością ciężarków do sieci rybackich.
5. Bēthesda jest nazwą zbiornika wodnego (kolumbēthra, „sadzawka”), który
znajdował się w północno-wschodniej części Jerozolimy (dziś zwanej muzułmańską) na szlaku doliny Bet-Zeta. Jedyna biblijna wzmianka o tej sadzawce
znajduje się w Ewangelii według Jana:
W Jerozolimie znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda
(Bēthesda), zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie
się wody. Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto
pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie
od tego, na jaką cierpiał chorobę (J 5,2-4).

Przekład polski sugeruje, iż sadzawka nazywała się Owczą. Tymczasem
w tekście greckim czytamy: estin epi tē probatikē kolumbēthra („znajduje się
sadzawka przy Owczej [bramie? targu?])”. Brama Owcza w Jerozolimie została
wspomniana w Ne 3,1. Owa sadzawka przy Owczej Bramie była otoczona pięcioma
kolumnadami przykrytymi dachem, czyli krużgankami. W nich zbierały się tłumy
chorych, ślepych i kulawych, jako że wodzie tej sadzawki przypisywano właściwości
uzdrawiające, zwłaszcza po tym, gdy zjawiał się anioł i poruszał wodę35.
W kolejnej części narracji ewangelicznej (J 5,5-18) Jan opisuje, że to miejsce nawiedził w szabat Jezus i uzdrowił chromego mężczyznę, który cierpiał od

33
34
35

Np. P66, D, K, W, 0250.
Np. P45, אּ, W, Γ.
Wzmianka o aniele poruszającym wodę oraz o chorych pragnących wówczas jak
najszybciej do niej dotrzeć (czyli J 5,4) pomijają manuskrypty אּ, B, C, D, P66, a przekazuje kodeks A.

Ogród zwany Getsemani (Mt 26,36)

153

trzydziestu ośmiu lat na swoją chorobę i nie mógł w żaden sposób dotrzeć do
poruszającej się w sadzawce wody.
Aż do XIX wieku nie udawało się zlokalizować w Jerozolimie położenia tej
sadzawki i zaczęto nawet traktować ją jako fakt literacki przekazany w Ewangelii Janowej36. Ostatecznie jednak udało się odnaleźć ruiny odpowiadające
opisowi ewangelicznemu (pozostałości po kolumnadach i wyblakły fresk przedstawiający anioła)37. Kolejnych odkryć dokonali archeolodzy pracujący w latach
sześćdziesiątych XX wieku pod kierunkiem dyrektora École Biblique R. de Vaux.
Brzmienie nazwy sadzawki w zachowanych manuskryptach nie jest jednakowe. Zachowała się wersja Bēthesda38, Bēthzatha39, Bēzatha40, Bēlzetha41
i Bēthsaida42.
Jakkolwiek redaktor Czwartej Ewangelii określił toponim Bēthesda jako
hebrajski, de facto jest to słowo aramejskie, a dokładniej – zgrecyzowana forma aramejskiej frazy wywodzącej się od słowa chesed („łaska”/„miłosierdzie”;
„wstyd”). Stąd Bêt-chasdā’ może mieć podwójne znaczenie: „dom łaski” albo „dom
wstydu”. To dwojakie znaczenie wydaje się być jak najbardziej właściwe, jako że
Bēthesda była widownią zarówno wstydu – ze względu na obecność wielu kalek,
jak i łaski – z powodu dokonujących się tam uzdrowień.
Sadzawka Bēthesda znajduje się w Jerozolimie obok starożytnego kościoła
św. Anny wzniesionego w miejscu domniemanych narodzin Maryi przez Jej matkę Annę. Etymologia imienia „Anna” jest hebrajska, ponieważ channâ znaczy
„łaska”. Dopatrzyć się można ciekawego paralelizm: Bêt-chasdā’ („dom łaski”),
a obok Knsyyt snth ’nh („kościół św. Anny/łaski”).
		
Gethsēmani
Gethsēmani to nazwa miejsca w Dolinie Cedronu w Jerozolimie rozciągającego się u stóp Góry Oliwnej, z widokiem na Miasto od strony wschodniej. To
tam udał się Jezus po Ostatniej Wieczerzy z apostołami, aby się modlić przed
swoim aresztowaniem i ukrzyżowaniem. Nazwę Gethsēmani przekazali dwaj
synoptycy, Mateusz i Marek; Łukasz i Jan jej nie podają:
36

37
38
39
40
41
42

Por. E. Arthur, The Pool of Bethesda in Jerusalem, w: Facing the Challenge, http://
web.archive.org/web/20150723043607/http://www.facingthechallenge.org/bethesda.
php (dostęp: 20.05.2017).
Por. J. Charlesworth, Jesus and archaeology, Grand Rapids, Mi 2000, 560-566.
Np. A, C, K, Δ, Θ, Π.
Np. אּ, 33.
Np. L.
Np. D.
Np. B, W.
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Jezus przyszedł z uczniami do miejsca (chōrion) zwanego Getsemani (Gethsēmani)
i rzekł do nich... (Mt 26,36).
Kiedy przyszli do miejsca (chōrion) zwanego Getsemani (Gethsēmani), rzekł
Jezus do swoich uczniów... (Mk 14,32).

Ową przestrzeń na zboczu Góry Oliwnej Mateusz i Marek określają mianem
chōrion („miejsce”), natomiast Jan nazywa je kēpos („ogród”). Mógł to być pewien
rodzaj parku miejskiego, w którym Jezus podczas swoich pobytów w Jerozolimie
(zwłaszcza z okazji świąt) zatrzymywał się na nocleg po intensywnej działalności
w Mieście w ciągu dnia:
Przez dzień nauczał Jezus w świątyni, wieczorem zaś wychodził i noce spędzał
na górze zwanej Oliwną (Łk 21,37).

Jezus udawał się w to miejsce razem ze swoimi uczniami, nie dziwi więc,
że znał ten ogród i Judasz, który przyprowadził tu zbrojny oddział celem aresztowania Chrystusa:
Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce (topos), bo Jezus i uczniowie
Jego często się tam gromadzili (J 18,2).

Funkcja, którą nadał temu miejscu Jan w Czwartej Ewangelii – „ogród” –
może nie do końca oddawać stan faktyczny. Jan bowiem jest przede wszystkim
teologiem i być może wprowadza motyw ogrodu na Górze Oliwnej jako paralelę
do ogrodu Eden: pierwszy grzech został popełniony w ogrodzie – początek zbawienia też zaczął się w ogrodzie43.
Określenie, które użyli synoptycy – chōrion – posiada nie tylko znaczenie
neutralne („miejsce”, „teren”, „okolica”), ale ma też drugie znaczenie: „posiadłość”,
„nieruchomość”, „działka rolna”, „gospodarstwo rolne”, „majątek wiejski”, „folwark”. Ów „ogród” mógł więc być czymś, co w prawie rzymskim jest określane
jako „praedium rusticum”, a więc nieruchomość poza miastem, otoczona murem
i służąca konkretnemu celowi, którą w tym przypadku wyrażała jego nazwa:
Gethsēmani. Prawdopodobnie właściciel tej posiadłości użyczał jej Jezusowi
jako nocnej kwatery na czas Jego pobytów w Jerozolimie, a apostołowie mogli
posiadać do niej klucz.
Brzmienie nazwy tego miejsca w zachowanych manuskryptach jest zróżnicowane. Najczęściej jest to Gethsēmani, ale także Gethsēmanei44, Getsēmanei45,
43

44
45

Por. L. Stachowiak, Ewangelia według świętego Jana. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1975, 350.
Np. אּ.
Np. B.
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Gesēmanei46, a nadto Gethsemanei, Gēthsemanei, Gethsimanē, Gessēmanei
i Gedsēmani. Nazwa ta jest zgrecyzowaną formą aramejskiego wyrażenia gat
šemānê, pochodzącego od dwóch słów: gat („tłocznia [owoców”]) i šemen („olej”,
„tłuszcz”). A więc gat šemānê to tyle, co „tłocznia oleju”. Natomiast C. Cranfield
uważa, że nazwa Gethsēmani jest określeniem proweniencji hebrajskiej i pochodzi od zwrotu gat šemānîm („tłocznia olejów”)47. Jednakże grecka transkrypcja
przekazana przez Mateusza i Marka bardziej odpowiada wersji aramejskiej niż
hebrajskiej48.
A zatem Gethsēmani musiała być typową wschodnią posiadłością otoczoną
murem ułożonym z kamieni, który otaczał sad oliwny i w której nikt nie mieszkał na stałe49. Znajdowała się tam zapewne jakaś grota albo niewielkie budynki
z urządzeniem tłoczącym (od niego wzięła nazwę cała działka: „Tłocznia Oliwy”),
a także jakieś pomieszczenia do przechowywania narzędzi, amfor i innych pojemników na olej, zapewne w tym czasie pustych, ponieważ akcja Ewangelii
męki toczy się wiosną, a zbioru oliwek dokonuje się jesienią.
Dzisiaj w Gethsēmani znajduje się niewielki ogród z ośmioma bardzo starymi drzewami oliwnymi. Badania przeprowadzane metodą izotopu węgla C14
wykazały, że są to najstarsze z rosnących na świecie okazów drzew oliwnych
i pochodzą z lat 1092, 1166 i 1198. Natomiast badania genetyczne poświadczają,
że wszystkie one pochodzą od tego samego drzewa oliwnego. Dendrolodzy mówią
o ogromnej sile życiowej drzew oliwnych. Potrafią one po latach wyrosnąć z wyciętych osobników, po których pozostały jedynie głęboko w ziemi korzenie. Może
więc dzisiejsze sękate oliwki mają za przodków drzewa oliwne, wśród których
nocował i modlił się Jezus50.
Dziś na zboczu Góry Oliwnej wskazuje się aż cztery hipotetyczne lokalizacje
Gethsēmani: (1) Bazylikę Agonii wraz z małym ogrodem oliwnym; (2) teren na
północ od kościoła Grobu NMP; (3) prawosławną grecką lokalizację wysuniętą
bardziej na wschód oraz (4) sad obok prawosławnej rosyjskiej cerkwi św. Marii
Magdaleny. Żadna z tych lokalizacji nie jest jednak do końca pewna51.
Jeśli zaś chodzi o nazewnictwo polskie Gethsēmani, to choć odnosi się ono
do miejsca, w którym człowiek zasadził i uprawiał drzewa oliwkowe, nigdy na
określenie „Tłoczni Oliwy” nie przyjęła się nazwa „Gaj Oliwny” czy „Sad Oliwny”,
choć takie nazwy byłyby najodpowiedniejsze, ale „Ogród Oliwny”. Jednocześnie
46
47
48
49
50

51

Np. D.
Por. C. Cranfield, The Gospel according to Saint Mark, Cambridge 1963, 430.
Por. C. Evans, dz. cyt., 407.
Por. D. Hagner, dz. cyt., 782.
Por. Gethsemane, https://en.wikipedia.org/wiki/Gethsemane#cite_note-HaaretzOlives-10 (dostęp: 22.05.2017).
Por. The complete Gospels. Annotated scholars version, Salem, Or 1994, 108.
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zaś toponim „Ogród Oliwny” nie przywodzi na myśl żadnego innego terenu obsadzonego oliwkami jak tylko ten związany z Jezusem w Jerozolimie.
Jeszcze inną polską nazwą Gethsēmani jest „Ogrójec”. W staropolszczyźnie
miejsce ogrodzone i wydzielone nazywano „ogrodem”, „ogrodźcem” albo „ogrojcem”. Słowo to odnoszono nie tylko do terenu otoczonego murem, a także do
„zagrody” oraz „grodu”. Dziś słowo „ogrodziec”/„ogrojec” zanikło zupełnie prócz
jednego wyjątku – tak nazywa się „Ogród Oliwny” w Jerozolimie, miejsce agonii
Chrystusa52.
		Gabbatha
Nazwa Gabbatha występuje w Nowym Testamencie tylko jeden raz. Tak
ewangelista Jan określił miejsce, w którym Piłat wydał wyrok śmierci na Jezusa:
12

Żydzi zawołali: „Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy,

kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi”.

13

Gdy Piłat usłyszał te słowa,

wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale (bēma), na miejscu
zwanym Lithostrotos (lithostrōton), po hebrajsku Gabbata (ebraisti gabbatha)...
14

Piłat rzekł do Żydów: „Oto wasz król!” 15 A oni krzyczeli: „Precz! Precz! Ukrzyżuj

Go!” Piłat rzekł do nich: „Czyż króla waszego mam ukrzyżować?” Odpowiedzieli
arcykapłani: „Poza Cezarem nie mamy króla”.

16

Wtedy wydał Go im, aby Go

ukrzyżowano (J 19,12-16).

Z brzmienia polskiego przekładu J 19,13 można by wysnuć wniosek, iż Piłat,
kiedy wydawał wyrok śmierci na Jezusa, zasiadał na trybunale ustawionym
w miejscu, którego nazwa została podana przez Jana w dwóch językach: greckim
(Lithostrōton) i hebrajskim (Gabbatha).
Określenie lithostrōton pochodzi od dwóch słów greckich: rzeczownika lithōs
(„kamień”) i imiesłowu strōtos (od strōnnyō; „ścielić”, „słać”) i oznacza tyle, co
„dywan z kamieni”, czyli „kamienna posadzka” albo „kamienny bruk”. Terminem
lithostrōton nazywano różnego rodzaju miejsca wyłożone kamieniem, od bruku ze
zwykłych płyt kamiennych po kolorową posadzkę mozaikową53. Autor natchniony
określił słowem lithostrōton posadzkę w świątyni Salomona (2 Krn 7,3), a Józef
Flawiusz – kamienny bruk w Jerozolimie54. W Ewangelii Janowej Lithostrōton
może oznaczać plac do musztry w twierdzy Antonia, wyłożony kamiennymi
płytami wewnątrz i na zewnątrz budowli.
52
53

54

Por. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927, 376.
Por. S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana. Wstęp – przekład z oryginału –
komentarz. Rozdziały 13-21, Częstochowa 2010, 226-227.
Por. Józef Flawiusz, Wojna żydowska 6,1,8; 6,3,2.
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Natomiast nazwa Gabbatha jest zgrecyzowaną formą aramejskiego słowa opartego na rdzeniu gbh („być wysokim”, „być wyniosłym”). Po aramejsku
Gabbetā’ oznacza „wyniosłość”, „wzniesienie”, „podwyższenie”. Takie znaczenie
tego słowa potwierdza Józef Flawiusz, wspominając „wieś o nazwie Gabat-Saul,
to znaczy w ojczystym języku Żydów «Wzgórze Saula», w oddaleniu trzydziestu
stadiów od Jerozolimy”55.
Niektórzy komentatorzy sądzą, że pochodzenie nazwy Gabbatha nie jest
aramejskie, ale hebrajskie i wyprowadzają ten termin od słowa gabbachat
(„otwarta przestrzeń”). Jednakże końcówka -tā’ w nazwie Gabbatha wskazuje
jednoznacznie na jego aramejskie podglebie56.
Z powyższych analiz wynika wyraźnie, że nazwa Gabbatha nie jest aramejskim przekładem greckiego słowa Lithostrōton. Termin aramejski wskazuje na
wzniesienie czy podwyższenie, a grecki – na kamienny bruk. Dlaczego zatem Jan
napisał: Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale (bēma),
na miejscu zwanym Lithostrotos (lithostrōton), po hebrajsku Gabbata (ebraisti
Gabbatha)?
W tekście Janowym słowa Lithostrōton i Gabbatha są ze sobą związane syntaktycznie. W języku greckim można jednak powiązać nazwę Gabbatha z innym
ważnym słowem tego wersetu – bēma. Termin ten oznacza po grecku miejsce,
z którego można przemawiać publicznie albo też miejsce sprawowania sądu.
Uwzględniając taką zależność, można werset J 19,13 rozumieć następująco:
Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz na miejsce zwane Lithostrotos i zasiadł
na podwyższeniu (bēma), po hebrajsku Gabbata (Gabbatha). W takim przypadku
autor miałby na myśli plac Kamiennej Posadzki, na którym została umieszczona trybuna, platforma, podium czy podest z krzesłem sędziowskim dla Piłata.
Nazwa Gabbatha służyłaby więc podkreśleniu, że miejsce Piłata górowało nad
wszystkimi obecnymi na placu. Z Gabbathy został ogłoszony wyrok na Jezusa:
Ibis ad crucem.
Niektórzy bibliści sądzą, że nazwa Gabbatha może odnosić się do faktu,
iż miejsce rezydencji Piłata w Jerozolimie, twierdza Antonia lub pałac Heroda
Wielkiego, mogły znajdować się na wzgórzu i górować nad miastem57.
Nie sposób jednoznacznie wskazać, gdzie znajdowała się biblijna Gabbatha.
Najpierw dlatego, że nie ma do końca pewności, czy sąd nad Jezusem odbywał
się w twierdzy Antonia, czy w pałacu Heroda Wielkiego pełniącym, jak wspo-

55
56

57

Por. tamże, 5,2,1.
Por. Th. McDaniel, Clarifying New Testament Aramaic names & words and Shem
Tob’s Hebrew Gospel of Matthew, Winnewood 2008, 52.
Por. S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 13-21, 227.
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mniano, funkcję doraźnej jerozolimskiej kwatery Piłata58. Archeolodzy odkryli
brukowany plac z okresu rzymskiego, który odpowiada biblijnemu Litostrōton.
Bruk zachował się pod klasztorem Sióstr Syjonu i u franciszkanów w kaplicy
Skazania. Przy dokładniejszych badaniach okazało się jednak, że znalezisko
jest młodsze i pochodzi z czasów cesarza Hadriana. Z pewnością nie są to więc
te kamienie, na których stał Chrystus. Oddają one jednak niezwykły klimat
tamtych wydarzeń, tym bardziej, że na kamiennych płytach są wyryte figury do
gier planszowych, które mogły zainspirować żołnierzy rzymskich do wyszydzenia
królewskiej godności Chrystusa59.
Trudno wskazać precyzyjnie lokalizację biblijnego Lithostrotos, a tym bardziej usytuowanie Gabbathy, która była zapewne konstrukcją przenośną.
		Golgotha
Toponim Golgotha występuje we wszystkich Ewangeliach z wyjątkiem
Łukasza, który określa to miejsce jedynie nazwą grecką (Kranion; „czaszka”;
Łk 23,33) i nie podaje semickiego odpowiednika. Redaktorzy trzech pozostałych
Ewangelii używają nazwy Golgotha, ale tylko Jan wyraźnie i bezpośrednio wiąże
to miejsce z ukrzyżowaniem Jezusa60:
17

A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki (Topos

Kraniou), które po hebrajsku nazywa się Golgota (ho legetai hebraisti Golgotha). 18 Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony,
pośrodku zaś Jezusa (J 19,17-18).

Określenie Golgotha jest transkrypcją aramejskiego słowa gūlgūltā’, które
oznacza „czaszkę”. Zaskakująca jest zamiana w transkrypcji dwóch aramejskich
samogłosek „ū” na greckie „o mikron” oraz opuszczenie spółgłoski „lambda”.
Kodeks Watykański przekazuje natomiast lekcję Golgoth.
Janowe określenie: miejsce, które po hebrajsku nazywa się Golgota, zdaje
się sugerować, że toponim Golgotha jest pochodzenia hebrajskiego. „Czaszka”
po hebrajsku to gūlgōlet albo gûlgôlet. Brzmi to bardzo podobnie jak aramejskie
58

59

60

Podobny do Jezusowego proces opisał Józef Flawiusz. Miał on miejsce w pałacu
Heroda. Por. Wojna żydowska 2,14,8-9.
Por. M. Arndt, Litostrotos – miejsce sądu Jezusa, http://www.swanna.pl/prw/ziemia_sw/litostrotos/litostrotos.html (dostęp: 25.05.2017).
Zarówno Mateusz (Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić; Mt 27,33-34),
jak i Marek (Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki. Tam
dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął; Mk 15,22-23) wspominają
w pierwszej kolejności Golgotę jako miejsce pojenia Jezusa goryczą.
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gūlgūltā’. To prawda, oba słowa są ze sobą spokrewnione, jednak termin hebrajski kończy się spółgłoską, a tymczasem zgrecyzowana forma Golgotha bardziej
harmonizuje ze słowem aramejskim, które kończy się na -tā’. Jest to aramejski
sufiks, który najczęściej odpowiada hebrajskiemu prefiksowi ha- i pełni rolę
rodzajnika określonego61.
Definicję aramejskiego gūlgūltā’ podał Mateusz. W Mt 27,33 jego greckim
odpowiednikiem jest Kranion: przyszli na miejsce zwane Golgotą (eis topon
legomenon Golgotha), to znaczy Miejscem Czaszki (ho estin Kraniou Topos legomenos). Istotne w językach aramejskim i greckim jest określenie „czaszka”.
Jeszcze inne określenie tego miejsca pochodzi od łacińskiego słowa „calvaria”
(„czaszka”), które zostało użyte w łacińskim przekładzie Wulgaty Mt 27,33: et
venerunt in locum qui dicitur Golgotha quod est Calvariae locus. „Kalwaria”
jest więc odpowiednikiem aramejskiego gūlgūltā’ (Golgotha) i znaczy tyle, co
„Czaszka” albo „Miejsce Czaszki”.
A zatem toponim Golgotha odnosi się do miejsca, w którym Rzymianie dokonywali w Jerozolimie publicznych egzekucji i gdzie też ukrzyżowali Chrystusa.
Zwrot użyty przez Jana: a On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce... podkreśla „wyjście”, co sugeruje, że miejsce to musiało się znajdować poza miastem.
Pewnej analogii do takiej lokalizacji miejsca egzekucji można dopatrzyć się przy
karaniu kamienowaniem: w Izraelu zwyczajowo musiało się ono dokonać poza
obozem (Lb 15,35) albo poza miastem (Dz 7,58)62.
Dodatkowe szczegóły dotyczące położenia Golgothy przekazali autorzy natchnieni: było to miejsce blisko Jerozolimy ((...) napis ten czytało wielu Żydów,
ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta; J 19,20), poza
murami miasta (Jezus poniósł mękę poza miastem; Hbr 23,12) i blisko drogi
prowadzącej do miasta (Ci, którzy przechodzili obok, przeklinali Go; Mt 27,39;
por. Mk 15,29). Uczeni sądzą, że musiało to być niewielkie wzgórze o kopulastym kształcie w pobliżu Jerozolimy, które z daleka przypominało czaszkę
i stąd jego nazwa – Gūlgūltā’. Wzniesienie wybrane na miejsce egzekucji miało
odstraszać potencjalnych gwałcicieli prawa i swoim widokiem, i tym, czego tam
dokonywano63.
Herod Agryppa I, który był królem Judei w latach 41-44 po Chr., powiększył
obszar miasta i zbudował nowe mury, wskutek czego okoliczne wzgórza (w tym
Gūlgūltā’) znalazły się w obrębie Jerozolimy64. Z czasem jednak tradycja, którym
ze wzgórz wewnątrz miasta było Gūlgūltā’, zaginęła.
61
62
63
64

Por. Th. McDaniel, dz. cyt., 53.
Por. S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 13-21, 241.
Por. Józef Flawiusz, Wojna żydowska 5,449.
Por. D. Hagner, dz. cyt., 834.
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Lokalizacja miejsca, które dzisiaj jest wskazywane jako Golgotha, wywodzi
się od św. Heleny. Na początku IV wieku odnalazła ona na wzgórzu, na którym
Hadrian wzniósł świątynię Afrodyty, szczątki krzyża Chrystusa, a także Jego
grób. Wkrótce potem jej syn Konstantyn Wielki wzniósł w miejscu odkrytym
przez matkę okazałą Bazylikę Grobu Świętego, kryjącą w swym wnętrzu zarówno
Golgothę, jak i Grób Chrystusa.
Pomiędzy uczonymi toczą się dyskusje, czy obecne miejsce kultu śmierci
Chrystusa znajduje się na historycznym miejscu Gūlgūltā’. Próbuje się też
wskazywać inne lokalizacje. W połowie XIX wieku narodziła się koncepcja zwana
dzisiaj „Kalwarią Gordona”. Chodzi o niewielki pagórek na północ od Bramy
Damasceńskiej z dwoma zapadliskami mogącymi sugerować oczodoły czaszki.
Wskazuje się też inne miejsce nieopodal Bramy Lwów65. Są to ciekawe propozycje, niemniej jednak argumenty za lokalizacją Golgothy wewnątrz Bazyliki
Grobu (np. napisy pielgrzymów odkrywane przez archeologów pod Bazyliką czy
świadectwa Ojców Kościoła) są najsilniejsze66.
Jeszcze inni wyprowadzają toponim Golgotha nie z czaszkowatego kształtu
wzgórza, ale z faktu, że znajdowały się w nim liczne pieczary z pochówkami,
a w pozostałościach po zmarłych zwykle dominuje czaszka. Zachowała się legenda
żydowska, według której w tym właśnie wzgórzu była pochowana czaszka Adama67. Podjął ją Orygenes w „Komentarzu do Ewangelii Mateusza” (Mt 27,33)68,
przejęli inni pisarze, a także ikonografia chrześcijańska.
Ta ostatnia interpretacja nazwy Gūlgūltā’/Golgotha pozwala na ciekawą
refleksję teologiczną. Ewangeliści (a zwłaszcza Jan), podając nazwę wzgórza
w kilku językach, zdają się wskazywać na jej symbolikę. Jezus został ukrzyżowany na cmentarzysku, pośród ludzkich grobów, czyli w miejscu nieczystym,
i to między anonimowymi złoczyńcami69. Jednocześnie przez fakt zatknięcia
65
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Por. http://www.golgotha.eu/ (dostęp: 10.06.2017).
Por. J. Finegan, The archeology of the New Testament, Princeton 1978, 156-168;
K. Kenyon, Digging up Jerusalem, New York 1974, 226-234, 261-267.
Por. L. Ginzberg, The legends of the Jews, vol. 5, Philadelphia 1909-1938, 125-127,
nr 137.
„Doszła do mnie pewna taka tradycja, że ciało pierwszego człowieka, Adama, zostało
tam pochowane, gdzie został ukrzyżowany Chrystus, aby jak w Adamie wszyscy
umierają, tak też w Chrystusie wszyscy byli ożywieni (por. 1 Kor 15,22); aby na owym
miejscu, które nazywa się Miejscem Czaszki, to jest Miejscem Głowy, Głowa rodzaju ludzkiego znalazła zmartwychwstanie z całym ludem przez zmartwychwstanie
Pana Zbawiciela, który tam cierpiał i zmartwychwstał. Było bowiem niestosowne,
aby podczas, gdy liczni z Niego zrodzeni otrzymali odpuszczenie grzechów i dostąpili dobrodziejstwa zmartwychwstania, tym bardziej sam ojciec wszystkich ludzi
nie dostąpił tego rodzaju łaski”. Zob. Orygenes, Komentarz do Ewangelii według
Mateusza, Kraków 1998 (Źródła Myśli Teologicznej, t. 10), 196-197.
Por. S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 13-21, 241.
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krzyża na wzgórzu został On niejako pokazany całemu światu. Ludzie mogą nie
tylko w swoich własnych językach odczytywać Jego „titulus culpae” (J 19,19-20),
ale także doświadczać Jego wywyższenia na wzgórzu nazwanym także w ich
językach (Kranion – Golgotha)70. Teologia Janowa jest czytelna: Golgotha jest
miejscem, gdzie świat może oglądać wywyższonego Chrystusa.
		Hakeldamach
Z topografią starożytnej Jerozolimy zapisanej w Ewangelii Męki Jezusa
wiąże się jeszcze jeden aramejski toponim. Chodzi o miejsce, które można by
określić jako finał dramatu Judasza, czyli pole zakupione za pieniądze, które
Judasz otrzymał za wskazanie miejsca, w którym dokonano aresztowania Jezusa. Nazwa tego miejsca została przekazana w Nowym Testamencie dwukrotnie,
w Ewangelii według Mateusza i w Dziejach Apostolskich. U Mateusza czytamy:
3

Judasz, który wydał Jezusa, widząc, że Go skazano, opamiętał się, zwrócił

trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym

4

i rzekł: Zgrzeszyłem, wy-

dawszy krew niewinną. Lecz oni odparli: Co nas to obchodzi? To twoja sprawa.
5

Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się.

6

Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: Nie wolno kłaść ich do skarbca świą-

tyni, bo są zapłatą za krew. 7 Po odbyciu narady kupili za nie Pole Garncarza,
na grzebanie cudzoziemców. 8 Dlatego pole to aż po dziś dzień nosi nazwę Pole
Krwi (Agros Haimatos). 9 Wtedy spełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz:
Wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za Tego, którego oszacowali synowie Izraela. 10 I dali je za Pole Garncarza, jak mi Pan rozkazał (Mt 27,3-10).

Kiedy Judasz zorientował się, co grozi Jezusowi, poczuł ostre wyrzuty sumienia. Mateusz nie użył jednak w swoim opowiadaniu czasownika metanoeō
oznaczającego pokutę i nawrócenie, ale metameleō, ponieważ w postępowaniu
Judasza zabrakło jednego ważnego elementu. Owszem, była skrucha, było wyznanie grzechu i było zadośćuczynienie (zwrot pieniędzy), ale zabrakło zwrócenia
się ku Bogu71. Zamiast tego Judasz zwrócił się jedynie do ludzi (arcykapłanów
i starszych). Ci okazali jednak obojętność na jego wewnętrzne rozdarcie: Co nas
to obchodzi? To twoja sprawa. Judasz, odrzucony przez ludzi, porzucił pieniądze
w świątyni, odszedł i w geście rozpaczy zakończył swoje życie samobójstwem.
Ewangelista nie skupia się jednak na śmierci Judasza, ale na dalszym losie
trzydziestu srebrników.
70
71

Por. Beasley-Murray G., John, Dallas 2002, 345.
Por. S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 13-21, 618.
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Arcykapłani podzielili przekonanie Judasza, iż były one zapłatą za wydanie krwi niewinnej i podjęli decyzję, że nie wolno ich przekazać do korbanan
(„skarbiec świątynny”, także słowo aramejskie). Postanowili zatem przeznaczyć
je na coś praktycznego. Zdecydowali, aby nabyć za tę kwotę działkę w dzielnicy
garncarzy i przeznaczyć ją na cmentarz dla grzebania obcych72. I tak pole, które
dotąd nosiło nazwę Agros tou Kerameōs („Pole Garncarza”), zostało przemianowane na Agros Haimatos („Pole Krwi”) – na pamiątkę tragicznej historii Judasza,
który wydał krew niewinną. Mateusz poświadcza, iż w czasie redakcji pierwszej
Ewangelii kanonicznej funkcjonowała wśród mieszkańców Jerozolimy nazwa
Pole Krwi (pole to aż po dziś dzień nosi nazwę...), nadto zaś nie omieszkał podkreślić, że cała ta historia została zapowiedziana i przewidziana przez proroków73.
Drugą wzmiankę o Polu Krwi przekazał Łukasz w Dziejach Apostolskich
w przemówieniu Piotra poprzedzającym wybór Macieja:
16

Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział

przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa,
17

bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. 18 Za pieniądze,

niegodziwie zdobyte, nabył ziemię i spadłszy głową na dół, pękł na pół i wypłynęły
wszystkie jego wnętrzności.

19

Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców

Jerozolimy, tak że nazwano ową rolę w ich języku Hakeldamach (tē idia dialektō
Hakeldamach), to znaczy: Pole Krwi (Chōrion Haimatos; Dz 1,16-19).

Zasadnicze rysy relacji Łukaszowej odpowiadają opisowi Mateusza: niegodziwe zdobycie pieniędzy przez Judasza za zdradę miejsca pobytu Jezusa, zakup
za nie pola w pobliżu Jerozolimy, samobójstwo apostoła i rozpowszechnienie
się zwyczaju wśród mieszkańców miasta nazywania tego terenu Polem Krwi.
Są też wyraźne różnice między obu perykopami. Stanowią one świadectwo
istnienia dwóch odmiennych tradycji o Judaszu i finale jego życia. Oto zestawienie najważniejszych różnic:
– Mateusz podaje, że pole, które mieszkańcy Jerozolimy zaczęli z czasem
nazywać Polem Krwi, nabyła starszyzna świątynna, natomiast Łukasz
sugeruje, jakoby miał to uczynić sam Judasz.
– Według Mateusza Judasz popełnił samobójstwo przez powieszenie, natomiast według Łukasza spadł on głową na dół, pękł na pół i wypłynęły
wszystkie jego wnętrzności.
– Toponim Pole Krwi u Mateusza odnosi się wyraźnie do krwi niewinnej, czyli
krwi Chrystusa, natomiast u Łukasza – raczej do samobójczej krwi Judasza.
72
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Por. D. Hagner, dz. cyt., 813.
Por. Za 11,12-13; Jr 18,2-3; 19,1-11; 32,6-13.
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– Pozostałe różnice zdają się wynikać z odmienności kulturowej autorów
i adresatów.
Mateusz, Żyd piszący do judeochrześcijan, nie omieszkał dodać, że ów grunt
nazywał się wcześniej Polem Garncarza, to znaczy znajdował się w dzielnicy
jerozolimskich garncarzy, rozciągającej się na terenie bogatym w glinę, zapewne
o czerwonawym odcieniu. Z danych historycznych wiadomo, że warsztaty garncarzy znajdowały się poza murami miast izraelskich, i to nie tylko ze względów
„ekologicznych” (uciążliwe dymy i wyziewy podczas wypalania gliny), ale także
dlatego, że zarówno garncarze, jak i ich warsztaty były uważane za nieczyste,
ponieważ były miejscem produkcji nie tylko naczyń ceramicznych, ale także
pogańskich figurek i bożków74.
Również jedynie Mateusz wspomniał, iż zakupiona ziemia została przeznaczona na miejsce pochówku obcych (ksenoi). Jerozolima była dużym miastem
i docierali do niej liczni pielgrzymi z odległych żydowskich diaspor, a także
pogańscy kupcy i inni podróżnicy. Dla części z nich była to ostatnia podróż
życia, a istnienie taphēs tois ksenois („cmentarzysko dla cudzoziemców”, czyli
nie-Żydów) umożliwiało ich właściwy pochówek75.
Mateuszowa wzmianka o Polu Garncarza, które stało się potem Polem Krwi,
wyraźnie wskazuje na pewien ciąg wydarzeń: arcykapłani nie chcieli pozwolić,
aby srebrniki, rozrzucone przez Judasza na świątynnej posadzce (prawdopodobnie w Wielki Piątek), tam pozostały. A ponieważ były one zapłatą za krew,
a więc były nieczyste do tego stopnia, że nie można ich było włożyć do skarbca
świątynnego (eis ton korbanan), pozbierali je (oczywiście nie własnoręcznie)
i przekazali nieczystemu człowiekowi, garncarzowi, jako należność za nieczyste
miejsce z przeznaczeniem na pochówek zmarłych. Nieczyste pieniądze trafiły
w nieczyste ręce na nieczysty cel.
Adresatom Ewangelii Mateuszowej nie trzeba było tłumaczyć topografii
Jerozolimy. Dlatego ewangelista napisał: kupili Pole Garncarza (ton Agron tou
Kerameōs). Rodzajnik określony ho (ho agros) wskazuje, że chodziło o teren
dobrze wszystkim znany. Łukasz w swojej relacji użył terminu chōrion (bez
rodzajnika) w sensie: „kawałek pola”, „miejsce”, ponieważ dokładniejsza informacja dla czytelników-etnochrześcijan, którzy nie znali Jerozolimy i jej okolic,
była niepotrzebna.
Wyraźna uwaga ewangelisty Mateusza, że pole to aż po dziś dzień nosi
nazwę Pole Krwi, świadczy, iż nowa tradycja nazewnicza dawnego Pola Garncarza zdołała się już mocno ugruntować wśród mieszkańców Jerozolimy oraz
74
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To samo dotyczyło odlewników, np. wyrobów z miedzi.
Por. D. Hagner, dz. cyt., 813.
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że świadectwo Mateusza odzwierciedla sytuację sprzed zburzenia Jerozolimy
w roku 70. Komentatorzy uważają, że redakcja pierwszej Ewangelii kanonicznej musiała nastąpić przed tą datą, ponieważ później w topografii Jerozolimy
wszystko się zmieniło.
Mateusz nie uważał za potrzebne tłumaczyć swoim czytelnikom, jak brzmiała w języku mieszkańców Jerozolimy nazwa Pole Krwi, ponieważ Żydzi wiedzieli
to dobrze. Natomiast Łukasz, który sam był Grekiem, wywodził się z kręgu
kultury greckiej i pisał do ludzi sobie podobnych, umieścił w przemówieniu Piotra zdanie wtrącone, w którym podał nazwę tego miejsca w wersji oryginalnie
używanej w Jerozolimie, ale zaraz potem jej greckie tłumaczenie: nazwano ową
rolę w ich języku Hakeldamach (tē idia dialektō Hakeldamach), to znaczy: Pole
Krwi (Chōrion Haimatos; Dz 1,19).
Toponim Hakeldamach jest transkrypcją aramejskiego wyrażenia chăqēl
demā’, które pochodzi ze złożenia dwóch słów: chăqal („pole”, „posiadłość”) oraz
demā’ („krew”, „życie”). Pole, które zostało nabyte za pieniądze niegodziwie
zdobyte przez Judasza, mieszkańcy Jerozolimy zaczęli nazywać Chăqēl Demā’
(Pole Krwi), co Łukasz przetłumaczył dla czytelników nieznających języków
semickich jako Chōrion Haimatos.
Dodatkową trudnością w nazwie Hakeldamach jest końcowy dźwięk
„h” („chi”), którego nie ma w aramejskiej wersji tego toponimu. Podobne zjawisko dokonało się ze semickim imieniem ben Sira, od którego w Septuagincie
pochodzi nazwa księgi: Sirach. Uczeni sądzą, że ten końcowy dźwięk jest albo
właściwością któregoś z dialektów języka greckiego, albo też sposobem wymowy
przez Żydów Chăqēl Demā’ w którymś z narzeczy aramejskich.
W starożytnych manuskryptach zachowało się kilka odmiennych transkrypcji nazwy Chăqēl Demā’: Hakeldamach, Hachelkamach76, Hakeldaimach77,
Hakeldama78 i Hakeldamak79. W hebrajskim przekładzie i komentarzu do Ewangelii według Mateusza opracowanym w XIV wieku przez hiszpańskiego rabina,
filozofa i lekarza Shem Toba zachowała się inna wersja nazwy tego miejsca:
’hl dm (dosłownie: „namiot krwi”).
Jest znamienne, że Mateusz podał inne uzasadnienie nazwy Pole Krwi niż
Łukasz. Zdaniem Mateusza grunt ten nazwano Hakeldamach, ponieważ został
nabyty za pieniądze będące zapłatą za krew Jezusa, czyli za Jego śmierć. Natomiast według tradycji, którą przekazał Łukasz, pole zawdzięczało swą nazwę
krwi Judasza, który właśnie tam miał ją przelać. Różnica ta świadczy, iż w sta76
77
78
79

Np. P74, A, אּ.
Np. D.
Np. C, ψ, 33.
Np. E.
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rożytności chrześcijańskiej współistniały dwie odmienne tradycje wyjaśniające
toponim Hakeldamach80.
Starożytna tradycja umiejscawia Hakeldamach na stromym stoku wzgórza
na południe od Jerozolimy, tuż za murami, tam, gdzie Wadi er-Rababi łączy
się z doliną Cedronu. Miejsce to jest nazywane doliną Hinnom. Dociera się
tam przez „Bramę Glinianą” (zwaną też „Bramą Skorup”), o której wspominał
już prorok Jeremiasz. Miał on z polecenia Boga kupić obok tej bramy gliniany
flakon (Jr 19,1-2), a także wstąpić do domu garncarza (Jr 18,2). Nadto archeolodzy odkryli na tym terenie kanały, które prowadziły wodę z pobliskiego źródła
Gichon nie tylko do Miasta Dawidowego, ale także do tutejszych warsztatów
garncarskich. Wszystkie te szczegóły odpowiadają pierwotnej nazwie Hakeldamach – Pole Garncarza.
Historycznie Hakeldamach jest udokumentowane od IV wieku, od Euzebiusza z Cezarei i Hieronima. W tradycji judaistycznej nazywano to miejsce Tofet
albo Gehenna i „uważano za przeklęte ze względu na kult Molocha i składane
mu tam krwawe ofiary z dzieci (2 Krn 16,3; 21,6; Iz 30,33; Jr 7,31; 32,35)”81. Do
dzisiaj zachowały się tutaj ruiny uważane za pozostałości obszernej kostnicy
z otworami w dachu, przez które wrzucano do wnętrza ciała zmarłych. A ponieważ ziemia na tym obszarze posiadała właściwości szybkiego rozkładu zwłok,
nie dziwi, że archeolodzy odkryli na tym terenie grubą (3-5 metrów) warstwę
ludzkich kości.
W czasach krzyżowców cmentarzysko było używane do grzebania zmarłych
w szpitalu prowadzonym przez zakon joannitów. Każdego dnia odbywało się tu
pięćdziesiąt albo i więcej pochówków82. Od XVI wieku Hakeldamach należało
do Ormian. Dziś jest to jeden wielki kwadratowy „grobowiec” ze wzniesionym
w 1892 roku przez grecki Kościół prawosławny monasterem św. Onufrego. Pod
nim i wokół niego zidentyfikowano wiele grot z pochówkami.
		Podsumowanie
Poważne studium nad greckim Nowym Testamentem musi uwzględnić
aramejskie podłoże tekstów biblijnych, ponieważ rzymska Palestyna w I wieku
po Chr. była krajem wielojęzycznym, a jednym z tych języków był aramejski.
80

81
82

Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp – przekład z oryginału –
komentarz, Poznań-Warszawa 2005, 232.
Zob. tamże, 232.
Por. A. Boas, Archaeology of the Military Orders. A survey of the urban centres,
rural settlement and castles of the Military Orders in the Latin East (c. 1120-1291),
London 2006, 49.

166

Ks. Piotr OSTAŃSKI

Tym językiem na co dzień mówił Jezus, w tym języku zapisywano krążące wśród
ludzi Jego logiony i tym językiem posługiwały się pierwsze wspólnoty chrześcijańskie83. Nie dziwi więc, że pisarze biblijni mieli zwyczaj zapisywać greckimi
literami zarówno aramejskie słowa pospolite i wyrażenia, jak również nazwy
osobowe i geograficzne.
Przedmiotem niniejszego opracowania były aramejskie toponimy, czyli
geograficzne nazwy własne przekazane w greckim tekście Nowego Testamentu.
Wśród nich znalazło się pięć aramejskich nazw rozpoczynających się od sylaby
Bēth-, która jest grecką transkrypcją aramejskiego słowa bêt, formy status constructus od terminu bayit („dom”). Prefiks ten posiadają następujące toponimy:
Bēthania („dom Chananiasza” lub „dom fig” albo „dom biednych”; Mt 21,17; 26,6;
Mk 11,1.11-12; 14,3; Łk 19,29; 24,50; J 1,28; 11,1.18; 12,1), Bēthabara („dom
brodu”; J 1,28), Bēthphagē („dom niedojrzałych fig”; Mt 21,1; Mk 11,1; Łk 19,29),
Bēthsaida („dom myśliwego” lub „dom rybaka”; Mt 11,21; Mk 6,46; 8,22; Łk 9,10;
10,13; J 1,44; 12,21) i Bēthesda („dom łaski” lub „dom wstydu”; J 5,2).
Cztery pozostałe aramejskie toponimy wiążą się z topografią starożytnej Jerozolimy i męką Jezusa. Są to: Gethsēmani („Tłocznia Oleju”; Mt 26,36
Mk 14,32), Gabbatha („Wyniosłość”, „Wzniesienie”, „Podwyższenie”; J 19,13),
Golgotha („Czaszka”; Mt 27,33; Mk 15,22; J 19,17) oraz Hakeldamach („Pole
Krwi”; Dz 1,19).
Jak wspomniano, w Nowym Testamencie znajduje się wiele pospolitych
słów i wyrażeń aramejskich, a także aramejskich antroponimów. Wymagają
one osobnego opracowania.
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Summary
“A PLACE CALLED GETHSEMANE” (MAT 26:36).
“GETHSEMANE” AND OTHER ARAMAIC GEOGRAPHICAL PROPER NAMES
IN THE GREEK NEW TESTAMENT
Everyone studying the New Testament must take into account its Aramaic background,
which results from a number of factors. First, the Aramaic language was very popular in
Roman Palestine in the first century A.D. Secondly, Aramaic was Jesus’ mother tongue.
Thirdly, Jesus’ teaching was being recorded in Aramaic and as such it went into mass
circulation. Finally, the oldest Church consisted of Aramaic speaking communities. It is
worth remembering that the New Testament authors, when working on the Greek Gospels,
were following their Aramaic language habits, which resulted in aramaisms in the Greek
texts, Aramaic sentence constructions and even Aramaic words rendered by Greek letters.
The aim of this paper is to investigate the Aramaic toponyms, i.e. geographical proper names
existing in the Greek text of the New Testament. Five Aramaic geographical names beginning
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with the syllable bēth- (“house of...”): Bēthania, Bēthabara, Bēthphagē, Bēthsaida and
Bēthesda were analysed alongside with four Aramaic names connected with Jesus’ Passion:
Gethsēmani, Gabbatha, Golgotha and Hakeldamach. Aramaic toponyms recorded in the
Greek script are yet another clever device helping to identify the text of the Gospel in the
multilingual environment of Roman Palestine in the first century A.D. thus increasing its
reliability for a reader. Apart from Aramaic toponyms in the Gospels, there are also many
Aramaic anthroponyms (personal proper names), common words and phrases. These will
require futher research.

Key words: Aramaic, the Greek New Testament, toponyms.
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Formacja duchowa świeckich
w Szkole Katechistów Archidiecezji Poznańskiej
Podstawowym skutkiem przyjęcia sakramentu chrztu jest udział ochrzczonego w posłannictwie Chrystusa: kapłańskim, prorockim i królewskim. Pełnienie
tego posłannictwa stanowi zasadniczy wymiar duchowości chrzcielnej i wytycza
życiową drogę chrześcijanina. Każdy ochrzczony powinien dzień po dniu umierać
dla siebie, żeby bardziej żyć dla Boga, umierać dla grzechu, żeby móc żyć dla łaski,
a powyższe ma się wypełniać właśnie poprzez pełnienie kapłańskiej, prorockiej
i królewskiej misji Chrystusa1. Najpełniejszym wzorem udziału ochrzczonych
w prorockiej funkcji Chrystusa, tak zresztą jak i w kapłańskiej oraz królewskiej,
jest sam Zbawiciel, a konkretnie sposób pełnienia przez Niego proroczego posłannictwa. Unia hipostatyczna sprawia, że Chrystus jako Bóg-Człowiek przez
swoje człowieczeństwo odsłania to, co jest boskie, i w tenże sposób staje się
szczególnym wzorem pełnienia misji prorockiej2. Najogólniej mówiąc, udział
ochrzczonych w prorockim posłannictwie Chrystusa zobowiązuje ich po pierwsze
do dawania świadectwa o Chrystusie przez życie wiarą i miłością, po drugie do
przyjmowania charyzmatów i posługiwania się nimi, po trzecie do angażowania
się w ewangelizacyjną i misyjną działalność Kościoła. Świadczenie o Chrystusie
nie powinno ograniczać się jedynie do odpowiedniej postawy i świadectwa życia,
ale powinno być czynnym włączeniem się w ewangelizację3.
1
2

3

Por. D. von Hildebrand, Transformation in Christ, San Francisco 2001, 5.
Por. H. Wejman, Komplementarność duchowości stanów życia w Kościele, Poznań
2002, 87-90.
Ewangelizacja jest procesem wielowarstwowym, na który składają się następujące
elementy: odnowa ludzkości, dawanie świadectwa, wejście we wspólnotę, otwarte przepowiadanie, duchowe przylgnięcie, przyjęcie znaków, dzieła apostolskie. Jej celem jest
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Realizacja funkcji prorockiej Chrystusa przez świeckich dokonuje się w świecie i poprzez zajmowanie się jego sprawami. Udział w prorockim urzędzie Chrystusa zobowiązuje świeckich katolików do głoszenia słowem i czynem Ewangelii
oraz demaskowania wszelkich przejawów zła4. Powinni oni starać się o to, aby
„nowość i moc Ewangelii jaśniała w ich życiu codziennym, rodzinnym i społecznym, oraz cierpliwie i odważnie, pośród sprzeczności współczesnych czasów,
dawać wyraz nadziei na przyszłą chwałę”5. Powinni także świadczyć o tym, że
wiara daje pełną odpowiedź na problemy i nadzieje człowieka. Ważne jest, aby
nie było rozdźwięku pomiędzy Ewangelią a ich codziennym życiem6. Pełnienie
prorockiej misji Chrystusa przez świeckich „nie polega tylko na samym świadectwie życia. Prawdziwy apostoł szuka okazji głoszenia Chrystusa również
słowem, bądź to niewierzącym... bądź wierzącym”7.
Jak zauważył papież Franciszek, „pierwszą motywacją do ewangelizacji
jest miłość Jezusa, jaką przyjęliśmy, doświadczenie bycia zbawionym przez
Niego, skłaniające nas, by Go jeszcze bardziej kochać”8. Prawdziwa miłość
odczuwa potrzebę mówienia o ukochanej osobie i starania się, aby inni ją poznali. Trwanie na modlitwie jest zdaniem Franciszka drogą, która prowadzi do
fascynacji Chrystusem: „Musimy błagać codziennie o Jego łaskę, aby otworzyła
nasze oziębłe serce i dokonała wstrząsu w naszym letnim i powierzchownym
życiu. Stojąc przed Nim z otwartym sercem, pozwalając, by On na nas spojrzał,
rozpoznajmy to spojrzenie miłości, które odkrył Natanael, kiedy Jezus stanął
i powiedział: «Widziałem cię, (…) gdy byłeś pod figowcem» (J 1,48). Jak słodko
jest stać przed Ukrzyżowanym lub na kolanach przed Najświętszym Sakramentem i być po prostu przed Jego oczyma! Jakże dobrze jest pozwolić, by On
powrócił, i dotknął naszej egzystencji i posłał nas, byśmy głosili Jego nowe życie!
(…) Najlepszą motywacją, by postanowić głosić Ewangelię, jest jej kontemplowanie z miłością, zatrzymanie się na jej kartach i czytanie jej z sercem. Jeśli do

4
5

6
7

8

wewnętrzna przemiana człowieka. Nowa ewangelizacja urzeczywistnia się zasadniczo
w trzech obszarach: duszpasterstwie zwyczajnym, w środowisku osób ochrzczonych
nieżyjących zgodnie z wymaganiami sakramentu chrztu oraz wobec tych, którzy nie
znają Chrystusa lub Go zawsze odrzucali. Por. Franciszek, Evangelii gaudium, 14,
Rzym 2013 (dalej: EG), a także W. Seremak, Ewangelizacja, w: M. Chmielewski (red.),
Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków 2002, 260-263.
Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, 225; 227, Poznań 1984 (dalej: KPK).
Jan Paweł II, Christifideles laici, 14, Adhortacja apostolska po Synodzie Biskupów
o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze
Watykańskim II, Rzym, 30.12.1988 (dalej: Chl).
Por. Chl 34.
KKK 905. Por. Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem”, 6, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.
EG 264.
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niej podchodzimy w ten sposób, to zadziwia nas jej piękno, za każdym razem
ponownie nas ono fascynuje. Dlatego tak ważny jest powrót do ducha kontemplatywnego, pozwalającego nam odkrywać codziennie, że przechowujemy dobro,
które nas humanizuje, pomaga prowadzić nowe życie. Nie mamy nic lepszego
do przekazywania innym”9.
Szkoła Katechistów Archidiecezji Poznańskiej istnieje od 15 maja 2010
roku. Jej celem jest przygotowanie osób świeckich do pełnienia posługi katechisty, czyli do prowadzenia różnego rodzaju katechez dla dorosłych w parafiach.
Terminy „katechista” oraz „katecheta” mają wspólny źródłosłów, wywodzący
się od greckiego słowa katēchēsis, katēchéō, co oznacza „wołać”, „nawoływać”.
Katecheta, najogólniej mówiąc, to osoba, która po ukończeniu studiów magisterskich z teologii ma prawo, po otrzymaniu misji kanonicznej od biskupa
miejsca, do nauki religii w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych, a katechista to osoba przygotowana do głoszenia Ewangelii osobom dorosłym w swojej
wspólnocie parafialnej, która w Szkole Katechistów przeszła formację i także
otrzymała misję kanoniczną10. Szkoła Katechistów, korzystając z gościnności
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ma swoją siedzibę w budynku A Wydziału Teologicznego. Uczestnikami Szkoły
Katechistów są osoby dojrzałe w wierze i posiadające predyspozycje do prowadzenia spotkań z dorosłymi. Do Szkoły są one kierowane przez swoich księży
proboszczów, a o ich przyjęciu w poczet studentów decyduje dyrektor Szkoły.
W niniejszym przedłożeniu zostanie przedstawiona podstawowa formacja duchowa katechistów prowadzona przez Szkołę, która przygotowuje ich do otrzymania
misji kanonicznej, upoważniającej do głoszenia katechez dla dorosłych, a także
formacja duchowa permanentna, która stanowi jeden z warunków uzyskania
przedłużenia tejże misji na kolejny rok. Całość prezentowanego zagadnienia
została podzielona na kilka części: pierwsza z nich, posiadająca charakter
wstępny, prezentuje cele ogólnej formacji kandydatów na katechistów i samych
katechistów oraz jej strukturę, a następne części opisują szczegółowo duchową
formację i uzasadnienie poszczególnych jej elementów. Ostatnia część została
poświęcona formacji duchowej permanentnej, a podsumowanie całości zamieszczono w zakończeniu. Tekstami źródłowymi poddanymi analizie są dokumenty
9
10

Tamże.
W niniejszym artykule autor w znaczący sposób skorzystał ze swojego wcześniejszego opracowania pt. Formacja w szkole katechistów archidiecezji poznańskiej,
w: Benignus est enim Spiritus Sapientiae. Opuscula Bogdano Poniży Septuagenario
Dedicata, Poznań 2015, 199-208. Zob. także A. Wieradzka, Szkoła Katechistów jako
odpowiedź na wezwanie synodu Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, w: J. Hadryś
(red.), Zawsze z Tobą. Księga pamiątkowa ofiarowana biskupowi Zdzisławowi Fortuniakowi na pięćdziesięciolecie kapłaństwa, Poznań 2012, 201-208.

172

Jacek HADRYŚ

oraz materiały dotyczące katechezy dorosłych w archidiecezji poznańskiej oraz
Szkoły Katechistów, większość z nich to materiały do użytku wewnętrznego,
przechowywane w archiwum Szkoły Katechistów.
		
Cele i formy formacji katechistów
Podstawowym celem formacji proponowanej przez Szkołę Katechistów jest
przygotowanie przyjętych do niej kandydatów na katechistów do prowadzenia
różnych form katechezy dorosłych w parafiach, a w dalszej kolejności towarzyszenie im po ukończeniu Szkoły podczas pełnienia posługi katechisty11. Formacja
podstawowa, czyli prowadzona dla osób nowych, przyjętych do Szkoły Katechistów, tzw. kandydatów na katechistów, trwa niespełna półtora roku: rozpoczyna
się na przełomie września i października, a kończy otrzymaniem w połowie
grudnia roku następnego misji kanonicznej upoważniającej do głoszenia przez
okres jednego roku katechezy dla dorosłych na terenie archidiecezji poznańskiej.
Kandydaci na katechistów otrzymują w Szkole Katechistów przygotowanie
teoretyczne oraz praktyczne do głoszenia katechez dla dorosłych. Całe przygotowanie teoretyczne oraz część przygotowania praktycznego mają miejsce podczas
piętnastu sobotnich zjazdów formacyjnych. Dwanaście z nich jest zaplanowanych
w okresie od przełomu września i października do końca czerwca roku następnego, a trzy kolejne odbywają się jesienią. Podczas każdego zjazdu kandydaci
na katechistów uczestniczą w Eucharystii sprawowanej w kaplicy Wydziału
Teologicznego, podczas której zostaje wygłoszona półgodzinna konferencja,
wpisująca się w program duchowej formacji prowadzonej przez Szkołę. Oprócz
tego mają jeszcze cztery godzinne spotkania – są to wykłady albo warsztaty,
w ramach których jest realizowana formacja duchowa, dogmatyczno-moralna,
dogmatyczno-biblijna, pastoralna oraz pedagogiczno-katechetyczna. Kandydaci
na katechistów są dodatkowo zobowiązani do wzięcia udziału w weekendowych
rekolekcjach, które zazwyczaj organizuje się w pierwszej połowie grudnia, a ich
celem jest pogłębienie formacji duchowej oraz wzajemne poznanie się kandydatów, zintegrowanie danego rocznika. Wspomniane rekolekcje stanowią również
okazję do indywidualnych rozmów z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie
Szkoły. Na formację praktyczną, obok warsztatów realizowanych podczas niektórych sobotnich zjazdów, składają się trzy hospitacje katechez dla dorosłych
prowadzonych w parafiach oraz odbycie stażu w rodzimej parafii, który polega
11

Zob. H. Pilarczyk, Katechista – świadek, ewangelizator, formator. Katecheza dorosłych
w kontekście duszpasterstwa rodzin wobec ponowoczesnych tendencji współczesnego
świata, w: A. Pryba (red.), Duszpasterstwo rodzin w teorii i praktyce, Poznań 2015,
234-249.
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na poprowadzeniu dwóch katechez dla dorosłych przy proboszczu lub osobie
przez niego upoważnionej (wikariuszu lub mającej doświadczenie w prowadzeniu spotkań z dorosłymi siostrze zakonnej czy osobie świeckiej). Po ukończeniu
przygotowania teoretycznego i pierwszej części praktycznego (warsztaty, hospitacja katechez) kandydat zgłasza proboszczowi swoją gotowość do włączenia
się w katechizowanie dorosłych i podejmuje wspomniany wcześniej staż. Celem
owego stażu jest pomoc w ukształtowaniu praktycznych umiejętności prowadzenia katechez dla dorosłych oraz stwierdzenie zdatności kandydata do podjęcia
się tegoż zadania. Na koniec, po uznaniu odpowiednich uzdolnień i kompetencji
stażysty – jego proboszcz zwraca się do Kurii Metropolitalnej o przyznanie misji
kanonicznej do prowadzenia katechez dla dorosłych. Misja kanoniczna udzielana
jest na okres jednego roku. Na prośbę proboszcza może być corocznie przedłużana,
jednakże warunkiem jej prolongaty jest uczestnictwo katechisty w stałej formacji, którą organizuje i prowadzi Szkoła Katechistów. Formacja stała obejmuje
wymiary: duchowy, intelektualny, pastoralny i pedagogiczno-katechetyczny.
Spotkania formacyjne odbywają się dwa razy w ciągu roku w soboty, a składają
się na nie, analogicznie jak w formacji podstawowej – Eucharystia sprawowana
w kaplicy Wydziału Teologicznego z półgodzinną katechezą oraz cztery godzinne
spotkania o charakterze wykładowym czy warsztatowym. Stała formacja duchowa zakłada coroczny udział w rekolekcjach, z tym że przynajmniej raz na dwa
lata powinny to być rekolekcje organizowane przez Szkołę Katechistów: co drugi
rok obowiązek ten może być spełniony także przez udział w innych rekolekcjach
zamkniętych, np. dla członków różnych zrzeszeń chrześcijańskich12.
		Podstawowa formacja duchowa
Na podstawową formację duchową kandydatów na katechistów składa się
pięć godzin wykładów, jedenaście półgodzinnych konferencji wygłaszanych podczas Eucharystii oraz konferencje ascetyczne i praktyki duchowe, podejmowane
podczas weekendowych rekolekcji. Jej głównym celem nie jest zdobycie informacji
dotyczących życia duchowego (to jest cel drugorzędny), ale przede wszystkim
pomoc w pogłębieniu osobistej więzi z Chrystusem i nabyciu postawy gorliwości
chrześcijańskiej. W Szkole Katechistów chodzi głównie o to, aby jej absolwenci
byli rzeczywistymi świadkami wiary, którzy z pasją będą głosili katechezy ludziom dorosłym, dzieląc się z nimi swoim osobistym doświadczeniem duchowym.
Kandydaci na katechistów otrzymują pod względem intelektualnym podstawy
dotyczące chrześcijańskiego życia duchowego, które mają służyć zarówno ich
12

Por. tamże, 236-238.
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osobistemu uświęceniu, jak i wspieraniu w drodze do komunii z Chrystusem
tych, do których zostaną posłani. Problematyka życia duchowego przekazywana
jest w następujących blokach tematycznych: zagadnienia wstępne dotyczące
chrześcijańskiej duchowości; różne ujęcia pełni chrześcijańskiego życia; postęp
duchowy i jego etapy; gorliwość i letniość w życiu duchowym; dojrzałość i niedojrzałość duchowa; duchowość chrzcielna, duchowość Eucharystii oraz sakramentu
pokuty i pojednania; duchowość poszczególnych stanów w Kościele; chrześcijańska asceza; wierność natchnieniom Ducha Świętego (rozeznawanie duchowe);
modlitwa – jej natura, konieczność, rodzaje, trudności i ich przezwyciężanie.
Pierwsze tematy podejmowane w ramach duchowej formacji z konieczności
dotyczą podstawowych problemów i kwestii związanych z chrześcijańskim życiem
duchowym, gdyż zdecydowana większość kandydatów na katechistów posiada
jedynie świadectwo z religii, na poziomie szkoły ponadpodstawowej, a tylko
pojedyncze osoby ukończyły studia teologiczne. Zagadnienia wprowadzające
w rzeczywistość chrześcijańskiego życia duchowego dotyczą zarówno wspólnoty
życia człowieka z Bogiem, wyjaśnienia takich pojęć jak: duchowość, życie duchowe, doświadczenie duchowe czy doświadczenie mistyczne, jak również samej
teologii duchowości i jej źródeł. Propozycja stanowi minimum niezbędne do poprowadzenia dalszej formacji duchowej w sposób wszechstronny i kompetentny.
Po zaznajomieniu się z podstawowymi kwestiami dotyczącymi chrześcijańskiego życia duchowego i teologii duchowości – kandydatom na katechistów zostają
zaprezentowane różne ujęcia pełni chrześcijańskiego życia, takie jak świętość,
doskonałość chrześcijańska, zjednoczenie czy komunia z Bogiem13. Jest to niezbędne, ponieważ z jednej strony pozwala lepiej zrozumieć charakter i specyfikę
chrześcijańskiego życia duchowego, a z drugiej będzie przydatne w pełnieniu posługi katechisty, ponieważ różnym osobom mogą być bardziej lub mniej pomocne
poszczególne perspektywy pełni życia chrześcijańskiego, stąd ważna jest znajomość
przynajmniej kilku najbardziej podstawowych spośród nich. Szczegółowo analizuje
się pojęcie chrześcijańskiej świętości, różne jej wymiary, zwłaszcza teologalny
i moralny, a także zagadnienie świętości Kościoła, w tym problem pojawiających
się zgorszeń. Wyjątkowy akcent położony jest na temat naśladowania Chrystusa
i upodobnienia się do Niego, gdyż cały sens bycia chrześcijaninem można sprowadzić właśnie do naśladowania Pana Jezusa i przemiany w Niego.
Dynamika chrześcijańskiego życia duchowego to kolejna kwestia omawiana
w ramach zajęć z formacji duchowej. Obejmuje ona: początek życia nadprzyrodzonego, postęp duchowy i jego poszczególne etapy, klimat rozwoju duchowego
13

Por. J. Hadryś, Różne ujęcia pełni życia chrześcijańskiego, w: tenże (red.), Zawsze
z Tobą. Księga pamiątkowa ofiarowana biskupowi Zdzisławowi Fortuniakowi na
pięćdziesięciolecie kapłaństwa, Poznań 2012, 243-247.
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i jego uwarunkowania, problematykę związaną z dojrzałością bądź niedojrzałością
duchową14. Kandydaci na katechistów zapoznają się z zagadnieniem otrzymania
udziału w życiu Bożym na chrzcie oraz przejęcia za nie osobistej odpowiedzialności
(tzw. świadomego udziału w życiu Bożym), wykłada się im podstawy o rzeczywistości nawrócenia, o samej naturze procesu uświęcenia oraz jego wymogach
i uwarunkowaniach. Poznają klasyczny i współczesny podział rozwoju duchowego na etapy, a także specyfikę każdego z tych etapów. Dokładnie omawiany
i analizowany jest klimat procesu uświęcania, a więc: gorliwość chrześcijańska
i jej uwarunkowania, jak również kwestia oziębłości duchowej, jej przyczyny, objawy, skutki oraz sposoby przezwyciężania. Jest to istotne, bo dotyczy zwłaszcza
chrześcijan wierzących i praktykujących, a jednak nie zawsze rozwijających się
duchowo. Wydaje się, że zrozumienie tego zagadnienia jest ważkie dla życia duchowego samych kandydatów na katechistów, gdyż spotyka się na ogół z ich strony
z dużym zainteresowaniem. Nie mniejsze znaczenie dla życia duchowego posiada
definicja chrześcijańskiej dojrzałości i diagnoza postaw, które są oznaką duchowej
niedojrzałości – znajomość tej problematyki pozwala uchronić się od ewentualnej
iluzji w życiu duchowym, która dla rozwoju duchowego stanowi duże zagrożenie.
Następnym w kolejności omawianym tematem jest duchowość sakramentalna,
a w niej, oprócz podstawowych informacji dotyczących sakramentów, szczegółowo
zostaje przedstawiona duchowość chrztu, Eucharystii oraz pokuty i pojednania.
Podstawowe informacje dotyczące sakramentów koncentrują się na ich opisaniu
oraz kształtowaniu odpowiedzialności za owocne z nich korzystanie. Chrzest zapoczątkowuje życie Boże i wyznacza całą drogę duchową ochrzczonego, a jednocześnie
wynikają z niego konkretne zobowiązania, które winny być podejmowane przez
całe życie. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej tego sakramentu oraz konsekwencji wynikających z jego przyjęcia, wydaje się być konieczne tym bardziej, że
jedną z głównych form głoszenia katechezy dla dorosłych stanowi ta, skierowana
ku rodzicom i chrzestnym przed chrztem dziecka. Eucharystia i pokuta są wpisane
w proces uświęcenia nie jednorazowo, ale wielokrotnie. Każdy ochrzczony, który
przeszedł proces personalizacji życia duchowego, odkrywa w tych sakramentach
wyjątkowo obfite źródło wzrostu ducha. Zwrócenie uwagi na warunki owocnego
z nich korzystania jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju duchowego.
Zaznajamia się kandydatów na katechistów z duchowością poszczególnych
stanów w Kościele po to, aby mogli zrozumieć specyfikę chrześcijańskiego życia
duchowego oraz jego uwarunkowanie związane z konkretnym, otrzymanym od
Boga powołaniem. Ze względu na ograniczone możliwości czasowe, zagadnienia
te prezentuje się jedynie w zarysie, krótko zostają przedstawione duchowości
14

Por. tenże, ABC… życia duchowego, Poznań 2009, 11-41.
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laikatu, kapłańska, zakonna oraz życie konsekrowane świeckich. W duchowości laikatu osobno omawiana jest duchowość życia małżeńsko-rodzinnego oraz
zagadnienie życia duchowego osób pozostających w związkach niesakramentalnych. W poszczególnych stanach życia zwraca się także uwagę na realizowanie
udziału w potrójnej misji Chrystusa, czyli w Jego kapłańskim, prorockim i królewskim posłannictwie.
Asceza, a szczególnie chrześcijańskie umartwienie, to kolejny temat poruszany podczas spotkań formacyjnych. Kwestia ascezy jest niezwykle istotna,
gdyż stanowi ona, obok sakramentów i modlitwy, szczególny środek uświęcenia. Podczas wykładu na ten temat analizuje się specyfikę chrześcijańskiego
umartwienia, podając jego teologiczne podstawy, wyjaśniając różne aspekty
i uzasadniając jego niezbędność w całości procesu uświęcenia. Akcentowane jest
znaczenie umartwienia zwyczajnego, podejmowanego w codzienności, a związanego z różnorodnymi życiowymi niedogodnościami.
Wierność natchnieniom Ducha Świętego, czyli zagadnienie rozeznawania
duchowego, to następny ważny temat przedstawiany kandydatom na katechistów
i wzbudzający wśród nich ogromne zainteresowanie. Rozeznawanie działania duchów: dobrego, złego i ludzkiego – jest jednym z najbardziej fundamentalnych problemów w teologii duchowości, gdyż niezwykle istotną sprawą w drodze do komunii
z Bogiem jest rozpoznanie pochodzenia natchnień i wszelakich innych impulsów
oddziałujących na człowieka15. Kryteria pozwalające odróżnić dzieła ducha Bożego
od działania ducha ludzkiego bądź nieprzyjaciela rodzaju ludzkiego – są objaśnione
dosyć szczegółowo, z częstym nawiązaniem do nauczania św. Ignacego Loyoli.
Modlitwa, jej natura, konieczność, rodzaje, trudności i ich przezwyciężanie
to kwestia tak istotna dla rozwoju duchowego, iż stanowi pod względem czasowym najobszerniejszą część całej formacji duchowej, prowadzonej w Szkole
Katechistów, a dodatkowo podejmuje się ją podczas weekendowych rekolekcji16.
Rzeczywistość modlitwy jest bowiem, z jednej strony, codziennością w życiu
chrześcijanina prowadzącego odpowiedzialne życie duchowe, z drugiej zaś – budzi
niejednokrotnie zniechęcenie, rodzi pytania kwestionujące jej sens, w obliczu
przeżywanych podczas niej trudności lub poczucia niewysłuchania przedstawianych Bogu próśb. Poprzez udział w Eucharystii w czasie sobotnich zjazdów oraz
uczestnictwo w rekolekcjach formacja do modlitwy nie jest czysto teoretyczna
i intelektualna, ale ma konkretny wymiar praktyczny.
Jak łatwo zauważyć, po zestawieniu liczby godzin przeznaczonych na formację duchową z ilością problemów poruszanych w jej ramach, wiele wątków z ko15
16

Por. J. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2003, 191-239.333-358.
Por. J. Hadryś, Aby lepiej modlić się, Poznań 2015.
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nieczności prezentuje się jedynie w zarysie, niekiedy z podaniem lektury, która
może posłużyć do poszerzenia wiadomości na dany temat. Także po ukończeniu
Szkoły Katechistów, uczestnicząc w formacji permanentnej dla absolwentów,
katechiści pogłębiają studia nad duchowością chrześcijańską.
		Formacja duchowa stała
Nieustanna troska o formację należy do szczególnych obowiązków katechisty, który otrzymał na okres jednego roku misję, upoważniającą do pełnienia tej
posługi na terenie archidiecezji poznańskiej. Po pierwsze, dlatego że katechista
w swojej posłudze występuje w podwójnej roli katechisty i katechizowanego, gdyż
zgodnie z definicją katechezy, podaną przez św. Jana Pawła II, jest ona spotkaniem
w wierze nauczających i nauczanych17. Zarówno katechista, jak i katechizowany
zatem mają sobie wzajemnie wiele do zaoferowania i przekazania w wymiarze
wiary oraz osobistego świadectwa. Innym przyczynkiem, wskazującym na konieczność udziału w stałej formacji jest potrzeba ciągłego uzupełniania wiedzy
oraz doskonalenia swoich umiejętności w pełnieniu zadań katechisty, gdyż jak
już wcześniej wspomniano, liczba godzin przeznaczonych na formację kandydatów na katechistów podczas ich uczęszczania do Szkoły Katechistów jest bardzo
ograniczona i wiele tematów z tego względu nie podejmuje się albo porusza się
jedynie w zarysie. Ważnym argumentem uczestnictwa w stałej formacji jest również zmieniająca się nieustannie sytuacja katechizowanych, co sprawia, że wciąż
pojawiają się nowe problemy i wyzwania dla osób pełniących posługę katechisty.
Formacja stała obejmuje wymiary: duchowy, intelektualny, pastoralny
i pedagogiczno-katechetyczny. Realizuje się ją dwa razy w ciągu roku podczas
sobotnich spotkań formacyjnych, a także poprzez coroczny udział w rekolekcjach,
w tym przynajmniej raz na dwa lata organizowanych przez Szkołę Katechistów. Formacja duchowa dokonuje się szczególnie na rekolekcjach oraz poprzez
katechezy wygłaszane podczas sobotnich zjazdów na Eucharystii, jak również
w trakcie jednego z wykładów jej poświęconego. W ramach formacji duchowej
podejmuje się wątki, na które zabrakło czasu podczas spotkań w ramach formacji podstawowej, a pogłębiane są te, które podano jedynie w zarysie, a także te,
które współbrzmią z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce w danym
roku duszpasterskim. W ten sposób stała formacja duchowa nie ogranicza się
jedynie do poszerzania wiedzy na tematy związane z chrześcijańskim życiem
duchowym, ale przede wszystkim służy wzrostowi życia duchowego katechistów.

17

Por. Jan Paweł II, Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, Citta del Vaticano 1987, 13.
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		Podsumowanie
Analiza materiałów związanych z katechezą dla dorosłych oraz ze Szkołą
Katechistów Archidiecezji Poznańskiej upoważnia do wyciągnięcia następujących
wniosków dotyczących formacji w ogólności oraz szczególnie formacji duchowej:
1. Do głównych zadań i celów Szkoły Katechistów należy pogłębianie wiary
kandydatów na katechistów oraz absolwentów Szkoły oraz przygotowanie
ich do prowadzenia katechez dla dorosłych w parafiach.
2. Formacja prowadzona przez Szkołę Katechistów ma wielostronny charakter
i obejmuje następujące wymiary: dogmatyczny, a w szczególności moralny
i biblijny, pastoralny, pedagogiczno-katechetyczny oraz duchowy. Formacja
duchowa stanowi rdzeń całej formacji i nadaje sens posłudze katechisty.
3. Całość działań formacyjnych zasadza się na tzw. formacji podstawowej oraz
stałej, czyli permanentnej. Pierwsza z nich jest skierowana do kandydatów
na katechistów i trwa niespełna półtora roku, a druga dotyczy katechistów,
czyli absolwentów Szkoły Katechistów, dla których stanowi jeden z warunków przedłużenia misji kanonicznej na kolejny rok. Zarówno w formacji
podstawowej, jak i w stałej, poczesne miejsce zajmuje formacja duchowa.
4. Na formację kandydatów na katechistów i samych katechistów składają się
elementy stałe, które są niezmienne oraz bieżące, modyfikowane każdego
roku i dostosowane do aktualnych potrzeb adresatów. Powyższe dotyczy
wszystkich rodzajów formacji, także formacji duchowej, wskazując na powiązanie tego, co konieczne i stałe z otwartością na to, co nowe i nieprzewidywalne.
5. Zajęcia formacyjne przybierają postać rekolekcji, praktyk duchowych i modlitewnych, wykładów, warsztatów, ćwiczeń, spotkań z zaproszonymi gośćmi – i są prowadzone w urozmaicony i interesujący sposób (również
w ramach formacji duchowej).
6. Formacja realizowana przez Szkołę Katechistów wpisuje się w wezwania
Kościoła dotyczące katechezy dorosłych w dwojaki sposób: kandydaci na
katechistów oraz sami katechiści wynoszą z niej korzyść dla samych siebie,
a jednocześnie tak ukształtowani – poprzez swoją posługę w parafiach –
kontynuują działania ewangelizacyjne wobec tych, do których są posłani.
7. Zagadnienia podejmowane w ramach formacji duchowej poddają analizie
najważniejsze aspekty chrześcijańskiego życia duchowego, zarówno jego
istotę, jak i uwarunkowania. Podstawowym celem duchowej formacji jest
jednak pomoc w rozwinięciu i pogłębieniu osobistej więzi z Chrystusem
kandydata na katechistę oraz katechisty.
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Papież Franciszek stwierdził, że „ewangelizatorzy z Duchem to ewangelizatorzy, którzy się modlą i pracują. Z punktu widzenia ewangelizacji nie są
potrzebne ani propozycje mistyczne bez mocnego zaangażowania społecznego
i misyjnego, ani też mowy czy działania społeczne i duszpasterskie bez duchowości przemieniającej serce. (…) Trzeba zawsze dbać o wewnętrzną przestrzeń,
nadającą sens chrześcijańskiemu zaangażowaniu i aktywności. Bez dłuższych
chwil adoracji, modlitewnego spotkania ze Słowem, zadania łatwo pozbawione
zostają sensu, my zaś czujemy się osłabieni z powodu zmęczenia i trudności,
a zapał gaśnie. Kościół nie może się obyć bez oddychania płucami modlitwy
i cieszę się bardzo, że we wszystkich instytucjach kościelnych mnożą się grupy
modlitwy, wstawiennictwa, modlitewnego czytania Słowa, nieustającej adoracji Eucharystii”18. W świetle niniejszego przedłożenia wydaje się, że Szkoła
Katechistów, poprzez formację duchową, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
Kościoła związanym nie tylko z katechezą dorosłych, ale i z odpowiedzialnym
przygotowaniem się do jej podjęcia.
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Summary
SPIRITUAL FORMATION OF THE LAY
AT THE SCHOOL OF CATECHISTS OF THE ARCHDIOCESE OF POZNAN
This article describes the spiritual formation of lay catechists provided by the School
of Catechists of the Archdiocese of Poznan. The research conducted has entitled the author
to the following statements: the formation in question has a versatile character and includes
a spiritual, dogmatic (moral and biblical in particular ), pastoral as well as pedagogical and
catechetical dimension; all the activities are divided into the so-called basic formation and
permanent formation – the former is meant for candidates for catechists and lasts for less
than a year and a half, and the latter concerns catechists themselves: the participation in it is
one of the conditions for prolonging the canonical mission by another year. The formation
including its spiritual aspect consists of permanent, unvarying elements as well as current
issues, changing each year and adapted to the actual needs of the recipients. Formation classes
assume various forms: retreats, spiritual practices and prayers, lectures, workshops, classes
and meetings with special guests. The formation provided by the School of Catechists fits
in two respects into the call of the Church regarding the catechesis of adults: candidates for
catechists and catechists themselves use the formation for their own spiritual benefit, and,
at the same time prepared and shaped through their ministries in the parishes, help those
to whom they are sent. The problems undertaken in the framework of spiritual formation
involve important issues related to Christian spiritual life in terms of its substance, conditions
and the most important aspects. However, the most important goal of spiritual formation is
to help one develop and deepen one’s personal relationship with Christ.

Key words: School of Catechists, the Archdiocese of Poznan, spiritual formation, catechesis
of adults.
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Eucharystia sakramentem królestwa Bożego.
Wybrane wątki z teologii eucharystycznej
Aleksandra Schmemanna

Katechizm Kościoła Katolickiego za konstytucją dogmatyczną Lumen Gentium przypomina, że Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia
chrześcijańskiego”1. Dodaje jednocześnie, że Święta Liturgia jest „streszczeniem
i podsumowaniem całej naszej wiary”2. Kult Najświętszej Ofiary stanowi ośrodek
życia Kościoła, który realizuje się w Eucharystii, a zarazem wokół tego „sakramentu sakramentów”3 koncentruje całą swoją działalność zbawczą4. Prawda
ta dotyczy w równym stopniu zarówno Kościoła katolickiego, jak i Kościoła
prawosławnego. Jak podkreśla Henryk Paprocki w swojej unikatowej pracy
Misterium Eucharystii, która poświęcona została genetycznej interpretacji
liturgii bizantyjskiej, tym, co wyróżnia duchowość prawosławia, jest jej charakter liturgiczny5. W rozumieniu teologii prawosławnej cała natura uczestniczy
w kosmicznej liturgii, w której każde stworzenie spełnia sobie właściwą funkcję,
chwaląc Stwórcę swoim istnieniem. Tylko człowiek został powołany, aby jako
osoba rozumna i wolna, król oraz kapłan całego stworzenia w jego imieniu, a za-

1
2
3
4

5

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, 1324 (dalej: KKK).
KKK, 1327.
KKK, 1330.
Por. Z. Kiernikowski, Eucharystia i jedność, Częstochowa 2000, 5-12; H. Paprocki,
Wieczerza mistyczna. Anafory eucharystyczne chrześcijańskiego Wschodu, Warszawa
1988, 5-6.
Por. H. Paprocki, Misterium Eucharystii. Interpretacja genetyczna liturgii bizantyjskiej, Kraków 2010, 7.
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razem swoim własnym, składał Bogu ofiarę chwały i uwielbienia6. Szczególne
miejsce w tej kosmicznej liturgii zajmuje Eucharystia. Cały świat stworzony
został uświęcony przez misterium paschalne Jezusa Chrystusa. „Był to czas,
gdy Przedwieczny objawił się światu, uświęcając cały kosmos. Święty jest też
czas Eucharystii, kiedy Chrystus powraca w eucharystycznej paruzji i niebo
staje się fizycznie obecne w miejscu, gdzie sprawowana jest pamiątka Pana
(por. 1 Kor 11,24). (...) Liturgia rozpoczyna się słowami Błogosławione królestwo
Ojca i Syna, i Ducha Świętego, co oznacza, że eschatologiczne królestwo Boże
staje się aktualne teraz, w naszym życiu, że każdorazowa Eucharystia jest
antycypacją radości życia wiecznego i tylko ten zrozumie Kościół, kto rozumie
liturgię. Kościół jest bowiem drabiną pomiędzy niebem a ziemią, po której Bóg
zstępuje na ziemię, a ludzie wchodzą do nieba”7.
Zrozumieć, czym jest Kościół, może jedynie ten, kto uczestniczy w eucharystycznym misterium, podejmując Chrystusowe zaproszenie: „Przyjdź i zobacz”
(J 1,46). Chrześcijanin jest człowiekiem oczekującym w nadziei na dar życia
wiecznego, na nowość królestwa Bożego. Ono przychodzi ze Zmartwychwstałym, w osobie wcielonego Syna, który jest obecny i działa w Świętej Liturgii.
Eucharystia jest zbawczym wydarzeniem, posiadającym charakter pewnej
„dramatyzacji”8, w którym spotykają się elementy symboliczne i mistyczne. Jest
„akcją lub aktem par excellence”9, dramatem, misterium, które rozgrywa się na
sakralnej scenie prawosławnej świątyni i angażuje swoją akcją zgromadzenie
wiernych. „Kiedy otwiera się Królewska Brama, królestwo Boże jest już pośrodku
nas. Niebo zstępuje i człowiek jednoczy się z chórem aniołów, by godnie spotkać
Przychodzącego (...)”10. Eucharystia to dla prawosławia misterium przychodzącego królestwa Bożego.
1. Aleksander Schmemann – teolog i duszpasterz
W perspektywie królestwa Bożego spogląda na Najświętszą Ofiarę między
innymi Aleksander Schmemann. Należy on do najważniejszych i najbardziej
wpływowych współczesnych myślicieli prawosławnych, którzy tworzyli na emigracji we Francji oraz w Stanach Zjednoczonych. Urodził się 13 września 1921 r.
6

7
8
9

10

Por. P. Kiejkowski, Zmartwychwstanie Chrystusa a przemiana kosmosu w teologii
Oliviera Clémenta, Studia Gnesnensia 30(2016)219-222.
H. Paprocki, Misterium Eucharystii, 8.
Tamże. Por. P. Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 2003, 259-260.
I.-H. Dalmais, Przedmowa do wydania francuskiego, w: H. Paprocki, Misterium
Eucharystii. Interpretacja genetyczna liturgii bizantyjskiej, Kraków 2010, 5.
P. Evdokimov, Prawosławie, 258.
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w Tallinie w Estonii w rodzinie rosyjskich emigrantów11. Jego dziadek był senatorem, a ojciec oficerem w carskiej Rosji. Gdy był dzieckiem, rodzice przenieśli
się do Paryża. Tu przechodził kolejne etapy swojej edukacji, studiując między
innymi na Paryskim Uniwersytecie oraz Prawosławnym Instytucie Teologicznym św. Sergiusza. Spotkał tam wielu wpływowych rosyjskich emigracyjnych
teologów, choćby wspomnieć Sergiusza Bułgakowa. W 1943 r. poślubił Julianę
Osorguine, a 22 października 1946 r. został wyświęcony na prezbitera rosyjskiego
Kościoła prawosławnego. W latach 1946-1951 wykładał historię Kościoła w Instytucie św. Sergiusza. W 1951 r. wraz z rodziną przeniósł się do Nowego Jorku,
skąd otrzymał propozycję prowadzenia wykładów w tamtejszym Prawosławnym
Seminarium Teologicznym św. Włodzimierza. W 1959 r. obronił w Paryżu pracę
doktorską z zakresu teologii liturgicznej. W 1962 r. został dziekanem Włodzimierskiego seminarium i pełnił tę funkcję aż do swojej śmierci. Wraz z Johnem
Meyendorfem przyczynił się do rozwoju tej uczelni, czyniąc z niej jedną z lepszych
w prawosławnym świecie. Wykładał także na innych amerykańskich uniwersytetach, na przykład Columbia University czy New York University. Był doktorem
honoris causa wielu zagranicznych uniwersytetów. W latach 1962-1965 jako
prawosławny obserwator uczestniczył w obradach II Soboru Watykańskiego.
Aktywnie działał także w strukturach Kościoła ortodoksyjnego. Doprowadził do
przyznania autokefalii prawosławnej Cerkwi w Ameryce. Otrzymał w niej tytuł
protoprezbitera, najwyższy spośród tych, jaki może otrzymać żonaty kapłan.
Wygłaszał homilie w wielu parafiach, a jego głos przez wiele lat można było
usłyszeć w konferencjach nadawanych przez „Radio Wolności” dla sowieckiej
Rosji. W swoich badaniach naukowych koncentrował się zwłaszcza na odkrywaniu i ukazywaniu bogatej tradycji liturgiczno-teologicznej chrześcijańskiego
Wschodu jako ekspresji życia wiary. Był autorem wielu książek i artykułów. Do
najbardziej znanych prac należą: Za życie świata (1970)12, Wielki Post (1969,
uzupełnione w 1974)13 oraz Eucharystia: misterium Kościoła (1984)14. Zmarł na
nowotwór 13 grudnia 1983 r.15.
Eucharystia: misterium Kościoła to ostatnie dzieło tego wybitnego myśliciela,
który ostatnią kropkę w swojej pracy postawił w listopadzie 1983 r., na miesiąc
przed swoją śmiercią. Książka powstawała przez wiele lat. Nie jest klasycz11

12
13
14
15

Por. A. Matreńczyk, Dziedzictwo o. Aleksandra Schmemanna, http://www.przegladprawoslawny.pl/articles.php?id_n=2872&id=8 (dostęp 22.07.2017); https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Schmemann.
A. Schmemann, Za życie świata, Warszawa 1988.
Tenże, Wielki Post, Białystok 2005.
Tenże, Eucharystia: misterium Kościoła, Białystok 1997.
Całą bibliografię jego prac można znaleźć na stronie internetowej dedykowanej
o. Aleksandrowi: http://schmemann.org/.
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nym podręcznikiem teologii liturgicznej ani rozprawą naukową. Stanowi ciąg
rozmyślań poświęconych Eucharystii, będących świadectwem i owocem ponad
trzydziestoletniej pracy tego prawosławnego duchownego jako duszpasterza,
wykładowcy, pisarza. Sam autor przyznaje, że Święta Liturgia stanowiła centrum jego chrześcijańskiego i kapłańskiego życia. Pytanie o jej miejsce w Kościele
inspirowało go od młodości. Była ona źródłem radości, ale także pełnego smutku
przekonania, że współczesny kryzys chrześcijaństwa w istotny sposób związany
jest z kryzysem eucharystycznym. Zarazem wierzył, że możliwe odrodzenie przyjdzie nie skądinąd, ale właśnie z tego niewyczerpanego skarbca życia i świętości.
„Tak, wierzę, że właśnie tutaj, w tej najświętszej świętości Kościoła, bije źródło
upragnionego odrodzenia, w tym wstępowaniu Kościoła do Stołu Pańskiego
w Jego królestwie”16. Aby to uczynić bardziej możliwym, potrzeba między innymi
zrozumienia tego wielkiego misterium. Taki też cel przyświecał autorowi, gdy
pisał swoje liturgiczno-teologiczne rozważania. W niniejszym tekście ukażemy
dwa wybrane wątki z jego teologii eucharystycznej. Po pierwsze, w Eucharystii
urzeczywistnia się Kościół jako zgromadzenie zwołane przez Zmartwychwstałego
Pana. Po drugie, Święta Liturgia jest misterium królestwa Bożego.
2. Eucharystia zgromadzeniem Zmartwychwstałego
Aleksander Schmemann miał niezwykłą zdolność ukazywania najważniejszych tajemnic chrześcijaństwa w prosty, a zarazem egzystencjalny sposób17.
W naszym, naznaczonym grzechem, świecie wciąż dokonuje się pascha Wcielonego Słowa. Jezus Chrystus został i wciąż na nowo jest odrzucany i zabijany
przez świat. „I w tym zabójstwie umarł sam, gdyż stracił ostatnią szansę stania
się tym, czym stworzył go Bóg – Rajem. I chociaż ludzie w dalszym ciągu «wierzą
w postęp», możność nieskończonego ulepszenia świata, różne «wielkie budowy»,
odrzucenie Chrystusa przez świat oznaczało jego koniec”18. I jest to prawda wciąż
aktualna. Niestety, z przekąsem zauważa nasz teolog, niektórym współczesnym
chrześcijanom wydaje się, że wystarczałoby dzisiaj bardziej chcieć lub postarać
się, a nie byłoby ukrzyżowania Pana, zgorszenia Nim i Jego miłością. Chrześci16
17

18

A. Schmemann, Eucharystia, 6.
Trzeba pamiętać, że najważniejsze prace Aleksandra Schmemanna powstawały od
lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych XX wieku, które były okresem odkrywania
wielkiej myśli patrystycznej, wzajemnego otwierania się oraz poznawania Kościołów
katolickiego i prawosławnego, a w związku z tym przekraczania pewnych stereotypów i uprzedzeń. Teksty naszego autora są świadectwem tego procesu, zarówno
otwarcia, jak i charakterystycznych dla Prawosławia uproszczeń w rozumieniu myśli
katolickiej.
A. Schmemann, Za życie świata, 18.
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janie mają się angażować w ten świat, aby czynić go bardziej sprawiedliwym
i ludzkim, ale do istoty tożsamości ucznia należy stanie przy krzyżu. A on wciąż
świadczy, że świat osądził samego siebie, zabijając „Tego, który jest prawdziwym
«Ja» świata”19 (por. J 1,10). Tym samym są oni świadkami końca samozadowolenia świata z samego siebie, końca utopijnego optymizmu20, końca naturalnej
radości. Jednocześnie chrześcijaństwo od samego początku ogłasza Ewangelię
o jedynej radości możliwej w naszym świecie, radości zrodzonej ze spotkania
Zmartwychwstałego. Koniec spod krzyża został przemieniony w początek radości
wiecznej. „Bez proklamacji tej radości chrześcijaństwo nie istnieje. Tylko dzięki
niej Kościół zwyciężył świat i dlatego, kiedy chrześcijanie tracą radość, Kościół
traci też świat, do którego został posłany”21. Tej radości się nie wymyśla, a jedynie
darmowo otrzymuje, uczestnicząc w misterium radości, jakim jest Eucharystia.
Liturgia eucharystyczna nie jest tylko jednym spośród innych nabożeństw
sprawowanych w cerkwi lub kościele. Nie jest ona po to, aby spełniać religijne
potrzeby człowieka, aby „uciec” od codzienności życia, doznać duchowo-estetycznego wzruszenia, nie jest tylko rodzajem kultu, w kontekście źle rozumianej
sakralności. „Podobnie jak chrześcijaństwo może i powinno być rozpatrywane
jako «koniec religii», tak i na chrześcijańską liturgię patrzeć należy jako na
koniec «kultu», koniec aktu sakralnego izolowanego od życia i jemu się sprzeciwiającego”22. Liturgia bowiem w swym podstawowym znaczeniu jest nade
wszystko wspólnym działaniem, poprzez które konkretna grupa ludzi urzeczywistnia swoje posłannictwo, wypełnia swoje zadanie, staje się narzędziem
i przestrzenią Bożego działania w świecie. W tej perspektywie Kościół ukazuje
się jako liturgia, którego centrum stanowi Eucharystia, wspólne dzieło w służbie
świata. Jest w świecie obecny, aby żyjąc we wspólnocie ze zmartwychwstałym
Panem, świadczyć o Nim i Jego królestwie. Ma być dla tego świata nosicielem
i narzędziem udzielania paschalnej radości.
Kościół jest Eucharystią, w której w najpełniejszy sposób urzeczywistnia
swoją tożsamość. Jest pielgrzymującym ludem Bożym, który wstępuje do nieba,
gdzie wzniósł się już Jezus Chrystus zmartwychwstały i zabrał ze sobą nasze
człowieczeństwo. Konkretnie to wstępowanie rozpoczyna się już wtedy, gdy
wierni chrześcijanie opuszczają swoje mieszkania i domy, aby zgromadzić się
w Kościół. Wierzący nie zbierają się, aby tylko wspólnie się pomodlić, otrzymać
19
20

21
22

Tamże, 18.
Warto tu przypomnieć, że bardzo podobne spostrzeżenia znajdziemy u Josepha Ratzingera, na przykład w książce J. Ratzinger/Benedykt XVI, Patrzeć na Chrystusa,
Kraków 2005, 37-46.
A. Schmemann, Za życie świata, 19.
Tamże, 21.
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duchową pomoc, nacieszyć się pięknem nabożeństwa. Gromadzi ich w Kościół
sam Pan, aby uczestniczyli w Jego dziele, w Jego służbie wobec świata, a zatem
w liturgii. To gromadzenie oznacza zatem także w pewien sposób oddzielenie od
świata, aby przy zamkniętych drzwiach poprzez „łamanie chleba” (por. Łk 24,30)
rozpoznać Żyjącego i móc z radością zaświadczyć: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał” (Łk 24,34). Właśnie to bycie zgromadzonym, aby móc wstępować
do upragnionej ojczyzny królestwa Bożego, stanowi fundamentalny warunek
chrześcijańskiego posłannictwa w świecie. „Albowiem tylko tam, w niebie, mogli
uczestniczyć w nowym życiu i gdy po tej wspinaczce na wysokości wracali do tego
świata, z ich obliczy biła światłość, radość i pokój niebiańskiego królestwa, gdyż
w samej rzeczy stawali się jego świadkami”23. Chrześcijanie nie niosą światu
jakiejś teorii lub programu, ale doświadczenie, radość, światło nowego życia.
W rzeczywistości zgromadzenia (synaksis), zwołanego przez Pana, ujawnia
się zatem rzeczywistość Kościoła. Można by powiedzieć, że dobrze jest być zwołanym przez Jezusa Chrystusa pomimo naszej różnorodności, aby w jedności
wspólnoty móc celebrować Wieczerzę Pańską, eucharystyczne „łamanie chleba” (por. 1 Kor 11,20). To doświadczenie eucharystycznego zgromadzenia jest
uprzednie wobec wszelkich innych prób rozumienia Eucharystii, jest koniecznym
warunkiem wobec wszystkich innych wskazywanych jako potrzebne dla ważności
celebrowania tego sakramentu. Zgromadzenie jest pierwszym i fundamentalnym
aktem Eucharystii24. Stąd też wszyscy członkowie liturgicznej synaksis, każdy
stosownie do swojej funkcji, współcelebrują Świętą Liturgię. Aleksander Schmemann, nawiązując do terminologii Nikołaja Afansjewa, używa sformułowania
„koncelebracji”, które odnosi do wszystkich uczestników Wieczerzy Pańskiej.
Wskazuje na to także tytuł głównego celebransa: przewodniczący, którego
zadanie polegało na kierowaniu zgromadzeniem. Podobnie w tej perspektywie
należy rozumieć starożytny zwyczaj ubierania się kapłana, zwłaszcza biskupa,
w liturgiczne szaty w obliczu zebranego już uprzednio ludu Bożego. Na współzależność obecności oraz działania głównego celebransa i liturgicznej wspólnoty
wskazuje dialogiczny charakter niemal wszystkich modlitw eucharystycznych,
obecne w nich sformułowania: przyjmij nasze modlitwy, nasze prośby, nasze
uwielbienie25. Każda z nich jest niejako przypieczętowana przez uroczyste „amen”
całego zgromadzenia.
23
24
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Tamże, 22.
Por. A. Schmemann, Eucharystia, 9.
Taka też jest struktura katolickiej liturgii eucharystycznej: „Wspominając śmierć
i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże, Chleb życia i Kielich
zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli.
Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących Ciało
i Krew Chrystusa” (II Modlitwa eucharystyczna). „Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego
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Doświadczenie zgromadzenia, które celebruje Eucharystię, podkreśla także
chrześcijańskie rozumienie świątyni. Jest to przede wszystkim domus ecclesiae,
miejsce i przestrzeń, gdzie uczniowie Pańscy gromadzą się na „łamanie chleba”.
„Jak u zarania, we wczesnochrześcijańskiej epoce, tak i teraz w swoich najlepszych bizantyjskich i rosyjskich wcieleniach świątynię przeżywa się i odczuwa
jako sobór, jako połączenie w jedno – w Chrystusie – nieba i ziemi, i wszelkiego
stworzenia (...)”26. Kształt świątyni, organizacja jej przestrzeni, relacje pomiędzy
prezbiterium a nawą wiernych, umiejscowienie ołtarza – wszystko to wskazuje
na dialogiczny, wspólnotowy charakter chrześcijańskiej liturgii. Stąd konsekruje
się i przeznacza dla chrześcijańskiego kultu nie tylko prezbiterium, ale całą
świątynię. Podobną rolę, zdaniem naszego autora, odgrywa w prawosławnej
cerkwi ikonostas. Powstał nie z idei rozdzielania (duchownych i świeckich), ale
odwrotnie, właśnie łączenia świata Boskiego z ludzkim, niebieskiego z ziemskim. Powstał on jako świadectwo przeżywania świątyni jako „nieba na ziemi”,
doświadczenia, że już „czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże” (Mk 1,15).
Ikonostas, tak jak ikona, jest konsekwencją wcielenia. W świątyni jest on
w analogiczny sposób wcieleniem jedności (soboru) świata widzialnego i niewidzialnego, uobecniającym symbolem nowego, przebóstwionego już stworzenia.
Święta Liturgia, według Aleksandra Schmemanna, to „sakrament zgromadzenia”27. Syn Człowieczy przyszedł bowiem, „by rozproszone dzieci Boże
zgromadzić w jedno” (J 11,52). Eucharystia jest objawieniem i aktualizacją
jedności nowego Ludu Bożego, przez Chrystusa i w Chrystusie, który w swoim
ciele na krzyżu pojednał wszystkich ludzi w sobie zadawszy śmierć wrogości
(Ef 2,14-18)28. Chrześcijanie nie idą na swoją tylko indywidualną modlitwę, nie
schodzą się, aby zrealizować swoje, mniej lub bardziej, właściwe cele. Zbierają
się jako Kościół, aby przeżyć swoje zgromadzenie, dar podarowanej i przyjętej
jedności z Bogiem oraz między sobą nawzajem, jako dzieło Jezusa Chrystusa
oraz Ducha Świętego. Kiedy wierzący zbierają się na Wieczerzy Pańskiej, w pełni
urzeczywistnia się to, kim stali się poprzez chrzcielne zanurzenie, członkami
jednego Ciała Chrystusa (por. 1 Kor 12,27). „Idę okazać i urzeczywistnić swoje
członkostwo, ujawnić i zaświadczyć przed Bogiem tajemnicę królestwa Bożego,
które już «przyszło w mocy»”29. Tak różni między sobą, rozpraszani przez grzech,
stają się kimś jednym w żyjącym zmartwychwstałym Panu. Stają się jednym

26
27
28
29

Kościoła i przyjmij Ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym
ciałem i jedną duszą w Chrystusie” (III Modlitwa eucharystyczna).
A. Schmemann, Eucharystia, 13.
Tamże, 15.
Por. Z. Kiernikowski, Eucharystia i jedność, 32-24.
A. Schmemann, Eucharystia, 15.
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ciałem i jedną duszą posileni Ciałem i Krwią Bożego Syna oraz napełnieni
Duchem Świętym30. Kto tego zasmakuje, ten nigdy z błahych powodów nie będzie opuszczać zgromadzenia eucharystycznego oraz komunii w jednym Ciele
oraz w jednym Kielichu. Będzie sobie cenił ponad wszystko ten wybór i łaskę
uczestnictwa w zgromadzeniu świętych. „Nikt i nigdy nie mógłby się przyłączyć
do niego, nikt nigdy nie byłby godny i «dostatecznie» święty do tego, gdyby nie
zostało to dane i przekazane w Kościele, w zgromadzeniu, w tajemnej jedności,
gdzie my, stanowiący Ciało Chrystusowe, możemy bezkarnie nazywać Boga
Ojcem i być uczestnikami oraz współuczestnikami Boskiego Żywota...”31.
3. Święta Liturgia misterium królestwa Bożego
Aleksander Schmemann przypomina, że Liturgia32 rozpoczyna się od doksologii: „Błogosławione niech będzie królestwo Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
teraz i zawsze, i na wieki wieków”33. Na początku liturgicznego dramatu staje
przed jego uczestnikami cel pielgrzymowania: królestwo Boże. W języku Biblii
i liturgicznej tradycji błogosławić oznacza obwieszczać, wyznawać, z wdzięcznością przyjmować dar przez Boga przyniesiony, owoc Jego zbawczego działania34.
Królestwo Boże wyraża wszystko to, co Jezus Chrystus oferuje człowiekowi35.
Jego publiczna działalność rozpoczyna się od słów Ewangelii: „Nawracajcie się,
albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4,17). W czasie Ostatniej Wieczerzy Syn Człowieczy mówił do swoich uczniów: „Dlatego i Ja przekazuję wam
królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec: abyście w królestwie moim jedli
i pili przy moim stole” (Łk 22,29). Ono jest już pośród uczniów i świata obecne.
„Błogosławić – to znaczy akceptować je z miłością i dążyć do tego królestwa całym
swym sercem. Kościół jest wspólnotą i zgromadzeniem tych, którym w królestwie
Bożym objawionym przez Chrystusa otwarło się posłannictwo i istota życia”36.
Wyrazem akceptacji daru przychodzącego królestwa jest wspólnotowe, uroczyście wypowiedziane „amen” zgromadzenia. Owo „amen” jest także podarowane
przez Zbawiciela. Albowiem tylko znając Jego, tylko w Nim, który jest wielkim
„Amen” wypowiedzianym Bogu Ojcu, rozstrzyga się los ludzkości i całego stworzenia (por. 2 Kor 1,20).
30
31
32

33
34
35
36

Por. III Modlitwa eucharystyczna Mszału rzymskiego.
A. Schmemann, Eucharystia, 16.
Konkretnie chodzi tu o początek Liturgii Katechumenów, która odpowiada liturgii
Słowa w rycie łacińskim. Por. P. Evdokimov, Prawosławie, 269-272.
Cyt. za A. Schmemann, Za życie świata, 23.
Por. Z. Kiernikowski, Eucharystia i jedność, 119-120.
Por. A. Schmemann, Eucharystia, 30-31.
Tenże, Za życie świata, 23.
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Proklamacja królestwa Bożego i odpowiadające jej „amen” to dopiero początek. Wspólnota uczniów trwa na modlitwie i radosnym oczekiwaniu na spełnienie
się realizującej się już obietnicy. Oni czekają na spotkanie zmartwychwstałego
Pana, na uświęcające działanie Ducha Świętego. Jest to uroczyste świętowanie
nadchodzącego zbawienia. Wyraża się ono przez piękno świątyni i obrzędów,
gestów i szat. „Kościół zaś to nic innego jak miłość, oczekiwanie, radość zbliżającego się spotkania, (...) niebo na ziemi. Jest to radość na nowo odnalezionego
dzieciństwa, ta swoboda i bezinteresowna radość, która jedna jest tylko w stanie
przeobrazić życie. W naszej poważnej «dorosłej» pobożności żądamy prawideł,
definicji, gwarancji, a przy tym na dnie jest zawsze strach. A «Ten zaś, kto się
lęka, nie wydoskonalił się w miłości» (1 J 4,18). I póki chrześcijanie kochać
będą królestwo Boże, a nie «określać» je, definiować, miłości tej nie przestaną
wyrażać w sztuce, pięknie”37. Uroczyste szaty celebransa ukazują, że wierzący
są obleczeni chwałą Chrystusa.
Eucharystia celebrowana przez wspólnotę wierzących jest misterium królestwa Bożego. O. Aleksander zdecydowanie dystansuje się wobec scholastycznego
rozumienia sakramentu i powraca do jego biblijno-patrystycznych korzeni38.
Podkreśla, że w teologii i doświadczeniu prawosławia sakrament rozumie się
„jako objawienie rzeczywistej natury stworzenia, świata, który będąc światem «upadłym» pozostaje światem Boskim, pragnącym zbawienia, odkupienia,
uzdrowienia przemienienia w nową ziemię i nowe niebo”39. Misterium jest objawieniem sakramentalności stworzenia40. Świat został stworzony i podarowany
człowiekowi, aby ostatecznie w nim i pośród niego dokonała się przemiana życia
stworzonego w życie w komunii z Bogiem. Dlatego poprzez wody chrztu św.
wierzący otrzymują kąpiel duchowego odrodzenia (por. Tt 3,5), z pomocą oleju
zostają namaszczeni Duchem Świętym, a chleb i wino mogą być przemienione
w Ciało i Krew Chrystusa. Całe stworzenie jest przez Boga włączone w realizację odwiecznego Bożego planu, w wielkie misterium zbawienia, aby ostatecznie
„Bóg był wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15,28). Grzech polega między innymi
na odłączaniu stworzenia od Stwórcy, aby stawało się światem zamkniętym
w sobie, w swojej przygodności i śmierci. Syn Boży w tajemnicy wcielenia, przyjmując stworzone ludzkie ciało, dokonuje dzieła zbawienia, które ma znaczenie
kosmiczne, a odnowiony świat staje się sakramentem nowości życia. Jednocze37
38

39
40

Tamże, 24.
Por. A. Schmemann, Eucharystia, 23-24; G. Koch, Sakramentologia. Zbawienie
przez sakramenty, Kraków 1999, 46-70; A. Napiórkowski, Bosko-ludzka wspólnota.
Podstawy katolickiej eklezjologii integralnej, Kraków 2010, 234-245.
A. Schmemann, Eucharystia, 24.
Por. W. Hryniewicz, Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata, Lublin
1991, 437-442.
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śnie misterium ma wymiar eschatologiczny, ponieważ jest ukierunkowane ku
królestwu życia wiecznego, ku nowości przemienionego świata, które już się
objawiło, już jest obecne pośród nas41. Szczególnym miejscem doświadczenia
spełniającej się eschatologii jest Liturgia. Jest ona realnym symbolem przychodzącego zmartwychwstałego Pana, zbawionej ludzkości oraz przemienionego
stworzenia. Nie tylko na nie wskazując i je objawiając, ale uobecniając i dając
w nich realne uczestnictwo.
Królestwo Boże nierozerwalnie związane jest z odzyskiwanym przez człowieka synostwem Bożym. Człowiek staje się przez łaskę synem Boga Ojca, synem
„w Synu”. Jest to zawsze owocem działania Ducha Świętego. A zatem bycie
gromadzonym się jako Ciało Chrystusa, przystępowanie do ołtarza Pańskiego,
uczestnictwo w uczcie ofiarnej królestwa dokonuje się w mocy Ducha Uświęciciela. Królestwo Boże i wszystko to, co to określenie oznacza, realizuje się tylko tam,
gdzie jest zbawczo obecny Paraklet. To On sprawia, że Eucharystia przemienia
koniec starego świata w początek nowego, ludzi rozdzielonych przez grzech
i wrogość jednoczy w zgromadzenie Pana. Stąd życie każdego wierzącego, całego
Kościoła zgromadzonego na Świętej Liturgii jest stałym przyzywaniem Ducha
Prawdy, jest nieustanną epiklezą42. Gdzie Duch Święty, tam jest królestwo Boże.
Liturgia eucharystyczna, według prawosławnego teologa, jest symbolem
królestwa, ponieważ objawia i daje uczestnictwo w misterium Kościoła, który
wstępuje w komunię z Trójcą Świętą. Spełnia się to przez Jezusa Chrystusa
i w mocy Ducha Świętego, a wspólnota wierzących tym samym ukazuje to, czym
jest: Ciałem Chrystusa i Świątynią Ducha Świętego. Unikatowość chrześcijańskiej liturgii ujawnia się w tej antycypacji paruzji. Wieczerza Pańska jest sakramentem przyjścia Zmartwychwstałego, spotkania i wspólnoty z Nim za Jego
stołem w Jego królestwie (por. Łk 22,30). „W tajemnicy i niewidzialnie dla świata,
za «zamkniętymi drzwiami», gromadził się Kościół, «maleńka trzódka», której
Ojciec upodobał sobie dać królestwo (Łk 13,32), aby w odłączeniu od świata, rzeczywiście poza nim, dokonywało się jego wstępowanie i wchodzenie w światłość,
radość i triumf królestwa”43. I tak na przykład następujące po zgromadzeniu się
wiernych wejście biskupa lub prezbitera objawia i sprawia wchodzenie całego
Kościoła do nowego świata, od starego życia do przemienionego. Jest to świat,
w którym nie ma już ołtarzy i świątyń, ponieważ ołtarzem stał się sam Jezus
Chrystus, a Jego przemienione człowieczeństwo jedyną prawdziwą świątynią.
Tylko w Nim darowany jest ludzkości dostęp do wspólnoty z Trójjedynym. Stąd
41
42

43

Por. tamże, 483-491.
Por. P. Kiejkowski, Homo Paschalis, Poznań 2014, 80-88; P.J. Rosato, Wprowadzenie
do posoborowej teologii sakramentów, Kraków 1998, 17-30.
A. Schmemann, Eucharystia, 32.
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wejściu przewodniczącego w prawosławnej liturgii towarzyszy anielski śpiew
Trisagionu44: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się
nad nami”. Wspólnota uczniów wstępuje i staje razem z aniołami przed obliczem Boga, który jest absolutnie niedosięgły i inny, a zarazem jednym, który
może zaspokoić najgłębsze ludzkie pragnienia. Kapłan, który przewodniczył
temu wchodzeniu, odwraca się następnie i w imieniu Chrystusa mówi: „Pokój
wszystkim”. On sam jest bowiem „naszym pokojem” (2 Tes 3,16). „Jako nowy
Adam Chrystus wiedzie nas do Boga. Jako wcielony Bóg objawia On nam Ojca
i jedna nas z Nim. To w Nim dokonuje się darowanie nam grzechów, pojednanie
i wspólnota z Bogiem. I pokój, jaki obwieszcza kapłan, to pokój między Bogiem
a Jego stworzeniem, podstawa i objawienie królestwa Bożego”45.
Zanik takiego symbolicznego (epifanijnego i antycypującego) pojmowania
Eucharystii jako misterium królestwa w świadomości oraz doświadczeniu chrześcijan doprowadził, zdaniem Aleksandra Schmemanna, z jednej strony do przeakcentowania znaczenia realnej obecności Ciała i Krwi Chrystusa w postaciach
eucharystycznych i zbytniej koncentracji na momencie konsekracji w pewnym
oderwaniu od całości akcji liturgicznej. Z drugiej strony mamy wiele świadectw,
jak w liturgicznych komentarzach, popularnych wśród prawosławnych i katolików, często spotykamy tylko czysto obrazowe, wspominające dawne wydarzenia
z paschy Jezusa Chrystusa, i moralizujące tłumaczenia poszczególnych części
Najświętszej Ofiary.
Eucharystia objawia się i urzeczywistnia jako dar zgromadzenia (synaksis), które jest zwołane przez zmartwychwstałego Pana. W Świętej Liturgii
wierzący stają się uczestnikami misterium królestwa Bożego. Te dwa aspekty
z eucharystycznej teologii Aleksandra Schmemanna wydają się szczególnie
cenne w kontekście naszej katolickiej praktyki przeżywania tego sakramentu.
Niewątpliwie wciąż potrzeba nam pogłębiania świadomości, że Eucharystia jest
wielkim darem odzyskiwanej jedności z Bogiem oraz między nami i to w bardzo
konkretnie egzystencjalnym kontekście. Chodzi o spełnienie naszej tożsamości
i powołania jako ludzi – jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, aby
kochając, być w jedności tak wielkiej, jak to widzimy w Trójcy Świętej. Taka
jedność, którą nazywamy życiem wiecznym (por. Łk 10,25-28; J 17,1-26), jest
możliwa tylko dlatego, że uczestniczymy w jednym Ciele i w jednym Kielichu
(por. J 6,53-59). Podobnie rzecz idzie o tożsamość i posłannictwo Kościoła. Jak
czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego: „Bóg stworzył świat ze względu
na komunię w Jego Boskim życiu, która realizuje się przez «zwołanie» ludzi
44
45

Por. tamże, 38.
A. Schmemann, Za życie świata, 26.
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w Chrystusie; tym «zwołaniem» jest Kościół. Kościół jest celem wszystkich rzeczy i nawet bolesne wydarzenia, takie jak upadek aniołów i grzech człowieka,
zostały dopuszczone przez Boga tylko jako okazja i środek do okazania całej mocy
Jego ramienia, ogromu miłości, jakiej chciał udzielić światu”46. Eucharystia jest
sakramentem, w którym objawia i wciąż dokonuje się wielki cud miłości Boga,
którym jest dzieło pojednania, zgromadzenia w jeden lud. Biblijna i liturgiczna
tradycja posługuje się w tym miejscu terminem „królestwa Bożego”. Jakże ważne
i cenne jest tak mistagogicznie formować naszych wiernych, aby coraz bardziej
mogli doświadczać paschalnej radości ze spotykania, osobistego i we wspólnocie,
zmartwychwstałego Pana, nowości jednanego życia, przemienianego świata. Aby
po przeżyciu „chleba łamanego” dla nich przez Zbawiciela, mogli wraz z uczniami
świadczyć, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał i im się ukazał (por. Łk 24,34).
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Summary
THE EUCHARIST AS THE SACRAMENT OF GOD’S KINGDOM.
SELECTED ASPECTS OF ALEXANDER SCHEMANN’S
EUCHARISTIC THEOLOGY
Alexander Schmemann (1921-1983) is one of the most important modern Orthodox
thinkers whose writings came into being following their emigration to France and the USA.
The Eucharist: the Mystery of the Church is the last work of this prominent scholar. It is
a collection of reflections devoted to the Eucharist, the fruit of and testimony to Schmemann’s
almost thirty-year ministry as a priest, lecturer and writer. This study deals with the two
selected elements characterizing his Eucharistic theology. First, it is in the Eucharist that
the Church as a congregation summoned by the Risen Lord comes to fruition. Secondly,
the Holy Liturgy is a mystery through which the reality of the Kingdom of God is revealed
and actualized.

Key words: Alexander Schmemann, the Eucharist, the Church.
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Duchowny inwestorem sacrum kościelnego
W naszej polskiej tradycji i praktyce całą koncepcję, a nawet działania organizacyjne, logistyczne budowy nowego kościoła powierza się zazwyczaj osobom
duchownym. Zlecenie przez miejscowego ordynariusza takiego dzieła świetnemu
duszpasterzowi czy wybitnemu wręcz kaznodziei wiąże się dość często z wielką
niewiadomą, żeby nie rzec zagrożeniami. Ważne jest, by potrafił on rozsądnie
i odpowiedzialnie stanąć pomiędzy dwoma środowiskami: twórców i odbiorców.
Wsłuchując się w racje i uzasadnienia obydwu, powinien poszukiwać rzeczywistych, nie zaś wydumanych i czysto teoretycznych, akademickich decyzji i wniosków, by pomagać w powstawaniu dzieła udanego, służebnego i współczesnego
zarazem. Zadanie niełatwe i jakże odpowiedzialne.
1. Dwa zdarzenia sytuacyjne
a) Kilku księży jedzie samochodem. Mijają różne budowle, dawne i współczesne, w tym także zabytki sakralne. Nagle wszyscy zwracają uwagę na oryginalną
sylwetę nowoczesnego kościoła. Nikt nie ma wątpliwości: to jest współczesna
architektura sakralna. Skręcają, zatrzymują się. Wszyscy są „na cywila”, bez
koloratek. Ci duchowni znaleźli się tam incognito i wtapiają się w dość liczną
grupę wiernych, a raczej turystów. W świąteczne popołudnia przybywały tam
spore grupy dzięki folderom oraz informatorom turystycznym, które zachęcały,
by koniecznie nawiedzić ten udany, nowoczesny kościół posoborowy. Na dodatek
wszyscy zauroczeni byli wspaniałym wywodem przewodnika (w końcu fachowca!). Duchowni niemal jednomyślnie stwierdzili, że oni nie potrafiliby tak wspaniale i w sposób pogłębiony mówić nie tylko o oryginalnej bryle, rozwiązaniach
technicznych, technologicznych..., ale o ważnych przesłaniach teologicznych,
Ks. dr hab. Henryk Nadrowski MIC (ur. 1941 r.); teolog sztuki i historyk; e-mail: henad@
amu.edu.pl
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liturgicznych, ikonograficznych. Pozytywna nauka dla każdego z nich. Czy to
tylko wyjątek?
b) Jednemu z nich przypadło wnet wygłosić kazanie odpustowe w wielkim,
znanym sanktuarium z epok minionych. Powyższa sytuacja stała się impulsem,
by wiernym i przybyłym gościom przekazać Słowo Boże z wyrazistym wydobyciem ważnych elementów wnętrza: polichromii i witraży, nade wszystko wspaniałego zabytkowego ołtarza; z ukazaniem znaczenia tytułu i wezwania kościoła,
skupionych na frontonie kościoła i jego portalu. Zachwyceni wierni powiadali,
że dotychczas jakby nie dostrzegali i nie doceniali owych wspaniałości, pośród
których bywali w tym kościele.
2. Niezbędniki
Aby ksiądz potrafił przybliżyć wiernym przesłanie teologiczne, zakorzenienie
biblijne czy służebność liturgiczną, modlitewną, adoracyjną, zarówno wnętrza,
jak i otoczenia kościoła, konieczna jest wrażliwość, wiedza i wiara (3 razy „w”).
Treść i aranżacje sacrum kościelnego należy ukazywać zarówno w opcji teologicznej, jak teleologicznej, czyli wykazującej celowość, jak i wieloraki sens dzieła
sztuki i całego obiektu sakralnego. Właśnie kapłan (po seminarium duchownym,
a czasem także po studiach specjalistycznych) jest niejako predysponowany,
a nawet zobowiązany, by strzec świętej Obecności, wyjątkowego przeznaczenia
tej szczególnej przestrzeni i jej mistagogicznej głębi i godności1.
Pomocna okazuje się także praktyka. To nie tylko poprzez cenne lektury
i przemyślenia, ale również dzięki doświadczeniu kapłana jako duszpasterza,
liturgisty i zarazem liturga, może i powinien on przejawiać inwencje twórcze.
Podsuwane projektantom, artystom czy wykonawcom sugestie powinny dopomóc
poszukiwać nowe, funkcjonalne rozwiązania takich elementów, jak wielkość,
kształt i usytuowanie: ołtarza, tabernakulum, ambony, strefy przewodniczenia,
kaplicy adoracyjnej, baptysterium, kaplicy lub strefy dla matek z dziećmi, strefy
pobożności indywidualnej, medytacyjnej, rozwiązanie strefy penitencjarnej (bliskość strefy wielkiego zgromadzenia, ale zarazem wyciszenie i pewne oddzielenie;
jakie zapewniają konfesjonały wobec spowiednika i penitenta); kształt, nachylenie i funkcjonalność np. klęczników, czy też strefa pasyjna w postaci Drogi
Krzyżowej (jak rozwiązać, czy koniecznie na obrzeżach wokół kościoła, a może
na zewnątrz)? Jak określić myśl przewodnią całego wnętrza, nawiązać do tytułu
i patrona parafii, poczynając od fasady, frontonu czy zwieńczenia, portalu drzwi
1

H. Nadrowski, Sacrum czasoprzestrzeni – reinterpretacja – kontrowersje – świat
wartości, Toruń 2012, 185.343-345.
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kościoła, kruchty; wskazać na kryteria ergonomiczne i ekologiczne konkretnych
rozwiązań danego kościoła, jego bliższego i dalszego otoczenia, dojścia i dojazdu
(także osób niepełnosprawnych), praktycznych rozwiązań parkingu.
3. Inwestor odpowiedzialny
Dobrze, jeśli koncepcja całego kompleksu parafialnego czy klasztornego
jest wielowątkowo przygotowana i przedstawiana projektantowi, architektowi,
artyście plastykowi. Najlepiej na piśmie: jaka jest idea, myśl przewodnia (Leitmotiv) tego oto konkretnego obiektu; kto to przedstawia (zazwyczaj miejscowy
proboszcz lub wyznaczony kapłan do prowadzenia budowy kościoła). Niekiedy
taką koncepcję przygotowuje kompetentny członek diecezjalnej komisji budownictwa kościelnego, a czasem przygotowuje go zespół specjalistów. Zawsze
niezbędna jest konsultacja interdyscyplinarna.
To on powinien uświadamiać wszystkim współdecydującym i współkształtującym dany obiekt, że przestrzeganie założeń i zaleceń Vaticanum II ma pobudzać do
bardzo indywidualnego, skonkretyzowanego rozwiązania poszczególnych obiektów
kultu. On też ma pobudzać do myślenia i kreatywności z uwzględnianiem genius
loci i podkreślać, że nie ma i nie powinno poszukiwać się zunifikowanych, sztampowych, powtarzalnych (wręcz kopiowanych) rozwiązań, które niektórzy nazywają
„typowym kościołem posoborowym”. Taka dążność do identycznych, powtarzalnych
rozwiązań wieści nie tylko marazm formalny, stylistyczny czy artystyczny, ale
jest wręcz herezją, która deprecjonuje, degraduje współczesne sacrum kościelne.
Właściwie powszechnie wiadomo, że obok słowa przekazywanego poprzez
mowę, muzykę czy śpiew – angażuje się wyobraźnię i zmysł słuchu. Jest też
ważne oddziaływanie na wzrok: obrazy, płaskorzeźby, rzeźby, witraże...
Czy jest to dzieło jedynie projektanta, wykonawcy, artysty? Czy jednak na
końcowy efekt w zasadniczy sposób nie wpływa też inwestor, duchowny?
4. Analiza i diagnoza środowiskowa
Chodzi zarówno o usytuowanie, kontekst urbanistyczno-architektoniczny,
ale przede wszystkim o kontekst krajobrazowy. Niezbędny jest jednak również
przekrój socjologiczny parafii, głównie wiernych. Dotyczy to m.in. informacji
na temat przeważającej grupy zawodowej i wiekowej. Jaki jest poziom wiedzy,
świadomości i kultury ogólnej, szczególnie religijnej i estetycznej miejscowych
parafian? Ułatwi to dobór twórców oraz kryteriów związanych z kształtowaniem
obiektu sakralnego. Wręcz istotne jest określenie i praktyczne zastosowanie
relacji i współzależności symbolicznego tria: fides, ratio i ars. Całe działanie ma
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zmierzać do stworzenia obiektu lub centrum parafialnego, pielgrzymkowego
lub klasztornego, z czytelnym, konsekwentnym oraz integralnym programem.
Ważne, by znalazło to odbicie w konkretnym projekcie i jego realizacji.
Owa integralna przestrzeń powinna odgrywać też rolę integrującą. Odnośnie
do przestrzeni kościelnej mówimy o jej skupiającym charakterze w podwójnym
znaczeniu:
– skupiającym wiernych podczas liturgii wokół ołtarza i koncentrującym na
nim,
– ale też pozwalający znaleźć w całej przestrzeni kościoła warunki i atmosferę
do skupienia modlitewnego i adoracyjnego wyciszenia.
5. Prymat wiary, teologii, sacrum
Jakże ważne jest także za naszych dni sięganie do tradycji posługiwania
się znakiem, symbolem i obrazem w wyjaśnianiu prawd wiary. Henryk Kiereś
podkreśla ciągłą ich aktualność jako biblia pauperum, które pełnią rolę symbolicznych pośredników poznawczych oraz „chronią wiarę przed błędem angelizmu
poznawczego i irracjonalizmu (fideizmu)”2. Szczególną pomocą jest tu sięganie
do źródeł i korzeni chrześcijaństwa.
Inwestor powinien zadbać o to, by przedstawiane treści były zgodne z depozytem wiary, czyli z Objawieniem i Tradycją. Nie powinien włączać się do
grona tych, którzy zacierają różnice między sacrum i profanum3. W organizacji
przestrzeni kościelnej należy być w zgodzie z duchem Vaticanum II, głównie
z Konstytucją o liturgii i szczegółowymi wskazaniami w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego (dwie edycje). Po drugie należy zastosować sztukę
poważną, nie zaś zabawę lub koszmar4. Taką formę, która będzie wyrażać godność wspomnianych treści, jak i świętość miejsca sprawowania liturgii. Powstałe
dzieła mają nie tylko pouczać, opowiadać, ale także pobudzać do pójścia w głąb,
do refleksji, do modlitwy, do doświadczeń religijnych i decyzji życiowych oraz
pragnienia oglądania Boga „twarzą w twarz” (por. 1 Kor 13,12).
Kształtowanie przestrzeni sakralnej należy realizować poprzez pryzmat
interpretacji parafii, kościelności, także w kontekście np. Roku Wiary oraz
różnych aspektów teologicznych.
2

3

4

H. Kiereś, Chrześcijaństwo a problem piękna, w: T. Płonka (red.), Piękno Kościoła,
Zakroczym 2012, 45.
Por. E. Bieńkowska, Spór o dziedzictwo europejskie. Między świętym i świeckim,
Warszawa 1999 (szczególnie ss. 212-242); R. Pankiewicz, Sztuka rozmawiania
z Bogiem. Modlitwa a teoria komunikacji, Kraków 2009, 344.
Por. R. Legutko, Czasy wielkiej imitacji, Kraków 1998, 151n.
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Parafia jest wspólnotą wiary. Ta wspólnota spotyka się, ale też ukonkretnia,
nie tylko jako struktura organizacyjna, ale głównie jako wspólnota ochrzczonych,
wiernych – także poprzez budynek kościelny, jego wnętrze.
Kościelność – podstawowa cecha każdego chrześcijanina. Powinno to dotyczyć
wierności nauce Kościoła i dążeniu do współtworzenia wspólnoty ludu Bożego.
To eklezjalne znamię powinno być wdrażane oraz rozwijać się także poprzez
wiedzę i formację w seminarium duchownym. Słusznie podkreśla się ważną rolę
teologii fundamentalnej, dogmatycznej, biblijnej, a także pogłębionej i zdrowej
nauki ekumenizmu czy prawa kanonicznego.
Źle jednak, jeśli zupełnie marginalnie traktowana jest historia sztuki czy
ochrona zabytków. Dramatem niejednego kapłana jest świadomość, że podczas
całego studium seminaryjnego wręcz pomijano kwestie związane z symboliką,
aranżacją i przeznaczeniem budynku kościelnego. Prawie nic nie mówiono o aktualnych tendencjach, wymogach i zagrożeniach, ale także szansach i perspektywach współczesnego budownictwa sakralnego. Nie ukazuje się odpowiedzialności
osoby duchownej, prezbitera za jakość naszych obiektów kultu.
Pamiętać jednak należy, że wielu tylko poprzez budynek kościelny mają
kontakt z wiarą:
− albo przyciąga, zaprasza, budzi poczucie piękna i zbliża do piękna doskonałego, do Boga;
− albo odpycha, gorszy, pokazuje coś niechlujnego, nieestetycznego, a nawet
bluźnierczego lub bałwochwalczego, profanującego.
Dotykamy tu „doświadczenia piękna” w codzienności życia, ale przecież
także – i przede wszystkim – w tej szczególnej przestrzeni bliskości Boga i Jego
Obecności. To, co o. Józef Augustyn mówi o ogólnej sytuacji współczesnej twórczości, niestety można niekiedy odnieść także do sacrum kościelnego, które współorganizują inwestorzy-duchowni. „Brak harmonii i chaos, a nawet swoista brzydota
bardzo wielu dzieł współczesnej sztuki wprawdzie doskonale opisuje sytuację
człowieka, jego rozdartą duszę i słabość, ale nic więcej. Czyżby celem sztuki miało
być utwierdzanie człowieka w jego zagubieniu, niemocy i bezsensie?”5.
Teolog i duszpasterz powinien akcentować i odwoływać się do ducha wczesnego chrześcijaństwa odnośnie miejsca sprawowania liturgii. Jakże ważne jest
przywołanie istoty i ducha „domus Ecclesiae”. Historyczno-teologiczne metody
archeologii chrześcijańskiej ukazują budowle kultu i liturgii na Wschodzie i Zachodzie. Dodajmy tu jednak, że reinterpretacja ducha i aranżacji tamtych budowli
dotyczy raczej małych grup i przestrzeni. Ważne jest jednak, by bez względu
na wielkość, każdy obiekt sakralny nawiązywał do atmosfery domu. Powinien
5

J. Augustyn, Wydobywanie głębi, Więź (2002)10/528,38.
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mieć charakter zapraszający, wręcz gościnny, gdzie w sprawowaniu Eucharystii
uczestniczy zarówno rodzina parafialna, jak i przyjaciele, goście i przechodnie6.
6. Zagrożenia
a) Zagrożenie separacji, diaspory, swego rodzaju atomizacji i oderwania duchownych od wiernych. Dotyczy to całokształtu pracy duszpasterskiej.
Groźba swoistego „zamknięcia”, odgrodzenia się sprawia, że duszpasterz
nie jest zintegrowany ze swoją parafią i nie jest wewnątrz niej, ale niejako
na zewnątrz7. Skutkiem takiej postawy bywa arogancja, a nawet bezduszna
bezwzględność.
b) Zagrożenie ekskluzywizmu, które dotyczy głównie postawy artystów wobec wiernych. Mówimy tu o pewnej wyniosłości twórców, którzy ignorują
i ośmieszają poglądy i gusta estetyczne odbiorców, w tym także duchownych
i wiernych. Zarazem bardzo często brak u wielu twórców i krytyków sztuki
podstawowej wiedzy teologicznej i zasad liturgicznych dotyczących rozgraniczeń między treścią i przeznaczeniem dzieła świeckiego, religijnego oraz
sakralnego. Takie pomieszanie znaczeń i pojęć odnajdujemy np. w większości
wypowiedzi z podanego numeru miesięcznika „Znak”8.
c) Zagrożenia ze strony niektórych ruchów i stowarzyszeń katolickich (tzw. państwo w państwie). Dotyczy to np. tendencji narzucania całemu Kościołowi
pewnych specyficznych dla danej wspólnoty rozwiązań przestrzennych czy
ikonograficznych, jako jedynych i jakoby najwłaściwiej oddających ducha
Vaticanum II.
d) Niebezpieczeństwo błędnej interpretacji Kościoła w świecie współczesnym:
zamiast podnosić duchowo i uświęcać świat – consecratio mundi, jawi się
tendencja sekularyzacji, sekularyzmu, czego konsekwencją jest dążenie do
upodobnienia się do świata przy jednoczesnym zaniechaniu posłannictwa
profetycznego, misyjnego i ewangelizacyjnego. Wbrew pozorom, przejawem
zatracenia hierarchii wartości jest dewaluacja sacrum kościelnego, gdy
zostaje ono zmarginalizowane poprzez lokalizację na zapleczu centrum
handlowego czy marketów. Zdaje się to być (świadome czy nieświadome)
uleganie arogancji areopagu neopogan9.
6

7
8
9

J. Boguniowski, Domus Ecclesiae. Der Ort der Eucharistiefeier in den ersten Jahrhunderten. Tatsachen und theologische Sicht und Folgerungen daraus für heute,
Rom – Kraków 1987, 69n.
F. Woronowski, Zarys teologii pastoralnej, II, Warszawa 1986, 459-467.
Tytuł całego numeru: Sztuka polska lat 90, Znak 50(1998)12/523.
K. Koehler, Chrześcijaństwo i kultura, Arcana (2005)3/63,32-36; H. Nadrowski, Duszpasterz, sztuka, sacrum, Homo Dei (2014)1/83,11: „W sposób szczególny za naszych
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e) Faktyczne zagrożenie uniformizmu, ujednoliceń i plagiatów obiektów sakralnych, z niemal całkowitym zatraceniem specyfiki odbiorców, czasu i miejsca.
Dotyczy to zazwyczaj prawie zupełnego ignorowania i „demaskacji” tradycji,
przejętego dziedzictwa własnego regionu czy kultury narodowej10. Niektórzy
uważają dążność do regionalizmu jako przejaw zacofania, zaś promują we
wszystkich dziedzinach „świat bez granic” i „świadomość planetarną”11. Powstające nowe kościoły bywają identyczne w Europie, Afryce, Azji czy Ameryce.
Z różnych przyczyn w owej „globalnej wiosce” lekceważy się to, co przez wieki
warunkowało i dookreślało „tu i teraz” danego obiektu sakralnego, czyli genius
loci. Ktoś przypomniał, że po wielokroć zwracając na to uwagę, podkreślałem,
że jedną z przyczyn tego zjawiska jest pogłębiająca się szybka komunikacja,
migracja i bezkrytyczne naśladownictwo wraz z postępującą globalizacją12.
f) Jednym ze skrajnych postaw jest abnegacja, nihilizm oraz stagnacja twórcza
i artystyczna, której efektem jest historyzm w postaci odtwórczej antykizacji.
Jest to zarazem przejaw lenistwa duchowego i wręcz demonstrowanie, że
inwestorzy i twórcy tego czasu i tego pokolenia są nieudolni czy niezdolni do
postaw i działań kreatywnych. Na dodatek jest to swego rodzaju kradzież dorobku intelektualnego i artystycznego minionych epok. Dodać tu jednak trzeba,
że czymś pozytywnym i wręcz koniecznym jest umiejętne sięganie do korzeni
i dziedzictwa naszej cywilizacji i kultury, ale nie kopiowanie i odtwarzanie jej
teraz. Cały kunszt polega na tym, by mocno oprzeć się na fundamencie przekazanej nam przez poprzedników muzyki, sztuki i architektury, ale zarazem
płynnie wkraczać ku przyszłości, którą jednak chronić należy przed amnezją
świata Zachodu, w tym przed pustką i „jałowością współczesnej sztuki”13.
g) Zagrożenie kiczu i tandety w życiu wierzących, także w przestrzeni kościelnej. Zadaniem duszpasterza, a szczególnie inwestora kościelnego, jest

10

11
12

13

dni, sekularyzm zbratany z nihilizmem i liberalizmem, odrzuca Boga, a wtłacza
w naszą świadomość i wyobraźnię bożyszcza, przeróżne substytuty wiary i religii.
Dotykamy tu kwestii zarówno moralnych i obyczajowych, jak i estetycznych i artystycznych, ale i czysto pragmatycznych, jak i pastoralnych, a także w najgłębszym
znaczeniu opcji – mistagogicznej, teologicznej”.
Por. R. Galcewa, Dechrystianizacja kultury wyzwaniem dla Kościoła, Znaki Czasu
(1992)25, 32; J. Joblin, Aktualność chrześcijaństwa w dobie globalizacji, Międzynarodowy Przegląd Teologiczny «Communio» 21(2001)4/124,82; J. Kłoczowski, Europa
– chrześcijańskie korzenie, Warszawa 2004, 10.144.198-202.
A. i H. Toffler, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Poznań 1996, 35.
M. Pielas, Jakie kościoły tu i teraz. O architekturze i sztuce sakralnej, Ochrona
Zabytków (2003)3-4,147.
Th. E. Woods Jr, Jak Kościół katolicki zbudował zachodnią cywilizację, Kraków 2006,
8-14.125-143.235-239. Por. znaczna część poniższego numeru periodyku, w którym
obok skrajnych i negujących wszelką współczesną architekturę sakralną, znajdziemy
też pewne cenne uwagi, spostrzeżenia i sugestie: Christianitas (2000)6,11-76.
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uświadamianie twórców i parafian, że każdy rodzaj twórczości nie pozostaje
neutralny pod względem moralnym, jak i artystycznym. Obowiązkiem więc
jego jest zwracać uwagę na te obydwa aspekty, a tym samym pogłębiać
duchowość, jak i wiarę jednych i drugich oraz uzdrawiać ich pobożność14.
h) Sprowadzanie Liturgii Eucharystycznej jedynie do spotkania, zgromadzenia z zaakcentowaniem uczty i nawiązaniem do Ostatniej Wieczerzy, przy
zagubieniu Ofiary Krzyżowej Chrystusa Pana. Konsekwencją tego bywa
niwelowanie, a nawet likwidowanie z tejże przestrzeni Obecności w tabernakulum. Jedną z przyczyn jest źle pojęty ekumenizm, który kościoły
katolickie zamienia wręcz w zbory ewangelickie15.
7. Inwestor nieodpowiedzialny
W procesie kształtowania obiektu sakralnego zdarza się – niestety – u inwestorów błąd, a nawet grzech arogancji, tupetu, zarozumiałości. Dotyczy to
duszpasterza, który stroni od jakichkolwiek uzgodnień czy dialogu z twórcami
i z wiernymi. Sam pragnie nie tylko przedstawić ideę, koncepcję i wymogi teologiczno-liturgiczne, ale chce arbitralnie podejmować decyzje. Niekiedy potrafi
nawet skierować do zatwierdzenia wersję, którą traktuje jako „roboczą” i podlegającą jego osobistym decyzjom, innowacjom. Przy takiej postawie powstaje
obiekt, którego faktycznym projektantem nie jest podpisany pod projektem
architekt, a organem zatwierdzającym – komisja diecezjalna.
Można zaryzykować tezę, że przyczyną tego stanu rzeczy jest niewłaściwie
ukierunkowane myślenie, przepowiadanie i działanie oraz zaniechania formacyjne. Skrajnym przejawem tego jest:
– samowola budowlana i aranżacyjna – zanika wówczas służebna rola kapłana-inwestora, zaś do głosu dochodzi opcja traktowania danego obiektu
sakralnego niemal jako własności prywatnej, dobra osobistego;
– brak ogłaszania bezstronnych konkursów na dane dzieło czy budowę kościoła;
– nierespektowanie prawa autorskiego;
– niechęć do merytorycznego przygotowania poprzez stosowne lektury i poszerzania niezbędnej wiedzy i informacji oraz permanentnego pogłębiania;

14

15

Por. R. Palous, Duchowość naszych czasów, Znaki Czasu (1992)25,82-84; A. Draguła,
Kicz nasz powszedni, Więź 55(2012)4/642,56-62.
J. Ratzinger, Duch liturgii, Poznań 2002, 51-83; H. Nadrowski, Eklezjalne i ekumeniczne konteksty twórczości sakralnej, w: M. Olczyk, P. Podeszwa (red.), Evangelizare pauperibus. Księga Pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Bogdanowi
Wojtusiowi w 70. rocznicę urodzin, Gniezno 2007, 376n.
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– brak zaangażowania w procesie kształtowania programu i projektu nowego
kościoła. Obojętność i zaniechanie w przeprowadzeniu spójnej i konsekwentnej myśli teologicznej, biblijnej, liturgicznej i pastoralnej. Dotyczy to także
programu ikonograficznego wnętrza.
8. 3 razy „e” – właściwa opcja
– Ecclesia: Mistyczne Ciało Chrystusa podstawą myślenia i działania Kościoła.
Zarazem groźba rozsadzania go od środka przez: brak zrozumienia potrzeby szacunku dla tradycji, przy jednoczesnym otwarciu na współczesność.
Swoistym symptomem trwania i żywotności Kościoła pośród przeróżnych
zmian i tendencji jest ciągła aktualizacja owej ewangelicznej zasady: nova
et vetera. Z myślą o żywym Kościele ludu Bożego, jak i budowli kościelnej,
należy wydobywać owo znamię eklezjalne i zachęcać do rozwoju, wzrostu
oraz odwagi, której kontekstem jest „kontemplacja Trójcy, trójjedynego
piękna”, które w nim „zostało odzwierciedlone”16. Przypominać należy służebny charakter postawy zarówno inwestorów, jak i twórców, którym trzeba
uprzytamniać, że właśnie z tej przyczyny nie ma totalnie wolnego artysty17.
– Eucharystia: Msza św. i adoracja18. Realna obecność żywego Pana Jezusa
ożywia życie całej wspólnoty ochrzczonych. Eucharystia jest źródłem i szczytem życia i aktywności Kościoła, choć nie wyczerpuje całej jego działalności
(KL 9-10).
– Eschatologia – odniesienie do wieczności. Obiekt sakralny ma w pewnym
stopniu symbolizować biblijną przyszłą rzeczywistość: Nowe Jeruzalem,
nową ziemię i nowe niebo. Tu na ziemi widzimy jakby w zwierciadle, poprzez obrazy, znaki i symbole, co jest przedsmakiem liturgii niebiańskiej
(por. KL 8). Tę przyszłość rysuje św. Paweł: „Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku
chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją
bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak
zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani
serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym,
którzy Go miłują” (1 Kor 2,7-9). Warto tu dodać, że różne czynności, prace,
16

17

18

C.M. Martini, Oddanie i odwaga wobec Kościoła, w: Czy można kochać Kościół?
Oddanie i ewangeliczna odwaga w posłudze kapłańskiej, Kraków 2004, 116.
G.M.J. Lavarini, Architetto, non essere egoista!, Chiesa Oggi Architettura e Comunicazione (2002)52, 5; S. Rodziński, Wolność twórcza – co to takiego?, w: tenże,
Dzieła – czasy – ludzie, Kraków 2007, 127-135.
Th. Schnitzledr, Was die Messe bedeutet. Hilfe żur Mitfeier. Herder, Freiburg 1983,
16-43.
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nie wyłączając twórczości artystycznej np. w kontekście sacrum kościelnego,
zyskują wieczną i boską wartość z nadzieją, że „nasz wysiłek, nasze działania-prace oraz ich owoce przetrwają próg czasu i zostaną ocalone razem
z nami na wieki”19.
9. Koordynator czy destruktor
Pytanie: czy inwestor jest raczej koordynatorem, czy też destruktorem?
Odpowiedź jest i powinna być konkretna, ale za każdym razem z wyraźnym
znamieniem osobowym. Ostatecznie chodzi o jego odniesienie do samego obiektu,
jak i procesu budowy. Podkreślić należy jego wyraźny charakter personalistyczny
tegoż. Chodzi o świadomość relacji zarówno z samym Bogiem, jak i z ludźmi.
Stąd poczucie zaszczytu, ale zarazem odpowiedzialności. Duchowny, który jest
zarazem inwestorem obiektu kultu, odgrywa rolę pośrednika. Staje w szczególnej roli między Bogiem a człowiekiem. Powinien mieć ciągle na uwadze zasadę ciągłości i kontynuacji, ale zarazem otwarcia na poszukiwania nowego20,
nieodkrytego sposobu przybliżania owych relacji osobowych. Dodajmy jednak
coś bardzo ważnego. Zarówno twórcom, jak i inwestorom, ale także wiernym
(przecież głównym odbiorcom) powinna towarzyszyć świadomość konieczności
nawiązywania do tradycji21, ale także ciągłej niedoskonałości owych ludzkich
środków przekazu treści i formy, które dotykają Nieskończonego i pozostają
ciągle niespełnione i niedoskonałe wobec Nieogarnionego. To powinno ciągle
uczyć wszystkich pokory wobec Piękna, Prawdy i Dobra, które są Jednią wręcz
niewyobrażalną22.
Tak, to konieczne, by tworzyć dzieła współczesne w języku, stylu czy formie,
które będą bliskie odbiorcom. Stąd konieczność uwzględnienia i właściwego odczytania kontekstu dzieła architekturoplastyki, co określane bywa zazwyczaj jako
inkulturacja (lub akulturacja). Jednakże ważne, że także wówczas stajemy przed
Mysterium, przed sacrum, a raczej Sanctissimum, którego tu na ziemi nigdy
w pełni nie jesteśmy w stanie ukazać czy nawet przybliżyć takim, jakim jest.
Wracając do osoby inwestora obiektu sakralnego, to chyba warto przypomnieć, a także przypisać mu to, co jest zawarte w słowie pontifex. Wszak to nie
tylko papież, biskup, ale każdy kapłan powinien być tym, który stawia mosty,

19
20
21
22

W. Słomka, Świętość na świeckiej drodze życia, Poznań-Warszawa 1981, 181.
R. Rogozińska, O nową ikonografię w sztuce kościelnej, W Drodze (1992)2/222, 80-82.
Por. W. Bałus, Malarstwo sakralne, Wrocław 2001, 7.73-79.
Por. K. Olbrychht, Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby,
Katowice 2000, 35-68.
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który łączy, zbliża. Czyż w szczególny sposób nie odnosi się to właśnie do inwestora kościelnego?!
Wsłuchajmy się na koniec w słowa znanej pieśni do Opatrzności Bożej. Ileż
tam wiary, pokory i czci wobec Stwórcy. Bezsprzecznie można je odnieść do poruszonych powyżej kwestii. Celowo wyróżniam pewne fragmenty, by skłoniły
one do refleksji, a może także do kontemplacji.
1. Boże, w dobroci nigdy nieprzebrany,
żadnym językiem niewypowiedziany! *
Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien wszelakiej miłości, *
Poszanowania, poszanowania, chwały, uczciwości.
2. Ciebie czczę, pragnę i ważę samego
nad wszystkie dobra, Tyś u serca mego *
najwyższe dobro, najwyższe dobro, Tyś w najwyższej cenie, *
sam jeden u mnie, sam jeden u mnie nad wszystko stworzenie.
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Summary
A CLERGYMAN AS A CUSTODIAN OF THE SACRED INSIDE CHURCH
BUILDINGS
Both historic and modern churches are placed in the custody and under administration of
a church investor ( a Curia, a rector). A priest appears as a figure acting between the authors
and restorers on the one hand and the users of the places of worship (the the faithful) on the
other. A priest as a shepherd should feel responsible for protecting the dignity and beauty of
a church despite the spreading wave of liberalism, relativism and nihilism. What he should
also look after is the integrating nature of the very sacred area and the liturgy, individual
prayer or adoration which take place there. Both mystagogical and contemplative option
will ensure the protection of church buildings against kitsch, idolatry or desacralisation.

Key words: a priest, authors, the faithful, the sacred, beauty, Liturgy, adoration, individual
prayer, contemplation, relativism, kitsch, idolatry.
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Osobiste doświadczenie nawrócenia
a odkrycie powołania do kapłaństwa i posługa
duszpasterska św. Eugeniusza de Mazenoda

1. Wstęp
Nawrócenie permanentnie wpisuje się w dynamikę życia chrześcijańskiego.
Nie jest jednak tak samo powtarzalne, przewidywalne i oczywiste w każdym
przypadku i raczej bywa burzliwym i osobliwym doświadczeniem. Jego głównym
celem jest przemiana w sferze mentalnej (metanoia) oraz powrót lub doprowadzenie do źródeł wiary (epistrophé). Jest radykalną zmianą, która dotyka całego
człowieka, tak duszy, jak i ciała, wpływa na dotychczasowe przyzwyczajenia,
zachowanie, postawy czy podejmowane decyzje. Nie można nawrócenia w prosty
sposób porównać do praktyki jakiejkolwiek cnoty chrześcijańskiej, która wymaga
programowego i ascetycznego wysiłku. Jest nie tylko doświadczeniem trudnym,
nieprzewidywalnym i bulwersującym, ale przede wszystkim skutkuje niezwykłą
umiejętnością odczytywania woli Bożej i jej realizacji1.
W tradycji biblijnej, refleksji teologicznej, jak i praktyce, nawrócenie jawi
się jako ogromne wyzwanie zawarte w osobistym programie rozciągającym się
na całe życie. Stanowi niejako centralny punkt, bijące serce chrześcijańskiej
egzystencji. Doświadczenie nawrócenia to zamachowe koło życia każdego wierzącego. Łączy się bowiem z przeżywaniem wiary, która przemienia duchowo
od wewnątrz, skutecznie leczy, otwiera i wskazuje na możliwości podążania
nowymi drogami prowadzącymi do odkrywania Bożych tajemnic i realizacji
1

D. Vigne (red.), La conversion chez les Pères de l’Église, Paris 2014, 6.
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Jego zamierzeń. W rzeczywistości nawrócenie koronuje tajemniczą i osobistą
pielgrzymkę wiary, wpisującą się w kontekst eklezjalny, historyczny i kulturowy.
Zawsze jednak jest owocem łaski, która dotyka byt ludzki w sposób bezpośredni
i misteryjny.
W dynamice nawrócenia funkcjonuje jego wiele modeli (nawrócenie nagłe, stopniowe, mistyczne itp.). Nawrócenie pozostaje jednak zawsze osobiste,
nierzadko powiązane z ogromnym pragnieniem przekazu owocu doznanego
miłosierdzia i przebaczenia. W takim kontekście może zrodzić się powołanie apostolskie, a w wielu wypadkach kapłańskie i misyjne. Mamy zatem do czynienia
z modelem życia chrześcijańskiego zakorzenionym w doświadczeniu nawrócenia,
a owocującym powołaniem do chrystusowego kapłaństwa i konkretnej posługi
w Kościele. Jednym z przykładów modelu nawrócenie-powołanie-misja jest
postać św. Eugeniusza de Mazenoda2, francuskiego arystokraty, żyjącego na
przełomie XVIII i XIX wieku. Jego osobiste nawrócenie i doświadczenie doznania
Bożego miłosierdzia i przebaczenia stało się przestrzenią odkrycia powołania do
kapłaństwa i założenia najpierw Stowarzyszenia Misjonarzy Prowansji, które
następnie przyjęło nazwę Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, dla głoszenia
Ewangelii najbardziej opuszczonym.
2

Eugeniusz de Mazenod (1789-1861) – założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej, biskup Marsylii, beatyfikowany 19 października 1975 roku
przez Pawła VI, kanonizowany 3 grudnia 1995 roku przez Jana Pawła II. Bibliografia
na temat św. Eugeniusza de Mazenoda jest bardzo obfita, m.in.: R. Boudnes, J. Katzer, Eugeniusz de Mazenod. Miał serce wielkie jak świat, Poznań 1995; B. Dullier,
Prier 15 jours avec Eugène de Mazenod, Montrouge 2001; R. Etchegaray, Petit vie
de Eugène de Mazenod (1782-1861), Paris 1995; L. Głowacki, Umiał żyć w trudnych
czasach, Rzym 1985; A. Hubening, R. Motte, Living in the Spirit’s Fire, Rome 2004;
J. Leflon, Eugène de Mazenod – évêque de Marseille; fondateur de la congrégation
des Missionnaires oblats de Marie Immaculée (1782-1861), t. 1-3, Paris 1957-1965;
G. Lubich, G. Casoli, F. Ciardi, Wybrał ubogich, Poznań 1979; K. Lubowicki, Mystère
et dynamique de l’Amour dans la vie du Bx Eugène de Mazenod, Rome 1990; A. Mitri,
Le bienheureux Eugène de Mazenod, Roma 1975; R. Moosbruger, The spirituality of
Blessed Eugene de Mazenod: Founder of the Missionary Oblats of Mary Immaculate
From the Beginning of the Congregation (1818) Until He takes Possession of The
Diocese of Marseille as Bishop (1837), Rome 1981; J. Morabito, Je serai prêtre…,
Montréal 1954; P. Piasecki, Duchowa sylwetka męża apostolskiego, Wrocław 2010;
J. Pielorz, La vie spirituelle de Mgr De Mazenod 1782-1861. Étude critique, Ottawa
1956; T. Rambert, Vie de Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, t. 1-2, Tours 1883;
A. Rey, Histoire de Mgr Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, t. 1-2, Rome 1928;
A. Roche, Z wiatru i ognia. Opowieść o bł. Eugeniuszu de Mazenodzie, założycielu
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Płock 1975; F. Santucci,
Eugene de Mazenod. Co-operator of Christ the Saviour, Communicates his Spirit,
Rome 2004; A. Taché, La vie spirituelle d’Eugène de Mazenod, fondateur des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, aux origines de la Société (1812-1818), Rome
1960; P. Zając, Św. Eugeniusz de Mazenod, Kraków 2011.
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2. Doświadczenie nawrócenia poprzedzone czasem kryzysu
Urodzony 1 sierpnia 1782 roku w Aix en Provence w południowej części
Francji Karol Józef Eugeniusz de Mazenod siedem pierwszych lat swojego życia spędził w komfortowych warunkach, jakie zapewniały mu arystokratyczne
pochodzenie ze strony ojca, zabezpieczone pokaźnym majątkiem matki wywodzącej się z warstwy mieszczańskiej. Ten styl życia zostaje nagle przerwany,
kiedy najpierw ojciec, a po dwóch latach on sam i krótko potem matka z siostrą
są zmuszeni opuścić Aix pod naporem rewolucji francuskiej. Eugeniusz przez
następne jedenaście lat emigruje przez Niceę, Turyn, Wenecję, Neapol, aż po
Palermo. W 1802 roku za czasów Konsulatu Napoleona pojawiła się możliwość
powrotu do Francji. Dwudziestoletni de Mazenod przybywa do rodzinnego Aix,
zatrzymując się u matki, która już kilka lat wcześniej powróciła do Francji,
legalnie rozwodząc się z jego ojcem. Rozwód rodziców bowiem otwierał prawną
drogę do odzyskania przez matkę rodzinnych posiadłości i finansów zagarniętych
przez rewolucjonistów3.
Młody emigrant powracający do swojej kompletnie zmienionej ojczyzny
musiał przystosować się do życia w państwie rządzonym przez reżim Napoleona.
Przez sześć lat, traktowany w majestacie prawa jako „obywatel Mazenod”, próbował zadbać o swoją przyszłość. Doszedł do przekonania, że w jego przypadku
pewną drogą do osiągnięcia tego celu będzie małżeństwo z panną o znacznym
posagu. Kiedy nie znajduje odpowiedniej partii dla siebie, zdesperowany myśli
o karierze wojskowej. W swoich licznych listach do ojca, przebywającego wciąż
na emigracji w Palermo, opisuje wewnętrzną pustkę, jaka go ogarnia oraz zmagania w poszukiwaniu sensu życia. Podczas tych kryzysowych lat nie opuszcza
go jednak świadomość obecności Boga, co na pewno wpłynęło na naturę i istotę
doświadczenia jego późniejszego nawrócenia4.
Nawrócenie de Mazenoda przypada na szczytowe lata kryzysu między
rokiem 1806 a 18085. Jak wynika z licznych badań6, nie była to dramatyczna,
natychmiastowa i przepastna przemiana z człowieka zdeprawowanego w człowieka radykalnie zdeterminowanego łaską. Eugeniusz tak naprawdę nigdy
zdecydowanie nie zerwał łączności z Bogiem ani opuścił Kościoła i zszedł na
zupełnie złą drogę życia. Przeciwnie, jego korespondencja z ojcem odkrywa przed
3
4
5
6

F. Santucci, Eugene de Mazenod, 8.
Tamże, 9; por. J. Morabito, dz. cyt., 55-60.100-104.
A. Taché, dz. cyt., 24.
Dogłębne i obszerne badania nad naturą i modelem nawrócenia de Mazenoda można znaleźć m.in. w: J. Pielorz, The Spiritual Life of Bishop de Mazenod 1782-1861.
A critical study, Roma 1998, 136-155 oraz: K. Lubowicki, Misterium i dynamika
miłości w życiu św. Eugeniusza de Mazenoda, Wrocław 2006, 62-66.
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nami człowieka młodego, zaangażowanego w sprawy Kościoła, modlącego się,
uczestniczącego w liturgii, mającego dobre relacje z kapłanami, których znał
i często spotykał7. Ponadto w tym okresie przeczytał wiele teologicznych dzieł,
wynotowywał interesujące go kwestie, następnie dogłębnie studiował8.
Okres dwóch lat kryzysu staje się zasadniczy dla przyszłości de Mazenoda.
W czasie psychicznej depresji i duchowej pustki Eugeniusz nie porzucił życia
z wiary i został przygotowany przez Opatrzność, aby doświadczyć, jak osobliwie
Bóg go umiłował i odkupił przez krzyż Jezusa Chrystusa9.
3. Wydarzenie nawrócenia
W grudniu 1814 roku młody ksiądz de Mazenod w refleksji poczynionej
podczas osobistych rekolekcji przeżywanych w seminarium w Aix wspomina
o pewnym Wielkim Piątku (prawdopodobnie roku 1806 albo 1807)10 jako kluczowym wydarzeniu swego nawrócenia: „Szukałem szczęścia poza Bogiem i na
moje nieszczęście zbyt długo. Ileż razy w minionym życiu moje rozdarte i niespokojne serce wyrywało się ku swojemu Bogu, od którego się oddaliło? Czyż
mogę zapomnieć te gorzkie łzy, jakie na widok krzyża popłynęły z moich oczu
w ów Wielki Piątek? Ach, przecież one wypływały z serca i nic nie mogło ich
powstrzymać. Były zbyt obfite, abym mógł je ukryć przed tymi, którzy wraz ze
mną uczestniczyli w tej wzruszającej ceremonii. Byłem w stanie grzechu ciężkiego [strona 6], i to właśnie było powodem mojego bólu. Wtedy i jeszcze w kilku
innych okolicznościach mogłem zauważyć różnicę. Nigdy dusza moja nie była
bardziej zadowolona i nigdy nie doświadczyła większego szczęścia. Pośród tego
potoku łez, pomimo bólu, lub właśnie dzięki niemu, moja dusza wyrwała się
ku swemu ostatecznemu celowi, ku Bogu, jej jedynemu dobru, którego utratę
żywo odczuwała. Po cóż mówić więcej? Czy kiedykolwiek zdołam wypowiedzieć,
czego wówczas doświadczałem? Samo wspomnienie napełnia me serce słodką
satysfakcją. Szukałem więc szczęścia poza Bogiem, i poza Nim nie znalazłem
nic innego niż tylko smutek i przygnębienie. Szczęśliwy, tysiąckroć szczęśliwy,
dzięki temu, co uczynił ten dobry Ojciec, mimo mej niegodności, używając wobec mnie całego bogactwa swego miłosierdzia. Obym przynajmniej podwajając
miłość ku Niemu, naprawił stracony czas. Niech wszystkie moje działania,
7

8
9
10

Zob. Eugeniusz de Mazenod, List do ojca w Palermo 16 VIII 1805, w: Pisma duchowe, nr 10, t. 14, Poznań 2014, 22-24 oraz: tenże, List do ojca w Palermo 19 I 1807,
w: Pisma duchowe, nr 20, t. 14, 42-46.
Por. A. Rey, dz. cyt., t. 1, 77-80.
F. Santucci, Eugene de Mazenod, 10.
De Mazenod nie podaje w żadnym ze swoich listów czy zapisków dokładnej daty
owego Wielkiego Piątku.
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myśli zmierzają tylko ku temu celowi. Czy jest jakieś chwalebniejsze zajęcie,
niż działać we wszystkim i przez wszystko dla Boga, kochać Go nade wszystko,
kochać Go bardziej, dlatego że pokochało się Go tak późno. Ach! To już tutaj na
ziemi rozpocząć błogosławione życie nieba. To słuszne, aby Go chwalić, tak jak
tego pragnie. Biada tym, którzy wolą oddawać cześć Jego Sprawiedliwości, pozwalając, aby ją okazał względem nich. Są nierozumni, skoro ku wielkiemu ich
pożytkowi nie chcą chwalić Jego miłosierdzia, a Bóg, który ich nie potrzebuje, po
wyczerpaniu wszystkich zasobów swej miłości wyda ich swej Sprawiedliwości.
Ech! Czy jest jakiś człowiek, który odważy się i zdoła się wydostać spod władzy
Wiecznego? Nie, nie. On będzie naszym Sędzią lub naszym Ojcem. Wybierzmy!”11.
Doświadczenie nawrócenia de Mazenoda osiąga swoje apogeum w wielkopiątkowej adoracji krzyża. Patrząc na Ukrzyżowanego, Eugeniusz uświadamia
sobie ogrom otrzymywanej łaski i dociera do prawdy o swoim całym dotychczasowym życiu. Oskarża się o przebywanie przez pewien czas w stanie grzechu ciężkiego. Wspomina głęboki żal, który doprowadził go do prawdziwego nawrócenia
i doświadczenia miłości Boga12: „Jeżeli spoglądam na moje przeszłe życie, widzę
tylko nieład i występek z mojej strony i obfitość łask ze strony Boga. Najbardziej
znakomita ze wszystkich, to wyciągnięcie mnie z przepaści, aby mnie umieścić
u stóp swego tronu w sanktuarium”13 .
Pomijając liczne polemiki na temat modelu nawrócenia de Mazenoda14,
Wielki Piątek to dzień zwycięstwa miłosiernego Boga w jego życiu. Kontemplacja krzyża Chrystusa doprowadza go do przekonania, jak bardzo Bóg jest
mu bliski. Wówczas rodzi się decyzja całkowitego przylgnięcia15 i pragnienie
poświęcenia swego życia tylko dla Niego, jako ostatecznego celu ludzkiej egzystencji16. W tekście zawierającym refleksję z odbytych rekolekcji z 1814 roku de
Mazenod oddaje tę prawdę jednoznacznie: „Moja dusza wyrywała się ku swemu
ostatecznemu celowi, ku Bogu”. To poświęcenie się Bogu już wtedy łączyło się
z odczuciem powołania do życia kapłańskiego.
Nawrócenie Eugeniusza było kaskadowe. Kryzys przed wydarzeniem Wielkiego Piątku można śmiało zdefiniować jako noc ciemną, w której narasta
11

12

13

14

15
16

Zob. Eugeniusz de Mazenod, Rekolekcje odprawiane w seminarium w Aix w grudniu
1814 roku, w: Pisma duchowe, nr 130, t. 15, Poznań 2013, 99-100.
J. Gervais, Miłosierdzie, w: F. Ciardi (red.), Słownik Wartości Oblackich, Poznań
2004, 451.
Eugeniusz de Mazenod, Doroczne rekolekcje, 11-16 października 1809 r., w: Pisma
duchowe, nr 62, t. 14, 163.
Kwestia ta przekracza zakres niniejszego artykułu, a opisuje ją dość dokładnie i trafnie
K. Lubowicki, wskazując na liczne źródła. Zob. K. Lubowicki, Misterium, 62-66.
J. Pielorz, The spiritual, 146.
F. Santucci, Eugene de Mazenod, 10.
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poczucie duchowej pustki. Jednak podczas jej trwania de Mazenod pomimo
świadomości swej życiowej sytuacji w poczuciu braku wystarczającej gorliwości
i przekonania o własnych grzechach, nadal pozostawał wierny zasadom życia
chrześcijańskiego. W kluczowym momencie nawrócenia Bóg swoim miłosierdziem
ogarnia Eugeniusza, który doświadcza, że Jezus Chrystus jest jego osobistym
Odkupicielem. De Mazenod odkrywa wówczas znaczenie zbawczej obecności
Boga. Istota tego nawrócenia zawiera się więc w osobistym doświadczeniu miłości
Chrystusa, który dla Eugeniusza przelał swoją krew. Pod wpływem tej łaski,
opanowany uczuciem głębokiej ufności w Boże miłosierdzie, pragnienie zadośćuczynienia przez całkowity dar z siebie. Wzrasta także intensywność osobistej
relacji z Chrystusem i świadomość pierwocin daru powołania do kapłaństwa17.
Nawrócenie de Mazenoda ukoronowane w Wielki Piątek w efekcie uformowało odpowiednie duchowe postawy konieczne w procesie fascynacji, odkrywania
i rozeznania powołania kapłańskiego. Proces ten dokonywał się w kontekście
trudnej sytuacji Kościoła w porewolucyjnej Francji. Był on bowiem spustoszony
tak w sensie materialnym, jak i moralnym. Wierni przez kilkadziesiąt lat pozostawali bez duszpasterzy i popadali w nędzę moralną, ostatecznie zrywając
więzi z wiarą i Kościołem. To także, zdaniem wielu autorów, miało wpływ na
wzrastającą świadomość Eugeniusza z posiadania daru powołania, podsycaną
przejęciem się tragicznym położeniem ludzi, którzy potrzebowali nawrócenia18.
4. Podjęcie decyzji o kapłaństwie i formacja powołania
Następstwem przeżyć związanych z doświadczeniem nawrócenia były konkretne decyzje. Jeszcze przed końcem 1806 roku de Mazenod angażuje się
w prace charytatywne, włączając się w działalność bractwa pomocy więźniom
w Aix i szybko obejmuje jego kierownictwo. Wielkim zaskoczeniem dla jego
matki oraz wielu krewnych było rozpoczęcie nauki 12 października 1808 roku
w Seminarium św. Sulpicjusza w Paryżu19. Eugeniusz wstępuje do seminarium
z wyznaczonym wewnętrznie celem: „aby umocnić się w świętym powołaniu, które
Panu podobało się we mnie wzbudzić”20. Zatem już wtedy pozbył się wszelkich
wątpliwości co do słuszności podjętej wcześniej decyzji. Zaczyna się i trwa proces
rozwoju i umacniania jego powołania.

17
18
19
20

F. Jetté, Mazenod (Eugeniusz de), w: Słownik Wartości Oblackich, 426.
J. Leflon, dz. cyt., t. 1, 285-289.
P. Zając, dz. cyt., 28.
Eugeniusz de Mazenod, Do p. de Boisgelin, z domu de Mazenod, w rezydencji, w Aix,
kwiecień 1809, w: Pisma duchowe, nr 51, t. 14, 138.
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W październiku 1809 roku de Mazenod pisze do matki, aby nie przestawała
„błogosławić Boga za to, że w swoim miłosierdziu zechciał obdarzyć mnie tak
wielkim zaszczytem przez powołanie, które w ewidentny sposób pochodzi od
Niego. (…) ponieważ znając wolę Bożą, najwyższego Pana wszelkich stworzeń,
bez żadnego ociągania muszę się jej poddać i być jej posłuszny”21. Ten argument
i podobne przytacza w wielu innych listach kierowanych do matki, aby ostatecznie zaakceptowała „drogę, na którą wezwał mnie Bóg”22 „wyrokiem Opatrzności
w stosunku do mnie”23.
Przekonanie o wezwaniu przez Zbawiciela, którego łaski odkupienia doświadczył osobiście, mocno wpisało się w ciągłość dalszego życia de Mazenoda.
W jednym z rekolekcyjnych postanowień w październiku 1809 roku pisał:
„W każdej chwili pamiętać o wzniosłości mojego powołania, o motywach, które
doprowadziły mnie do seminarium”24. Co więcej, jako późniejszy założyciel zgromadzenia i biskup Marsylii przynaglał oblatów do zwracania szczególnej uwagi
na dar powołania kapłańskiego i ustawiczne odnawianie się w jego duchu25.
Dynamizm umacniania powołania wiąże się bardzo mocno z radykalnym
dążeniem do permanentnego pogłębienia relacji z Bogiem w perspektywie przyszłej kapłańskiej posługi wśród najbardziej opuszczonych, potrzebujących – jak
on niegdyś – nawrócenia i zbawienia. Intensywność tej relacji staje się centralną
kategorią tego doświadczenia. Eugeniusz uważa Boga za najlepszego Ojca, który już od dzieciństwa obdarowywał go licznymi łaskami26, a Jezusa Chrystusa
postrzega jako swojego osobistego Zbawiciela. Stąd koncentruje wszystkie swoje
myśli i uczucia wyłącznie na Osobie miłosiernego Odkupiciela, pragnąc służyć
Mu z największym zapałem i kochając bez ustanku, czyniąc wszystko dla Jego
chwały. W tym celu, w ustalonym przez siebie regulaminie seminaryjnego dnia,
zobowiązuje się dodatkowo do zachowywania osobistego rytmu modlitwy, czynienia aktów pokutych i umartwienia27.
W końcu seminaryjnych studiów podczas wydłużonych rekolekcji odprawianych bezpośrednio przed przyjęciem święceń kapłańskich, Eugeniusz w kilku
21

22
23
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Tenże, Do p. de Mazenod, w Aix, 11 października 1809, w: Pisma duchowe, nr 61,
t. 14, 161.
Tenże, Do p. de Mazenod, w Aix, 6 kwietnia, w: Pisma duchowe, nr 50, t. 14, 134.
Tenże, Do p. de Mazenod, w Aix, 11 października 1809, w: Pisma duchowe, nr 61,
t. 14, 161.
Tenże, Doroczne rekolekcje, 11-16 października 1809 r., w: Pisma duchowe, nr 62,
t. 14, 163.
F. Santucci, Eugene de Mazenod, 14.
Eugeniusz de Mazenod, Doroczne rekolekcje, 11-16 października 1809 r., w: Pisma
duchowe, nr 62, t. 14, 163.
Tamże.
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słowach kreśli swój życiowy program, owoc procesu nawrócenia i rozeznania
powołania w ciągu trzech lat formacji: „Mój Boże, czynię to odtąd i na całe me
życie. Ty sam będziesz jedynym obiektem, ku któremu zmierzać będą wszystkie
me uczucia i działania. Tobie się podobać, działać dla Twojej chwały, to będzie
mym codziennym zajęciem przez wszystkie dni mego życia. Chcę żyć tylko dla
Ciebie, chcę jedynie Ciebie kochać, a wszystko inne w Tobie i przez Ciebie. Gardzę
bogactwami, depczę honory, Ty jesteś wszystkim. Ty zastępujesz mi wszystko.
Mój Boże, moja miłości i moje wszystko: Deus meus et omnia”28.
Eugeniusz oddaje całe swoje życie Bogu, a podczas Mszy św. prymicyjnej,
odprawionej o północy 25 grudnia 1811 roku, modli się o napełnienie siebie
„Duchem Jezusa Chrystusa”. Ponadto prosi o „wytrwanie aż do końca, a nawet
męczeństwo lub przynajmniej śmierć przy posłudze dla zadżumionych lub każdy
inny rodzaj śmierci dla chwały Bożej i zbawienia dusz”29.
Do wyrzeczeń wewnętrznych, które wynikały z dążenia do doskonałego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem – Kapłanem i Ofiarą (echo duchowości szkoły
francuskiej, w której był formowany), Eugeniusz włącza pragnienie oddania się
w sposób zewnętrzny, ewangelizacyjny ku szerzeniu „chwały Bożej dla zbawienia
dusz”. Formuła „kapłan-apostoł-ofiara” staje się odtąd przewodnim motywem
zintegrowanej duchowości księdza de Mazenoda30.
5. Zintegrowany model duchowości kapłańskiej
Jezusa Chrystusa Eugeniusz de Mazenod stawia w swoim kapłańskim życiu
na pierwszym miejscu jako Przyjaciela i Boga. Z perspektywy czasu, niegdyś
być może daleki, staje się Osobą bliską, miłującą i ukochaną przez Eugeniusza.
W dniu święceń de Mazenod w liście do matki wyraża w tym względzie swoje
emocje: „Twój Eugeniusz jest kapłanem Jezusa Chrystusa. Wszystko zostało
powiedziane w tym jednym słowie, ono zawiera wszystko”. Tego samego dnia
pisze również do księdza Duclaux, swojego seminaryjnego duchowego kierownika: „W wielkim uniżeniu i w poczuciu wyniszczenia, dzielę się z Tobą tym,
czego Pan, dzięki swemu niezmierzonemu i niepojętemu miłosierdziu, raczył
we mnie dokonać. Jestem kapłanem Jezusa Chrystusa!”31.

28

29
30
31

Tenże, Notatki sporządzone podczas rekolekcji odprawianych w Amiens, w grudniu
1811 r., aby przygotować się do kapłaństwa, w: Pisma duchowe, nr 95, t. 14, 253
Tenże, Intencje moich mszy, w: Pisma duchowe, nr 100, t. 14, 269.
A. Taché, dz. cyt., 41.
Eugeniusz de Mazenod, Uczucia po przyjęciu kapłaństwa. List do ks. Duclaux,
w: Pisma duchowe, nr 98, t. 14, 266-267.
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Tuż po święceniach, kiedy przygotowywał się do posługi ojca duchowego
w tym samym seminarium ukończonym tak niedawno, ks. de Mazenod podejmuje szereg postanowień, już wtedy planując na każdy dzień swego życia
permanentną odnowę ducha kapłańskiego: „Rozpocznę od przekonywania siebie, że kapłaństwo jest stanem doskonałości (…), który wymaga skrupulatnej
wierności najdelikatniejszym natchnieniom Ducha Świętego, najwyższej odrazy
do grzechu, niezależnie od tego, jak lekki mógłby się wydawać, wielkiej czystości
serca i intencji, szukając we wszystkim tylko Boga, Jego chwały, zbawienia dusz
i naszego postępu na drogach doskonałości”32.
Przekonanie o kapłaństwie jako stanie doskonałości łączy Eugeniusz z poszukiwaniem chwały Bożej dla zbawienia dusz. W zasadzie jest to program na
całe jego życie: „Im większym grzesznikiem byłem i jestem, tym więcej muszę
podejmować wysiłków, aby kochać i umiłować Boga, bo chociaż na to nie zasłużyłem, Bóg raczył napełnić mnie w swej mocy obfitymi łaskami. Choć nie
potrafię rozpoznać tylu dobrodziejstw, tak wielkiego miłosierdzia, podejmuję
jednak wysiłek, aby Go kochać na tyle, na ile jestem zdolny. Aby zadośćuczynić
chwale i czci, której Go pozbawiłem z powodu mojej wielkiej winy, powinienem
wykorzystać wszystkie swoje siły, środki i ducha, aby inni Go pokochali”33.
W słowach neoprezbitera de Mazenoda odbija się jak w zwierciadle model
kapłaństwa, do realizacji którego został przygotowany w Seminarium Świętego
Sulpicjusza. Bowiem – na co zwraca uwagę jego biograf J. Leflon – od dwustu lat
w tym seminarium formacja do kapłaństwa opierała się na doktrynie Bérulle’a,
Conderena, Oliera. Formatorzy ci twierdzili, że kapłaństwo nie może być przeżywane jako stan, według panującej wówczas praktyki, w którym duchowny,
przynależąc do wyższej warstwy społecznej, czerpie korzyści z przywilejów, lecz
podkreślali znaczenie służby w uniżeniu i pokorze, aby oddawać Ojcu, przez
Syna w Duchu Świętym należny kult, dla zbawienia dusz, poświęcając się pracy w nawracaniu grzeszników, czyniąc to bezinteresownie jak Chrystus przez
własne ubóstwo i uniżenie34.
Podsumowując eugeniuszową wizję ideału kapłaństwa, trzeba stwierdzić, iż
wpisywał się w sulpicjański model pasterza i męża apostolskiego całkowicie zanurzonego w ofierze Chrystusa, pochłoniętego Jego miłością, walczącego o każdą
duszę. Ideał podsycany osobistym pragnieniem bycia kapłanem autentycznym,
oddanym całkowicie apostolskiej posłudze, żyjącym w ogołoceniu i wyniszczeniu
siebie, co w założeniu mogło prowadzić nawet do męczeństwa, a wszystko dla
32
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Tenże, Postanowienia kierownika duchowego w Seminarium Świętego Sulpicjusza,
w: Pisma duchowe, nr 103, t. 15, Poznań 2013, 9.
Tenże, Rekolekcje w Issy, sierpień 1812, w: Pisma duchowe, nr 106, t. 15, 14.
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jedynego celu – chwały Bożej i zbawienia dusz35. Wyraźnie więc wyłania się immolacyjny wymiar kapłaństwa pielęgnowany przez Eugeniusza do końca życia.
6. Posługa duszpasterska wśród najbardziej opuszczonych według
sulpicjańskiego wzoru duchowości kapłańskiej
Posługę kapłańską ks. de Mazenod podejmuje w swoim rodzinnym Aix w październiku 1812 roku po kilkumiesięcznym okresie pracy jako ojciec duchowny
w seminarium w Paryżu. W międzyczasie odrzuca propozycję objęcia stanowiska
wikariusza generalnego w Amiens oraz w przyszłości wiele innych intratnych
kościelnych urzędów. Choć później zostanie biskupem, celem jego kapłańskiego
zaangażowania nie było zaspakajanie własnych ambicji, lecz posługa najbardziej
opuszczonym na wzór apostołów naśladujących swego Mistrza i Pana. W praktyce podejmuje niekonwencjonalną jak na owe czasy i własny status społeczny
pracę kapłańską, poza jakąkolwiek strukturą parafialną. Zdecydował się na
taki model duszpasterstwa w przekonaniu, iż ten tradycyjny nie był w stanie
ogarnąć w swej dynamice całej rzeszy ludzi z najuboższych warstw, prawdziwie
potrzebujących nawrócenia. Przeprowadziwszy się do Aix, zamieszkał w domu
matki i podjął posługę kapelana miejskiego więzienia. Wkrótce zajął się opuszczoną młodzieżą i dziećmi ulicy, tworząc dla nich specjalne stowarzyszenia36.
Homilie i kazania, które kierował do rzemieślników, robotników i służących oraz
wieśniaków głosił w zrozumiałym dla nich języku prowansalskim, bulwersując
tym samym swoich dawnych znajomych z „wyższych sfer”37.
W Wielkim Poście roku 1813 ks. de Mazenod wygłosił serię kazań pasyjnych,
które potwierdzają realizację uprzednio podjętych postanowień co do rodzaju
zaangażowania duszpasterskiego wpisującego się w zintegrowany model kapłaństwa – „dla chwały Bożej i zbawienia dusz”. Do przyjaciela z lat seminaryjnych
i duchowego powiernika ks. Charlesa de Forbin-Jansona pisał: „W każdą niedzielę
Wielkiego Postu o szóstej rano głosiłem kazania w kościele Świętej Magdaleny, aby
pouczać lud. Ciekawość, którą możesz sobie wyobrazić, przyciągnęła wielu ludzi.
Zarówno oni, jak i niższe klasy, które głównie miałem na względzie, udawały się
tam z taką gorliwością, że mam nadzieję, iż Bóg został uwielbiony”38.
35
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F. Santucci, Eugene de Mazenod, 33.
Wyczerpująco na temat stowarzyszenia młodzieży w Aix zob.: P. Kościanek, Ewangelizacja młodzieży jako urzeczywistnienie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda
na podstawie statutów działalności stowarzyszenia Młodzieży chrześcijańskiej w Aix,
msp. Obra 2014.
P. Zając, dz. cyt., 35-36; J. Leflon, dz. cyt., t. 1, 427-428.
Eugeniusz de Mazenod, Do o. Charlesa Forbin-Jansona, 9 kwietnia 1813 r., w: Pisma
duchowe, nr 116, t. 15, 63.
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Treść kazań pasyjnych wygłoszonych w języku prowansalskim doskonale odzwierciedla ducha kapłańskiej gorliwości młodego ks. de Mazenoda. Poświęcając
się najuboższym mieszkańcom Aix, przemawiał do nich z wielkim szacunkiem
i umiłowaniem: „Ubodzy Jezusa Chrystusa, strapieni, nieszczęśliwi, cierpiący,
chorzy, pokryci wrzodami, wy wszyscy, których przytłacza bieda, moi bracia,
moi drodzy bracia, moi godni szacunku bracia, posłuchajcie mnie. Jesteście
dziećmi Bożymi, braćmi Jezusa Chrystusa, dziedzicami Jego wiecznego Królestwa, wybraną cząstką Jego dziedzictwa. Jesteście, według słów świętego Piotra,
narodem świętym, jesteście królami, jesteście kapłanami, jesteście w pewnym
sensie Bogami, «wszyscy jesteście Bogami i synami Najwyższego»”39.
Ksiądz de Mazenod osobliwym stylem przepowiadania, w tym czasie odmiennym od innych, bierze wzór z samego Zbawiciela, który przyszedł do każdego
człowieka. Eugeniusz jak Odkupiciel, którego naśladował i próbował w sobie
odtwarzać każdego dnia, przejął się sytuacją najbardziej opuszczonych i ich
„opłakanym stanem ignorancji” w sprawach ich własnego zbawienia. Dlatego
w przepowiadaniu starał się czynić wszystko, by przed nimi odkryć prawdziwy
sens życia: „Po tym, co powiedziano, o cóż więc chodzi? O nic więcej niż tylko
o zbawienie bądź wieczną zgubę waszych dusz, to znaczy jedynej sprawy, która
wymaga waszej troski. Sprawy, o której być może nigdy dotychczas poważnie
nie myśleliście. Chodzi o to, aby dowiedzieć się, czego Pan wymaga od was, aby
was obdarzyć wiecznym zbawieniem, czego należy unikać, abyście nie zasłużyli
na wieczne nieszczęście”40.
Metodologia w przepowiadaniu, którą przyjął de Mazenod, wynikała z jego
doświadczenia osobistego nawrócenia i doznanego Bożego miłosierdzia, które
w nim owocowało przez całe życie, jak również wpisywała się w nurt duchowości
sulpicjańskiej, w której był ukształtowany: utożsamienie się z Odkupicielem, by
działać jak On w doprowadzeniu ludzi, a zwłaszcza ubogich do źródeł zbawienia.
De Mazenod był wierny duchowi sulpicjańskiemu, gdzie wzorem kapłańskiego
zaangażowania był Chrystus i Jego sposób działania w poszukiwaniu i głoszeniu Ewangelii ubogim. Przy czym istotą naśladowania Chrystusa było ścisłe
zjednoczenie i utożsamienie się z Nim: „wchodziłem na ambonę, odchodząc od
ołtarza, i nie przestawałem prosić obecnego Mistrza, aby On sam przemawiał
przez moje usta”41. Eugeniusz był przekonany, iż kontemplacja Jezusa zaanga39
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Tenże, Swobodne kazania wygłoszone w języku prowansalskim w kościele Świętej
Magdaleny w 1813 roku. [Notatki wstępnego kazania, wygłoszonego 3 marca, w środę
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żowanego w misyjne wypełnianie woli Ojca to doskonały środek prowadzący do
utożsamienia się z Nim i naśladowania w zupełnym oddaniu się ewangelizacji
ubogich. Pozwalając ogarnąć się miłością Chrystusa i poszukując adekwatnej
na nią odpowiedzi, w sposób naturalny odczuwa jak On potrzebę pracy na rzecz
zbawienia najbardziej opuszczonych. Zafascynowany Jego miłością i dziełem,
pragnie naśladować Tego, który stał się jego Przyjacielem i Wzorem42: „Na mocy
mego powołania zostałem wezwany na sługę i kapłana ubogich, na służbę którym
chciałbym nawet poświęcić całe moje życie, nie mogę więc pozostawać obojętny”43.
Osobista fascynacja Chrystusem przejawia się w każdym jego duszpasterskim działaniu. W przepowiadaniu próbował doprowadzić słuchaczy do odkrycia
miłości miłosiernej Zbawiciela bez szczytnych, zbędnych i trudnych środków
wyrazu: „Za wzorem Apostoła nie przybyliśmy, aby głosić wam Ewangelię Jezusa
Chrystusa za pomocą wzniosłych przemów i ludzkiej mądrości. Mówiąc do was,
głosząc wam kazania, nie posługiwaliśmy się w ogóle przekonującą mądrością
ludzką, ale samym Słowem Boga, pozbawionym wszelkich ozdób, do tego stopnia,
że mogliśmy dotrzeć do najprostszych”44.
W ostatnim kazaniu wielkopostnej serii z roku 1813 Eugeniusz zaprasza
wszystkich do wejścia na drogę nawrócenia poprzez sakrament pokuty i pojednania: „Tak, moi bracia, przyjdźcie, a zobaczycie, z jaką radością pomożemy
wam dźwigać wasze jarzmo, które będzie wydawać się dla was ciężkie jedynie
w pierwszych chwilach waszego nawrócenia. W raz uwolnionych od winy światło zastąpi ciemności, które królowały w duszach. Bóg będzie się wydawał tak
bardzo godny miłości. On napełni wasze serca tak wielką pociechą, da wam tak
wielkie siły, że jako nowi Samsonowie z silnym ramieniem wyłamiecie bramy,
które czyniły z was niewolników, a posiadając tę wspaniałą zdobycz, szybko
wejdziecie aż na szczyt góry, skąd wyśmiewać będziecie wszystkich swoich
wrogów, którzy będą dla was tak godni pożałowania i znienawidzenia, jak dziś
wydają się wam pociągający”45.
Nietrudno zauważyć, że powyższe słowa ks. de Mazenoda wypływają z jego
osobistego doświadczenia nawrócenia i radości doznanej obecności Zbawiciela
w jego życiu. Temu stylowi i metodzie przepowiadania i duszpasterstwa pozostanie wierny do końca swojego kapłańskiego posługiwania, również jako założyciel
oblatów i biskup Marsylii46. Te pełne radości doznania Eugeniusz będzie już
42
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zawsze komunikował każdemu potrzebującemu nawrócenia: „Nasza nadzieja
nie doznała zawodu, ponieważ doświadczenie przekonuje nas, że Święte Słowo,
które zostało wam ogłoszone dzięki naszej posłudze, zostało z zapałem przyjęte.
Moi bracia, niech Bóg będzie za to błogosławiony, a radość, jakiej doświadczam,
jest tak wielka, że nie mogę powstrzymać się, aby się nią z wami podzielić”47.
7. Zakończenie
W perspektywie doświadczenia nawrócenia i doznania Bożego miłosierdzia
zrodziło się kapłańskie powołanie de Mazenoda. W obliczu ofiarnej pracy duszpasterskiej i licznych wyzwań oraz innych czynników, Eugeniusz de Mazenod
decyduje się na założenie stowarzyszenia kapłanów, którzy poświęciliby się jak on
ewangelizacji ubogich w Prowansji. Do realizacji tego przedsięwzięcia dochodzi
w styczniu 1816 roku. Eugeniusz gromadzi wokół siebie kilku sobie znanych
kapłanów, by prowadzić wspólne dzieło ewangelizacji w misjonarskiej ekipie.
W liście do pierwszego z zaproszonych ks. Henryka Tempiera deklarował, że
zasady wspólnego życia misjonarskiej wspólnoty zostaną oparte na istotnych
elementach reguł zakonnych i pism duchowych świętych Ignacego Loyoli, Karola
Boromeusza, Filipa Nereusza, Wincentego à Paulo i Alfonsa Liguoriego. W przemyślany sposób Eugeniusz pragnął połączyć ideał życia kontemplacyjnego z zaangażowaniem apostolskim. Ostatecznie stowarzyszenie zostało zatwierdzone
pod nazwą Misjonarzy Prowansji. Choć pierwsi księża nie składali właściwych
ślubów zakonnych, stali się ojcami-założycielami zgromadzenia, które jest dziś
znane jako Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Eugeniusz de Mazenod był
jego pełnoprawnym założycielem48.
Żywa historia wiary Eugeniusza de Mazenoda oraz jego powołania kapłańskiego i zaangażowanie duszpasterskie wpisują się w eklezjalny i dynamiczny
model „nawrócenie-powołanie-misja”. Każdy jednak przypadek bywa osobliwy.
W ciągu kilku lat kryzysu, a szczególnie w Wielki Piątek, Eugeniusz został poruszony miłością miłosierną Zbawiciela. To dogłębne doświadczenie nawrócenia
napełniło go wielkim żalem, ale również ogromną radością z odkrycia kapłańskiego powołania, które traktował jako odpowiedź na miłość Boga. Kapłańskie
powołanie de Mazenoda rodzi się w Kościele i dla Kościoła. Misję kapłańską
realizuje w Kościele, którego był pasjonatem. Zebrał podobnych sobie kapłanów, mężów prawdziwie apostolskich, odznaczających się żywą cnotą, którzy
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nie tylko staraliby się o zbawienie ubogich, ale także zwracali uwagę na własne
uświęcenie. W ostatnim liście pasterskim z roku 1860 biskup de Mazenod napisał: „Kochać Kościół to kochać Jezusa Chrystusa i odwrotnie”49. Papież Jan
XXIII wspominał, że Eugeniusz de Mazenod „należy do tych kapłanów i do tych
biskupów, którzy czuli, że w ich piersi bije serce Kościoła powszechnego”50. Jan
Paweł II posiadał w swojej prywatnej kaplicy relikwie św. Eugeniusza de Mazenoda, którego obrał sobie za patrona nowej ewangelizacji i rzeczywiście widział
w nim wzór opiekuna ewangelizacji w czasach współczesnych51.
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Summary
PERSONAL EXPERIENCE OF CONVERSION AND THE DISCOVERY
OF A PRIESTLY VOCATION AS WELL AS THE CHRISTIAN MINISTRY
OF ST. EUGENE DE MAZENOD.
The story of Eugene de Mazenod’s faith fits in with the dynamics of the ecclesiastical
model: conversion-vocation-mission. His conversion involves the personal experience
of one’s own redemption which Eugene undergoes in the culminating moment of the
Good Friday celebrations in 1806 or 1807. This experience imparts a new direction to his
existence redefines his personal spirituality, which serves as a springboard for the need for
atonement, which takes shape in hearing and responding to the priestly vocation. This call
gives rise to the charisma manifesting itself in the foundation of an apostolic community. The
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conversion is not only the beginning of the discovery of the vocation, but also the space of
its implementation as a response to the redemptive gift of grace. The mission stemming from
the ministry of de Mazenod initially focused on the evangelization of the poor inhabitants
of the then Provence, continues today throughout the whole Church through de Mazenod’s
spiritual sons: The Missionary Oblates of Mary Immaculate.

Key words: Eugene de Mazenod, conversion, the priestly vocation, Sulpician spirituality,
evangelization, the Missionary Oblates of Mary Immaculate.
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Wrong Understanding of Freedom in the Contemporary
World in the Context of the Anti-life Practices
Contemporary world is the place of torment for millions of human beings –
unborn, disabled, sick, weak and elderly. It is a great laboratory, where, in the
name of science and for the good of humanity, tests and genetic experiments
are conducted on humans. It is also a production line, where new life is “created” to order. It is an arena of undisputed reign of man, which – not for the
first time in history – considers himself God. Man became the lord of life and
death. He changed the definition of humankind. Meanwhile, he has given new
interpretation to the fundamental values of freedom, truth and law, disconnected
from their original meaning, viewing freedom as arbitrariness, which leads to
internal slavery; as the ability of doing whatever he pleases. Man has attacked
the objectivity of truth, giving everyone the right to evaluate and interpret it
according to individual beliefs or particular interest. The law has been replaced
by lawlessness – sometimes of absurd proportions – making man a bargaining
card in political games.
Self-assured in his greatness and rightfulness of his actions, man failed to
notice that his modern, progressive, planned world, sinking in the chaos of vainglory, slavery and lawlessness is slowly heading towards its own destruction1.
		In “the image and likeness” of God
God not only made man the greatest of His creations; He created man to
resemble God, making him in His “image and likeness” (ad imaginem et simili1
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tudinem – Gn 1,26)2. An interpretation of this fact, so fundamental for man,
originates in the Book of Genesis. During the seven-day process of world creation, man was created as the last of all creation in a way that was completely
different to previous beings created by God that were called to the existence with
the particle “let”. The laconic “let us make” that preceded the act of creation of
man in the first description, changes into a personal act of God expressed with
the words “formed” and “breathed”. This description also specifies the material
with which man was created, talking about “the dust of the ground” and “the
breath of life”.
Man, formed of the dust of the ground became a material image of immaterial God. Man was given his earthly cover; however it is not this that makes him
similar to the Creator. The Old Testament understanding of “image and likeness” (hebr. Wnte_Wmd>Ki WnmeÞl.c;B). indicates we should treat them as complementary,
almost as synonyms, despite them having their own specified meanings. An
image is defined as a material image, a fleeting shadow whereas likeness can
be described in both abstract and concrete terms. For the ancients however, an
image is something more than external likeness, it is also a representation of
a person that it depicts. Given this, the relation of an image to a person cannot
be merely physical, attributive but it has to have a deeper internally-important
reference3. For man is not an external mirror of the non-material God4, hence
the likeness must be related to something else.
In man, the Creator placed the “idea” of His Divinity. He equipped man in
those best “elements” of Himself that allow man to realise and experience his
own humanity. Man was equipped with rational nature, free will, ability to think,
talk, consciousness of his existence, self-awareness, ability to know himself. He
also received this mysterious breath of life with which the physical dimension
was enriched with spiritual depth: between God and man, as Gianfranco Ravasi
writes, there is this common “breath”, called conscience, spirituality and internal
life in the highest meaning of the word5.

2
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4
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In The Catholic Study Bible: New American Bible, edited by D. Senior et al., Oxford
1990 this quotation is: Let us make man in our image, after our likeness (Gn 1,26).
Cf. S. Łach (ed.), Księga Rodzaju, vol. I-1, Poznań 1962, 193.
A literal understanding of the words from the Bible: Uczyńmy człowieka, według
Naszej celem…led to false conclusions and led some to believe that the Divine Being has some form, shape, figure and hence is physical. What is more, negating the
physicality of God meant, according to such thinkers, negating the existence of God.
For more on that see Tora Pardes Lauder, Księga Pierwsza Bereszit, S. Pecaric (ed.),
translated by E. Gordon, Kraków 2001, 13.
G. Ravasi, Il Libro Della Genesi, Roma 1996, 53.
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Giving blessing to the first parents, God told them to be fruitful and multiply, rule over the Earth, its entire creation and all of its wealth. However, the
earthly existence of man required freedom, autonomy, the possibility of making decisions, choices and performing an endless number of acts of will. These
can be spontaneously done only by a free person. Hence God, being Himself
non-determined in His actions, endowed man with freedom – the original and
constitutive factor of a human being6. Only in freedom, a resounding, free and
conscious human “yes” or “no” can be heard, and only such an answer is meaningful. Freedom should not be understood only in a psycho-physical sense as the lack
of physical inhibition or the possibility of a free choice. Such a definition would
mean an impoverishment of freedom but also a marked limitation to the Divine
gift, since it is freedom that constitutes this distinguished sign of God’s image
in man. That is why human freedom is demanding. For Leopold Staff: freedom
is not a relief but a hardship of greatness!7. It is a continuous “humanisation”,
growth, pursuit of perfection and good, a never-ending confirmation of God’s
image in man, but also a great care to view this image in every man, a memory
of the teachings, commands, warnings issued by the Father that puts His trust
in His child, it is an obligation to live a life that pleases God. It is, ultimately,
a continuous testimony about the One from whom man originates and to whom
he aims to come back. This gift is as dangerous as it is generous. Freedom, in
the words of G. Ravasi, is a glory but also a risk taken by the noblest of all creation8. This creation, however, turned out to be a very imperfect and defective
image of its Creator.
		First test of freedom
The first, and at the same time the most important, test of understanding of
freedom took place in the Garden of Eden. There, God placed man telling him:
You are free to eat from any of the trees of the garden except the tree of knowledge
of good and bad. From that tree you shall not eat; the moment you eat from it you
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Cf. B. Mondin, Wolność jako istotny i pierwotny czynnik konstytutywny osoby ludzkiej,
in: Wolność we współczesnej kulturze, Materiały V Światowego Kongresu Filozofii
Chrześcijańskiej KUL – Lublin 20 – 25 sierpnia 1996, collected work edited by
Z. Zdybicka, J. Herbut, A. Maryniarczyk, A. Łyskawka, N. Szutta, translated by
P. Kawalec, Lublin 1997, 53.
L. Staff, Oto twa pieśń!, from Tęcza łez i krwi, w: L. Michalska (red.) Poezje zebrane,
Warszawa 1967, 78.
Cf. G. Ravasi, op. cit., 72.
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are surely doomed to die (Gn 2,16- 17)9. The symbolism of the tree is still unclear.
One of the interpretations identifies the tree with the possibility of deciding about
what is good and what is bad without observing God’s commands10. It is not however of key importance in the story. The fragment, as it would seem, describes
the first limitation to human freedom. The words of the Creator clearly describe
a prohibition “thou canst”. There, where a prohibition is present, a possibility of
breaking it – fuelled by renewed serpent’s calls – suggests itself to a weak human nature. Man hesitates, faced with a dilemma of choice. Should he remain
faithful to God’s prohibition, or should he break it, facing all the consequences of
that decision? God’s warning against death is in the end silenced by the deceptive
promise made by the serpent to the woman: You certainly will not die! No, God
knows well that the moment you eat of it your eyes will be opened and you will be
like gods who know what is good and what is bad (Gn 3,4-5).
Human nature is put to the test, the first man falls, condemning himself
and the entire humankind to a continuous balancing between good and evil.
From now on, those who walked in brightness enjoying God’s friendliness, walk
in darkness having to encounter Evil with every step. The painful experience
in the Paradise was supposed to make man aware that limitations are a part of
human nature and that between freedom and the statement that “anything goes”
there can be no equality. Unfortunately, this act of disobedience meant that the
understanding of freedom in the mind of man become thus permanently contaminated and distorted. Man, in the words of St. Augustine: once chose, always
forced to choose, was sentenced to a never-ending process of making a choice.
However, the creation-loving God does not leave the lost man alone. The
salvation of humankind, as the preventive measure counteracting the fall of
the first parents, is initiated in the very act of creation, since the Creator knew
and foresaw it all. After many centuries, He sent His Son to free man from his
internal slavery by sacrificing Himself. This expression of boundless love of God
for man that found its culmination on the cross, had been preceded by more
than thirty years of Jesus’ presence on Earth. The only, true, personal God
sharing with man joys and sufferings of everyday life, brings the world a recipe
for a good life, stated in simple words: If you remain in my word, you will truly
be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free (Jn
8,31-32). For a Christian, there is no other way to the real freedom, apart from
the one indicated by the teachings of Christ. The Holy Scripture gives to man
a kind of “instruction” of a good use of freedom.
9

10

All quotations from the Bible come from The Catholic Study Bible: New American
Bible, edited by D. Senior et al., Oxford 1990.
Cf. S. Łach (ed.), op. cit., 208; vid. also G. Ravasi, op. cit., 55-56.
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		Paul’s “everything is lawful for me”
In the early days, it was St. Paul who became a tireless proponent of Christianity and who in one of his letters11 famously wrote: everything is lawful for me,
but in order to make it more precise he adds accordingly: (...) but not everything
is beneficial, and: (…) but I will not let myself be dominated by anything, and
later on: (…) but not everything builds up. Despite the fact that Paul’s words
relate to a specific historical context and are an answer to the moral problems
of the contemporary citizens of Corinth, the timelessness of his phrasing admits
also a broader interpretation.
The addressees of the letter are warned by the apostle against abusing sexual
freedom as this enslaves the body and consequently an entire human being. Yet
man, including his body, belongs to Christ, is a temple of the Holy Spirit, as the
price for his redemption was enormous. It is then necessary that a human being imposed on himself certain limitations, thanks to which he will not fall into
slavery that is a negation of freedom. Talking about consuming meat from the
pagan sacrifices, St. Paul calls for such use of freedom which does not give offence
to others. Human freedom has its precisely defined boundaries, set in the first
place by conscience but also by regard to other human beings and their freedom12.
Paul’s “benefit” is not measured in terms of profit or a moneymaking business. It is not a cold calculation of what pays off and what does not. Man, freed
by Christ from the sin towards freedom, is allowed what is good, honest, just and
right. Each human action should be preceded by a deep reflection over this (the
uniquely Pauline notion of a “benefit”). Endowed with freedom, man should be
aware that each and every time his action is an obligation to do good, since all that
God created was good. Hence, man, in a way by design, is directed towards good.
On the other hand, this freedom comes with a level of autonomy, independence
of human action in that God cannot order anything to man, since this would have
undermined the essence of God’s gift. Jacques Maritain describes man as being
a person that is a universe of spiritual nature, so independent of the world that
(…) even God, who is and acts within, acts in man in a special way, with a surprising softness, indicating how much He values him: respects his freedom, though
He lives in its heart, stimulates but never violates it13. Out of this unimaginable
respect there originates this call of God, inviting but not forcing anything, ever11
12
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We mean here the First Letter to Corinthians, verses: 6:12 and 10:23 respectively.
Vid. M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian (Seria: Nowy Komentarz Biblijny. Nowy
Testament VII) Częstochowa 2009, 225-231.339-346.
J. Maritain, quotation after S. Kowalczyk, Z refleksji nad człowiekiem: Człowiek –
społeczność – wartość, Lublin 1995, 115.
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present in human life: “if you want”. Unfortunately, man stunned with the great
mystery of God’s trust, starting with the fall in the Paradise, experiences the
tragic paradox of his own existence, each time when by willing good, he does evil.
Over the centuries, man worked out and realised many notions of freedom,
not always consistent with God’s intention, sometimes even supplementing it
or substituting with purely human reasoning. This way he created his own,
false view of this notion, based for the most part on the relativity of truth, objectification of man and boundless trust in reason, leading in consequence to
undermining of God’s laws and excluding God from the sphere of human life.
Long before Christ, Protagoras presented a notion of man being a measure
of all things, which started this very dangerous habit of free interpretation of
truth, serving the person’s own best interest.
		Sophistic “multitude” of truths
From the time when the Sophists had appeared in the Greek public space,
there was a shift from the natural philosophy towards notions concerning man
as an individual and as a part of a larger society. This radical shift towards man
was no doubt caused by the increasing value crisis and the need to change the old,
maximalist order, where knowledge was certain, objective and universal. Sophists
not only “de-loaded” knowledge of obligations but also questioned the position it
traditionally had held in the process of cognition. In other words, knowledge was
pushed to the margins, the quest for knowledge for its own sake was abandoned
and sciences were used to support the Sophists’ own particular goals.
The same happened to the truth, which was drained off its “objectivity”,
favouring relativity and dependence on individual needs. Such thinking stemmed
from the minimalist theory of knowledge based on four main assumptions:
sensualism, relativism, praciticism and conventionalism. These philosophising
teachers and pedagogues, as the Sophists were described, moved to empiricism,
which shifts the centre of gravity in terms of knowledge towards the senses. Man
gains knowledge of the surrounding reality with his senses, hence everyone can
have a different view on the same object, can think of it in different terms; it
follows that truth is no longer considered to be unique, but that there are different truths for different individuals. Moreover, the Sophists assigned a kind
of a “weight” by making it dependent on its usefulness. My truth can be “better”
than yours, since it is more useful to society as a whole. And a truth held within
a given society is not true objectively but as a result of a kind of social contract.
Society itself decides which truths are held within it and which are not.
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This, evidently dangerous, false notion of reality found its expression in
the famous maxim by Protagoras: man is the measure of all things: of things
which are, that they are, and of things which are not, that they are not14. And
if by “the measure” we mean an evaluative norm, and by “the things”– all the
facts, then there is no absolute criterion of truth, false, good and evil; everything
is relative and depends on a given individual. This way, generally speaking,
man – as viewed by the Sophists – became a master of himself. Paraphrasing
the poet, it can be said that man is now his own rudder, sailor and vessel and
sets himself the ports to which he is headed. The tragedy of the Sophistic ideas
lies in the fact that the word and thought had lost their object, rule and the
connection with the being and the truth, which had an undeniable impact in
the subsequent history of human thought15.
		Aristippus’s search for pleasure
This very same negation of knowledge and undermining of authorities were
also characteristic of the Cyrenaics. Assuming that the only important elements of
knowledge are those that can be described using the categories of good and evil, the
Cyrenaics rejected as useless the following fields of knowledge: natural philosophy,
mathematics, physics and dialectics, claiming that the human mind is not capable
of understanding the objects studied there. And even if it had been, there would
have been no use of it, since such knowledge does not bring happiness, which is
the main aim of human existence. The sensual experiences – and not even their
causes – are only knowable things. And these experiences are subjective to the person
experiencing them. Similar subjectivism can be found in the views of the Sophists;
in this case it relates to the theory of knowledge, i.e. epistemology, in a broad sense.
Aristippus, the main representative and the founder of the Cyrenaic school,
initiated a unique approach to ethics, called hedonism that stated an absolute
precedence of the material element over the spiritual one. Cicero even claims
that Aristippus worries only about the body, as if we did not have a soul at all16.
According to Aristippus, the states that are experienced by man can be either
good or evil. Good and evil are understood here precisely in terms of the categories of physical pleasure and pain. Man instinctively strives for pleasure,
being the highest good, and avoids pain, since such a state is imprinted in the
human nature. Human efforts should be devoted to Horace’s “seizing the day”
14

15
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Protagoras, quotation after G. Reale, Storia della filosofia antica. I Dalle origini
a Socrate. Milano 1989, 247.
Cf. G. Reale, op. cit., 296.
Cicero, quotation after G. Reale, op. cit., 427.
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and looking for pleasure, since the past is gone and the future is uncertain. In
the vast catalogue of physical pleasures, the sexual sensations – obviously devoid of any sentimentality or engagement, as human body was only considered
to be the tool used for pleasure, an object of satisfaction – take a prominent
place. Such an existence is similar to the life of animals, which is governed by
instincts. The model of life proposed and promoted by the philosopher is devoid
of any constant values and higher goals. Man viewed through Aristippus’s lenses
appears dehumanised, becoming a purely psycho-physical being directed solely
by his sensations, since he knows nothing else.
The Cyrenaic view brings a gloomy vision of society consisting of individuals
that are utterly individualistic and egoistic and looking only after themselves.
Such perspective gives a very distorted view of freedom. Since, if the boundaries
of good and evil are only dependent on pleasures and pains, there is no place
for a deeper reflection, as there is no other point of reference: above all the perspective of infinity is absent from human mind. Subsequently, freedom itself
cannot be related to greater goals. Freedom for a hedonist is merely a possibility of doing what he pleases, in accordance with the egoistic notion of benefit.
Such understanding of freedom makes it completely detached from truth and
value, hence it renders it merely apparent. That is why man as presented by the
freedom-loving Aristippus appears to be a life-long prisoner of his consciousness,
unfolding before him deceptive appearances of his supposed freedom and might17.
		Omnipotence of human reason
The main change in thinking and views on the world, man and his problems began in the early modern period and continues until today. The modern
man, disappointed with the achievements of his predecessors, looks for new
principles on which to base his worldview. Step by step, however inevitably, he
frees himself from the medieval thinking, dominated by the Christian faith and
aimed at eternal life, and moves towards temporal, physical world, regarding
reason as the only tool required in gaining knowledge about it. The increasing
resistance against ancient authorities and the hegemony of the Church leads
him towards science – the certain, precise knowledge that relates to the reality, which is above all verifiable by using reason and experience. From now on,
reason and experience replace medieval man’s faith, religion and revelation. The
modern man, armed in reason and experience, unlocking the secrets of nature,
will be led to believe that he discovers the laws governing the world and is able
17

A. Krokiewicz, Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa, Warszawa 1960, 184.
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to control it. The centre of gravity has shifted from the spiritual, metaphysical,
transcendental, inexplicable towards the clear, certain and undeniable.
Descartes – a great mathematician – is one of those thinkers that helped
this shift to happen, as for him the reason became the highest authority in terms
of knowledge. His analysis, marked by methodical doubt, the lack of trust for
the senses that can delude one with false images, culminates in the famous
phrase cogito, ergo sum – I think, therefore I am. If I think, it undeniably means
that I exist. If a thought exists, then its creator – a thinking subject, aware of
its own existence – must also exist. This way, from the existence of thought,
Descartes deduces the existence of a thinking being, a self-aware “I”. And if
“I” – an imperfect being – exists, there must also exist God – an infinite and
perfect being, since something cannot originate out of nothing and has to have
a cause. This way, even the Creator is viewed by Descartes through reason, as
He, though undeniably existing, is being “called out” by the reason. Only the
reason is “conscious” of God’s existence.
This perspective on reality, based on freedom and experience, serves to question not the existence of God as such but His influence on man and the universe.
God in the modern philosophy loses His personal character, becoming merely
the first cause of the existence of the universe, a perfect Intelligence, which
having finished its task of creation, refrains from further interference. Hence,
the world is viewed as a structured machine, governed by the laws of nature,
able to be deciphered, explained and measured with the use of mathematical
and physical laws. And, if the world is merely a material phenomenon, functioning without God’s interference, then man is also deprived of any supernatural
references and left to himself.
Thus, a new, liberated, self-aware, mature, independent, nature-oriented,
fully trusting in reason and experience individual is born, able to once and for
all deal with the entire dogmatic legacy of the “backward” Middle Ages. As
a result, a fight against the Church and religion becomes commonplace, lead
by the “apostles of the modern thinking” such as Diderot and Voltaire, who in
their writings promoted deism; or D’Holbach and his materialism and atheism.
This attempt of “erasing” God from the history of man gains momentum in
the nineteenth century as a result of development of natural sciences and the
revolutionary theory championed by Charles Darwin.
The Biblical description of man, present in human consciousness for centuries before, is destroyed and treated almost as a myth that has no connection to
truth whatsoever. Darwin’s theory of evolution gave grounds for doubting the
uniqueness of man as the centre of creation and instead made man just one of
the animals, which descended from the lower primates and after thousands of
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years of evolution took the shape of a modern human being. The alleged descent
of man from monkeys, questioned God’s plan of creation and salvation of humankind. The Divinity of Christ and purposefulness of His mission were also called
into question. However, despite the fact that in the age of reason, God became
somehow an unwanted phenomenon, He could not have been outright ignored.
The sphere of faith was however severely limited to the personal, internal experiences, and religion, as a relic of the old worldview became, in the words of
Karl Marx, a kind of opium of the simple, uneducated masses.
Such long-lasting and systematic actions against the Catholic Church and the
values it stood for have permanently undermined the Christian roots of Europe. The
“dethronement” of God gave rise to the thinking directed at man and mainly the
material aspect of his existence. The modern individual, deeply rooted in nature,
has been limited to its earthly, physical and rational aspects. Out of this replacement of faith, spirituality and transcendence with human reason and experience,
there came secular humanism and scientific materialism. The modern man yet
again gravely sinned with vainglory, reaching for the fruit of the forbidden tree;
he did this not to gain knowledge equal to God’s, but rather to replace Him18.
Modern thinking, obviously, views the notion of freedom in a new, specific,
way. Its range is extended to the size, which is most likely never before imagined.
The goals and priorities of man change over the centuries. As the Antiquity is
aimed at unification with cosmos and divine intelligence and Christianity is aimed
at God, the Creator as the end of all endeavours and the highest reference, Modernity attempts to secure nearly universal freedom from: oppressing political,
social and economic structures; religion, God and church hierarchy; finite and
static Aristotelian-Christian cosmos; ancient authorities; medieval scholasticism;
all that imposes restrictions and limits the enlightened man’s modernity19.
Yet, what, as it seems, limits man – not only the modern one, a contemporary one as well – the most is religion, still functioning in the public space.
Hence, the liberal nineteenth century circles of Western societies postulated
not only the freedom of religion of any denomination but also a freedom of no
religious affiliation of any kind. This possibility of choice, given to man, has
led in consequence to a large extent to the religious indifference but also to the
search for some kind of substitutes for the values that previously were provided
by religion. As a result, people subscribed to ever increasing number of new,
more or less dangerous ideologies as alternatives to religion. The more man,
trusting in his own powers, focused on physicality, the more – on the basis of
18
19

Cf. J. Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, 56.
Cf. R. Tarnas, The Passion of the Western Mind: Understanding the Ideas That Have
Shaped Our World View, New York 1994, 342-343.
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the counterweight effect – he moved away from eternity. The bigger he became
in his own eyes, the smaller he made God.
Paradoxically however, he was so taken with the vision of his own greatness
and independence that he impoverished himself to a great extent and limited
himself to a one-dimensional being able to comprehend only what is fathomable by
reason or what is reported to him by the senses. He rid himself of the spiritual dimension, condemning himself to materialism, usefulness, sensualism, pragmatism,
hedonism, relativism. Eventually, the earthly fundament, in which he had put his
trust and had built upon, was also shaken. Human reason, considered all-powerful,
faced with the discoveries it had made, showed its indolence. The world appeared
fleeting, exceeding the realm of human knowledge, since the tools used by man
were insufficient. Science – the secular religion – that had been the powerhouse
of progress and development and had been followed by a multitude of believers,
obtained the status of limited trust, as the knowledge no longer irrefutable but
unsure and limited, moreover often getting out of control and acting against man.
		The Nietzschean death of God and the liberation of man
Out of these increasing existential problems of the late nineteenth century,
the Nietzschean “superman” was born, an individual that was deeply breathing
freedom, living his life to the fullest, placed beyond good or evil, towered over
others, the rightful creator of values stemming from his will to power and creative energy. However, the death of the Christian God was the pre-condition of
his existence. The Nietzschean philosophy of life20, opposed Christian philosophy where compassion, love, mercy and good were championed. In the opinion
of Friedrich Nietzsche, this was the religion of the weak, average, dull, sick,
defective, praising the God that with His commandments, orders, prohibitions,
limitations and obligations was an enemy of life, oppressor of man, an enemy of
life instincts and free spirit. The death of God, killed – according to Nietzsche
– by man within himself, was therefore a warranty of man’s freedom. This way
the glowing disproportion between the perfect God and a miserable, weak, sinful man was eliminated, man unable to meet God’s guidelines, could not free
himself from guilt, remorse and committed offences. The strive for perfection,
interrupted with constant falls, brings only frustration, reduces the joy of life
and limits creativity. Hence, one needs to break the shackles and cut off from
20

F. Nietzsche’s philosophy of life is treated in detail in e.g. T. Gadacz, Historia filozofii
XX wieku: nurty. Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha, vol.1, Kraków 2009,
71-114; vid. also S. Kowalczyk, Filozofia wolności: rys historyczny, Lublin 1999,
147-153.
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what enslaves man. According to Nietzsche, the death of God is the burial of all
sense, higher virtues, values, ideals; the destruction of such a point of reference
that is stable, unchanging, and undeniable21.
Unfortunately, this killing of God had its catastrophic effects on humankind
and these are still perceptible. The orphaned man, left to himself, was forced to
take over the control over the world. He became the lawmaker, deciding about
what is truth and false, good and evil. And since he looked at the world from
his peculiar point of view, he dispelled the “myth” of the absolute truth, proclaiming that absolutely everything can be variously interpreted and disputed.
It became obvious that moral laws and previously indisputable values would
sooner or later be the subject of similar reformulations. The analysis of this
thought makes one conclude that everyone has their own morality, according
to their needs, so to speak, dependent on particular needs and suited to their
purposes. This morality varies greatly however, between average and outstanding individuals. Hence, according to Nietzsche, it is justifiable to distinguish
two types of morality: for masters and for servants, for the strong and for the
weak. Morality of the masses, a mob, a herd is contrasted with the morality of
the superman – the man of the “higher level”, raised above all the others, able
to do more than the rest. Only his morality is the right one.
When it comes to the values, Nietzsche propagated the concept of “transvaluation of values”, negating the existence of the commonly accepted values
and replacing them with a number of new ones. Yet, even this Nietzschean
“superman” was not able to replace the Creator with dignity. Since, if God was
for man the highest value, on which all the other values and the entire moral
law were based, then His absence mercilessly exposed rational powerlessness of
man, which not only failed to create “new” values but by negating the “old” ones,
descended into nihilism. Man got rid of God, values and morality altogether. By
becoming an atheist, man recovered his supposed independence, freedom, joy
of life, the possibility of a fuller development.
Interestingly, by affirming freedom to such a degree, Nietzsche criticises
the notion of the free will understood as a full control over one’s actions. Man,
he argued, cannot be fully responsible for himself, for his character or personality. Neither can he be held accountable for his actions, their motives or effects.
And if man, says Nietzsche, cannot be responsible for his actions, neither can
he be punished. Punishment, as Nietzsche understands it, is a perfect tool of
priests, used to manipulate and control people. It can be only used against free
21
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people that can be held responsible for their actions. Hence, the rejection of
the notions of the punishment and fault is for Nietzsche an element of his fight
against Christian normative ethics22. Man owes his freedom not to free will but
to a kind of internal energy, peculiarly called the will to power.
In this philosophy of new morality, it is extremely hard to answer the question: who is man? Perhaps, not as much who he is but who, according to the
thinker, man should be. For Nietzsche “creates”, as indicated above, a new man,
an individual devoid of responsibility, free will, which goes beyond the morality
of the masses “governed” by this, notoriously hard to define, will to power. An
individual becomes a kind of “mixture” of desires, instincts and impulses, which,
coupled with life and nature, form a part of the element, which has neither aim
nor direction23. To the Nietzschean superman, distinguished for his strength and
energy, everything seems legitimate and justified. It is this kind of people that
should take control over the world. An outstanding, creative, strong individual
means more that the entire mass of shapeless, average and dull people.
It is obvious that in such an approach there is no place for spirituality and
moving towards eternity since for life stimulated with the will to power only
here and now is important, and life is an end in itself: it is life for life’s sake,
just as for Schopenhauer, art is art for art’s sake. Here and now has the highest
and the fullest value. It seems to be a merely biological existence, in the sense
that it has no transcendental points of reference. The body and its impulses, the
instincts governing it, matter more than the actions of some soul. Life is not, as
it would seem, a Darwinian fight for the survival of the fittest, but a strife for development and enlargement, understood as self-improvement; it is the rejection
of what is weak and disabled and embracing of what is strong and permanent.
It would be a mistake to consider life in terms of dignity or values, instead of
quality. Hence, what oscillates between life and death, should belong to death, since
the latter is devoid of this will to power, which is vital in the development of man.
This nod of the philosophy of life towards death was a perfect basis for
several murderous ideologies and, in more contemporary terms, for a gradual
elimination of the “non-perfect” man from the public space.
		An outline of contemporary freedom
Nietzsche’s philosophy was specifically chosen to close our outline of the
chosen, man-created notions of freedom, which clearly resonate in today’s views
22
23

Cf. Z. Kuderowicz, Nietzsche, Warszawa 2004, 96-100.
Cf. ibidem, 98.
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on the topic. Analysing this rich catalogue of ideas on how to make human existence possibly easy, simple and agreeable, one cannot but conclude that man
today is generously using the freedom-related experiences of his predecessors.
And, as it used to happen in the past, the man of today also placed the mindless exclamation mark after the Pauline “everything is lawful for me”, getting
rid of all the “buts” from his thinking in the process. In so doing, he completely
missed the point of God’s vision of human life, disgracing the image of God in
himself. Owing to his rational nature, man believed in his greatness to such
degree that he began to use his freedom in a way that was completely contradictory to its nature. He treated freedom as a purely physical possibility of free
actions, which have no deeper references. Inspired by Nietzsche, he negated the
values, announced the death of God and sat on the earthly throne, becoming,
as Protagoras would have it, the measure of all things.
He used freedom as a kind of tool, used not for development but for the
fall, to realise his own particular, selfish interests. Viewing freedom as a purely
negative notion, man used it as a means to “free” himself out of all the uncomfortable limitations. Such use of freedom leads to solving problems or overcoming obstacles in the simplest possible way, excluding the reflection on what is
good and what is evil, right or wrong and not referring to any morality, values,
ethics or rules. The new quality of life, promoted by the adherents of this kind
of freedom, gives man a broadly conceived right to do whatever he pleases and
what suits his interest. Such “using” of freedom means that it is no longer
a given, engaged, reflexive action, no longer does it ask sensible questions and
seeks out the best answers, neither can it be still defined as a permanent human
action characterised by responsibility for an individual and for the others. Such
freedom “from” everything that bounds and limits is today clearly opposed to the
freedom “towards” something that serves to develop man, allows him to reach
humanity in the fullest, control his weaknesses, instincts, impulses or desires.
The contemporary world is being enslaved with the power of wrongly-conceived freedom. There is one aspect that is particularly striking and worrying
about this perverted and distorted image of freedom. Today human freedom,
one of the most beautiful of the God’s gifts, is dangerously directed against the
fifth commandment “thou shalt not kill”. Such actions are obviously nothing
new, since a murder as a consequence of the fall of man and a witness of his
defective, weak nature is imprinted in the history of man since the very beginning. Old Testament describes the first murder: that of Cain against his brother
Abel. However, contemporary man confirmed in the view that freedom is nearly
limitless, ever so willingly reaches for the life of another human being to kill
him and paradoxically calls it law justifying it therewith.
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Today, the chorus of voices demanding the right to decide about themselves
and others, the right to have children at any price or, in the case of women, the
“right to their own abdomens” is getting much stronger. This right, aimed against
other human beings and the individual freedom is no longer limited by other
individuals. Man yet again attempts to overtake the creative competences of
God, wanting to decide on who is allowed to be born and who is not, who should
live and who must die. He also – with an increasingly stronger voice – claims
the right to decide on the beginning and end of human life.
This is exemplified by the widespread practices of killing, in the majesty of
law or outside it, of the unborn children, elderly, sick, terminally ill, etc. These,
too, are not unheard of in the history of humankind. Since this history is, to some
extent, the history of man’s condemnable as well as laudable deeds. Abortion,
the killing of the elderly or injured also existed in the Antiquity24. And even
back then one encountered both support and condemnation of such practices.
What, however, as it would seem, differentiates the past and the present is not
only the scale of the phenomenon – often claiming millions of victims – but also,
or perhaps above all, the determination and tenacity with which some circles,
groups or organisations strive towards legalisation of such actions and deeming
it normal, natural practice, common in the civilised, development- and progressoriented world. Evil, disguising as good, becomes very dangerous.
The almost universally felt lack of respect for human life – life that is being
defended by the Catholic Church for its sanctity from the conception till the
natural death – is a result of gradual and consistent creation of the civilisation
of death, a sui generis culture of death25, manifesting itself as multifaceted actions aimed at biological annihilation of man. The actual killing, deciding about
the life of another person in the name of freedom, as it is understood now, are
strongly related to the culture of death of values and spirituality. This culture
is in turn a long-maturing, bitter fruit that had already been growing on the
tree of the Ancient Aristippian hedonism, Protagorean relativisation of truth,
or the ubiquitous liberal ideology, originating from the Enlightenment.
		Contemporary hedonism
Hedonism is a multifaceted phenomenon but it is always an invitation to
use and enjoy life before it is finally cut off by death. However, this use of life
24
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is in hedonism always viewed in sensual categories, related to Horatio’s “carpe
diem”, which is often connected with having pleasant feelings. Life becomes
a sum of pleasant sensations, and seeking these, a proper aim and meaning of
human existence. Hedonism, like many other destructive ideologies, not only
does not give an answer to the question of what man is but it also deforms the
truth about humans to a great degree.
Contemporary hedonism, as it would seem, is led by consumerism, which
favours having over being. The latter is conditioned by the former. The question of whether to be or to have is often given the following answer these days:
one needs to have in order to be someone. Man ceases to be a value on its own
and is instead judged on the basis of what he owns. Enslaved with the desire
to collect and use material goods, man becomes an object in the world aimed at
their production. Pursuit of pleasures, earthly delights, of what is material and
temporal effectively distracts from what is transcendental and spiritual, from
what the destiny of man is and defines the limit of his aspirations.
A distorted relation with others is a simple and unavoidable consequence of
such actions. a Godless materialist, living in a given society and partly dependent
on this society, becomes an inwardly-looking egoist with his “ears shut”, allowing him to listen to his own needs and desires but ignore those of his brethren.
An often adopted attitude is characterised by total indifference and can thus
be summarised: man does not care about the others; and his consciousness is
becoming devoid of such notions as sacrifice, devotion, selflessness, commitment, responsibility. This deep-running wound, often makes it difficult or even
virtually impossible to establish proper relations with others, since the egoist is
doomed to internal loneliness, is unable to descry and understand his brethren,
unable to sacrifice himself for the others26. Moreover, his own ego makes him
ignore and disrespect the boundaries set by the freedom of others.
The cult of money, focus on securing one’s well-being, search for superficial
happiness here on Earth without referring to the perspective of eternity push
away ideas, standards, principles, which could prove to be panacea for such
a reality. Even human life has its value today, provided it fits well into the
materialistic framework, where the producer becomes a product, deemed attractive until it remains youthful, healthy, beautiful and lively, etc. Otherwise,
everything fades away. From such a perspective, the life of an unborn, elderly,
crippled, homeless, poor or disabled is worth so little that in many cases it is
26
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permissible to kill such people, perversely justifying it as doing it for their own
good. Phenomena such as abortion, euthanasia, cryptanasia, social Darwinism,
artificial insemination and the like, no longer form a nightmarish vision of the
future but are very much a thing of the present. Contemporary world aims at
a complete and final rejection of the notion of a person that lies at the root of
the Christian doctrine by means of biological annihilation.
The abortions performed these days, also called the holocaust of the unborn,
are counted in millions. This procedure, supported by many worldwide, has
become a very profitable business. Indeed, one can venture to say that if the
death penalty had been so profitable, the scaffolds would have been brought
back to the streets.
A great tragedy of our times is that women are being manipulated into
rejecting the newly conceived life, becoming a passive tool of the civilisation of
death. Contemporarily, it is more and more frequent for women not to understand
their calling and hence often oppose it. They become emotionally and psychologically unable to bond with their own child, moreover, they seem not to grasp
that a new human being is developing within them and no one can arbitrarily
decide about its life. In fact, women seem to make this decision precisely in the
name of falsely conceived freedom or erroneously imposed priorities. Woman
– mother often gives place to the woman of success, who realises herself professionally, climbing up the ladder of success, striving to match man’s standards
at any cost and in doing so confirm her social status27. This change in mentality and ways of thinking, which has been evolving for years, harm both women
and their families. Furthermore, viewing life through how good it is for a given
individual separates one from another, makes the true engagement impossible and corrupts the notion of love. Hence, a perceived lack of time, numerous
more important things to do, economic considerations, fear of the difficulties of
parenting, change in the lifestyle and a sense of giving up one’s freedom often
become sufficient reasons to reject a child.
Human freedom, which is being manifested at every step, also touches on
the intimate area of human sexuality. Man stops being perceived as a physicospiritual being and is instead reduced to his physicality; he himself making
his body a tool and an object of pleasure. If, in such circumstances, a child is
conceived, it seems only understandable that it cannot be wanted, since it is an
effect of playing with human sexuality, treated instrumentally, and not a wanted,
27
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deserves a special attention.
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awaited and longed-for being. It quite often becomes a problem, which needs to
be sorted out as soon as possible.
Thinking and talking about euthanasia, dubbed assisted suicide, it is impossible not to mention the related practices – cryptanasia and social Darwinism.
All these are widely used in the Netherlands28, and “assistance” given by third
parties in taking away human life is their common denominator. Upon closer
examination, one can divide euthanasia into active, performed at the request
of the patient (the most commonly known type) but also a passive one, when
all the emergency procedures are withheld, with the patient being refused
even the simplest life-saving procedures. This quite often results in slow and
painful death of the patient. Whereas cryptanasia is a discrete form of killing,
without the patient’s consent or knowledge. And the ideologically motivated
social Darwinist practices allow one to “clear” society from the weak, disabled
or useless individuals.
Old age, illness, genetic flaws, physical deformations and all other defects
and deviations from the so-called “norm” are today a sufficient reason to consider human life not worth living and to decide about its end. For it is hard, as
the proponents of such actions would argue, to find sense and value in a life
of this kind. It even seems, as noted by Ryszard Fenigsen, as if the world is
slowly going towards replacing death with euthanasia – the killing performed
by brethren29. The cult of the beautiful, young and healthy body promoted in the
media has taken control over minds to such an extent that what is repulsive,
ugly or crippled must arouse disgust and aversion. Otherness is inconceivable;
it is ridiculed, finger-pointed, deemed unworthy of existence. Life in accordance
with the hedonist doctrine should be characterised by a certain quality, a given
level, whereas the suffering flies in the face of all this, since it means one is
not able to fully benefit from all the charms of existence and in addition these
are being denied to all the people “condemned” to co-exist with the suffering
individual. Today, suffering is being eliminated from the public space, since it
reminds man about his transcendental, hence non-material, dimension. Thus
in the context of Christianity – the religion that suffers the most for what it
stands for – it cannot be accepted as a paradigm of each and every human life.
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Such practices are described and thoroughly criticised in a shocking and moving
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The proponents of the killing argue that the value of human life depends
on the value assigned to it by others30. It is not, therefore, a superior, inviolable
value, but a value that can be evaluated and decided upon by others. In practice,
as exemplified by what is going on in the Netherlands, the killing is an effect
of the social pressure, since the society expects the sick and elderly to ask for
euthanasia when, in reality, this decision is in many cases a desperate call for
help, attention and love.
The problem of infertility is now common in many couples, whether resulting from, or independent of, the couple’s actions. Artificial insemination is one
of the solutions promoted in medicine today31, wrongly perceived as a way of
treating infertility. Nowadays, there seems to be nothing wrong with applying
a wide range of artificial insemination techniques aimed at conceiving a child
in a way, different from the union of a woman and a man32. No doubt, a desire
for a child is something very positive and natural. However, it does not mean
that this desire should be realised at any price and using any method known
to medicine. Such thinking is a disguised form of egoism, where the child stops
being a gift for the couple and becomes a demand, a thing that is due, which will
satisfy their self-love and eliminate the feeling of “emptiness” in the marriage.
In many cases, the prolonged use of contraceptives to avoid the unwanted
pregnancy leads to infertility problems when the couple finally decides they
are ready for the baby. Then, artificial insemination becomes the proverbial
last resort. This way, an attempt is made at reviving what has been previously
consistently being killed. One often encounters the opinion that the time for
a baby will come and a young couple should first earn a decent living, fling,
enjoy life and freedom. This way, openness for a new life that can appear “at
any moment” is replaced by a well-defined time when parents feel they desire
a child and are ready for it. A child becomes, in a way, “an element” of living
together, carefully planned just like a purchase of a house or a car. It helps
create an image of a happy, loving family.
30
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Ibidem, 57.
The book A. Katolo, Contra in vitro, Warszawa 2010 describes the artificial insemination procedures in the following dimensions: technical, anthropological and moral.
Vid. M. Olszewski OFM, Podstawy braku moralnego usprawiedliwienia dążenia
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A desire to have a child at any cost is today yet another symptom of wronglyconceived freedom. Fertility is a gift from God and can be either offered or denied
to a couple. The painful experience of infertility does not mean that man can
and should try to change this state of affairs without taking into account the
potential consequences of his actions, since one cannot say that in this case the
end justifies the means.
		The relativisation of truth
The classical, Aristotelian, definition of truth describes it as something
stable, constant and undeniable. In this interpretation, the truth is viewed as
an absolute, nonnegotiable, non-interpretable and unchangeable value that is
independent of the opinions of others, external circumstances or the subject
learning the truth. Hence, there exists a kind of correspondence between the
subject and the object of cognition (being the objective reality).
The ancient notions of knowledge included those questioning the possibility
of knowledge and arguing for the impossibility of knowing the truth itself. The
Heraclitean theory of continuous change, instability, constant transformation
maintains that change is the only constant thing. According to the theory, the
truth cannot be grasped and approached as something stable, since it also
undergoes constant change. Whereas, the Sophistic approach to truth makes
it subservient to man’s needs and a tool of social manipulation. Truth becomes
relative, loses its objective “power” and is subjectivised. As a result, it seems
“normal” that everyone is entitled to their “own” truth, since there are as many
truths as there are people,
Nowadays, this dangerous practice of relativising the truth with the origins
reaching back to the Antiquity, spreads dangerously, becoming a commonly accepted and applied phenomenon. Since the times when man trusted his reason
enough to reinterpret the notion of freedom, giving it a purely human meaning,
truth has been “replaced” by what was considered to be truth, depending on
circumstances. The absolutisation of human freedom, its glorification above all
other values meant that it is freedom that the other categories such as: evil,
good, morality, truth etc. are being adjusted to. These become man’s personal
affair, which is being decided upon in his conscience33. Freedom, understood in
human terms, also justifies a human approach to truth. As everyone is different, they view the world and its problems in a different way and have the right
33
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to their own truth. Since, if one, objective, universal truth is eliminated, then
there is no escape from creating pseudo-truths, half-truths in its stead, allowing
the multitude of interpretations and solutions where there is only one clear,
simple and undeniable solution.
Relativisation of truth has become a useful and popular tool in all kinds of
polemics, discussions and arguments concerning the fundamental human right
to life. As a result, paradoxically, one can talk not only about the right but also
about the “truth” against life34. The supporters of the anti-life practices spread
lies, called truths, on abortion, euthanasia, artificial insemination etc. Ridiculous theories are created, non-scientific arguments are shuffled and statistics
are abused to serve as foundation blocks of contemporary murderous ideology,
giving a basis for thus manipulated people for apparent self-judgements. One
cannot help but notice that a “new truth” is being constructed, the truth acceptable for the civilised and progressive man that understands the aim and point
of such actions, supports and accepts them fully.
Bearing that in mind, human beings at the earliest stages of their development are denied humanity. In other words, the moment from which a human
becomes a human is being blurred thus challenging the fact that he or she is
human from the time of conception. From this perspective, it is just a “bundle
of cells”, a “pre-embrio”, a pre-human, hence not fully a man yet, therefore
“something” that is easily disposable35. Abortion is treated as one of the many
regular and common procedures being performed these days. Women are being
convinced that a child is a threat to their freedom and independence and so by
performing an abortion they do not do anything wrong. On the contrary, this
confirms their newly acquired status of being able to decide about their own
life36. A law is made, supporting a kind of “gradation” of life, where the life of
34
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an already born person, even that of a criminal, is worth more than the life of
an already existing but unborn one. The ideas are being promoted regarding
conscious and responsible parenting, the parenting threatened by an unwanted
child. Abortion is being described as a panacea for the “overpopulation” of world
and as a way of solving problems related to it.
The killing of the elderly or sick is referred to as humanitarian action “for
their own good and in their best interest”. The noble motives of those striving to “reduce” the suffering of such people are mentioned. Organisations and
movements for euthanasia desperately call for the right to a “dignified”, in
their opinion, death; the death that should be decided upon by the very people
it concerns, their family or the third parties. In many cases, euthanasia is being treated as the best, the only and completely acceptable solution. This way,
societies are being convinced that the decision regarding the appropriate timing
and methods for ending a human life is no longer a realm of the Creator but of
the people themselves.
Mass media play a crucial role in promoting such “solutions”37. Viewers,
readers and listeners are “subtly” bombarded by an image, a text or an audio
transfer that is designed to play on emotions, move deeply, induce mercy and,
consequently, to model and shape the human psyche and conscience in order
to gain support for such actions. Nothing confirms this better than the appearance in the media of moving and touching stories of suffering people and their
relatives fighting for the right to die. As a result, a regular murder is called
a “Christian act of mercy”.
The achievements of contemporary medicine allow successful treatment of
many previously terminal illnesses. However, the aims and tasks set by medicine
do not stop here. Disturbingly, the interest in man as an object of controversial,
unethical research and experiments is on the rise. This way, medicine, which is
supposed to help and support man, dangerously turns against him, acting not
only against nature but God Himself.
The artificial insemination techniques are often referred today as a wonderful possibility for people unable to naturally conceive a child. Such medicine is
often described as pro-life, with its proponents “forgetting” that killing is also
a part of the very process of “production” of a human being. Artificial insemination is, practically speaking, a life at a price of other lives, since in order to
“create” one life one cannot avoid eliminating others. One cannot undermine
or deny the fact that human embryos are being destroyed as a result of such
37
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actions, that there is a problem of their surplus, that multiple pregnancies do
happen, often resulting in the elimination of the embryos (the so-called selective abortion) and that attempts are made at enhancing the genetic material.
The rationale for the existence of sacramental marriage and family is
undermined by arguing that basically everyone who can afford it, can “have”
a baby, since they have the right to it. The child is thus devoid of personal dignity, since it is treated as a commodity. The medical and socio-psychological
consequences of artificial insemination are also hidden. These include the killing
of embryos, an increased risk of various illnesses for both the “test tube” baby
and its mother, or the so-called “multi-parenting” phenomenon often resulting
in identity problems38.
Also, the so-called negative and positive eugenics are both related to the
problem of artificial insemination39. Whereas the aim of the former is the donor
selection as well as ovary and embryo selections, leading to elimination of the
“biological material” that does not satisfy certain criteria, the latter is aimed
at the possibility of modification of genetic heritage resulting in a continuous
improvement of human beings, at – colloquially and generally speaking – the
“creation” of a human being with a specified visual characteristics, intelligence
level, character traits satisfying the agreed on requirements. Other people are
to decide on “what” kind of person, in a broad sense of the word, will be created. It is not difficult to figure out that the practices supposedly motivated by
the well-being of man, in reality aim at taking the control over humans and
promoting a new definition of humanity.
		Liberal ideology
Liberalism, a doctrine originating in the Enlightenment period that perceives freedom of the individual as the highest value, has penetrated into all the
significant areas of human life such as personal (moral and ethical), religious,
social, political and economic relations. Evolving for years, it has grown into
many, often contradictory, sub-types and strands. Notwithstanding its historical origins, it is based on the deep current conviction about the self-sufficiency
and infallibility of human reason, capable of governing the world on its own, in
accordance with the quoted Protagorean claim that man is the judge of all the
existing reality. Ardently developed liberalism has become a kind of secular
religion, a dogma emphasising the absolute independence of individual and
38
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social reason40. One can risk putting forward a thesis that the ubiquitous liberal thought is nowadays becoming a superior ideology, absolutely dominant,
the assumptions of which have been permanently instilled in the human mind.
Paradoxically, the liberal worldview that elevates the individual freedom
and viciously fights against any attempts at limiting it, in reality serves to
enslave it even more than any other destructive ideology, since it promotes
a false kind of freedom, a freedom that is only apparent, mendacious, separated
from love and truth; these values cannot exist in isolation, since they are complementary to each other, forming an inseparable, intertwined unity in such
a way that there is no truth without freedom and love, freedom without love
and truth does not exist, and a true love cannot exist if it does not have truth
and freedom at its basis.
In contemporary understanding, liberal amounts to what is permissive,
lax, emancipated, progressive, open or tolerant. The man of a liberal bent often
waives a host of higher values and principles, defines his own morality, gives up
spiritual wealth provided by faith, relativises the truth, questions not only the
supernatural but the natural order too, as he believes no permanent universal
laws can limit his freedom. He designs, lives and implements a life focused on
emphasising his own “ego” based on ready-made solutions he is presented with
by the world.
Liberal thinking, so strongly present today in all areas of human existence,
is dangerously prominent in the social and moral arena, dealing with the private lives of individuals that form society. One observes a kind of apotheosis of
freedom, freedom understood in human terms as the right to decide on all that
concerns a given individual and which can be expressed as: I have the right to
live my life as I like it and no one is going to tell me what to do. The problem
emerges when man – reassured about his individuality – is seeking acceptance,
demands legalisation and treating as normal actions that not only undermine
his dignity but also violate the well-being of others. On the one hand, the activities arousing indignation and objection include: pornography, paedophilia,
homosexuality, same-sex marriage, prostitution, abortion, euthanasia, artificial
insemination, medical experiments, substance abuse, gambling and others,
whereas, on the other hand, a lot is being done to justify or tolerate such activities by invoking human freedom.
It seems that the classical Latin, explanation of the term tolerance as “patience”, “persistence” in the face of something, “withstanding” or “enduring”
40

Cf. F. Sardá y Salvany, Liberalism is a sin, translated into English and Adapted
from the Spanish work by Roman Catholic Priest, Dr. Don Felix Sarda Y Salvany
By Conde B. Pallen, Ph.D., LL.D.1993, 48.
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certain hardly acceptable actions, views, opinions, differences, beliefs, deeds or
rituals has lost its original meaning and today is a fashionable word interpreted
in quite a different way. To tolerate, means to agree to, allow or even support all
kinds of deviations, degenerations, perversions as a sign of openness, freedom,
modern progressive thinking as contrasted with what is old, traditional, rigid
and backward. It is often forgotten that even tolerance has its limits and cannot
mean a thoughtless “yes” to all kinds of human behaviour.
Liberalism badly damages human sensitivity, spirituality and religiousness.
Historically speaking, it was used as a tool used to inflict serious damage to
the Catholic Church, aimed at destroying its structures and noticeably weaken
its position in the world. The hope was that this way, all the manifestations of
religious life are stifled and the public space is rid of all references to God. The
Church, as an institution and a community of people that was established and
consecrated by Christ Himself and which is preaching and guarding the same
and unchanged for centuries values and laws, was viewed as a serious threat
to freedom, progress and the future of mankind. Obviously, one could not allow the rigid dogmas to rule the enlightened reason. That is why liberalism
assumes universal and radical rejection of the Christian dogmas and all the
Divine truths, being a prototype of all heresy and the highest rebellion against
God and the Church41.
The Church, in the past and in the present, reminds us that liberalism
is just a dressed up evil, sin, sickness, which develops silently and remains
invisible and yet is very effective at destroying morality and spirituality. In
its name man acts today as if God did not exist, as if His commandments were
merely an archaic set of laws, out of which one can choose what one is pleased
with, provided this does not interfere too much in one’s well-structured life.
A proponent of liberalism is “lukewarm”, dull, without a moral core, waving
like a flag on a windy day, changing its position in accordance with the swings
of opinions, views, beliefs or positions. Whereas Christ, as recorded by St. John
the Evangelist in Revelation, states clearly: I know your works, I know that you
are neither cold nor hot. I wish you were either cold or hot. So, because you are
lukewarm, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth (Rv 3,15-16).
Nowadays, a merciless fight on part of the liberals is being fought against
incredibly inconvenient Catholic Church and its followers. The twenty-first
century continues to witness the death of those prosecuted for their faith and
beliefs. The places of cult are being desecrated; believers in Christ are being
41

Cf. ibidem, 41; on liberalism vid. also S. Kowalczyk, Liberalizm i jego filozofia,
Katowice 1995.
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harassed and humiliated. The determined actions against the Church are being taken also in the so-called highly developed countries, where, however,
different techniques are in use. Power play, for obvious reasons, is replaced by
more subtle, hidden methods. For a very long time, with a silent backing from
influential groups, organisations and political elites, a game has been skilfully
and intelligently played in the mass-media, using a plethora of manipulative
techniques aimed at deforming the image of the Church and undermining its
authority. The world still believes that the future it brings to man is a most
interesting one, the future with no place for God and His law. The Church of
Christ is criticised for a number of reasons, including its unchanging stance
on key issues, unwavering in preaching the truth, reminding about the sacred
dignity and value of all people, or the defence of human life, considered sacred,
from the moment of conception until natural death.
It seems that the words of John Paul II are the best summary of what has
been said here; the words spoken 4th June 1997 in Kalisz, during a homily at St.
Joseph’s Sanctuary: The measure of civilisation – the universal, timeless measure
encompassing all the cultures – is its attitude towards life. The objectification
of man, happening nowadays, the lack of respect for human life, the lowering
of its value and dignity and the mass thoughtless elimination of millions of beings all indicate that man is facing the phenomenon, which is more and more
frequently viewed as, and openly called, the civilisation of death. This expression, however, perceived from a logical point of view, is a kind of oxymoron,
an obvious contradiction, an irritating absurdity. The creation of civilisation,
from the Christian point of view, is a prolonged, positive response of man to
the biblical request to subdue the earth. This is precisely why God calls man
into life and tells him to populate the earth. Hence, it is not death but life that
is the causative force behind everything. As death creates nothing, it cannot
be a basis for the existence of anything. It is human existence that determines
the progress of civilisation. But civilisation cannot be built in the name of the
wrongly conceived notions of freedom, truth, law, progress, development and
future by sacrificing innocent human beings.
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Summary
WRONG UNDERSTANDING OF FREEDOM IN THE CONTEMPORARY
WORLD IN THE CONTEXT OF THE ANTI-LIFE PRACTICES
The article entitled Wrong Understanding of Freedom in the Contemporary World in
the Context of the Anti-life Practices presents issues related to the fundamental values of
human life. Contemporary world reveals a deep individualism of man. Human freedom is the
highest value. In the name of freedom, man can decide who can live and who cannot. False
understanding of freedom is the cause of many human tragedies. Abortion, euthanasia, or
any other anti-life practices show that falsely understood freedom negates the fundamental
human right to life. The return to natural law and to the Christian ethics is a guarantee of
true understanding of human freedom.

Key words: freedom, hedonism, human reason, relativisation of truth, abortion, euthanasia,
artificial insemination, medical experiments.
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Zamierzona odwaga czy przypadek?
Zastosowanie pojęcia mutacji w nauczaniu Benedykta XVI
Znane powszechnie wprowadzenie do encykliki Fides et ratio w poetycki
sposób ujmuje relację między rozumem i wiarą. Oba elementy są jak skrzydła
i pozwalają ludzkiemu duchowi na wznoszenie się ku prawdzie. Tą prawdą jest
Bóg, który stanowi ostateczny cel działań poznawczych człowieka. Im bardziej
człowiek do tego celu się zbliża, tym bardziej go również miłuje. Poznanie i miłość
są nierozdzielne, a przy tym dwukierunkowe. One nie tylko ukazują cel poza
człowiekiem, lecz także jego samego jako podmiot tych samych działań. Innymi słowy, poznanie Boga jest poznaniem również człowieka, ponieważ prawda
ostatecznie jest tylko jedna.
Istnieje wewnętrzne powiązanie między rozumem a wiarą, które wyraża
się we wzajemnym poszanowaniu obu obszarów działania oraz oddziaływaniu
na siebie. To powiązanie i oddziaływanie stanowi niewątpliwe ubogacenie, pozwalając na głębsze odczytywanie tych samych prawd, a później także na ich
lepsze wyrażanie w języku bardziej przystosowanym do odbiory.
W tym świetle niniejszy artykuł chce pokazać znaczenie pojęcia mutacja
występujące w nauczaniu papieża Benedykta XVI. Samo pojęcie jest interesujące
ze względu na zastosowanie go do wyrażenia tradycyjnych prawd teologicznych.
Aby to uczynić, proponujemy najpierw ogólne omówienie pojęcia, następnie
zastosowanie go w interpretacji dziejów świata, a ostatecznie ukazanie jego
zastosowania w samej teologii.
I już na wstępie konieczne jest poczynienie istotnej uwagi metodologicznej.
Otóż samo badanie pism Benedykta XVI opiera się na analizie języka. Jeśli nie
wszystkie, to przynajmniej większość papieskich tekstów zebrana jest na stroKs. dr Tomasz Nawracała (ur. 1974 r.); adiunkt w Zakładzie Teologii Dogmatycznej, Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu; adres do korespondencji: ks.tomn@gmail.com
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nie internetowej Watykanu1 i dostępna jest w kilku wersjach językowych. Dla
jasności rozważań odwołujemy się wyłącznie do języka włoskiego lub języków
romańskich, jako należących do tej samej grupy lingwistycznej. Ma to jedną
główną zaletę – pojęcia w tych językach są często do siebie zbliżone znaczeniowo.
Taka analiza porównawcza ma zaś jedną wartość pozytywną – pozwala uniknąć jednoznaczności w ocenie użytych pojęć i przekonać się, jak celowe było ich
zastosowanie w wielu papieskich tekstach.
		Znaczenie pojęcia mutacja
Powszechne rozumienie słowa mutacja sprowadza się do dwóch płaszczyzn
w zakresie biologii2. Chodzi o mutację genetyczną oraz o mutację w procesie
dojrzewania. Ta ostatnia jest najbardziej dostrzegana w całym rodzaju ludzkim
w przypadku osobników płci męskiej3. Moment przejścia od okresu dziecięcego
do okresu dorosłego wyraża się w zmianie barwy głosu. To jest mutacja, która
zakłada ciągłość podmiotu oraz nabycie nowych cech osobniczych bez istotnych
zmian w samym bycie. Chłopiec, który przechodzi mutację, nie traci głosu, mimo
że staje się on inny. Ten nowy głos wciąż pozostaje jego osobistym i wyróżniającym go elementem.
Mutacja genetyczna oznacza taką zmianę, w której osiągnięty rezultat
wynika z nieprzewidzianych zmian materiału genetycznego. Sama mutacja
dotyczy tego, co może być dziedziczone i nie zostało wywołane przez rekombinacje w obrębie gatunku. Na skutek mutacji, wywołanej samoczynnie lub pod
wpływem czynnika zewnętrznego, organizm nabywa nowych cech, których
efekt może być trojaki: obojętny, korzystny lub niekorzystny. Dwa ostatnie typy
mają decydujące znaczenie dla przetrwania organizmu, gdyż albo zwiększają,
albo zmniejszają szansę na jego przeżycie. Tego typu mutacja następuje nagle,
skokowo i bez ukierunkowania na jakiś cel.
Istnieje wreszcie trzeci rodzaj mutacji, która oznacza wszelką zmianę, której
podlegają lub mogą podlegać określone podmioty lub przedmioty. Najczęściej
w przypadku takiej mutacji większą uwagę zwraca się na sam rezultat zmiany
niż na opis zachodzących procesów. W wyniku tej mutacji pojawia się coś nowego,
co nie musi wprost odwoływać się do punktu wyjścia całego procesu, choć nie
1

2

3

Libreria Editirice Vaticana publikuje L’insegnamenti di Benedetto XVI, lecz wciąż
nie jest to zbiór kompletny (do roku 2017 ukazało się 16 tomów).
Zob. Polska Akademia Nauk, Słownik języka polskiego, Warszawa 1962, t. 4, 918;
S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003, t. 2, 951.
Istnieje także mutacja głosu u osobników płci żeńskiej, choć jest ona mniej zauważalna.
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może być zupełnie pozbawione ogólnych cech wyróżniających. Przykładem takiej
mutacji są zmiany w prasie, której dodatki lokalne różnią się między sobą, lecz
nie są pozbawione odgórnie wcześniej ustalonych elementów.
Takie ogólne pojęcie mutacji ukazuje przede wszystkim trwałość i dogłębność zmian, jakie zachodzą w rozmaitych dziedzinach. W odróżnieniu od pojęcia
zmiana, uwypukla ono bardziej sam akt i rezultat niż dokonujący się proces.
Biorąc pod uwagę takie znaczenie słowa mutacja, można spróbować zaaplikować je do wizji historii ludzkości i zmian, jakie się z niej dokonywały.
		Mutacje w dziejach świata
Średniowieczna wizja człowieka, odziedziczona zresztą ze starożytności,
podkreślała związek, jaki istnieje między światem a człowiekiem. Jeśli pierwszy
uznawano za makrokosmos, to o drugim chętnie mówiono microkosmos. Takie
zestawienie świata i człowieka ukazywało nie tylko jedność, jaka między nimi
zachodzi, lecz także i dogłębną zbieżność4. Procesy zachodzące w makrokosmosie
miały swoje odwzorowanie w microkosmosie. Z drugiej strony zrozumienie microkosmosu pozwalało na lepsze zgłębianie tajemnic makrokosmosu. Jednakże i tu
ukazuje się płaszczyzna wspólna: świat jest tajemnicą, ponieważ sam człowiek
również pozostaje tajemnicą. Pozostaje wciąż nieuchwytny, nieprzewidywalny
i zmienny.
Podkreślanie zmienności świata jest jednym z pierwszych elementów w nauczaniu papieża Benedykta XVI. Nawiązując do nauczania Piusa XII i Jana
Pawła II, dawny prefekt Kongregacji Nauki Wiary próbuje nakreślić związek
między naukowym widzeniem świata a objawieniem i wyjaśnia:
„(…) Nie ma sprzeczności między rozumieniem stworzenia w świetle wiary
a dowodami dostarczonymi przez nauki doświadczalne. Filozofia we wczesnym
stadium zaproponowała pewne wizje w celu wyjaśnienia pochodzenia wszechświata w oparciu o jeden lub więcej elementów świata materialnego. Geneza ta
nie była postrzegana jako akt stworzenia, lecz bardziej jako zmiana (mutazione)
lub transformacja; taki pogląd pociągał za sobą niejako horyzontalną interpretację pochodzenia świata. Decydującym krokiem naprzód w rozumieniu początków
ów wszechświata było rozważanie bytu jako bytu i zainteresowanie metafizyki
podstawową kwestią pierwszej lub transcendentnej przyczyny przygodnego bytu.
4

Przykładem pozostaje identyczna budowa świata i człowieka, na którą składają się
te same cztery podstawowe elementy: woda, ogień, powietrze i ziemia. To powiązanie
znane jest także z Pisma świętego. Mędrzec stwierdza przecież: „i wróci się proch do
ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał” (Koh 12,7). Cytaty z Pisma
świętego za Biblią Tysiąclecia, wydanie elektroniczne: http://biblia.deon.pl.
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Aby się rozwijać i ewoluować, świat musi najpierw «być», a zatem musi przejść
z nicości do istnienia. Innymi słowy, musi zostać stworzony przez pierwszy Byt,
który jest nim ze swej istoty.
Twierdzenie, że u podstaw wszechświata i jego rozwoju jest opatrznościowa mądrość Stwórcy, nie oznacza, że stworzenie dotyczy jedynie początków
historii świata i życia. Raczej implikuje ono, że Stwórca zapoczątkowuje ten
rozwój, wspiera go, umacnia i nieustannie podtrzymuje. Św. Tomasz z Akwinu
nauczał, że pojęcie stworzenia powinno wykraczać poza horyzontalny początek
biegu wydarzeń, które tworzą historię, a w związku z tym winno przekraczać
wszystkie nasze czysto naturalistyczne sposoby myślenia i mówienia o ewolucji
świata. Św. Tomasz zauważył, że stwarzanie nie jest ani ruchem, ani przemianą
(mutazione). Jest raczej dającą początek i trwałą relacją, łączącą stworzenia ze
Stwórcą, ponieważ to On jest przyczyną każdego bytu i każdego stawania się”5.
Pojawienie się człowieka ma swoje źródło w mądrości Boga. Akt stwórczy
ma charakter wyjątkowy i niepowtarzalny, a jego fundamentem nie jest zmiana
czegokolwiek, lecz doprowadzenie do istnienia bytów, które racji swego istnienia
nie posiadają. Co więcej, takie zaistnienie możliwe jest tylko wówczas, gdy uzna
się je za początkowe dla trwalszego związku między Stwórcą a stworzeniem.
Od chwili stworzenia istnieje między nimi wzajemna relacja, w której to, co nie
może istnieć, faktycznie istnieje.
Taka trwałość oparta na samym akcie stwórczym ma jeszcze jeden ważny
aspekt. Ukazuje ukierunkowanie wszystkich istniejących bytów, które stanowią
jedność w punkcie wyjścia oraz w punkcie dojścia. Całe stworzenie dąży do Boga,
ponieważ w Nim rozpoznaje swoje najwyższe szczęście. To przeczucie spełnienia w Bogu stanowi dla człowieka szczególnie ważny element jego egzystencji,
ponieważ powala przetrwać dokonujące się przemiany w środowisku jego życia.
Niezależnie od powodów ich zaistnienia oraz od ich zasięgu, rozpoznawanie
Boga jako celu szczęścia ostatecznego pozwala zachować własną tożsamość.
Jeśli bowiem On jest bytem osobowym i stanowi wieczne My trzech miłujących
się osób, to człowiek nie znajduje szczęścia poza tym My, które odzwierciedla
się w wielu ludzkich my tworzonych w doczesności. Wspólnotowe odniesienie
indywidualnego człowieka do innych ludzi już jest budowaniem szczęścia, którego
spełnieniem jest jedność z Bogiem. Same zaś relacje międzyludzkie, oparte na
5

Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk 31.10.2008,
OsRompl 30(2009)1,40. Tekst oficjalny jest w języku angielskim i stosuje tu słowo
mutation: AAS 100(2008)11,796-797. Por. Homilia podczas Mszy św. na rozpoczęcie Roku Wiary 11.10.2012, OsRompl 33(2012)11,9; Przemówienie do przywódców
Międzynarodówki Centrowych Demokratów 21.09.2007, OsRompl 28(2007)12,15;
Homilia podczas Mszy św. na rozpoczęcie synodu biskupów 4.10.2009, OsRompl
30(2009)11/12,6.

Zamierzona odwaga czy przypadek?

257

miłości, wspólnym dobru, sumieniu oraz wierze przyczyniają się do budowania
jedności całego rodzaju ludzkiego i trwałości wartości przyjętych na poszczególnych etapach historii świata6.
Zmiany zachodzące w świecie skutkują przemianami w antropologii. W nowym świecie ukazuje się człowiek, który nie umie lub nie potrafi dostosować się
do tego, co go otacza.
„Postęp techniczny – zwłaszcza w dziedzinie transportu i przekazu – sprawił, że życie człowieka stało się wygodniejsze, ale też pełne ekscytacji, nieraz
rozgorączkowane. Miasta są prawie zawsze hałaśliwe. Rzadko jest w nich cisza,
bo hałas utrzymuje się tam zawsze, gdzieniegdzie nawet w nocy. A w ostatnich
dziesięcioleciach rozwój mediów rozpowszechnił zjawisko, które pojawiało się
już w latach sześćdziesiątych: grozi dominacja wirtualności nad rzeczywistością.
Ludzie coraz bardziej, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, pogrążają się w wymiarze wirtualnym z powodu przekazów audiowizualnych, które towarzyszą
ich życiu od rana do wieczora. Najmłodsi, już urodzeni w tej sytuacji, chcą, jak
się zdaje, wypełnić muzyką i obrazami każdy pusty moment, jakby bojąc się
usłyszeć tę pustkę. Tendencja ta istniała zawsze, zwłaszcza wśród młodzieży
i w najbardziej rozwiniętych środowiskach miejskich. Dziś jednak osiągnęła tak
wysoki stopień, że mówi się o mutacji (mutazione) antropologicznej. Niektórzy
nie są już w stanie pozostawać dłużej w ciszy i samotności”7.
Wielki skok cywilizacyjny, którego rezultatem jest szeroki dostęp do wielu
nowoczesnych technologii, nie pociąga za sobą równoczesnego postępu w dojrzałości osobowej. Człowiek otoczony techniką jest w niej zanurzony, przesiąknięty nią
lub nawet przez nią zdominowany. W konsekwencji zaś pozostawiony samemu
sobie ucieka przez konfrontację z własnymi uczuciami i myślami. Współczesny
człowiek boi się autorefleksji, lęka się ciszy, ucieka przed samotnością. To, zdaniem papieża, są już zjawiska powszechne i niebezpieczne. Człowiek przestaje
być człowiekiem – istotą myślącą, a staje się ogniwem świata techniki. W ten
sposób mutacja już dokonuje się w patrzeniu na człowieka i – jeśli wrócić do podstawowych cech samego pojęcia – prowadzi donikąd. Taka zmiana nie ma celu.

6

7

Por. Spe salvi 15, OsRompl 29(2008)1,10. Papież przywołuje tu dwa przykłady
przemian – starożytną wędrówkę ludów oraz ideę średniowiecznego klasztoru.
Podsumowując całość, Benedykt XVI zadaje dramatyczne pytanie: „Czyż patrząc
na współczesne dzieje, nie przychodzi nam stwierdzić, że nie uda się stworzyć pozytywnego porządku świata tam, gdzie dziczeją dusze?”. Tamże.
Homilia, nieszpory w Serra San Bruno 9.10.2011 r., cytat za: http://pl.radiovaticana.
va/storico/2011/10/09/papież_do_kartuzów_jesteście_potrzebni_kościołowi_i_światu/
pol-527533 (dostęp 24.07.2017). Tekst włoski za: AAS 103(2011)11,743.
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Jeśli jednak następuje, to nie ogranicza się wyłącznie do poszczególnych
ludzi. Zmiany pod wpływem techniki obejmują także całe rodziny, a przez nie
również całe społeczności. Papież wyjaśnia:
„Pierwotną komórką społeczeństwa jest rodzina, oparta na małżeństwie
mężczyzny i kobiety. To właśnie w rodzinie dzieci uczą się wartości ludzkich
i chrześcijańskich, które umożliwiają konstruktywne i pokojowe współżycie.
W rodzinie uczą się solidarności międzypokoleniowej, poszanowania zasad,
przebaczania drugiemu i otwarcia na drugiego. We własnym domu młodzi ludzie
zaznają uczuć rodziców, odkrywają, czym jest miłość, i uczą się kochać. Rodzina
winna być zatem wspierana przez spójną politykę, która nie ograniczałaby się
do proponowania rozwiązań doraźnych problemów, lecz miałaby na celu jej
umocnienie i rozwój, a towarzyszyłoby jej odpowiednie działanie wychowawcze.
Niekiedy dochodzi, niestety, do poważnych przypadków przemocy, i zostają
spotęgowane pewne aspekty kryzysu rodziny, wywołanego przez szybkie przemiany (cambiamenti) społeczne i kulturowe. Również zatwierdzanie takich form
związków, które wynaturzają istotę i cel rodziny, ostatecznie jest krzywdzące
dla tych, którzy nie bez trudu starają się żyć w stałych związkach uczuciowych,
prawnie zagwarantowanych i publicznie uznanych8”.
Zakres zmian, jakie dokonują się w obecnym czasie, zastanawia i zdumiewa,
prowadząc niejednokrotnie do negatywnych odczuć. Czy tak szerokim zmianom
człowiek może podołać? Co ma stanowić fundament oparcia i odniesienia, jeśli
wszelkie dotychczasowe wartości ulegają dewaluacji? Według papieża konieczne
jest ocalenie rodziny, która jest fundamentem społeczeństwa, gwarantując całościowy rozwój człowieka. Zmiany w społeczeństwie mogą stanowić zagrożenie
dla rodziny, a w dalszej perspektywie okażą się zgubne.
Tym bardziej niepokojące jest zjawisko zmian zachodzących w mediach9
i kulturze. Zwracając się do uczestników spotkania profesorów uniwersytec8

9

Przemówienie do władz regionu Lacjum oraz miasta i prowincji Rzymu 14.01.2011,
OsRom 32(2011)4,7. Tekst włoski używa tu słowa cambiamenti, hiszpański cambios, portugalski transformações, podczas gdy tekst francuski stosuje mutations.
Zob. wszystkie wersje na stornie: http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20110114_amministrazione-lazio.html
(dostęp 24.08.2017). Na temat mutacji społecznych zobacz także: Homilia podczas
Mszy św. na rozpoczęcie synodu biskupów 4.10.2009, OsRompl 30(2009)11/12,6.
Wpływ środków społecznego przekazu na życie człowieka jest niezaprzeczalny i powszechnie zauważalny. Jednakże może on inspirować do działań moralnie dobrych
lub złych. Wpływ środków społecznego przekazu uległ tak wielkiej zmianie, że można
dziś mówić o przełomie lub „mutacji” roli, jaką przechodzą. Orędzie na Światowy
Dzień Środków Społecznego Przekazu, OsRompl 29(2008)3,9. Por. Przemówienie do
uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Radu ds. Środków Społecznego
Przekazu 9.03.2007, OsRompl 28(2007)6,27.
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kich z Europy, Benedykt XVI mocno podkreśla niestabilność społeczeństwa
na Starym Kontynencie oraz daleko posuniętą nieufność wobec tradycyjnych
wartości. W tych okolicznościach sytuacja człowieka ulega całkowitej zmianie.
Dotychczasowe spojrzenie na człowieka ulega dewaluacji, zaś to, co proponuje
się jako nowe, pozostaje nie do przyjęcia w integralnej wizji człowieka. Ta nowość zdaniem papieża powinna być dobrze zdefiniowana, szczególnie ze względu
na współczesną mutację kulturalną, w której człowiek odkrywa swoje własne
powołanie do kształtowania historii. Benedykt XVI przypomina, że humanizm
rodził się w Europie wielokulturowej jako skutek spotkania licznych zamieszkujących ją w przeszłości ludów z wiarą chrześcijańską. Ta różnorodność miała
swój wielki pozytywny wkład w budowaniu wizji człowieka, wizji akceptowanej
powszechnie. Stąd mimo dokonujących się zmian – mutacji w dziedzinie kultury,
nie należy ich postrzegać jako wyzwania, lecz jako horyzont, w którym można
poszukiwać i znaleźć twórcze rozwiązania10.
Zachodzące zmiany w świecie nie są procesem nowym. Historia ludzkości
dobitnie pokazuje, że dokonywały się one nieustannie w dziejach. Problemem
nie jest więc sama mutacja, lecz jej gwałtowność i niestałość. Jedna zmiana podąża za drugą, często niszcząc to, co było w przeszłości ważne i nie proponując
w zamian nic wystarczająco dobrego. Poza tym zwielokrotnione i nakładające
się mutacje sprawiają wrażenie chaosu i prowadzą do zagubienia całych grup
społecznych. Papież Benedykt XVI ukazuje zatem orędzie Jezusa oraz nauczanie
Kościoła jako trwałe fundamenty, na których można oprzeć zmiany i uniknąć
rozczarowujących działań11.
		Mutacja w teologii
Pojęcie zmiany w nauczaniu Kościoła pozostaje zaaplikowane przez papieża
przede wszystkim do dwóch wyróżniających momentów w dziejach zbawienia. Chodzi o tajemnicę wcielenia oraz o tajemnicę Wielkiej Soboty i zmartwychwstania.
Jednak w wymiarze bardziej indywidualnym mutacja odpowiada także
temu, co tradycyjnie nazywano nawróceniem. Na przykładzie bł. Anieli z Fo10

11

Przemówienie dostępne tylko na: http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2007/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20070623_european-univ.html (dostęp
24.08.2017).
Por. Homilia podczas Mszy św. z nowymi kardynałami 19.02.2012, OsRompl
33(2012)4,11; Anioł Pański 28.10.2012, OsRompl 33(2012)12,39; Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2012, OsRom 32(2011)12,11; Przemówienie do
uczestników 34 sesji FAO 22.10.2007, tekst za OsRom 23.11.2007, 8; Przemówienie
do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych 3.05.2008,
OsRompl 29(2008)6,34.
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lino Benedykt XVI opisuje proces przemiany ludzkiego serca i wzrastania ku
świętości. Punktem wyjścia jest pustka, jaką świat oferuje człowiekowi. Posiadanie wielu i różnych rzeczy doprowadza do zapominania o Bogu i pomijania
Go w codzienności. Wspomniana błogosławiona „prowadziła tak beztroskie
życie, że pogardzała tak zwanymi «pokutnikami» – bardzo licznymi w tamtych
czasach – ludźmi, którzy pragnąc naśladować Chrystusa, sprzedawali swoje
dobra i oddawali się modlitwie, postom, służbie Kościołowi i dziełom miłosierdzia”12. Taki sposób życia nie wytrzymuje jednak prób czasu. Błogosławiona
Aniela zmienia stopniowo swoje życie pod wpływem katastrof, wojen, a przede
wszystkim utraty najbliższych. Odbywa spowiedź generalną, a później zostaje
franciszkańską tercjarką. Od życia w przyjemnościach i chwale dochodzi do życia
w ubóstwie. I jeśli to pierwsze życie było dalekie od Boga, drugie nie potrafi się
już bez Niego obyć. Porzucenie dawnego życia następuje poprzez pokutę, pokorę
i przeciwności. To one, jako swoiste kroki lub przemiany (passi o mutazioni13)
służą odkrywaniu Boga jako miłosiernego, którego miłość ukazuje się w całej
pełni w Chrystusie ukrzyżowanym.
Nie byłoby procesu powrotu do Boga, gdyby nie grzech, który stał się przyczyną zerwania stwórczej relacji Stwórcy i stworzenia. Wskutek grzechu sytuacja
człowieka uległa dramatycznemu pogorszeniu. Stracił on nie tylko odniesienie
do Boga, lecz również do innych bytów. Zamiast otwartości i wydania siebie
na służbę innym, zaczął żyć dla siebie, pielęgnując własny egoizm. Ludzkie ja
zajęło miejsce naturalnie należne Bogu i wyniosło człowieka do roli, jaką dotąd On pełnił. W to ludzkie działanie wkracza Bóg pełen miłości, który posyła
swego jednorodzonego Syna jako Zbawiciela. Ten Syn wyzwala człowieka ze zła
i ponownie ukierunkowuje go na drogach miłości do Boga i do bliźniego. Komentując słowa św. Pawła z Listu go Galatów, papież stwierdza, iż „przyjęcie przez
Syna natury ludzkiej otwiera perspektywę radykalnej odmiany (mutamento)
kondycji człowieka. Jest tam powiedziane, że zesłał Bóg Syna swego (...), aby
wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo (Ga 4,5). Słowo wcielone przemienia od wewnątrz życie człowieka, dając
nam udział w swoim synostwie Bożym. Jezus upodobnił się do nas, abyśmy tak
jak On stali się synami w Synu, a zatem ludźmi wolnymi od prawa grzechu”14.
Wcielenie jest głęboką zmianą wnikającą głęboką w dotychczasowy sposób
istnienia człowieka. Całe jego istnienie ulega przemianie. Nie chodzi przy tym
12
13

14

Audiencja generalna 13.10.2010, OsRompl 31(2010)12,47.
Tamże. Cytat włoski za: http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2010/
documents/hf_ben-xvi_aud_20101013.html (dostęp 24.08.2107).
Homilia w trakcie nieszporów 31.12.2007, OsRompl 29(2008)2,22. W tekście francuskim występuje słowo mutation.
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tylko o jakąś zmianę zewnętrzną, lecz przede wszystkim wewnętrzną. Człowiek
staje się inny przez to, że otrzymuje coś, co mu się nie należało. Tym darem
jest dziecięctwo Boże, przez który Bóg każdego człowieka czyni swoim własnym
synem w Synu. Tajemnica wcielenia ukazuje się zatem w analogicznej perspektywie do aktu stwórczego. Tam Bóg powołuje wszystko do istnienia z niebytu;
przez wcielenie wszystkich ludzi czyni swoimi dziećmi, mimo że formalnie wciąż
pozostają grzesznikami. Dar usynowienia realizuje się w Chrystusie: On staje
się podobny do ludzi, choć nie dzieli z nimi ich grzeszności. W Nim oni stają się
dziećmi Bożymi przez to, że odrzucają zło i grzech.
Dar zbawienia obejmuje uwolnienie człowieka od grzechu. Usynowienie
dokonuje się w duszy człowieka. Jednakże samo zbawienie nie ogranicza się
wyłącznie do aspektu wewnętrznego. Dar Boga wyraża się również zewnętrznie,
a potwierdza to tajemnica zmartwychwstania. Odnosząc się do niego, Benedykt
XVI mówi:
„Powstał... Nie ma Go tu. Gdy Jezus po raz pierwszy mówił swoim uczniom
o krzyżu i zmartwychwstaniu, oni, schodząc z góry Przemienienia, rozprawiali
między sobą, co znaczy powstać z martwych (Mk 9,10). W Wielkanoc radujemy
się, ponieważ Chrystus nie został w grobie, a Jego ciało nie doznało rozkładu.
Należy do świata żyjących, nie do świata umarłych. Radujemy się, ponieważ jest
On – jak głosimy podczas obrzędu przygotowania paschału – Alfą i jednocześnie Omegą, istnieje więc nie tylko wczoraj, ale dziś i na wieki (por. Hbr 13,8).
Jednak zmartwychwstanie w jakiś sposób tak daleko wychodzi poza nasze pole
widzenia, poza wszelkie nasze doświadczenia, że powracając do własnych myśli,
kontynuujemy dyskusję uczniów: na czym właściwie polega «zmartwychwstanie»? Co znaczy ono dla nas? Dla świata i historii w ich całokształcie? Pewien
znany teolog niemiecki powiedział kiedyś z ironią, że cud ożywienia umarłego – jeśli do tego naprawdę doszło, w co on jednak nie wierzył – w ostatecznym
rozrachunku byłby czymś nieistotnym, właśnie dlatego, że nas nie dotyczy.
Rzeczywiście, gdyby tylko ktoś jeden został kiedyś wskrzeszony i na tym koniec,
w jaki sposób miałoby to nas dotyczyć? Jednak zmartwychwstanie Chrystusa
jest właśnie czymś więcej, jest czymś innym. Jest ono – jeśli możemy posłużyć
się językiem teorii ewolucji – największą «mutacją», absolutnie najbardziej
decydującym przeskokiem w całkowicie nowy wymiar, który w długiej historii
życia i jego rozwoju nigdy przedtem nie występował: jest skokiem w kompletnie
nowy porządek, dotyczący nas i całych dziejów”15.
15

Homilia w Wielką Sobotę 15.04.2006 r., OsRompl 27(2006)5,25. Ten sam motyw
przewija się w przemówieniu do uczestników IV Kongresu Kościoła we Włoszech
19.10.2006: http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2006/october/documents/hf_ben-xvi_spe_20061019_convegno-verona.html (dostęp 24.08.2017). Ten
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Analiza tajemnicy zmartwychwstania opiera się na fakcie historycznym.
Grób, w którym złożono ciało Jezusa, okazał się pustym. Mimo pewności miejsca, gdzie spełniła się ziemska historia Jezusa, poranek wielkanocny przynosi
niepewność wydarzenia. Co się stało w grobie? Gdzie jest Jezus? Odpowiedź,
jak zauważa papież, możliwa jest w perspektywie wiary. Ten Jezus, którego
uczniowie słuchali i obserwowali właśnie pierwszego dnia po szabacie objawił
całego siebie – ukazał swoje bóstwo. W tajemnicy zmartwychwstania przekroczył
nie tylko granicę widzialności i doświadczenia zmysłowego, lecz także granicę
natury. Zmartwychwstanie nie jest powrotem do przeszłości, do życia, które
wcześniej zakończyło się śmiercią. Ono jest nową rzeczywistością, przekraczającą
naturę i ustanawiającą nowy porządek. Chrystus zmartwychwstały ukazuje
pełnię Bożej mocy, dla której śmierć nie stanowi żadnego problemu. Właściwe
odczytanie tego zmartwychwstania nabiera sensu w kontekście relacji międzyosobowych16. Ojciec nie pozwala, by Syn pozostał w grobie i by Jego ciało uległo
rozkładowi. Stąd wskrzesza Go z martwych. Ten akt jest absolutną nowością
w dziejach świata i całego stworzenia, który zaskakuje i zastanawia. W ten
sposób zmartwychwstanie Chrystusa, jako wydarzenie historyczne, staje się
również wydarzeniem wiary. W niej trwa ono jako pytanie otwarte, na które
odpowiedź przyjdzie dopiero w przyszłości.
Benedykt XVI do opisania tego, co się stało w zmartwychwstaniu Chrystusa,
aplikuje pojęcie mutacji. Jak sam przyznaje, czyni to z pewnym dystansem. Ten
krok ma jednak swoje uzasadnienie. Mutacja w języku teorii ewolucji oznacza
zmianę ku nowej jakości. Ta jakość nie jest przez nic zapowiadana oraz nie
opiera się na ciągu przyczynowo-skutkowym. Następuje zupełnie zaskakująco
i pod wieloma względami zmienia dotychczasowe istnienie bytu. Dzięki mutacji
staje się ono nowym w najbardziej fundamentalnym znaczeniu tego słowa. Ukazane w ten sposób zmartwychwstanie podkreśla dwa zasadnicze momenty. Po
pierwsze, nie jest ono wynikiem normalnego rozwoju natury stworzonej przez
Boga. Zmartwychwstanie nie należy do porządku natury, lecz łaski. Pozostaje
więc w istocie darem ze strony Boga. Po drugie, zapoczątkowuje nowy rodzaj
istnienia, który obejmuje najpierw człowieka, a w dalszej perspektywie całe
stworzenie. Samego zmartwychwstania nie należy postrzegać jako koniec, lecz

16

ostatni tekst został powtórzony przez papieża w przemówieniu na zakończenie
kongresu diecezji rzymskiej 9.07.2008: http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/
it/speeches/2008/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20080609_convegno-diocesi-rm.
html (dostęp 24.08.2017).
W haśle zawartym w LThK wydanym w 1967 r. Ratzinger podkreśla charakter
dialogiczny wskrzeszenia z martwych. Całe wydarzenie musi być odczytywane jako
akt kogoś, kto kocha i kto ma właściwą władzę działania. Por. Zmartwychwstanie
ciała, w: J. Ratzinger, Opera omnia, Lublin 2014, t. X, 333.
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jako początek. Chrystus otrzymuje nowe życie, które nigdy nie ustanie i w którym rekapituluje się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To, co dokonało się
w Chrystusie, dokona się również z całą ludzkością17.
17

Papież Franciszek nawiązuje do słów swego poprzednika w przemówieniu skierowanym do uczestników kongresu diecezji rzymskiej. W trakcie swojego wystąpienia
papież powiedział: „W tym roku w waszych pracach wiele uwagi poświęciliście
chrztowi, a także odnowie duszpasterstwa pochrzcielnego. Chrzest – owo przejście
«spod Prawa» «pod panowanie łaski» – jest rewolucją. W historii jest tak wielu rewolucjonistów, było ich bardzo wielu. Nikt jednak nie miał mocy do przeprowadzenia tej
rewolucji, którą nam przyniósł Jezus: rewolucji, przemieniającej historię, rewolucji,
która zmienia do głębi serce człowieka. Rewolucje w historii zmieniały systemy
polityczne, ekonomiczne, ale żadna z nich naprawdę nie zmieniła serca człowieka.
Prawdziwej rewolucji, takiej, która radykalnie zmienia życie, dokonał Jezus Chrystus
przez swoje zmartwychwstanie – krzyż i zmartwychwstanie. A Benedykt XVI powiedział o tej rewolucji, że «jest największą przemianą (mutazione) w historii ludzkości».
Zastanówmy się nad tym: jest to największa przemiana w historii ludzkości, jest
prawdziwą rewolucją, a my jesteśmy w niej rewolucjonistami i rewolucjonistkami,
ponieważ idziemy tą drogą największej przemiany w historii ludzkości. Chrześcijanin, jeśli nie jest rewolucjonistą w tych czasach, nie jest chrześcijaninem! Musi być
rewolucjonistą dzięki łasce! Właśnie ta łaska, którą daje nam Ojciec przez Jezusa
Chrystusa ukrzyżowanego, który umarł i zmartwychwstał, sprawia, że jesteśmy
rewolucjonistami, bowiem – znów zacytuję Benedykta – «jest to największa przemiana (mutazione) w historii ludzkości». Ponieważ odmienia serce. Prorok Ezechiel
mówił: «Zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała». I tego doświadcza
apostoł Paweł: po spotkaniu z Jezusem na drodze do Damaszku zmienia radykalnie
swoją wizję życia i przyjmuje chrzest. Bóg przemienia jego serce! Pomyślcie tylko:
prześladowca, ten, który dręczył Kościół i chrześcijan, staje się świętym, zostaje
chrześcijaninem aż do szpiku kości, właśnie prawdziwym chrześcijaninem! Wcześniej był okrutnym prześladowcą, teraz staje się apostołem, odważnym świadkiem
Jezusa Chrystusa, do tego stopnia, że nie boi się ponieść męczeństwa. Ten Szaweł,
który chciał zabijać głoszących Ewangelię, na koniec oddaje swoje życie za głoszenie
Ewangelii. To jest przemiana, największa przemiana, o której mówił nam papież Benedykt. Odmienia ci serce, z człowieka grzesznego – z grzesznika: wszyscy jesteśmy
grzeszni – przemienia cię w świętego. Czy ktoś z nas nie jest grzesznikiem? Jeśli
jest ktoś taki, niech podniesie rękę! Wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy! Wszyscy
jesteśmy grzesznikami! Ale łaska Jezusa Chrystusa wybawia nas od grzechu:
zbawia nas! Wszystkich, jeśli przyjmujemy łaskę Jezusa Chrystusa, On odmienia
nasze serca i z grzeszników przemienia nas w świętych. Aby stać się świętym, nie
trzeba odwracać wzroku i patrzeć gdzieś tam, albo mieć minę jakby z obrazka! Nie,
nie, nie ma takiej potrzeby! Aby stać się świętym, trzeba jednego: przyjąć łaskę,
którą daje nam Ojciec w Jezusie Chrystusie. Otóż ta łaska zmienia nasze serce. My
nadal jesteśmy grzesznikami, ponieważ wszyscy jesteśmy słabi, nawet pomimo tej
łaski, która daje nam odczuć, że Pan jest dobry, że Pan jest miłosierny, że Pan na
nas czeka, że Pan nam przebacza, tej wielkiej łaski, która odmienia nasze serce”.
Przemówienie na inaugurację kongresu diecezji rzymskiej 17.07.2013 r., OsRompl
34(2013)8/9,35-36. Tekst włoski cytujemy za: AAS 105(2013)7,608-609. Z punktu
widzenia formalnego nawiązanie do Benedykta XVI nie jest ścisłe. Franciszek
przypisuje poprzedniemu papieżowi słowa, których on sam nie wypowiedział. Be-

264

Ks. Tomasz NAWRACAŁA

		Mutacja w życiu chrześcijanina
Na przestrzeni dziejów Kościoła nieustannie powtarzano prawdę o bliskości
Boga w Chrystusie. Bóg stał się prawdziwie bliskim każdemu człowiekowi, aby
w ten sposób każdego doprowadzić do pełni zbawienia. W tym procesie zbliżania
się Stwórcy i stworzenia istotne okazały się wcielenie i zmartwychwstanie. Obu
tych wydarzeń nie należy rozdzielać, ponieważ razem tworzą kulminacyjny punkt
dziejów zbawienia. Słowo stało się przecież człowiekiem, aby ludzi wybawić od
grzechu i dać im udział w życiu boskim. Jednak dzieło zbawienia nie dokonuje
się bez udziału człowieka. To on decyduje, czy w tym zbawieniu będzie uczestniczył, czy też z niego się wykluczy. Decyzja leży po stronie człowieka i zależy
wyłącznie od jego woli. Ta zaś, choć pozostaje rzeczywistością wewnętrzną,
wyraża się zewnętrznie w działaniu. Stąd udział w zbawieniu musi obejmować
obie płaszczyzny, które wzajemnie się uzupełniają i podtrzymują. Akty zewnętrzne odsyłają do aktów wewnętrznych, zaś akty wewnętrzne wyrażają się
w aktach zewnętrznych. Każdy uczeń Chrystusa nie tylko w Niego wierzy, lecz
także potwierdzają tę wiarę czynem. To dlatego naśladowanie Chrystusa, jeden
z najbardziej podstawowych imperatywów Ewangelii, powinien charakteryzować
chrześcijanina w jego właściwym sposobie myślenia i działania. Chrześcijanin
idzie za Chrystusem i to przez całe życie. Co to oznacza? Benedykt XVI wyjaśnia:
„Na początku, dla pierwszych uczniów, wymowa tych słów [pójście za Chrystusem] była bardzo prosta i bezpośrednia – oznaczały one, że ci ludzie zdecydowali się porzucić swoje zajęcie, swoje sprawy, całe swoje życie, by pójść z Jezusem.
Oznaczały wybrać nowy zawód – zawód ucznia. Zawód ten zasadniczo polegał
na chodzeniu z mistrzem, w całkowitym zawierzeniu Jego przewodnictwu. Tak
więc owo «pójście za» było czymś zewnętrznym, a zarazem bardzo wewnętrznym.
W wymiarze zewnętrznym oznaczało chodzenie za Jezusem podczas Jego wędrówek po Palestynie; aspekt wewnętrzny to nowe ukierunkowanie życia, w którym
punktami odniesienia nie były już interesy, zawód, który pozwalał zarabiać na
życie, własna wola, lecz polegało na całkowitym zdaniu się na wolę Drugiego.
Bycie do Jego dyspozycji stało się racją życia. Z jakimi wyrzeczeniami się tego,
co własne, było to związane; jakiego wymagało oderwania się od samych siebie,
możemy jasno zobaczyć w niektórych scenach Ewangelii.

nedykt XVI mówił o mutacji, ale nie nadawał mu znaczenia rewolucji. Tymczasem
Franciszek wydaje się sugerować, że przyjęcie chrześcijaństwa poprzez chrzest jest
swoistego rodzaju rewolucją. Jej celem nie jest jednak przemiana społeczeństwa,
lecz ludzkiego serca. W tym względzie nauczanie obecnego papieża nawiązywałoby
do mutacji wewnętrznej, czyli nawrócenia.
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Dzięki temu staje się również widoczne, co dla nas oznacza naśladowanie
i czym jest jego istota: wewnętrzną przemianą (mutamento) życia. Wymaga to
ode mnie, żebym nie pozostawał zamknięty w swoim ja i nie uznawał własnej
samorealizacji za główną rację mojego życia. Wymaga to, abym dobrowolnie oddał
się Drugiemu – dla prawdy, dla miłości, dla Boga, który w Jezusie Chrystusie
mnie poprzedza i wskazuje mi drogę. Oznacza podstawową decyzję, by przestać
uważać zysk i zarobek, karierę i sukces za ostateczny cel życia, a za autentyczne
kryteria uznać prawdę i miłość. Jest to wybór między życiem tylko dla siebie
a oddaniem siebie – dla większej sprawy. A zauważmy, że prawda i miłość nie
są wartościami abstrakcyjnymi – Jezus Chrystus jest ich personifikacją. Idąc
za Nim, oddaję się na służbę prawdzie i miłości. Tracąc siebie, odnajduję się”18.
Przykład apostołów jest lekcją o najwyższym znaczeniu dla całego Kościoła. Powołani przez Chrystusa nie wahają się pozostawić wszystkiego, co dotąd
składało się na ich życie. Praca, bliscy, urzędy lub funkcje społeczne – wszystko
zostało porzucone ze względu na wezwanie nowego Mistrza. W tym całkowitym
ogołoceniu wyraża się postawa całkowitego zaufania wobec Jezusa. Apostołowie
sami już nic nie mają, lecz jednocześnie niczego także się nie lękają. Chrystus
staje się dla nich wszystkim, a pójście za Nim odsłania przed nimi prawdziwe
znaczenie miłości i prawdy. Apostoł staje się nowym człowiekiem, to znaczy
kimś, kto szuka nie tego, co się w świecie opłaca, lecz tego, co w tym świecie jest
najwartościowsze. Trwanie w prawdzie i miłowanie jest naśladowaniem Tego,
który jest Miłością i Prawdą. Pójście za Jezusem, nawet jeśli jest wymagające,
jest także wyzwalające. Oddając wszystko, apostołowie odnajdują siebie samych
i cały sens życia gotowego na ofiarę z miłości. Gotowość do poświęcenia oparta
jest nie na zewnętrznej fascynacji słowami lub czynami Jezusa, lecz na wierze
w Niego. Pierwsi uczniowie wierzą w Jezusa jako Mesjasza, Syna Bożego, i tej
wierze wszystko podporządkowują. Dlatego przemiana, jaka dokonała się w życiu
apostołów ma znaczenie ponadczasowe. Każdy uczeń Chrystusa musi zdobyć się
na podobny krok i musi zostawić wszystko, aby jako wolny i otwarty na bliźniego
mógł podążać za Mistrzem. Świat wciąż będzie sprzeciwiał się takiej logice ogołocenia, ale przecież on sam ulega gwałtownym zmianom. Cóż pozostaje w nim
stałego? Benedykt XVI przypomina zwięźle: Stat Crux dum volvitur orbis. W tym
świecie tylko krzyż Chrystusa jest punktem stałym i pewnym, który pozwala
przetrwać wszelkie następujące przemiany (mutamenti), wstrząsy i napięcia19.

18

19

Homilia w Niedzielę Palmową 1.04.2007, OsRompl 28(2007)5,17. Język włoski
posługuje się tutaj słowem mutamento. Tylko we francuskiej wersji umieszcza się
tutaj słowo mutation.
Por. Homilia w trakcie nieszporów w Serra San Bruno 9.10.2011, AAS 103(2011)11,745.
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		Wnioski
Z powyższych rozważań można wysunąć kilka wniosków.
Przede wszystkim w tekstach Benedykta XVI widać liczne miejsca, w których posługuje się on słowem mutacja lub jego synonimami. Użycie pojęcia
do opisania zmian zachodzących w społeczeństwie i kulturze nie jest jednak
oryginalne. Wcześniejsi następcy św. Piotra również stosowali je dla wyrażenia
gwałtownych przemian. Warto tu choćby nawiązać do przemówienia Pawła
VI z 1969 roku. W trakcie środowej katechezy papież zauważa, że mentalność
współczesnego człowieka przeniknięta jest przekonaniem o przemianie wszystkiego (tutto cambia). Ten wielki fenomen przemiany (mutazione) wyraża się
rozmaitymi i sugestywnymi pojęciami: ewolucji, postępu, dynamizmu, odkrycia,
zdobyczy, osiągnięć, rozwoju, odrodzenia, nowości. Zmianami przeniknięty jest
cały świat, w tym także religia. Jednakże – przestrzega papież – w dziedzinie
wiary należy zachować ostrożność. Chrześcijaństwo nie jest na drodze mutacji,
nawet jeśli te proponowane są przez rozmaite nurty nauki, filozofii lub publicystki. Człowiek pozostanie nieustannie „istotą, która z natury swej nie tylko
jest zdolna przyjąć Boga, lecz po prostu potrzebuje Go”20.
Tym, co wyróżnia Benedykta XVI, jest próba wprowadzenia nowych pojęć
w dziedzinę teologii. I nie jest to próba nieudana. Mutacja jako termin znany z teorii ewolucji zostaje użyty do wyjaśnienia chrześcijańskiej tajemnicy
nawrócenia, czyli do stania się świętym. Ten proces całkowitej zmiany jest
możliwy dzięki łasce Bożej oraz osobistemu zaangażowaniu się człowieka. Jego
uświęcenie jest darem ze strony Boga, który swój punkt kulminacyjny osiąga
w tajemnicy przyjścia i dziele Jezusa Chrystusa. W Nim i z Nim dokonuje się
radykalna zmiana historii ludzkości, która przestaje być obcą dla Boga. Odtąd
każdy człowiek staje się szczególnym Bożym dzieckiem, przekonanym o miłości
i miłosierdziu jedynego Ojca w niebie. Ten Ojciec nie tylko przebacza grzechy
i nieprawości, lecz także daje wielką tajemnicę nieśmiertelności, która zrealizowała się już w Chrystusie. Istnienie wcielonego Syna Bożego w ludzkim ciele
zmartwychwstałym jest największą mutacją w dziejach całego rodzaju ludzkiego,
który przekracza warunki śmiertelnej natury, a otrzymuje dar życia wiecznego
dla materialnego ciała. Jeśli mutacja, w swej najgłębszej istocie oznacza nieoczekiwaną zmianę, to zmartwychwstanie okazuje się właśnie czymś najmniej
spodziewanym i oczekiwanym. Potwierdzają to zresztą same Ewangelie. Po
20

Paweł VI, Katecheza 28.05.1969, w: Nauczanie społeczne. Przemówienia i inne
dokumenty 1969, Warszawa 1970, t. 1, 34. Tekst włoski za: http://w2.vatican.va/
content/paul-vi/it/audiences/1969/documents/hf_p-vi_aud_19690528.html (dostęp
24.08.2017).
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przemienieniu na Górze Tabor uczniowie pytają samych siebie, co to znaczy
powstać z martwych. A w pierwszy dzień tygodnia, dwóch innych idących do
Emaus, rozprawia o tym, co się stało i nic nie rozumie. Tymczasem rozumienie
oparte jest na fakcie pustego grobu oraz łasce wiary. Zmartwychwstanie jest
tajemnicą, której nie da się opisać lub wyjaśnić przy pomocy rozumu. Trzeba
przede wszystkim w nie uwierzyć. Sama zaś wiara koncentruje się najpierw na
Chrystusie i Bogu i to ze względu na Nich przyjmuje inne fakty jako pewne. Czy
zatem użycie pojęcia mutacji do opisania tajemnicy zmartwychwstania nie jest
pokazaniem niesprzeczności między rozumem i wiarą? Czy nie jest ponownym
przypomnieniem o braku konfliktu między wiarą a rozumem? Jeśli damy na te
pytania odpowiedź twierdzącą, to widzimy, jak subtelne było przepowiadanie
Benedykta XVI. Tu ukazuje się geniusz jego myśli teologicznej, która poszukuje,
syntetyzuje i proponuje nowe spojrzenie. Spojrzenie arcygłębokie, prowadzące
do takich sformułowań jak te poniżej:
„Temu, kto wierzy, cały wszechświat mówi o Bogu w Trójcy Jedynym. Od
międzygwiezdnych przestrzeni aż po mikroskopijne cząstki wszystko, co istnieje,
odsyła do tego Bytu, który się objawia w wielości i różnorodności elementów,
niczym w wielkiej symfonii. Wszystkie byty są uporządkowane według harmonijnej siły, którą przez analogię można nazwać «miłością»”21.
„Przemieniając chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew i dając je, antycypuje swoją śmierć, godzi się na nią w swym sercu i przemienia ją w akt miłości.
To, co na zewnątrz jest brutalnym aktem przemocy – ukrzyżowanie – wewnątrz
staje się aktem miłości, która daje się bez reszty. Oto właściwa przemiana,
która dokonała się w Wieczerniku i która miała wywołać proces przemian, których ostatecznym celem jest przemiana świata, tak aby Bóg był wszystkim we
wszystkich (por. 1 Kor 15,28). Wszyscy ludzie od zawsze żywią w swym sercu
pewną nadzieję na przeobrażenie, na przemianę świata. I oto teraz dokonuje się
ta główna przemiana, jedyny akt, który jest w stanie prawdziwie odnowić świat:
przemoc zostaje przemieniona w miłość, a tym samym – śmierć w życie. Skoro
akt ten przemienia śmierć w miłość, śmierć jako taka zostaje przezwyciężona
od wewnątrz, już teraz jest w niej obecne zmartwychwstanie. Śmierć została
poniekąd głęboko zraniona i już nie do niej należy ostatnie słowo. Jest to, by
tak rzec, reakcja jądrowa zachodząca w samej głębi bytu – zwycięstwo miłości
nad nienawiścią, zwycięstwo miłości nad śmiercią. Jedynie ta wewnętrzna eksplozja dobra, które zwycięża zło, może zapoczątkować łańcuch przemian, które
stopniowo przeobrażą świat. Wszystkie inne przemiany są powierzchowne i nie
dają zbawienia. Dlatego właśnie mówimy o odkupieniu: wydarzyło się to, co było
21

Anioł Pański 11.06.2006, OsRompl 27(2006)9/10,46.
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istotnie nieodzowne, i my możemy w tym wydarzeniu uczestniczyć. Jezus może
dawać swoje Ciało, ponieważ daje rzeczywiście samego siebie”22.
Wydaje się, że Benedykt XVI w sposób nieprzypadkowy stosuje takie, a nie
inne pojęcia. Czyni to z zamysłem i rozwagą, a będąc nie-Włochem czyni z języka
włoskiego narzędzie wolne od obciążeń znaczeniowych i konotacji pojęciowych23.
Ten nowy język powinien prowadzić do refleksji i zastanowienia, bo otwiera być
może szerokie możliwości dialogu ze światem i pokazania, że Kościół i Ewangelia
wciąż mają mu coś do zaoferowania. Chodzi o Boga, który jest, który był i będzie
mimo wszystkich mutacji dokonujących się w świecie.
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Summary
INTENT COURAGE OR CHANCE? APPLYING THE CONCEPT OF MUTATION
IN THE TEACHING OF BENEDICT XVI
Reason and faith seem to define two distinct realities, which for many modern people
remain, if not in conflict, at least in the constant contradiction. In the meantime, the
Magisterium of the Church still shows that in relation to truth, one and indivisible, reason
and faith play the same servant function. Taken together, they lead man towards truth, which
is synonymous with God Himself. The formation of the relationship between faith and
reason can be traced in the original way in the teaching of Benedict XVI. Using the term
associated with the world of biological evolution, the pope is trying to describe changes
taking place in the world and to explain the deepest mysteries of the Christian faith. This
article seeks to illustrate the application of the concept of mutation and its possible use on
the ground of theology.

Key words: faith, mutation, resurrection, transformation, incarnation.
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Kościół pierworodnych (Hbr 12,23a)
i pierworodność Jezusa Chrystusa
w świetle przepisów Starego Testamentu
i postanowień patriarchy Jakuba
W dwunastym rozdziale Listu do Hebrajczyków znajdujemy bardzo ciekawe stwierdzenie skierowane w pierwszym rzędzie do bezpośrednich adresatów
Listu, ale także do nas, kroczących drogą wskazaną przez Jezusa Chrystusa:
Przystąpiliście do (…) Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach
(por. Hbr 12,22a.23a). Co oznaczają te słowa i jakie orędzie niosą dziś dla nas?
Odpowiedź na to pytanie stanowi przedmiot podjętej tu analizy. Zostanie ona
przeprowadzona w kilku etapach. Najpierw (1) przedstawione zostaną najważniejsze opinie uczonych na temat sensu i znaczenia sformułowania Kościół
pierworodnych. Następnie (2) poznamy status i miejsce pierworodnego, ukazany
na kartach Starego Testamentu, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku
Rubena. W dalszej refleksji (3) podjęta zostanie analiza terminu „pierworodny”
w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, co w konsekwencji (4) pozwoli przedstawić
godność, przywileje i powinności „zgromadzenia pierworodnych”.
1. Uczeni o Kościele pierworodnych
Pierwotnie sądzono, że sformułowanie zgromadzenie czy też Kościół pierworodnych użyte w Hbr 12,23a odnosi się do aniołów. Tak twierdził m.in. Ceslas
Spicq oraz Hugh William Montefiore. Rychło jednak wykazano, że taka interpretacja wyrażenia nie jest zgodna ani z bezpośrednim kontekstem wersetu,
ani z sensem wyrażeń użytych w Liście do Hebrajczyków. Pierwszym, który
uznał, że sformułowanie Kościół pierworodnych dotyczy ludzi, a nie aniołów,
był Joseph Lécuyer. Doszedł on do wniosku, że wyrażenie to oznacza wspólnotę
chrześcijan, nowy lud Boży, a nawet wszystkich chrześcijan. Rudolf Schnackenburg w sformułowaniu Kościół pierworodnych uznał eschatologiczny lud
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Boży, którego celem jest dążenie do „niebiańskiego odpoczynku”. Opinię tę
podziela również ks. Tomasz Jelonek, który w zgromadzeniu pierworodnych
widzi „eschatologiczny lud Boży dążący poprzez ziemię ku rzeczywistości ściśle
eschatologicznej”1. Jeszcze inni egzegeci widzieli w Kościele pierworodnych
wszystkich patriarchów i „świętych” Starego Testamentu, którzy w stosunku
do chrześcijan są „starszymi braćmi” (autor Listu do Hebrajczyków mówi o nich
w Hbr 11). W końcu w wyrażeniu tym dostrzegano także zmarłych chrześcijan
albo pierwszych chrześcijan, zwłaszcza męczenników lub apostołów2.
Dziś, po latach pogłębionych badań nad tekstem Listu do Hebrajczyków,
panuje raczej zgodność co do tego, że wyrażenie Kościół pierworodnych odnosi
się do ludzi, a konkretnie chrześcijan żyjących na ziemi. Przesądzają o tym m.in.
następujące argumenty:
a. Kontekst dalszy, w tym liczne paralelne sformułowania, zawarte przede
wszystkim w Apokalipsie oraz 1 P 1,13-2,10 (np. artigennetos brefos – „dopiero co narodzone niemowlę”).
b. Kontekst bliższy użytego w Hbr 12,23a sformułowania, mianowicie
Hbr 12,18-24. W całej tej perykopie przedstawiona została „jedność zbawczej ekonomii Bożej, która realizuje się w dwóch etapach. Pierwszy z nich
był niedoskonały, drugi jest doskonały”. Pierwszy scharakteryzowany został
przez szeroko pojętą dotykalność, drugi etap jest rzeczywistością eschatologiczną3.
c. Użycie terminu ekklēsia, który w Liście do Hebrajczyków pojawia się tylko
dwa razy (Hbr 2,12 i 12,23) i za każdym razem odnosi się do zgromadzenia
ludzi „zwołanych” czy też „zebranych” przez Boga.
d. Struktura Listu do Hebrajczyków zaprezentowana przez Alberta Vanhoye, w której część piąta (Hbr 12,14-13,19), obejmująca Hbr 12,23a, stanowi
w układzie symetrycznym paralelizm z częścią pierwszą (Hbr 1,5-2,18).
W pierwszej części Listu ukazany został Chrystus jako Pierworodny (1,6),
w piątej natomiast autor Listu przedstawił Nowy Lud Boży będący kontynuatorem dawnego zgromadzenia synajskiego.
e. Teksty paralelne do sformułowania „którzy są zapisani w niebie”,
stanowiącego dookreślenie wyrażenia Kościół pierworodnych. Należy do nich
m.in. tekst Łk 10,20, w którym Jezus, po powrocie siedemdziesięciu dwóch
1

2

3

T. Jelonek, Zgromadzenie pierworodnych zapisanych w niebiosach Hbr 12,23a.
Przyczynek do eklezjologii Nowego Testamentu, Analecta Cracoviensia 10(1978)169.
Zob. C. Spicq, prōtotokos, w: Theological Lexicon of the New Testament, t. 3, Peabody 1994, 212 oraz L.R. Helyer, The Prototokos Title in Hebrew, Studia Biblica et
Theologica 6(1976)3-28.
T. Jelonek, Zgromadzenie pierworodnych zapisanych w niebiosach Hbr 12,23a.
Przyczynek do eklezjologii Nowego Testamentu, Analecta Cracoviensia 10(1978)169.

Kościół pierworodnych (Hbr 12,23a) i pierworodność Jezusa Chrystusa

273

zaleca im radość z tego, że ich imiona zapisane są w niebie, a nie z tego,
że poddają się im duchy. W podobnym znaczeniu użył tego sformułowania
również św. Paweł w odniesieniu do dwóch niewiast: Ewodii i Syntychy,
które trudziły się dla Ewangelii i mimo przeszkód pozostały jego [Pawła]
współpracownicami, których imiona są [zapisane] w księdze życia (Flp 4,3).
Nie ulega zatem wątpliwości, że całe zdanie Kościół pierworodnych, którzy
zapisani są w niebie dla autora Listu do Hebrajczyków oznaczało zgromadzenie
ludzi powołanych przez Boga do szczególnego posłannictwa, a przez to cieszących
się wyjątkową godnością i obdarowanych charyzmatem koniecznym do godnego
wypełnienia powierzonego im zadania. Takie wyrażenie użyte do określenia
wierzących w Jezusa Chrystusa musiało przywoływać wszystkie prawa, obowiązki i przywileje wynikające z pierworództwa, a znane nam z kart Starego
Testamentu.
2. Pozycja pierworodnego w Starym Testamencie
Stary Testament wiąże pierworództwo z trzema przywilejami, mianowicie
(1) ze szczególną pozycją pierworodnego w stosunku do jego rodzeństwa, (2) ze
służbą kapłańską oraz (3) z zapewnieniem uzyskania podwójnej (w stosunku
do pozostałych dzieci) części dziedzictwa.
Pierwszy z przywilejów dawał pierworodnemu wyjątkową pozycję wobec
własnego rodzeństwa i całej rodziny. Widać to chociażby w historii Izaaka i jego
potomstwa. Leżący na łożu śmierci ojciec powiadamia Ezawa, że jego młodszy
brat, Jakub, poprzez udzielone mu błogosławieństwo – chociaż zdobyte podstępem – będzie jego panem, a wszyscy krewni staną się jego sługami (Rdz 27,37).
Jakub będzie od tego momentu głównym reprezentantem rodziny. Wyjątkowość
pozycji pierworodnego dochodzi do głosu również w dziejach Józefa. Urządzając
dla swoich braci ucztę, Józef posadził ich przed sobą od najstarszego do najmłodszego, według ich wieku (Rdz 43,33), przy czym najmłodszy z nich – Beniamin
otrzymał od Józefa porcję żywności aż pięć razy większą w porównaniu z innymi
(w. 34). Status pierworodnego był tak ważny, że nieraz jego postanowienia mogły
„konkurować” nawet z decyzjami króla. Przykładem tego jest choćby postawa
Dawida względem Saula. Młody Dawid, zamiast odpowiedzieć na zaproszenie
królewskie i zająć miejsce przy stole zastawionym z polecenia Saula, udał się
do Betlejem, gdzie jego starszy brat zorganizował „ofiarę rodzinną” (hbr. zebaḥ
mišpāḥā), na którą go wezwał (por. 1 Sm 20,27-29).
To samo opowiadanie z Pierwszej Księgi Samuela pozwala sądzić, że najstarszy brat Dawida (a pierworodny syn Jessego) cieszył się przywilejem organizowania i składania ofiar. Informacja ta jest zgodna z bardzo starą tradycją
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Izraela, w której to pierworodny syn pełnił funkcję kapłana rodziny4. Pierworództwo i kapłaństwo były bowiem, przynajmniej w tym okresie dziejów Izraela,
komplementarne.
Trzecim ważnym przywilejem pierworodnego było prawo do podwójnej porcji
albo podwójnej części dziedzictwa. Bez względu na stan cywilny pierworodnego w momencie przekazywania spadku, i bez względu na to, czy był on synem
pierworodnym kochanej, czy też niekochanej żony, przysługiwało mu prawo do
przejęcia podwójnego działu dziedzictwa ojca (zob. Pwt 21,15-17). W praktyce
oznaczało to, że np. ojciec mający czterech synów dzielił dziedzictwo na pięć
części, z których dwie przekazywał najstarszemu synowi.
Dzieje ludu Bożego wybrania pokazują, że możliwe było utracenie praw
przysługujących synowi ze względu na jego pierworództwo. Mogło się to zdarzyć
z kilku przyczyn: z powodu odstąpienia czy też sprzedania tych praw jakiemuś
krewnemu, a nawet komuś spoza rodziny, z powodu jakiegoś wyjątkowego wykroczenia albo przez wydziedziczenie dokonane przez ojca. Przykładem pierwszej sytuacji jest Ezaw, który sprzedał przywileje związane z pierworództwem
swojemu młodszemu bratu, Jakubowi, za chleb i miskę gotowanej soczewicy
(Rdz 25,34). Przykładem trzeciej sytuacji jest np. Chosa, który swojego syna,
Szimriego, ustanowił naczelnikiem i postawił go na czele rodziny, chociaż nie
był on pierworodnym (zob. 1 Krn 26,10)5. Szczególnie ciekawe i ważne są te
przypadki, w których pierworodny zostaje wydziedziczony przez własnego ojca,
co zwykle było konsekwencją jakiegoś niewłaściwego postępowania syna.
Z perspektywy dziejów Nowego Przymierza najważniejszym bohaterem Starego Testamentu, który utracił wszystkie przywileje pierworództwa, jest Ruben,
pierworodny syn Jakuba i Lei. Aby uzmysłowić sobie całą sytuację, a zwłaszcza
pozycję Rubena i jego braci „w domu Izraela”, warto w tym miejscu przypomnieć
żony i potomstwo patriarchy Jakuba, zaznaczając przy okazji chronologiczną
kolejność urodzeń poszczególnych jego dzieci (w nawiasach).

4

5

Zob. R.O. Rigsby, Judah, w: T.D. Alexander, D.W. Beker (red.), Theological Dictionary of the Old Testament. Pentateuch, Downers Grove 2003, 482. Zob. także Targum Onkelosa do Rdz 49,3, http://targum.info/onk/Gen47_50.htm#_ftnref7 (dostęp
29.05.2016).
Do innych przykładów dominacji młodszego nad starszym bratem należą następujący
bohaterowie biblijni: Abel i Kain, Abraham i Nachor, Izaak i Izmael, Józef i jego
bracia, Efraim i Manasses, Mojżesz i Aaron, Dawid i jego bracia, a także Salomon
i jego bracia.
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Jakub
Lea

Ruben (1)
Symeon (2)
Lewi (3)
Juda (4)
Issachar (9)
Zabulon (10)
Dinaa

Zilpa
(służebnica Lei)

Gad (7)

Rachela

Józef (11)

Aser (8)
+ Asenat

Manasses
Efraim

Beniamin (12)
Bilha
(służebnica Racheli)
a

Dan (5)
Neftali (6)

Dina – jedyna córka Jakuba, którą – po sześciu synach – urodziła mu
Lea (zob. Rdz 30,21). Gwałt, jakiego dopuścił się wobec niej mieszkaniec
Kanaanu, Chiwwita o imieniu Sychem, a potem także jego miłość do Diny
i nieudana próba wzięcia jej za żonę stały się powodem gwałtownego i niesprawiedliwego ataku Symeona i Lewiego na Sychemitach (zob. Rdz 34,1-25).

Przedstawione wyżej zestawienie ukazuje całe potomstwo Jakuba i jego
czterech żon. W czasach dopuszczanej u Izraelitów poligamii istniała zasada
odróżniania pierworodnego ze strony matki od pierworodnego ze strony ojca6.
Za pierworodnego „ze strony matki” uznawany był ten, który otworzył jej łono
(zob. Lb 8,16; Ez 20,26), czyli pierwsze dziecko płci męskiej danej niewiasty.
Natomiast pierworodnym „od strony ojca” był jego pierwszy syn, bez względu
na to, która z jego żon go urodziła7. Biblijny język hebrajski czyni nawet rozróżnienie w nazewnictwie pomiędzy pierworodnym synem matki (peṭer reḥem)

6
7

C.F. Keil, F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament, Peabody 2006, 652.
W przypadku braku potomków płci męskiej spadkobiercami dziedzictwa stawały się
córki. Jednakże po osiągnięciu pełnoletności, wychodząc za mąż, zobowiązane były
poślubić mężczyznę pochodzącego z tego samego pokolenia (z którego pochodziły).
Zasada ta służyła utrzymaniu i zachowaniu dziedzictwa, które nie powinno przechodzić z jednego pokolenia izraelskiego na inne (zob. Lb 36,1-12). Zob. U. Szwarc,
Dzieci i ich wychowanie w Stary Testamencie, w: G. Witaszek (red.), Życie społeczne
w Biblii, Lublin 1997, 239.
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a pierworodnym synem ojca (bekôr)8. Tak więc w odniesieniu do Jakuba pierworodnym był jedynie Ruben, natomiast pierworodnymi synami jego czterech żon
byli kolejno: w odniesieniu do Lei – Ruben, dla Racheli – Józef, dla Zilpy – Gad,
a dla Bilhy – Dan.
Ruben był więc jakby „podwójnie” pierworodny, jako pierworodny Jakuba
(bekôr) i jako pierworodny Lei (peṭer reḥem). Tymczasem patriarcha Jakub,
u kresu swego życia, odebrał Rubenowi jego prawa wynikające z pierworództwa
i przekazał je innym swoim synom. Wydziedziczenie to było karą za wyjątkową
niegodziwość, jakiej Ruben dopuścił się, obcując cieleśnie z Bilhą, drugorzędną
żoną swojego ojca (zob. Rdz 35,22). W oczach Jakuba był to czyn na tyle haniebny,
że zadecydował o pozbawieniu Rubena wszystkich jego przywilejów związanych
z pierworództwem. Tuż przed śmiercią, Jakub wypowiedział do swego „podwójnie
pierworodnego” syna następujące słowa: Rubenie, synu mój pierworodny (bekōrî),
tyś moją mocą i pierwszym płodem (rēʼšît ʼônî) mojej męskiej siły, górujący dumą
i górujący siłą. Kipiałeś jak woda: nie będziesz już górował, bo wszedłeś do łoża
twego ojca; wchodząc zbezcześciłeś moje łoże! (Rdz 49,3-4). Ruben stracił więc
wszystkie prawa pierworództwa, a jego potomstwo zostało później wykreślone
z rejestru pokoleń Izraela (zob. 1 Krn 5,1-2).
Przywileje Rubena wynikające z jego pierworództwa zostały rozdzielone
i przekazane trzem innym potomkom Jakuba. Ten zaskakujący akt rozpoczął
się u kresu życia Jakuba i zakończył przed śmiercią Mojżesza.
Według zakorzenionego w Izraelu porządku pierwszeństwa i zasady precedencji, można by się spodziewać, że wszystkie trzy przywileje Rubena zostaną
przekazane drugiemu z rzędu synowi Jakuba i Lei – Symeonowi. Tymczasem
także on został przez Jakuba wydziedziczony. Tym razem powodem był niepohamowany gniew Symeona (zob. Rdz 49,5-7) i niegodziwość, jakiej dopuścił się,
mordując Sychemitów (zob. Rdz 34,1-25). Surowa ocena postawy Symeona oraz
związane z nią wydziedziczenie dotyczyły także Lewiego (trzeciego z rzędu syna
Jakuba i Lei), który razem ze swoim bratem zemścił się na Sychemitach. Jednakże potomkowie Lewiego – w przeciwieństwie do Symeonitów – zdołali później
„odzyskać” utraconą pozycję. Stało się tak dzięki ich jednoznacznej postawie
względem Boga i Mojżesza, podczas wędrówki przez pustynię, dokładnie pod
Synajem. Lewici jako jedyne (w całości) pokolenie spośród wszystkich pokoleń
Izraela stanęło wówczas w obronie czystości wiary (zob. Wj 32,26-29). Przy8

Przy czym określenie peṭer reḥem używane było również w odniesieniu do „pierworodnych” czy też lepiej „pierwocin” zwierząt. Zob. M. Tsevat, bekôr, w: G.J. Botterweck,
H. Ringgren, Theological Dictionary of the Old Testament, vol. II, Grand Rapids 1999,
125; zob. także D.I. Block, Marriage and Family in Ancient Israel, w: K.M. Campbell
(red.), Marriage and Family in the Biblical World, Dovners Grove 2003, 82-83.
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kładna postawa lewitów sprawiła, że Mojżesz nie tylko pochwalił ich wierność,
ale także powierzył im (tuż przed swoją śmiercią) funkcje kapłańskie. Uczynił
to, zwracając się do Boga następującymi słowami: Słowa Twego strzegli, przymierze Twoje zachowali. Niech nakazów Twych uczą Jakuba, a Prawa Twego –
Izraela, niech przed Tobą palą kadzidło, na Twoim ołtarzu – całopalenia. Moc
jego [Lewiego i jego synów], Panie, błogosław, a dzieła rąk jego przyjmij, złam
biodra jego nieprzyjaciół i tych, co go nienawidzą, by nie powstali (Pwt 33,9-11).
Słowa Mojżesza nie anulowały kary przewidzianej przez Jakuba dla potomków
Lewiego, co skutkowało tym, że lewici nie przejęli (jak inne pokolenia) na własność konkretnego obszaru Ziemi Obiecanej, lecz otrzymali jedynie 48 miast,
ale ta Mojżeszowa decyzja przyznawała wszystkim lewitom przywilej posługi
kapłańskiej. Tak więc wynikające z pierworództwa prawo przewodzenia kultowi, którym mógłby cieszyć się Ruben jako pierworodny (gdyby nie popełnił
wspomnianej wyżej niegodziwości), ostatecznie przypadło w udziale Lewiemu
i jego potomstwu.
Decyzja Mojżesza (w odniesieniu do lewitów) wyrażona w formie modlitwy,
którą przed swoją śmiercią skierował do Boga (Pwt 33,9-11) była zgodna z planami i postanowieniami Bożymi. Przedstawił je Bóg Mojżeszowi i całemu ludowi
Izraela podczas wyjścia z niewoli egipskiej. Po śmierci pierworodnych Egiptu
(zob. Wj 11,5) Bóg postanowił, że wszystko, co pierworodne w Izraelu, będzie
Jego własnością (zob. Wj 13,12). Wydarzenia, jakie nastąpiły pod Synajem (kult
cielca i wyrażona słowem i czynem lojalność lewitów) doprowadziły do uznania
wszystkich lewitów za „pierworodnych Izraela”, w sensie ich szczególnej przynależności do Jahwe. Z rozkazu Bożego (zob. Lb 3,41) każdy lewita miał być odtąd
„substytutem” pierworodnego syna każdej z rodzin wszystkich pokoleń Jakuba.
Przy tej okazji ustanowione zostało także tzw. prawo wykupu. Polegało ono na
tym, że każde pierworodne dziecko nienależące do pokolenia Lewiego miało być
„wykupione” przez rodziców. Postanowienie to przedstawia Księga Liczb. Na
rozkaz Boży Mojżesz sporządził listę wszystkich pierworodnych Hebrajczyków,
w wieku od jednego miesiąca wzwyż (zob. Lb 3,40). Spis dowiódł, że całkowita
liczba pierworodnych wynosiła 22 273 (zob. Lb 3,43). Następnie Bóg zadecydował,
że miejsce każdego pierworodnego Izraelity (uznawanego dotąd za „własność”
Boga) zajmie jeden potomek Lewiego. Każdy lewita miał się stać „substytutem”
jednego pierworodnego Izraelity, a całe pokolenie Lewiego – wyłączną własnością
Boga (Lb 3,45)9. Przeprowadzony spis wykazał jednak, że pierworodnych synów
Izraela jest o 273 więcej niż wszystkich lewitów, których ogólna liczba wynosiła
9

Natomiast pierworodni spośród plemienia Lewiego zostali wyznaczeni do wykonywania czynności kapłańskich. Pierwszym z nich został Aaron, starszy brat Mojżesza,
a zarazem pierworodny syn lewitów Amrama i Jokebed (Wj 6,20; zob. także Wj 29,44;
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22 tysiące. Wtedy to Mojżesz – w imieniu Boga – ustanowił wykup za owych
dwustu siedemdziesięciu trzech pierworodnych Izraelitów, którzy przewyższali
liczbę lewitów, w wysokości pięciu syklów od głowy (Lb 3,46-47). Zgromadzone
pieniądze (w sumie 1365 szekli) zostały przekazane Aaronowi i jego synom jako
„wykup za pierworodnych” nie-lewitów (Lb 3,48-51). Odtąd czynność ta miała
być stałą praktyką w Izraelu, w odniesieniu do każdego pierworodnego nie-lewity. Zaniechanie „wykupu” pierworodnego nie-lewity było równoznaczne albo
z jawnym zaniedbaniem Prawa, albo z oddaniem dziecka na wyłączną służbę
Bogu. Przykładem drugiej sytuacji był Samuel, pierworodny syn Efraimity
Elkany i jego żony Anny (1 Sm 1,1.22-28), którą „bardzo miłował” (1 Sm 1,5).
Niewykupiony przez swoich rodziców został przyłączony do kapłańskiej rodziny
Helego i stał się wyłączną własnością Pana (1 Sm 1,28)10.
Przywilej władzy i panowania, którym mógłby cieszyć się Ruben, przekazany
został Judzie, czwartemu z rzędu synowi Jakuba i Lei. Postanowienie to patriarcha Jakub wyraził przed swoją śmiercią, zwracając się do Judy następującymi
słowami: Ty jesteś Juda. Sławić cię będą twoi bracia. Twoja ręka na karku twych
wrogów (…) Synowie twojego ojca oddają ci pokłon. Nie zostanie odjęte berło od
Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono
należy, i zdobędzie posłuch u narodów! (Rdz 49,8.10). Wspomniane w błogosławieństwie Jakuba „berło Judy” – jak wynika z tekstu – zostało powierzone Judzie
aż do określonego czasu, kiedy pojawi się zagadkowa postać, której pochodzenia
na podstawie tekstu Rdz 49,8-12 nie da się w pełni ustalić. Zapowiadana postać
będzie związana z potomstwem Judy, a jednocześnie będzie go przewyższać,
gdyż wszystkie narody będą mu bezwarunkowo poddane. Ponieważ absolutny
posłuch w ludzkich społecznościach należy się wyłącznie Bogu, Stwórcy i Panu
wszechrzeczy, można sądzić, iż ową tajemniczą postacią będzie sam Bóg. Skoro
tak, to mamy tu do czynienia z niebywałym, wręcz niepojętym wyróżnieniem

10

Syr 45,6). W posłudze kapłańskiej Aarona wspomagać mieli pozostali potomkowie
Lewiego (Lb 3,6).
Mary J. Evans tak pisze na ten temat: 1 Samuel 1:1 gives the impression that Elkanah
was an Ephraimite, and thus Samuel as well. 1 Chronicles, however, lists Elkanah
as a Levite, a member of the Kohathite clan. It is quite possible that the account in
1 Samuel speaks of Ephraim as a geographical residence rather than as a tribal
identity, but in either case, Samuel clearly was not descended from Aaron and
therefore was ineligible for enrollment as a priest. That he did function in
a priestly way may indicate either that the rules about priesthood were not applied
diligenntly until after the institution of the temple or that Samuel’s adoption into
Eli’s family was seen at this point as giving him such eligibility. Samuel’s parents
were deeply spiritual people who took their religious responsibilities very seriously.
Zob. M.J. Evans, Samuel, w: B.T. Arnold, H.G.M. Williamson (red.), Dictionary of
the Old Testament. Historical Books, Downers Grove-Leicaster 2005, 863.
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Judy, który na pewien czas został uczyniony jakby „reprezentantem Boga” na
ziemi11. Nie dziwi więc fakt, że od chwili wypowiedzenia tych słów przez patriarchę Jakuba, przez całe wieki (zwłaszcza od powstania monarchii izraelskiej),
z potomkami Judy wiązano panowanie w społeczności Izraela, a także nadzieje
i oczekiwania mesjańskie, tak mocno podkreślane i ożywiane przez proroków.
Ostatni, trzeci przywilej pierworodnego Rubena przekazany został Józefowi,
pierworodnemu synowi (peṭer reḥem) Racheli i jedenastemu z kolei synowi Jakuba. Patriarcha podjął tę decyzję na łożu śmierci, kierując do Józefa szczególne
słowa: daję tobie jedną porcję ponad twych braci (hebr. šekem ʼaḥad ʽal-ʼaḥejkā
zob. Rdz 48,22). Użyty w zdaniu rzeczownik šekem, w sensie dosłownym oznacza
„ramię” albo szczególną część ramion, mianowicie tylną część szyi. Może jednak
oznaczać również miasto Sychem albo „porcję” czegoś12. Jest rzeczą znamienną,
że decyzja Jakuba o przyznaniu Józefowi podwójnego działu została podjęta tuż
przed wypowiedzeniem jego błogosławieństw (Rdz 49), w których Juda otrzymał
od ojca przywilej władzy, a przywilej dany wcześniej Józefowi został uzasadniony
i potwierdzony.
Błogosławieństwo Jakuba wypowiedziane nad Józefem (Rdz 49,22-26)
różni się od pozostałych błogosławieństw patriarchy nie tylko długością, ale też
konstrukcją13 i doniosłością. Nie sposób w tym miejscu przedstawić całej treści
tej niezwykle ważnej i głębokiej teologicznie wypowiedzi patriarchy. Zasługuje
ona na odrębną analizę i studium. Wypada jednak przybliżyć chociażby trzy
wyjątkowe „tytuły”, którymi umierający ojciec określa swego umiłowanego
syna, Józefa. Patriarcha nazwał go mianem bēn pōrāt (Rdz 49,22a), bēn pōrāt
ʽălê-ʽājin (Rdz 49,22b) oraz nezîr ʼeḥāw (Rdz 49,26).
Pierwszy z „tytułów” (bēn pōrāt) złożony jest z dwóch wyrazów. Znaczenie
każdego z nich jest jasne, ale użyte razem, w takiej konstrukcji, jak ta, a jest to
jedyne takie zestawienie w całym Starym Testamencie, bywa rozmaicie tłumaczone. Użyty w sformułowaniu imiesłów pōrāt związany jest z rdzeniem pārâ,
który w koniugacji qal oznacza czynność rodzenia owoców albo bycia płodnym.
11

12

13

Por. U. Szwarc, Sytuacja życiowa pokoleń Izraela według Rdz 49, Roczniki Teologiczne 43(1996)1,31.
Rzeczownik šekem interpretowany jest jako „porcja” czegoś przez wielu znaczących
rabinów. Taki sens rzeczownika pojawia się jeszcze m.in. w Ps 21,13; Ps 60,8, Oz 6,9
oraz Sof 3,9. Zob. N. Scherman, M. Zlotowicz (red.), Bereishis/Genesis: A New Translation with a Commentary Anthologized from Talmudic, Midrashic, and Rabbinic
Sources (English and Hebrew Edition), vol. II, New York 2126-2127 (z przypisami).
Wszystkie błogosławieństwa synów Jakuba rozpoczynają się od imienia, po którym
następuje dookreślenie i porównanie (np. Rubenie, mój pierworodny; Symeon i Lewi –
bracia; Judo – itd.), natomiast w przypadku Józefa najpierw następują porównania,
a potem pada imię.

280

Ks. Mirosław JASINSKI

Konstrukcję bēn pōrāt można więc przetłumaczyć zarówno jako „syn owocodajny”,
jak i „syn owocodajnego”14. Pierwsza możliwość podkreślałaby „owocodajność”
lub „płodność” Józefa, a druga cechę tę przypisywałaby Jakubowi. Biorąc jednak
pod uwagę kontekst i konstrukcję błogosławieństw Jakuba, można sądzić, że
wchodzi w rachubę jedynie pierwsza z możliwości15. W proroczej wypowiedzi
Jakuba została więc podkreślona najpierw niezwykła „płodność” Józefa, przy
czym cecha ta odnosi się raczej do sfery duchowej niż biologicznej.
Drugie z kolei określenie Józefa jest bardziej złożone. Powtarza ono wcześniejszy tytuł (bēn pōrāt – Rdz 49,22a), ale dodaje do niego nowy człon: ʽălê-ʽājin
(Rdz 49,22b), którego interpretacja nie sprawia większych trudności i znaczy tyle,
co „nad źródłem”. Skoro tak, to tym razem pierwszą część omawianego tytułu
(bēn pōrāt) można przełożyć jako „latorośl owocująca”, a cały „tytuł”, jako „latorośl owocująca [zasadzona] nad źródłem”16. Takie określenie Józefa podkreśla
przyczynę jego duchowej płodności, mianowicie trwanie przy życiodajnym źródle,
z którego czerpie niezbywalne siły, zapewniające mu stałe i obfite owocowanie.
Trzecim tytułem, jakim Jakub określa Józefa, jest nezîr ʼeḥāw (Rdz 49,26).
W sformułowaniu tym użyty został rzeczownik nāzîr, który oznacza „nazirejczyka”. Chodzi o kogoś absolutnie wyjątkowego, o osobę, która cieszy się szczególnym
charyzmatem, umocowanym na wyjątkowej i nadzwyczajnej bliskości z Bogiem.
Relacja pomiędzy nazirejczykiem a Bogiem jest tak intymna i tak zażyła, że
naruszenie integralności nazirejczyka uchodziło za równoznaczne z „obrazą”
Boga17. Termin nāzîr podkreśla więc świętość nazirejczyka, bardzo podobną do
14
15

16

17

Zob. B. Kedar-Kopfstein, pārâ, Theological Dictionary of the Old Testament XII, 85.
Na tym jednak możliwości tłumaczenia zwrotu się nie wyczerpują. Uznając związek
słowa pōrāt z językiem aramejskim, Raszi wyjaśnia, że zwrot bēn pōrāt może być
tłumaczony jako „syn uroczy”, „syn łaskawy”, „syn charyzmatyczny”. Natomiast
Targum Onkelosa wyjaśnia to sformułowanie jako „syn kwitnący”, zaś Ramban –
biorąc pod uwagę możliwość tłumaczenia terminu pōʼrōt jako „konar” lub „gałąź”
(tak jak w Ez 31,5) oraz terminu bēn jako „latorośl”, „gałąź”, „rosocha” (czyli pień
drzewa rozdzielony widlasto na dwie odnogi, tak jak w Ps 80,15) – tłumaczy frazę
bēn pōrāt jako „wielokonarowe drzewko”. Zob. N. Scherman, M. Zlotowicz (red.),
Bereishis/Genesis: A New Translation with a Commentary Anthologized from Talmudic, Midrashic, and Rabbinic Sources (English and Hebrew Edition), vol. II, New
York 2175-2176 (z przypisami).
Nie jest to jednak jedyna możliwość. Niektórzy rabini w sformułowaniu bēn pōrāt
ʽălê-ʽājin upatrują podkreślenie wyjątkowego piękna i wdzięku Józefa, które przyciągają wzrok patrzących. Jeszcze dalej w interpretacji tego wyjątkowego „tytułu”
Józefa idzie Talmud Babiloński. W traktacie Sotah (bSot XI.C-F) Józef przedstawiony jako „wyniesiony przed oczy”, któremu nikt nie jest w stanie wyrządzić zła.
Zob. J. Neusner (red.), The Babylonian Talmud. A Translation and Commentary.
Vol. 11, Tractate Sotah. Tractate Gittin, Peabody 2005, 175.
Zob. G. Mayer, nzr; nēzer; nāzîr, Theological Dictionary of the Old Testament IX, 308.
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świętości kapłanów18. Użyty przez Jakuba tytuł nezîr ʼeḥāw, czyli nazirejczyk
braci swoich podkreśla z jednej strony związek Józefa z jego rodzeństwem,
a z drugiej jego jedyną i niepowtarzalną bliskość i relację w stosunku do Boga.
Tak więc Józef, określony jako płodny potomek Jakuba, niezwykle bliski
Bogu, przy którym trwa jak przy źródle, otrzymał od swego ojca przywilej
podwójnego działu, którym pierwotnie miał cieszyć się pierworodny Ruben.
Decyzja Jakuba może początkowo dziwić, gdyż po Judzie, Lea – chronologicznie
pierwsza żona Jakuba – urodziła mu jeszcze Issachara i Zabulona, jednakże
byli oni kolejno dziewiątym i dziesiątym dzieckiem zrodzonym z tego związku.
Wymowny jest również fakt, że w podziale przywilejów pierworodnego, przysługujących dotąd Rubenowi, Jakub nie wziął pod uwagę pierworodnych synów
swoich „drugorzędnych żon”: Dana (pierworodnego Bilhy, służebnicy Racheli)
oraz Gada (pierworodnego Zilpy, służebnicy Lei). Rozporządzenie Jakuba świadczy nie tylko o tym, że jego „drugorzędne żony” nie miały tej samej pozycji, co
„żony pierwszorzędne”19, ale także o wolnej decyzji patriarchy, który przyznając
prawo do podwójnego działu (pî šenajim) Józefowi, kierował się przede wszystkim szczególną miłością do jego matki, Racheli. Wyrok Jakuba pozostawał
w zgodności z przepisem prawnym, który przewidywał, że (…) jeśli jakiś mąż
będzie miał dwie żony, jedną kochaną, a drugą niekochaną, i one urodzą mu
synów – kochana i niekochana – a pierworodnym (habbēn habbekôr) będzie syn
niekochanej – to w dniu przekazywania dziedzictwa (bejôm hanḥîlô) nie może za
pierworodnego (lebakkēr) uznać syna kochanej, gdy pierworodnym (habbekōr)
jest syn niekochanej. Jeśli pierworodnym (habbekōr) jest syn niekochanej, musi
mu przyznać podwójną część wszystkiego (pî šenajim), co posiada, gdyż on jest
pierworodnym (rēʼšît ʼōnô) jego siły. On ma prawo do pierworództwa (mišpaṭ
habbekōrāh) (Pwt 21,15-17)20.
W narracji biblijnej miłość Jakuba do Racheli podkreślona jest wiele razy
(zob. np. Rdz 29,18.20, por. Rdz 29,11). Patriarcha miłował ją bardziej niż
swoją pierwszą (chronologicznie) żonę – Leę (zob. Rdz 29,30; por. Rdz 33,2).
Z powodu grzechu Rubena, pierworodnego (bekôr) syna Jakuba, wynikający
18

19

20

Zasady życia nazirejczyków podane w Lb 6,1-21 przypominają wymogi i prawa
związane z życiem i działalnością kapłanów i lewitów.
Chociaż „drugorzędne żony” mogły być w pewnym zakresie podporządkowane „żonom
pierwszorzędnym”, to jednak pozycja zrodzonego przez nie potomstwa nie musiała
być automatycznie pomniejszana przez ojca. Więcej na temat pozycji konkubiny
(„żony drugorzędnej”) zob. np. K. Engelken, pilegeš, Theological Dictionary of the
Old Testament XI, 549-551, zwł. 550.
Takie samo brzmienie postanowienia odnajdujemy w Targumie Onkelosa, zob. B. Grossfeld, The Targum Onqelos to Deuteronomy. Translated, with Apparatus, and Notes,
Collegeville 1988, 62-63.
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z prawa pierworództwa (mišpaṭ habbekōrāh) przywilej przejęcia podwójnej części
(pî šenajim) dziedzictwa przeniesiony został z „pierworodnego ze strony ojca”
(bekôr) na „pierworodnego ze strony matki” (reḥem bekôr), Racheli – umiłowanej
żony Jakuba. W ten sposób Józef uznany został przez swego ojca za „pierworodnego jego siły” (rēʼšît ʼōnô), w miejsce Rubena.
3. Jezus Chrystus – pierworodny potomek Jakuba
Uważna lektura tekstów Nowego Testamentu pozwala sądzić, że ich autorzy
widzieli w Jezusie Chrystusie dalekiego potomka Jakuba, na którym zrealizowały się i urzeczywistniły decyzje patriarchy związane z przekazaniem praw
pierworodnego. Chodzi o teksty, które ukazują Mistrza z Nazaretu jako „nowego
Judę”, kogoś włączonego do grona lewitów, albo antytyp Józefa. Tekstów tych
jest wiele, jednakże dla celów prezentowanego tu studium wystarczy, że przedstawione zostaną tylko niektóre z nich.
Związek Jezusa z Judą jest w Nowym Testamencie tak oczywisty i częsty, że
zbędne jest jakieś szersze uzasadnienie. Wystarczy przejrzeć chociażby rodowody
Jezusa przedstawione w Ewangeliach wg św. Mateusza i Łukasza (Mt 1,2.25;
Łk 3,23.33-34) albo przywołać liczne wzmianki, w których Jezus nazywany
jest synem Dawida21. Nie ma również konieczności udowadniania, że w owym
„synu Dawida” współcześni Jezusowi Żydzi upatrywali również Mesjasza (zob.
Mt 22,42), którego Jakub porównał do młodego lwa (Rdz 49,9); który pokona
swych wrogów, zdobędzie posłuch u narodów i cieszyć się będzie wyjątkową
władzą (Rdz 49,8.10). Najdobitniej związek pomiędzy Judą i Jezusem wyraził
autor Apokalipsy. Przedstawiając zwycięstwo Chrystusa dokonane przez śmierć
i zmartwychwstanie, pisze on: zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida
(Ap 5,5). Jest to najbardziej oczywiste i bezpośrednie nawiązanie do słów błogosławieństwa wypowiedzianego przez Jakuba nad Judą: Judo, młody lwie, na
zdobyczy róść będziesz, mój synu (zob. Rdz 49,9).
Nieco trudniej dostrzec w Jezusie lewitę. Wymaga to bowiem głębszej znajomości Starego Testamentu i bardzo uważnej lektury tekstów Nowego Przymierza. Jest to jednak możliwe, gdy weźmie się pod uwagę przepisy dotyczące
pierworodnych.
Jezus Chrystus, narodzony z Maryi Dziewicy, pochodzącej z rodu i domu
Dawida (por. Łk 2,4) aż siedem razy nazwany jest w pismach Nowego Testamentu
pierworodnym (prōtotokos)22, co na ogólną liczbę użycia tego terminu w Nowym
21

22

W samej tylko w Ewangelii wg św. Mateusza mamy ich przynajmniej siedem: Mt 9,27;
12,23; 15,22; 20,30-31; 21,9.15.
Chodzi o następujące miejsca: Łk 2,7; Kol 1.15.18; Hbr 1,6; 11,18; 12,16.26; Ap 1,5.
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Testamencie (9 razy) stanowi prawie sto procent. Po raz pierwszy w ten sposób
nazywa Chrystusa św. Łukasz, a czyni to przy okazji opisu narodzenia Jezusa
w Betlejem (Łk 2,7).
Jak to już zostało zauważone wcześniej, pierworództwo ze strony matki
(peṭer reḥem) wiązało się z ideą oddania dziecka przez rodziców na służbę Bożą
(zob. wyżej, przypadek Samuela), jak i powszechnym przekonaniem, że stanie
się ono powodem obfitego błogosławieństwa dla całej rodziny. W przypadku
Jezusa to znane na całym Bliskim Wschodzie przeświadczenie miało okazać
się w szczególny sposób prawdziwe i to nie tylko w odniesieniu do Maryi, rodu
Dawida czy nawet całego narodu izraelskiego, ale wręcz całej ludzkości23.
Zgodnie z przepisem prawnym zamieszczonym w Księdze Liczb, a nawiązującym do wydarzeń, które miały miejsce podczas wyjścia z Egiptu, każde pierworodne dziecko płci męskiej należało wykupić, składając w ofierze pięć syklów
(zob. Lb 18,15-16). Tymczasem Łukasz nie informuje nas o tej czynności. Mówi
natomiast, że gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego,
przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest
napisane w Prawie Pańskim: Każde otwierające łono matki dziecko płci męskiej
(gr. arsen dianoigon metran) będzie poświęcone Panu (gr. to kyrio klethesetai).
Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie
z przepisem Prawa Pańskiego (Łk 2,22-24).
Wspomniana przez Łukasza ofiara była zatem „ofiarą oczyszczenia” Maryi, przewidzianą i zapisaną w przepisach Księgi Kapłańskiej (zob. Kpł 12,8).
Zatem ani Maryja, ani Józef nie złożyli w świątyni „ofiary wykupu”, o której
wspomina Lb 18,15-16. Oznacza to, że ofiarowanie Jezusa w świątyni w istocie
rzeczy było aktem „konsekracji” Jezusa, czyli oddania Go na wyłączną służbę
Bogu, tak jak stało się to w przypadku Samuela. Jezus Chrystus nie będzie więc
„pierworodnym wykupionym”, lecz „pierworodnym przyłączonym” do potomków
Lewiego, którzy „zastępowali pierworodnych i w tym sensie byli pierworodnymi
Izraela”24. Można więc stwierdzić, że Jezus Chrystus – pierworodny syn Maryi,
w momencie ofiarowania w świątyni „zyskał” i „przyjął” status pierworodnego
spośród synów Izraela. Uznany został za „świętego należącego do Pana” (hagios
to kyrio), na wzór i podobieństwo lewitów (zob. Kpł 21,7; por. Wj 13,12).
Najtrudniej – przynajmniej „na pierwszy rzut oka” – wskazać teksty Nowego Testamentu, które ukazują Jezusa jako nowego Józefa. Związek ten za23

24

Zob. D. Piekarz, Jezus Chrystus – pierworodny, w: W. Chrostowski (red.), Duch
i Oblubienica mówią: „Przyjdź”. Księga pamiątkowa dla Ojca Profesora Augustyna
Jankowskiego OSB w 85 rocznicę urodzin, Warszawa 2001, 330.
T. Jelonek, Zgromadzenie pierworodnych zapisanych w niebiosach Hbr 12,23a.
Przyczynek do eklezjologii Nowego Testamentu, Analecta Cracoviensia 10(1978)172.
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uważyli jednak Ojcowie Kościoła, którzy dość wcześnie i często przedstawiali
Józefa egipskiego jako typ Jezusa Chrystusa25. Jezus, jak niegdyś Józef, musiał
zmierzyć się z zazdrością ze strony braci, z ich zawiścią, odrzuceniem, a potem
także wydaniem obcym i ich fałszywymi oskarżeniami. Obydwaj byli szczególnie
umiłowanymi dziećmi ojca. Każdy z nich nosił imię oznaczające wybawiciela
(zob. Rdz 41,45; por. Mt 1,21). Obydwaj mieli przyprowadzić wszystkich pod
władzę jednego; obydwaj stali się wybawicielami (zob. Rdz 47,25; por. Dz 13,23);
każdy z nich został skazany na śmierć z dwoma innymi więźniami i każdy z nich
przyczynił się do ocalenia jednego ze współwięźniów (zob. Rdz 40,1-3.20-22; por.
Łk 23,32.39-43).
Nie sposób w tym miejscu przedstawić szczegółowo wszystkich aluzji, jakie
pojawiają się w Nowym Testamencie, a ukazują Jezusa jako antytyp Józefa.
Zauważmy jednak przynajmniej niektóre z nich.
Wyjątkowe, chociaż rozproszone w Nowym Testamencie negatywne odniesienia do Egiptu stoją w zgodzie z większością starotestamentowych odniesień
do kraju faraonów. Teksty te ukazują Egipt jako miejsce ucisku, z którego Bóg
wybawił swój lud (Dz 7,14-40; 13,7 Hbr 3,16; 8,9; 11,27 Jud 5), a także jako
siedlisko materializmu i dekadencji (Hbr 11,26; Ap 11,8). Jedyny odnotowany
w Nowym Testamencie epizod, w którym Egipt przedstawiony został pozytywnie,
to ten, który opowiada o ucieczce Świętej Rodziny (zob. Mt 2,13-23). W opisie tym
państwo nad Nilem przedstawione zostało jako kraj oferujący przyjęcie i schronienie, czyli dokładnie tak, jak w przypadku Józefa (zob. Rdz 37-50). Pobyt Józefa
w Egipcie był częścią Bożej Opatrzności, która pozwoliła mu znaleźć schronienie
przed niechybną śmiercią. W podobnej sytuacji znalazł się Jezus Chrystus. Co
więcej, w Mateuszowym opisie ucieczki Świętej Rodziny do Egiptu znajdujemy
cytat zaczerpnięty z Księgi proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz
i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie
ma (Mt 2,18). Słowa te, będące niemalże dokładnym powtórzeniem wypowiedzi
Jeremiasza (Jr 31,15), przywołują łzy Racheli, matki Józefa i Benjamina, która
podobnie jak Jakub, musiała opłakiwać utratę Józefa (por. Rdz 35,19; 42,36)26.
Jeszcze ciekawsze powiązanie Jezusa z Józefem znaleźć można w czwartej
Ewangelii. Przedstawione przez Jana spotkanie Jezusa z Samarytanką (J 4,4‑42)
25

26

Józefa jako typ Jezusa Chrystusa przedstawił w swych pismach m.in. Meliton
z Sardes, Grzegorz z Elwiry, Hipolit, Ambroży, Asteriusz Sofista i Quodvultdeus.
Zob. B. Czyżewski, Paralela: Józef egipski – Chrystus w księdze obietnic i zapowiedzi
Bożych Quodvultdeusa, Vox Patrum 30(2010)150.
Przy tej okazji warto zauważyć, że pojawiająca się w Mt 2,13-23 gra słów, zwłaszcza
użycie rzadkiego w Septuagincie czasownika paralambano (Mt 2,13.14.20.21) jest
wyraźną aluzją do wypowiedzi Józefa, w której nakazuje swoim braciom zabranie
(paralabontes) i sprowadzenie Jakuba do Egiptu (zob. LXX Rdz 45,18).
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miało miejsce przy studni Jakuba w Sychar, „w pobliżu pola, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi” (w. 5). W odpowiedzi na pytanie Samarytanki o prawdziwe
źródło wody (ww. 11-12), Jezus ukazuje siebie jako „substytut” studni Jakuba
i przedstawia się jako Mesjasz, który miał przyjść (ww. 25-26). W ten sposób
Ewangelista ustanowił „związek” pomiędzy Jakubem, Józefem i mesjańskim
statusem Jezusa. Kiedy Jezus utożsamia się z oczekiwanym Mesjaszem, staje
się jasne, że uznaje się również za oczekiwanego przez interlokutorkę „Mesjasza
z północy”. Opowiadanie kończy się wyznaniem wiary przez grupę Samarytan,
którzy nazywają Jezusa mianem ho Soter tou kosmou, czyli „Zbawicielem świata”
(J 4,42). Ten osobliwy tytuł, który w Nowym Testamencie pojawia się jeszcze
tylko raz, w 1 J 4,14, ma swoją wyraźną paralelę w apokryficznym Testamencie
Beniamina, w którym Jakub wyjawia Józefowi, że w jego potomstwie pojawi się
Mesjasz, który nazwany zostanie „Zbawicielem świata”27. Nie ulega wątpliwości,
że wprowadzając do swej narracji ten wyjątkowy tytuł Jezusa, Ewangelista Jan
poczynił świadomy i celowy związek pomiędzy Jezusem i Józefem egipskim.
Józef bowiem, podobnie jak Jezus, ocalił wielką liczbę ludzi (zob. Rdz 50,19-20),
dlatego zasłużył na wyjątkowe imię Safnat Paneach (Rdz 41,45), które Wulgata
tłumaczy jako Salvator mundi28.
Niebezpośrednie, choć wyraźne wysiłki ukazywania Jezusa jako „drugiego
Józefa” widać nie tylko w Ewangelii św. Jana29, ale także w innych pismach
Nowego Testamentu. Wystarczy przywołać w tym miejscu chociażby przemowę
Piotra w świątyni jerozolimskiej, w której ukazuje Jezusa jako potomka Jakuba,
27

28

29

Tak też Józef prosił ojca naszego Jakuba o wstawiennictwo za braci naszych, aby Pan
nie policzył im [za grzech] jeśliby coś złego zamierzyli przeciw niemu. Wtedy Jakub
zawołał: „O synu, Józefie, przezwyciężyłeś serce Jakuba, ojca twego”. I objąwszy go
przez dwie godziny całował, mówiąc: „Na tobie spełni się proroctwo o Baranku Bożym
i Zbawicielu świata; niewinny zostanie wydany za bezbożnych sam bez grzechu umrze
we krwi przymierza za grzeszników dla zbawienia narodów oraz Izraela i zniszczy
Beliara oraz tych, którzy mu służą. Cytuję za: Testament Beniamina: O prawym
myśleniu, w: R. Rubinkiewicz, Apokryfy Starego Testamentu, Warszawa 22000, 78.
Por. M. Jóźwiak, Kwestie Hebrajskie w Księdze Rodzaju św. Hieronima. Przekład
i komentarz, Wrocław 2010, „Egipskie imię Safanetfane lub (jak Septuaginta woli
je tłumaczyć) Psontofanes znaczy Zbawiciel świata, ponieważ wyzwolił cały świat
od wymarcia z powodu zagrażającego głodu” Interpretatur ergo sermone Aegyptio
SAPHANETH PHANEE, sive ut Septuaginta transferre voluerunt, Psomthom-Phanech, Salvator mundi, eo quod orbem terrae ab imminente famis excidio liberavit
(Hieronymus, Hebraicae Quaestiones in Genesim, XLI, 5).
W odniesieniu do czwartej Ewangelii warto jeszcze podkreślić, że tylko św. Jan ukazuje Jezusa jako Mesjasza, powołując się na tekst mesjański, pochodzący z Księgi
proroka Zachariasza (12,10), przy czym czyni to dwa razy (J 19,34-37 i w Ap 1,7).
Spostrzeżenie to jest o tyle ważne, że na fundamencie tego właśnie tekstu Talmud
babiloński rozpoczyna swój wywód na temat „Mesjasza, syna Józefa”.
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którego „Bóg wsławił”, natomiast jego bracia wyparli się go i wydali na śmierć
(zob. Dz 3,13-14) czy też liczne aluzje obecne w mowie Szczepana (Dz 7,9.10.13).
Tak więc autorzy Nowego Testamentu widzieli w Jezusie Chrystusie zarówno (1) zapowiedzianego potomka Judy, który – zgodnie ze słowami Jakuba – miał
cieszyć się wyjątkową władzą; ale także (2) kogoś, kto na wzór lewitów pełni
służbę Bożą; i w końcu (3) Józefa, umiłowanego syna Patriarchy, którego życie
i dzieło stało się zapowiedzią życia i dzieła Mesjasza Pańskiego. Rubenowe przywileje pierworództwa, rozdzielone przez Jakuba pomiędzy trzech jego synów:
Judę, Lewiego i Józefa, zrządzeniem Bożym, w nieoczekiwany sposób skupiły
się i zrealizowały w osobie Jezusa Chrystusa. Nie dziwi więc fakt, że ślady
kontynuacji, rozwinięcia i uzasadnienia tej prawdy odnaleźć można w tekstach
Pawłowych, kiedy Apostoł narodów nazywa Chrystusa „Pierworodnym”.
4. Jezus Chrystus – Pierworodny Nowego Przymierza
W tekstach św. Pawła Jezus Chrystus aż trzy razy nazwany jest Pierworodnym (Prōtotokos). Dwukrotnie w Liście do Kolosan (Kol 1,15.18) i jeden raz
w Liście do Rzymian (Rz 8,29). Przy czym za każdym razem Paweł dodaje do
tego tytułu specyficzne dookreślenie.
Po raz pierwszy tytuł ten pojawia się w zdaniu otwierającym hymn zawarty w Liście do Kolosan. Jezus nazwany tam został Pierworodnym nad każdym
stworzeniem (Prōtotokos pasēs ktiseōs; zob. Kol 1,15)30. Tytuł ten odnosi się nie
do stosunku Pierworodnego do Boga, lecz do relacji, jaka istnieje między Chrystusem i stworzeniem31. Wyłączony z kontekstu i oderwany od całej Pawłowej
nauki o Chrystusie tytuł ten mógłby prowadzić do błędnego zaliczenia Chrystusa do stworzeń. Tymczasem już w następnym wersecie (w. 16), który jest
kontynuacją wcześniejszego zdania, św. Paweł informuje, że w Nim, względnie
przez Niego wszystko zostało stworzone. Oznacza to, że całe stworzenie stało się
dzięki Niemu. Bez wyjątku, absolutnie wszystko, co składa się na stworzenie

30

31

Na temat Pawłowego autorstwa hymnu, jego konstrukcji i okoliczności powstania
zob. J. Gnilka, Der Kolosserbrief, Freiburg-Basel-Wien 1980, 52-29.
Nie jest to ani genetivus partitivus, ani comparationis, lecz genetivu subortinationis,
co oznacza, że Chrystus jest Synem przed i nad wszelkim stworzeniem. Por. D. Piekarz, Jezus Chrystus – pierworodny, w: W. Chrostowski (red.), Duch i Oblubienica
mówią: „Przyjdź”. Księga pamiątkowa dla Ojca Profesora Augustyna Jankowskiego
OSB w 85 rocznicę urodzin, Warszawa 2001, 329. Zob. też. E.J. Jezierska, Bóg Ojciec
wobec Syna Pierworodnego i synów przybranych (Rz 4,25 i 2 Kor 4,11), w: T.M. Dąbek,
T. Jelonek, Agnus et Sponsa. Prace ofiarowane O. Prof. Augustynowi Jankowskiemu
OSB, Kraków 1993, 152.
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zostało stworzone przez Niego32. Nie chodzi tu zatem o pierwszeństwo w porządku chronologicznym33, lecz pierwszeństwo Jezusa jako władcy całego świata.
Jezus Chrystus jest Prōtotokos pasēs ktiseōs nie tyle z tego względu, że istniał
przed wszelkim stworzeniem, co z tego powodu, że brał czynny udział w dziele
stwórczym i ma pełną władzę nad wszelkimi innymi bytami duchowymi i cielesnymi34. Mając na uwadze ten akcent i sens „tytułu” Jezusa Chrystusa, można
sądzić, że komponując go, Paweł zawarł w nim pewną reminiscencję do obietnicy Jakuba, wypowiedzianej w odniesieniu do Judy. Patriarcha zapowiedział
w niej, że z potomstwa Judy pochodzić będzie Ktoś, kto cieszyć się będzie władzą
należną tylko Bogu (Rdz 49,8.10), czyli władzą permanentną, obejmującą cały
wszechświat oraz rzeczy widzialne i niewidzialne.
W tym samym hymnie Listu do Kolosan, lecz w drugiej jego sekcji, pojawia
się inne Pawłowe określenie Chrystusa: Prōtotokos ek tōn nekrōn – Pierworodny
spośród umarłych (Kol 1,18)35. Paweł zastosował w nim aluzję do śmierci, będą32

33

34

35

Przywołując tekst apokryficznej Księgi Ezdrasza (4 Ezd 6,57-59: Oto te narody, które
za nic były poczytane panują nad nami i nas pochłaniają… My natomiast, lud Twój,
który nazwałeś pierworodnym, jednorodzonym, gorliwym naśladowcą, najdroższym,
zostaliśmy wydani w ich ręce. Jeśli świat ze względu na nas został stworzony, dlaczego nie posiadamy dziedzictwa naszego wieku?), Joachim Gnilka podkreśla, że
z użytego przez Pawła tytułu dowiadujemy się, że wszechświat nie został stworzony
ze względu na Chrystusa, ale w Nim, przez Niego i dla Niego. Zob. J. Gnilka, Der
Kolosserbrief, Freiburg-Basel-Wien 1980, 62.
W odniesieniu do pierwszeństwa w porządku chronologicznym ciekawą uwagę
podaje G. Martelet. Porównując Jezusa Chrystusa z Adamem, pisze on, że „między
tymi dwoma postaciami Adama rzecz się ma trochę tak, jak między Janem Chrzcicielem a Jezusem. Jan zjawia się jako pierwszy, lecz jest, jak mówi – tym drugim;
Jezus wydaje się być drugi, lecz w rzeczywistości jest pierwszy. W ten sposób Jan
przywraca prawdę faktów, dając pierwszeństwo Jezusowi. Po mnie przyjdzie Mąż –
mówi – który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie (J 1,30).
Tak więc Adam Księgi Rodzaju lub człowiek, którym jesteśmy, choć ukazał się jako
pierwszy z punktu widzenia czysto empirycznego, nie jest naprawdę pojmowany
jako pierwszy z punktu widzenia istnienia”. G. Martelet, Pierworodny wszelkiego
stworzenia, Międzynarodowy Przegląd Teologiczny «Communio» (PL) 2(1982)4,30.
Jezus w Nowym Testamencie jest wiele razy porównywany do Adama. Księga
Mądrości pierwszego Adama stworzonego „na obraz i podobieństwo Boże” nazywa
protoplaston patera kosmou monon ktisthena, czyli pierwszoukształtowany, ojciec
świata, pierwsze samotne stworzenie (Mdr 10,1). Tytuł ten w znacznie większym
stopniu przynależy do Chrystusa. Jako istniejący w postaci Bożej przed wiekami
(Flp 2,6) ma pierwszeństwo we wszystkim (Kol 1,18) i jest przed wszystkim (Kol 1,17).
B. Adamczewski, Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament. T. XII. List do Filemona. List do Kolosan, Częstochowa 2006, 197. Por. P.T. O’Brien, Firstborn,
w: G.F. Hawthrone, R.P. Martin, D.G. Reid (red.), Dictionary of Paul and his Letters,
Downers Grove-Leicaster 1993, 302.
Tytuł ten ma swoje odpowiedniki w innych tekstach Nowego Testamentu, zob. np. Ap 1,5;
1 Kor 15,20; Dz 26,23 oraz Dz 3,15.
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cej jakby „łonem”, które przetrzymywało, lecz nie zdołało zatrzymać umarłego
Chrystusa36. Zmartwychwstanie zostało tu ukazane jako narodziny do nowego
życia. W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr powie o Chrystusie, że Bóg wskrzesił Go,
zerwawszy więzy śmierci [dosłownie: rozwiązując bóle porodowe śmierci], gdyż
niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim (Dz 2,24)37. A zatem św. Paweł
w sformułowanym przez siebie „tytule” podkreśla niepodważalne pierwszeństwo
Chrystusa w zmartwychwstaniu. Jezus Chrystus, zmartwychwstały i uwielbiony
Pan, stoi na przedzie nowej ludzkości jako „nowy Adam”. Jako Pierworodny pośród umarłych cieszy się absolutnie wyjątkową, jedyną i niepowtarzalną pozycją
pośród nowego stworzenia38. Miejsce, jakie zajmuje ów Pierworodny, przewyższa
wszelką jakość i pozycję w całym porządku kosmosu. Zastosowany przez Pawła
tytuł Prōtotokos ek tōn nekrōn nie zacieśnia więc relacji zmartwychwstałego
Chrystusa wyłącznie do Kościoła, lecz rozszerza ją do całego wszechświata,
definitywnie pojednanego z Bogiem. W rozumieniu Pawła ta właśnie posługa
jednania wszystkiego z Bogiem i wprowadzająca pokój między niebem i ziemią,
a dokonana przez „Krew krzyża” (zob. Kol 1,20) jest głównym argumentem i uzasadnieniem dla nadanego Chrystusowi tytułu Pierworodnego pośród umarłych.
Żyjący i uwielbiony Pan, pierwszy reprezentant nowej, wskrzeszonej ze śmierci
do życia ludzkości (por. 1 Kor 15,23), jest zatem nie tylko typem i wzorem, ale
przede wszystkim gwarantem przyszłego zmartwychwstania ludzkości (por.
1 Kor 15,20.23)39. Żyjący dzięki mocy Bożej, Jednorodzony Syn Ojca (por. 2 Kor
13,4), który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy
Boga i przyczynia się za nami (Rz 8,34), posiadając kapłaństwo nieprzemijające,
na wieki i całkowicie może zbawiać tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga
(por. Hbr 7,25). Tak więc w „nadanym” Chrystusowi „tytule” Prōtotokos ek tōn
nekrōn dochodzi do głosu myśl o wiecznym kapłaństwie Jezusa Chrystusa, który
przez śmierć i zmartwychwstanie wszedł (…) do świątyni, (…) do samego nieba,
aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga (Hbr 9,24).

36

37

38
39

Zob. D. Piekarz, Jezus Chrystus – pierworodny, w: W. Chrostowski (red.), Duch
i Oblubienica mówią: „Przyjdź”. Księga pamiątkowa dla Ojca Profesora Augustyna
Jankowskiego OSB w 85 rocznicę urodzin, Warszawa 2001, 331.
Podobnego sformułowania używa Paweł podczas nauczania w Antiochii Pizydyjskiej
(Dz 13,32-33).
J. Gnilka, Der Kolosserbrief, Freiburg-Basel-Wien 1980, 70.
P.T. O’Brien, Firstborn, w: G.F. Hawthrone, R.P. Martin, D.G. Reid (red.), Dictionary
of Paul and his Letters, Downers Grove-Leicaster 1993, 302. Zob. także B. Adamczewski, Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament. T. XII. List do Filemona. List
do Kolosan, Częstochowa 2006, 206.
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Trzecim z kolei określeniem, jakie Paweł stosuje w odniesieniu do Jezusa
Chrystusa, a zawierającym bezpośrednie odniesienie do pierworództwa, jest
„tytuł” Prōtotokos en pollois adelfois – Pierworodny pośród wielu braci (Rz 8,29).
Zmartwychwstały Chrystus, Pierwociny (aparche) tych, którzy pomarli
(1 Kor 15,20.23) jest nie tylko wzorem nowego rodzaju ludzkości, Pierworodnym
pośród umarłych, czyli nowego, eschatologicznego rodzaju ludzkości, w którym
spełnił się Boży plan zbawienia rodzaju ludzkiego. Zmartwychwstały Pan, będąc Pierworodnym nad każdym stworzeniem, podzielił się tym, co osiągnął, ze
swymi braćmi i siostrami. Planem Ojca było bowiem to, by Jego Jednorodzony
Syn korzystał z prerogatyw Pierworodnego nie sam, lecz by podzielił się nimi
z wszystkimi braćmi i siostrami40. Dlatego Paweł na innym miejscu powie o Nim:
Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary (Ef 4,8).
Podobnie jak w izraelskiej rodzinie pierworodny syn cieszył się szczególnymi
uprawnieniami, ale także zobowiązany był do zapewnienia przyszłości i dobra
swojej rodzinie, tak czyni to również Chrystus w odniesieniu do swoich przybranych braci41. Sformułowanie Prōtotokos en pollois adelfois, użyte przez św.
Pawła w Rz 8,29, nie mówi więc o przeszłości, ale o czymś, co odnosi się raczej
do przyszłości, gdyż wciąż jest w fazie realizacji. Proces ten osiągnie swój ostateczny cel, gdy staniemy się w pełni do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim
jaki jest (1 J 3,2).
Mając na uwadze taki sens „tytułu” Prōtotokos en pollois adelfois nie sposób nie zauważyć zawartej w nim aluzji do Józefa, pierworodnego syna Jakuba
i Racheli. Wydany bowiem i skazany na śmierć przez własnych braci Józef, zrządzeniem Bożym stał się początkiem wybawienia nie tylko dla własnej rodziny,
ale także tych, którzy do niej nie należeli. Nie można przy tej okazji przeoczyć
również faktu, że zrodzeni w Egipcie synowie Józefa (Efraim i jego starszy brat,
Manasses) zostali „usynowieni” przez Jakuba i stali się dla niego „jak” Ruben
i Symeon (zob. Rdz 48,5). Tak więc przewidziany dla Józefa podwójny dział
(šekem) dziedzictwa otrzymali faktycznie dwaj jego synowie (por. Rdz 48,8-20).
Podsumowując użyte przez św. Pawła „tytuły” Jezusa Chrystusa nawiązujące do idei pierworództwa, można powiedzieć, że obejmują one trzy etapy dziejów
zbawienia: stworzenie: Prōtotokos pasēs ktiseōs (Kol 1,15); odkupienie: Prōtotokos
ek tōn nekrōn (Kol 1,18) i wieczność: Prōtotokos en pollois adelfois (Rz 8,29).
Każdy z tych wyjątkowych tytułów ma swoje „umocowanie” w rozdanych przez
40

41

Por. P.T. O’Brien, Firstborn, w: G.F. Hawthrone, R.P. Martin, D.G. Reid (red.),
Dictionary of Paul and his Letters, Downers Grove-Leicaster 1993, 303.
Zob. D. Piekarz, Jezus Chrystus – pierworodny, w: W. Chrostowski (red.), Duch
i Oblubienica mówią: „Przyjdź”. Księga pamiątkowa dla Ojca Profesora Augustyna
Jankowskiego OSB w 85 rocznicę urodzin, Warszawa 2001, 333.
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patriarchę Jakuba przywilejach pierworództwa: władzy (Juda), kapłaństwa
(Lewi) i podwójnego działu (Józef). Przekazane przez Jakuba przywileje były
zatem obrazem tych darów, które zrealizowały się i urzeczywistniły w Osobie
Jezusa Chrystusa.
5. „Narodziny” Kościoła pierworodnych
Wróćmy teraz do słów zaczerpniętych z Listu do Hebrajczyków, w których
autor informuje swoich adresatów, że przystąpili (…) do Kościoła pierworodnych,
którzy są zapisani w niebiosach (por. Hbr 12,22a.23a). Wiemy już, że głową tego
Kościoła jest Jezus Chrystus – Jednorodzony Syn Ojca, a zarazem „Pierworodny
nad każdym stworzeniem”, „Pierworodny spośród umarłych” i „Pierworodny
pośród wielu braci”. Na jakiej więc podstawie autor Listu do Hebrajczyków
nazywa wspólnotę wierzących w Jezusa Chrystusa Kościołem pierworodnych?
Zauważmy najpierw, że w Nowym Testamencie, obok terminu „pierworodny”, pojawia się jego synonim – „pierwociny” (gr. aparche)42. Terminem tym
w LXX określa się przede wszystkim pierwsze plony albo płody ziemi, które
pojawiły się w sposób naturalny, to znaczy bez udziału człowieka, jak i te, które
zostały przez niego zasiane i uprawiane. Może on również oznaczać pierwszą
część ciasta (zakwas) oraz pierwsze wypieczone z niego chleby (zob. Lb 15,19-21).
To podstawowe znaczenie terminu sprawiło, że w Nowym Testamencie zaczął
on być używany w sensie przenośnym, na określenie osoby lub grupy osób, które
pod jakimś względem przodują czy też wyprzedzają innych. Stąd też św. Paweł
nazywa „pierwocinami” np. niejakiego Epeneta, pierwszego w prowincji Azji
chrześcijanina o pogańskich korzeniach (zob. Rz 16,5), a także koryntianina
Stefanasa, który jako pierwszy, wraz ze swoją rodziną, nawrócił się na chrześcijaństwo i był jednym z niewielu, których Paweł ochrzcił osobiście (zob. 1 Kor
1,16; 16,15). Termin aparche użyty został również przez św. Pawła w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, który pod każdym względem zachowuje swoje
pierwszeństwo wobec Kościoła i całego stworzenia. On bowiem zmartwychwstał
jako pierwociny (aparche) spośród tych, co pomarli (1 Kor 15,20). W dalszych
słowach Paweł uzasadnia pewność zmartwychwstania, które dokona się według
kolejności zamierzonej przez Boga: W Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz
każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy (aparche), potem ci,
co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia (1 Kor 15,22-23). W końcu, na42

W Septuagincie greckie aparche jest zwykle tłumaczeniem hebrajskiego rēʼshît
(zob. np. Kpł 2,12; 23,10; Lb 15,20-21; Pwt 18,4; 26,2.10; 33,21), czasami także hebrajskiego terȗmâ, czyli „danina”, „dar” (zob. np. Wj 25,2; Kpł 22,12; Lb 5,9; 18,8.11;
31,29; Pwt 12,6.11.17), rzadziej hebrajskiego bekôr (np. Wj 22,28).
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wiązując do starotestamentowego znaczenia terminu, Paweł podkreśla również
świętość Chrystusa, który jest gwarantem i przyczyną świętości tych, którzy do
Niego należą: Jeżeli bowiem zaczyn (aparche) jest święty, to [święte jest także]
i ciasto (Rz 11,16).
Szczególna pozycja wierzących w Jezusa Chrystusa, jako „pierworodnych”
Nowego Przymierza, wyrażona została w Liście św. Jakuba. Znajdujemy w nim
następujące zdanie: Ojciec świateł (…) ze swej woli zrodził nas (apekyesen hemas) słowem prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami (aparchen) Jego stworzeń
(Jk 1,18). Wypowiedź ta podkreśla przede wszystkim inicjatywę Boga, który
jest głównym dawcą wszelkiego życia. Jak pierwsze stworzenie odnotowane
w Księdze Rodzaju, zaistniało dzięki Słowu Bożemu, tak samo dzieje się z nowym
stworzeniem, które pojawia się na świecie dzięki „słowu prawdy”. Przyjęcie tego
słowa, które w pełni wyrażone zostało w Jezusie Chrystusie, jest jednocześnie
chwilą narodzin chrześcijanina. Żaden chrześcijanin nie może jednak zawdzięczać swoich „narodzin” sobie samemu. Są one efektem działania Ducha, który
pobudza do wiary i uświęca, zgodnie z nauczaniem św. Pawła: Zawsze winniśmy
dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do
zbawienia jako pierwociny (aparchen) przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę
(2 Tes 2,13). Posiadając pierwsze dary (ten aparchen) Ducha – pisze Paweł – my
również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów (Rz 8,23).
Tak więc Kościół pierworodnych to zgromadzenie tych, którzy otworzyli się
na słowo prawdy i pozytywnie odpowiedzieli na jej wymogi. Kościół ten jest
wspólnotą zgromadzoną dzięki cierpieniom Chrystusa; wspólnotą uświęconą
przez Niego, bo On jej oznajmił imię Boga, On uczynił ją swoimi braćmi i On
sam przewodzi jej kultowi. To wielkie zgromadzenie wiernych – chociaż żyje na
ziemi – uczestniczy już w rzeczywistości niebieskiej43, na podobieństwo Chrystusa, „Pierworodnego pośród pierworodnych”. Podkreśla to również św. Paweł,
gdy pisze, że przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim
pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał
z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego
śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni
w jedno przez podobne zmartwychwstanie (Rz 6,4-5).
Słowa: Przystąpiliście (…) do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani
w niebiosach (por. Hbr 12,22a.23a) ogłaszają zatem głęboką prawdę, że wspólnota pierworodnych – usynowionych przez Boga (por. Ef 1,5; Rz 8,16; Ga 3,26;
Ef 5,1), dzięki ofierze Jezusa przyjętej przez Boga, jako „wdzięczna wonność”
43

Por. T. Jelonek, Zgromadzenie pierworodnych zapisanych w niebiosach Hbr 12,23a.
Przyczynek do eklezjologii Nowego Testamentu, Analecta Cracoviensia 10(1978)171.
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(Ef 5,2) – uczestniczy we władzy Chrystusa, ma udział w Jego kapłaństwie
i cieszy się wysłużonym przez Niego dziedzictwem. Ale zdanie to nie tylko podkreśla wyjątkową godność tych, którzy należą do Kościoła pierworodnych i nie
tylko uwypukla wynikające z tego faktu przywileje. Jest ono również dosadnym
wezwaniem, by należący do tego wyjątkowego zgromadzenia wierni wypełniali
powinności związane z owym specyficznym, „duchowym pierworództwem”, które
zostało im podarowane. Zobowiązania te można by sformułować następująco:
kształtować siebie na wzór Jezusa Chrystusa – Pierworodnego; wysługiwać
dobra duchowe dla innych członków mistycznego Ciała Chrystusa i troszczyć
się o zachowanie „praw pierworodnego”.
Przybrane synostwo, które wierzący w Chrystusa otrzymali na podstawie
wiary w Jezusa Chrystusa w momencie przyjęcia chrztu św. (zob. Ga 3,26-27),
jest darem Boga danym człowiekowi jako zadatek i pierwociny (zob. 2 Kor 1,22;
Ef 1,13-14; 4,30). Dar ten ma być przez wierzącego rozwijany tak, by prawdziwie
stał się on synem na wzór Syna Bożego, „Pierworodnego pośród pierworodnych”
(por. Rz 8,29). Wyjątkowe miejsce chrześcijanina zjednoczonego w jedno z Jezusem
Chrystusem wymaga więc ustawicznego wysiłku i stałej troski o zachowanie tej jedynej i niepowtarzalnej więzi w stanie nienaruszonym i wolnym od wszystkiego, co
może zaszkodzić, a nawet doprowadzić do utraty „duchowych przywilejów” owego
niepowtarzalnego „duchowego pierworództwa”, którego inicjatorem, mocodawcą
i sprawcą jest On sam – „Pierworodny pośród pierworodnych”.
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Summary
THE CHURCH OF THE FIRSTBORN (HEB 12: 23A)
AND THE PRIMOGENITURE OF JESUS CHRIST,
IN THE LIGHT OF THE OLD TESTAMENT REGULATIONS
AND THE RESOLVES OF THE PATRIARCH JACOB
The words taken from the Letter to the Hebrews: You have come (...) to Church of the
firstborn who are enrolled in heaven (Heb 12:22a.23a) constitute the subject of this study.
The above mentioned sentence consists of only 59 characters in the original Greek (78 in
Polish), yet it contains a wealth of theological substance that the author of the study tried to
present by referring to the blessings of Jacob and the rules of the Old Testament concerning
the birthright of the firstborn. The study shows the position of Jesus Christ as the firstborn
of the New Covenant, in which the blessings of the patriarch Jacob are materialized and
implemented. It also shows the importance of Hebrews 12:22a.23a, which emphasize
not only the dignity and privileges of a community of the firstborn, but also its tasks and
responsibilities.

Key words: the rights of the firstborn; the Church of the firstborn; first-fruits; the privileges
and responsibilities of the firstborn; the patriarch Jacob; Ruben; Judah; Levi; Joseph
(Egyptian); the firstborn among many brethren; the first-born of all creation; the first-born
from the dead.
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Prymat apostoła Piotra
w sztuce wczesnochrześcijańskiej
Ewangelista Mateusz listę apostołów rozpoczyna od stwierdzenia: „Pierwszy
Szymon, zwany Piotrem” (Mt 10,2; por. Mk 3,16; Łk 6,14; Dz 1,13)1. Zatem już
pierwsi chrześcijanie świadomi byli prymatu Piotra w Kościele.
1. Nadanie pierwszeństwa
Można pokusić się o stwierdzenie, że Jezus Chrystus uczynił opoką Kościoła
najsłabszego z apostolskiego grona. Następująco A. Napiórkowski uzasadnia
taki wybór: „Szymon Piotr, człowiek słaby, został wybrany jako skała właśnie
po to, aby było oczywiste, że zwycięstwo należy tylko do Chrystusa, a nie jest
wynikiem wysiłków ludzkich”2. Symbol słabości tego apostoła – kogut pojawia
się już we wczesnochrześcijańskiej ikonografii Piotra. Relief z tzw. sarkofagu
dogmatycznego3 z ok. 390 r. nie tylko zapowiada zaparcie się Mesjasza przez
Piotra, ale także trzykrotne wyznanie przez tego apostoła miłości zmartwychwstałemu Zbawicielowi, na co też wskazują trzy palce wzniesione przez Jezusa
Chrystusa. Ponadto w scenie tej powierzona zostaje Piotrowi przez Mesjasza
1

2

3

Por. J. Ratzinger/Benedykt XVI, Kościół. Wspólnota w drodze, Kielce 2009, 47. Prymat Piotra potwierdzony zostaje też np. przez zwrot „Piotr i towarzysze”. Tamże.
Por. Łk 9,32; Mk 1,36.
A. Napiórkowski, Bosko-ludzka wspólnota. Podstawy katolickiej eklezjologii integralnej, Kraków 2010, 262.
Bliżej połowy IV w. pojawiają się tzw. sarkofagi dogmatyczne, bardziej uwydatniające
w rzeźbiarskiej dekoracji prymat Kościoła rzymskiego w osobie Piotra, w powiązaniu
z Epifanią, na którą złożyły się: pokłon Mędrców, chrzest w Jordanie i cuda dokonywane przez Zbawiciela. Por. M.P. Kruk, Sztuka w Cesarstwie Rzymskim w IV wieku,
w: P. Filipczak – R. Kosiński (red.), Świat rzymski w IV wieku, Kraków 2015, 466.
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władza nad Kościołem poprzez nadanie prymatu temu apostołowi (J 21,15-19;
por. Mt 16,15-18)4. Piotr ma „paść” Chrystusowe „baranki” i „owce”5. Temat ten
widnieje również na sarkofagu Adelfii (lata 340-345) i na fresku w cubiculum
Leona w katakumbach Komodylli z IV w.6.
Nadanie przez Jezusa Chrystusa prymatu Piotrowi najdoskonalej odzwierciedla w sztuce wczesnochrześcijańskiej traditio Legis i traditio clavium. Niekiedy w owej scenie Apostoł Piotr przedstawiany jest przy Zbawicielu jako
jedyny z Dwunastu, często też towarzyszy mu Paweł. Ireneusz z Lyonu widzi
w obu apostołach założycieli Kościoła rzymskiego, wywodząc z tego faktu, jak
i z ciągłości nauczania jego autorytet, natomiast św. Cyprian „czyni” założycielem Kościoła tylko i wyłącznie Piotra, ponieważ to na nim jako Skale Kościół
ten został wzniesiony7. M.P. Kruk pisze, że w IV w. Piotr i Paweł, nazywani
książętami Apostołów (principes Apostolorum), coraz częściej zastępowali Mojżesza, Daniela i Jonasza, co zresztą dowodziło ich wyjątkowej pozycji, a zatem
i pierwszeństwa, w apostolskim gronie8. Leon Wielki jedynie Piotra tytułuje
księciem Apostołów (princeps Apostolorum), uzasadniając to udzieleniem tylko
temu apostołowi władzy nad Kościołem9.
Piotr i Paweł często pojawiają się razem w przedstawieniu traditio Legis10,
wyobrażeni po obu stronach Jezusa Chrystusa. Fresk z cubiculum Piotra i Marcellina w katakumbie ich imienia ukazuje tronującego Zbawiciela (na tej samej
osi także: Baranka Mistycznego) z otwartą księgą w ręce, ku któremu zbliżają
się odziani w biel, w geście aklamacji, obaj apostołowie. Widnieją oni również na
mozaice mauzoleum Konstantyny (Santa Costanza) z połowy IV w., stanowiącej
najstarszy, zachowany przykład tego tematu w sztuce (ilustracja 1)11. Dzierżąc
w lewej ręce rozwinięty zwój z błędnym napisem: Dominus pacem [powinno
być: legem; błąd jest efektem niewłaściwej rekonstrukcji] dat, Zbawiciel stoi na
rajskim pagórku z ręką uniesioną w geście adlocutio. Zwój przekazuje ukazanemu w pokłonie Piotrowi na okryte (na znak szacunku wobec sacrum) szatą
4

5
6
7

8
9
10
11

B. Filarska, Archeologia chrześcijańska zachodniej części Imperium Rzymskiego,
Warszawa 1999, 81.
A. Napiórkowski, Bosko-ludzka wspólnota, 101.
B. Filarska, Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986, 76-78.
B. Częsz, Interpretacja prymatu Biskupa Rzymu u Ojców Kościoła, w: A. Klupczyński (red.), Wokół posługi Piotrowej. Colloquia Disputationes, Poznań 2009, 21.23.
Szerzej o eklezjologii Cypriana: por. G. Falbo, Il prima della Chiesa di Roma alla
luce dei primi quatro secoli, Roma 1989, 143-162.
M.P. Kruk, Sztuka w Cesarstwie Rzymskim w IV wieku, 465.
B. Częsz, Interpretacja prymatu Biskupa Rzymu u Ojców Kościoła, 28.
Por. F.W. Deichmann, Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1994, 124.
E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, Kraków 2008, 75.
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Ilustracja 1. Traditio Legis, połowa IV w., Santa Costanza, Rzym

ręce12. Po przeciwnej stronie znajduje się Paweł adorujący Zbawiciela – według
M.P. Kruka – ruchem ręki, chociaż E. Jastrzębowska widzi w uniesionej ręce
apostoła „hołdowniczy gest aklamacji”13. Koncha drugiej apsydy mauzoleum
przedstawia natomiast najprawdopodobniej (mimo iż pierwotny program został
zniekształcony) traditio clavium, czyli przekazanie Piotrowi kluczy Królestwa
Niebieskiego przez Chrystusa-Pantokratora (ilustracja 2)14.
Piotr otrzymuje od Zbawiciela klucze Nowego Jeruzalem: ziemskiego i niebiańskiego, ludzkiego i Bożego, opartego na Prawie i mistycznego, instytucjonalnego i duchowego, czasowego i wiecznego, pielgrzymującego i zarazem trwającego
w miejscu, prześladowanego, ale i triumfującego, zbawionego i zbawiającego,
pokornego i pełnego chwały oraz – jak dalej stwierdza D. Ridolfi – uświęcającego i uświęconego15. Władza kluczy jawi się jako posiadająca wymiar ziemski
12
13

14

15

Zgodnie z cesarskim, dworskim ceremoniałem.
M.P. Kruk, Sztuka w Cesarstwie Rzymskim w IV wieku, 469. Por. E. Jastrzębowska,
Sztuka wczesnochrześcijańska, 76.
M.P. Kruk, Sztuka w Cesarstwie Rzymskim w IV wieku, 469. Por. E. Jastrzębowska,
Sztuka wczesnochrześcijańska, 75-76.
D. Ridolfi, Simon Pierre, rocher biblique, Paris 1965, 115. Il en résulte que Pierre
reçoit les clefs de l’ensemble de cet édifice admirable, à la fois terrestre et céleste,
humain et divin, juridique et mystique, institutionnel et pneumatique, temporel et
éternel, voyageur et stabilisé, persécuté et triomphant, sauveur et sauvé, humilié et
glorifié, sanctifiant et sanctifié.
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Ilustracja 2. Traditio clavium, połowa IV w., Santa Costanza, Rzym

i niebiański16. Benedykt XVI zaznacza, że „Klucze do królestwa niebieskiego
to słowa przebaczenia [na którym wznosi się, jego zdaniem, Kościół – J.S.],
których z pewnością żaden człowiek nie może sam wypowiedzieć, lecz zapewnić
je może tylko Boża moc”17. Dodaje on ponadto, że Piotr jako „odźwierny” (jest
bowiem „wiernym zarządcą orędzia” Chrystusowego) otwiera bramy Królestwa
Bożego, przyjmując lub odrzucając dzięki otrzymanej władzy „związywania”
i „rozwiązywania”18.
Przywołane powyżej przedstawienia uwydatniają pochodzenie władzy Piotra (i jego sukcesorów) wprost od Boga. Antytetyczne flankowanie centralnie
usytuowanej postaci Zbawiciela przez Piotra i Pawła to także wizja Kościoła
składającego się z Żydów (przedstawicielem Piotr) i pogan (reprezentowanych
przez Pawła). Datowana na lata 402-417 mozaika z bazyliki św. Pudencjany
(ilustracja 3) nieco inaczej ukazuje wspólnotę eklezjalną tworzoną przez Żydów
i pogan. Kościół składający się z Żydów uosabia niewiasta znajdująca się za
Piotrem, a złożony z pogan druga niewiasta – stojąca za Pawłem. Także w tym
przedstawieniu wyjątkowość Piotra wydaje się podkreślać jego umieszczenie po
prawicy wyobrażonego w majestacie Odkupiciela19.
Wracając do traditio Legis i traditio clavium, to nie Pawłowi, ale Piotrowi
wręczany jest zwój Prawa (traditio Legis) lub klucze Królestwa Niebieskiego (tra16
17
18
19

A. Napiórkowski, Bosko-ludzka wspólnota, 101.
Por. J. Ratzinger/Benedykt XVI, Kościół. Wspólnota w drodze, 57.
Tamże, 56.
B. Filarska, Archeologia chrześcijańska zachodniej części Imperium Rzymskiego,
94-95.
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Ilustracja 3. Chrystus w majestacie z Kolegium Apostolskim, lata 402-417,
bazylika św. Pudencjany, Rzym

Ilustracja 4. Traditio Legis, 359 r., sarkofag Juniusza Bassusa, Rzym

ditio clavium). Pierwsze z przedstawień ma swoją genezę w antycznym przejęciu
aktu nominacji na urząd lub innego prawnego aktu przekazania uprawnień20.
Temat ten pojawia się np. na tzw. sarkofagu kolumienkowym Juniusza Bassusa,
datowanym na 359 r. (ilustracja 4) Chrystus-Pantokrator wręcza Piotrowi rozwinięty zwój objawionego przez siebie Prawa. Po przeciwnej stronie natomiast
20

Tenże, Początki sztuki chrześcijańskiej, 181. Por. tenże, Archeologia chrześcijańska
zachodniej części Imperium Rzymskiego, 89.
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znajduje się Paweł ze zwiniętym zwojem wskazującym na nauczycielski urząd
Kościoła21. Warto dodać, iż na mozaice zdobiącej niegdyś apsydę ufundowanej
przez cesarza Konstantyna Wielkiego bazyliki św. Piotra na Watykanie widniał
Piotr zbliżający się do tronującego w rajskim pejzażu Zbawiciela, by przyjąć
zwój Prawa, Paweł, a poniżej dwanaście owieczek adorujących Baranka Bożego
(najprawdopodobniej personifikujących Kolegium Apostolskie). Zdaniem E. Jastrzębowskiej ten właśnie „bardzo rzymski”, jak go określa, motyw rozwinął się
w scenę traditio Legis22. I traditio Legis, i traditio clavium są przedstawieniami
symbolicznymi, ale z historycznym przekazem. Chrystusowa ręka podająca Piotrowi zwój Prawa lub klucze zastąpiła tutaj rękę Jahwe (manus Dei) wręczającą
Mojżeszowi zwój z Dekalogiem. Także w tym przypadku mamy do czynienia
z Mojżeszem jako typem Piotra.
Akcentowany również w sztuce Kościoła pierwszych wieków prymat Piotra
jako „źródła jedności Kościoła” – jedności wiary i wspólnoty – utwierdzany był
począwszy od pontyfikatu Syrycjusza23. Na prymat ten wskazywało już samo
nadanie przez Mesjasza imienia Kefas (Petros) rybakowi Szymonowi.
Zbawiciel zapowiada ponadto, że to na nim jako Skale zbuduje swój Kościół
(por. Mt 16,18; Mk 3,16; Łk 6,14; J 1,42). Piotr staje się następcą Jezusa Chrystusa, widzialnym fundamentem wspólnoty eklezjalnej, który to fundament, jak
podaje H. de Lubac, „nie umniejsza w żadnej mierze tego jedynego Fundamentu,
jakim jest Chrystus (…)”24. Piotr staje się zatem fundamentem-Skałą-Kefasem
na wzór Jezusa Chrystusa-Skały, o której to metaforze mowa jest poniżej25.
Na pytanie Zbawiciela, za kogo uważają Go ludzie, odpowiada w imieniu
Dwunastu, pod wpływem udzielonego mu przez Boga objawienia: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego”. Po tej odpowiedzi Jezus Chrystus następująco zwraca
się do swego następcy: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem
nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja
tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój,
a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskie-

21
22
23

24
25

Tenże, Archeologia chrześcijańska zachodniej części Imperium Rzymskiego, 85.
E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, 75.
Por. Św. Cyprian, De unitate Ecclesiae 4; za: B. Filarska, Początki sztuki chrześcijańskiej, 181. Por. J. Warzeszak, Misterium Kościoła, Warszawa 2004, 119.
H. de Lubac, Medytacje o Kościele, Kraków 2017, 222.
Warto dopowiedzieć, że w jednym z tekstów rabinistycznych Jahwe nazywa skałą
Abrahama: „znalazłem skałę, na której mogę zbudować i oprzeć świat”. Abraham
stał się skałą dzięki swej wierze. Także Piotr został nazwany przez Boga Wcielonego skałą po wyznaniu wiary. Por. J. Ratzinger/Benedykt XVI, Kościół. Wspólnota
w drodze, 48-49.
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go; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na
ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16,16-19; por. Mk 8,27-30; Łk 9,18-21).
Zmiana imienia wskazuje w Piśmie świętym na zlecenie nowego zadania.
Z apostolskiego grona jedynie Szymonowi nadał Zbawiciel nowe imię26. Powierzywszy mu władzę nad Kościołem, nowym ludem wybranym, uczynił go
Pasterzem swojej trzody (J 21,15-17)27.
2. Misja apostolska Piotra
Misja Piotra, jaką ukazują freski z katakumb czy rzeźbiarska dekoracja
sarkofagów, to przede wszystkim misja nauczycielska. Apostoł naucza tutaj ex
cathedra. W takiej roli ukazuje go np. malowidło z cubiculum Velatio w katakumbach Pryscylli (ilustracja 5). Pochodzące z końca III w., przedstawia zasia-

Ilustracja 5. Nauczanie „ex cathedra”, koniec III w., cubiculum Velatio,
katakumby Pryscylli, Rzym

dającego na krześle, nauczającego Piotra (ex cathedra), którego słucha kobieta
(z rozwiniętym zwojem w ręce) w towarzystwie mężczyzny, przypuszczalnie jej
męża. Scena ta łączy się z dwiema pozostałymi ukazującymi epizody z codziennego życia chrześcijanki: modlitwę (zmarła jako orantka) i karmienie dziecka28.
Por. A. Napiórkowski, Bosko-ludzka wspólnota, 101.
Por. J. Ratzinger/Benedykt XVI, Kościół. Wspólnota w drodze, 46.
28
Por. B. Filarska, Archeologia chrześcijańska zachodniej części Imperium Rzymskiego, 25.

26
27
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Także w rzeźbiarskiej dekoracji sarkofagu Dwóch Braci, powstałego w latach
330-360, widnieje cathedra Petri. Apostoł Piotr wyobrażony został tutaj jako
nauczyciel pogan. Zasiada pod drzewem, czytając ze zwoju, a towarzyszą mu
dwaj słuchający przekazywanej przezeń Chrystusowej nauki żołnierze29.
Za prototyp takich przedstawień uchodzi tzw. scena filozoficzna, widniejąca
np. na stelach: zasiadającemu zmarłemu, zajętemu lekturą, towarzyszą Muzy
uduchowiające go i rozbudzające w nim pragnienie pozaziemskich prawd. Innym
przykładem wizerunku Piotra nauczającego ex cathedra jest relief zdobiący
sarkofag z kościoła Santa Maria Antiqua, datowany na drugą połowę III w.,
a ukazujący czytającego ze zwoju apostoła, którego słucha stojąca w pozie orantki
kobieta. Nauczając, Piotr umacnia wyznawców Jezusa Chrystusa30, stanowiąc
podporę wiary i gwarantując łączność w wierze31. Dodajmy, że kolejne stulecie,
czwarte, to okres, kiedy w Kościele ustala się oparta na Piotrowym nauczaniu
tradycja apostolska32.
Przewodzący Kościołowi Piotr ma swój prototyp w Mojżeszu kroczącym
przez pustynię na czele ludu wybranego ku Ziemi Obiecanej. Nazwany Skałą,
jest następcą Jezusa Chrystusa-Skały. Zbawiciel jako Skała, z której wypływa
woda dająca życie (symbolizująca chrzest), pojawia się w pismach Tertuliana
i Cypriana. Tertulian pisze m.in. o uświęceniu chrztu przez wodę w Chrystusie-Skale, a Cyprian o wodzie żywej wypływającej z przebitego boku Zbawiciela-Skały (nawiązanie do chrztu)33. W sztuce wczesnochrześcijańskiej zamiast
Mojżesza, widzi się w mężczyźnie uderzającym laską o skałę i w taki to cudowny
sposób wydobywającym z niej wodę apostoła Piotra34. Jest to tzw. cud źródła,
którego chrzcielną typologię (figura chrztu) można odnaleźć w pismach Pseudo-Barnaby i Justyna35.
Cud źródła (vel: cud wyprowadzenia wody ze skały) z udziałem Piotra stojącego na czele nowego ludu wybranego, czyli Kościoła, współtworzy np. malarską dekorację Kaplic Sakramentów w katakumbach św. Kaliksta. Jednakże de
facto to nie Piotr, lecz Mojżesz wydobył wodę ze skały, gdy na czele ludu Izraela

29

30
31
32
33

34
35

Prymat biskupa Rzymu urzeczywistniał się i urzeczywistnia zwłaszcza przez przekaz
słowa Bożego. J. Warzeszak, Misterium Kościoła, 121.
Por. H. de Lubac, Medytacje o Kościele, 221.
Tamże, 225.
Por. B. Filarska, Archeologia chrześcijańska zachodniej części Imperium Rzymskiego, 94.
Tertulian, De bapt. IX, 3; Św. Cyprian, Ep. 63, 8; za: B. Wronikowska, «Picturae
sacrae». Motywy ikonograficzne malowideł przedkonstantyńskich w chrześcijańskich
katakumbach Rzymu, Lublin 1990, 115.
B. Wronikowska, «Picturae sacrae», 116.
Pseudo-Barnaba, 11, 1-5; Św. Justyn, Dial. 131; 43, 2; 114, 4; za: tamże, 115.
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Ilustracja 6. Cud źródła, 4 ćwierć IV w., cubiculum Leona,
katakumby Komodylli, Rzym

przemierzał pustynię (Wj 17,1-7; por. Lb 20,10-11)36. Prymat Piotra w Kościele
jest zatem podkreślany także przez analogię do Mojżesza. Woda wydobywana ze
skały jawi się w tym kontekście jako woda chrztu. Dopowiedzmy, że cud źródła,
podobnie jak zaparcie się Jezusa Chrystusa przez Piotra, tworzy od IV w. – wraz
z aresztowaniem apostoła – poświęcony Piotrowi cykl. Następująco o analogii
Piotr – Mojżesz pisze B. Filarska: „Piotr – nowy Mojżesz – wydobywa (…) wodę
ze skały, którą jest Chrystus (1 Kor 10,4) i karmi nią bojowników Chrystusa,
nowego Izraela”37. Cud źródła widnieje np. na sarkofagu Sabinusa38 i na fresku
zdobiącym arcosolium cubiculum Leona w katakumbach Komodylli (czwarta
ćwierć IV w.) (ilustracja 6), na którym rzymscy żołnierze piją spływającą ze skały
wodę, a jest to malarska wizja przyjęcia chrztu przez pogan39. Dotyczący Piotra
cykl zrodził się w Rzymie ze względu na popularność tego apostoła w tamtejszej
gminie chrześcijańskiej jako jej założyciela, pierwszego biskupa i najważniejszego
w tej wspólnocie męczennika40.
36
37
38
39
40

B. Wronikowska, «Picturae sacrae», 115.
B. Filarska, Archeologia chrześcijańska zachodniej części Imperium Rzymskiego, 80.
Tamże.
B. Filarska, Początki sztuki chrześcijańskiej, 80.
E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, 84-85. Dla rzymskich chrześcijan
najważniejszym aspektem popularności Piotra było, np. w dekoracji sarkofagów, jego
orędownictwo przed Bogiem za duszą zmarłej osoby. Tamże, 85. Należy też dodać,
że od pontyfikatu Damazego wyraźnie dążono do ustanowienia prymatu Piotra
w gronie apostolskim w Kościele i zakorzenionego w tym prymacie pierwszeństwa
rzymskiego biskupstwa w stosunku do innych biskupstw. Tamże.
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Misja Piotra ma być misją pasterską, realizowaną w pokorze. Ten, któremu Zbawiciel powierzył odpowiedzialność za wspólnotę eklezjalną, uosabia
Kościół; w osobie Piotra – twierdzi H. de Lubac – definitywnie koncentruje
się cały Kościół41, natomiast Ambroży z Mediolanu orzeka: „Gdzie Piotr, tam
Kościół”42. Pokorna misja jest służbą, na co wskazał sam Zbawiciel, umywszy
w czasie Ostatniej Wieczerzy nogi apostołom. A. Napiórkowski dopowiada, że
za pośrednictwem tego gestu Jezus Chrystus uczył m.in. Piotra pokornej służby
apostolskiej, decydującej o więzi wspólnoty eklezjalnej43. Misja, jaką Jezus Chrystus obarczył tego apostoła, miała odwzorowywać pasterską, pokorną i miłującą
postawę Zbawiciela-Dobrego Pasterza. Dla Piotra Jezus Chrystus był Arcypasterzem (por. 1 P 5,4) i jako Najwyższy Pasterz wezwał go do analogicznej misji
podczas galilejskiej chrystofanii, po cudownym połowie ryb44.
Nie tylko zatem teologia pierwszych wieków chrześcijaństwa, ale i sztuka ówczesnego Rzymu, bo na niej koncentruje się refleksja, stanowi wyraźne
świadectwo istnienia już w pierwotnym Kościele żywej świadomości prymatu
apostoła Piotra i co za tym idzie – świadomości prymatu Kościoła rzymskiego45.
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Summary
THE PRIMACY OF ST. PETER THE APOSTLE IN EARLY CHRISTIAN ART
The awareness of the primacy of Peter the Apostle existed already in early Christianity.
It was to this Apostle that Jesus Christ gave authority over the Church. The early Christian
art also presented this truth. The paintings of the Roman catacombs, the mosaics of basilicas
and the reliefs on sarcophagi depict two themes: traditio Legis and traditio clavium. These
themes clearly emphasize Peter’s primacy in the Church. The apostle is also portrayed as
teaching ex cathedra, and as a leader – like Moses – of the chosen people.

Key words: Peter the Apostle, early Christian art, primacy, the Church, Moses, teaching
ex cathedra, the Rock.

Studia Gnesnensia
Tom XXXI (2017) 307–322

Ks. Jan POMIN

Imperializm Unii Europejskiej

		Wprowadzenie
„Polska jest sercem i duszą Europy” – to słowa wypowiedziane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie na placu Krasińskich dnia
6 lipca 2017 r. podczas oficjalnej wizyty w naszym kraju1. W tym przemówieniu,
bodaj pierwszym i wyjątkowym skierowanym do mieszkańców ziemi europejskiej,
prezydent Stanów Zjednoczonych przedstawił swoją wizję i oficjalny program
jego prezydentury dla świata kultury i cywilizacji Zachodu. Odnosząc się bezpośrednio do wiary w Boga, mówił wprost do Polaków i także do wszystkich
Europejczyków w krótkich trzech słowach: „My chcemy Boga”. W tym głębokim
przesłaniu kryje się najważniejsza myśl dla rządzących nie tylko w Polsce, ale
dla wszystkich narodów europejskich, które wyrosły na tożsamości chrześcijańskiej. Jego przemówienie było wprost wezwaniem do powrotu, czyli do źródła
i do korzeni kontynentu, jakby niejako do matki, która promieniowała na cały
świat, także na Stany Zjednoczone.
Odejście od tych wartości duchowych, a tak dzieje się w obecnym świecie
zachodnim, jest zagrożeniem i upadkiem oraz totalnym chaosem cywilizacyjnym, bowiem neomarksizm w różnych odmianach współczesnych ideologów ku
temu prowadzi. Dlatego ostoję kultury i cywilizacji europejskiej – chrześcijańskiej prezydent dostrzega w Polsce. Stąd Polskę nazwał ostoją: „sercem i duszą
Europy”, to Polacy powinni obronić cywilizację zachodnią. Według prezydenta
USA powrót do Boga jest geopolityczną koniecznością – w tej idei upatruje rolę
i znaczenie europejskie Polski.
1

D. Trump, Przemówienie prezydenta Donalda Trumpa przy Pomniku Powstania
Warszawskiego, Wiara Patriotyzm i Sztuka (2017)7/8, 4-9.
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		Ideologia imperializmu europejskiego
Po wspaniałym wystąpieniu prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie
społeczeństwo europejskie i przede wszystkim Polacy, do których w sposób
szczególny zwrócił się, wspominając polską waleczność i odwagę, przypominając
powstanie warszawskie, pobudził do refleksji istotę tożsamości współczesnego
świata zachodniego.
Jednym z takich poważnych zagrożeń jest współczesny imperializm, który
ma swoje odległe źródło w starożytnym imperium rzymskim. Do tego imperializmu nawiązywał w czasach współczesnych cesarz Wilhelm II Hohenzollern,
chcąc za wszelką cenę zniszczyć Anglię i Stany Zjednoczone, czyli kulturę i cywilizację anglosaską. Do tej niechlubnej tradycji, zdaje się, pragną nawiązywać
współczesne Niemcy. Przede wszystkim do tej grupy należą elity niemieckie,
pragną one definitywnie odciąć się od zależności tych państw, które upokorzyły
Niemcy w pierwszej i w drugiej wojnie światowej, przed tendencją imperialną.
Narzucono Niemcom, szczególnie po II wojnie światowej, porządek i zasady anglosaskie, demokratyczne, takie, jakie są w Stanach Zjednoczonych. Przykładem
tego jest każdy nowo wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych, a szczególnie
obecny Donald Trump. Jest on ze wszech miar krytykowany, świat mógł obserwować rozruchy, jakie miały miejsce podczas zjazdu delegatów na tak zwanym
szczycie G-20 w Hamburgu w dniach od 7 lipca do 10 lipca2. Obecny wicekanclerz i minister spraw zagranicznych Niemiec M. Steinmeier nazwał wkrótce
po wyborach na prezydenta USA Donalda Trumpa „kaznodzieją nienawiści”3.
Wicekanclerz ma świadomość i jest zapewne przekonany, że dzięki włączeniu
się Stanów Zjednoczonych do dwóch wojen światowych Niemcy przegrały wojny i upadła II oraz III Rzesza i wojska amerykańskie nie opuszczały Niemiec,
jednocześnie przeciwstawiając się ówczesnemu Związkowi Radzieckiemu, który
również nie wyzbył się tendencji imperialnych. Świadczyły o tym podziały na
strefy okupacyjne, których doświadczyła Polska i cały obóz państw należących
do strefy Związku Radzieckiego. Tendencje imperialne faszystowskich Niemiec
powstrzymywały Stany Zjednoczone i ich armia obecna na terenie niemieckim
po podziale Europy na strefy po konferencji jałtańskiej.

2

3

Przekazy telewizyjne w polskich dziennikach TVP i niemal we wszystkich przekazach mediów relacjonujących zjazd państw uprzemysłowionych na tzw. Szczycie
G-20 w dniach 7-10 lipca 2017.
Dom Historii Europejskiej pod wezwaniem Karola Marksa – wywiad L. Sosnowskiego
z prof. Andrzejem Nowakiem, Wiara, Patriotyzm i Sztuka (2017)7/8, 18-25.
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		Pycha imperialna Niemiec
W czasach obecnych Niemcy próbują wracać do koncepcji imperialnej, ale nie
na zasadzie militarnej. Są elity polityczne w Niemczech, które pragną nawiązać
do tej ideologii Bismarcka po 1871 r. i niejako w inny sposób podporządkować
sobie Europę, a mianowicie przez stopniowe „opanowanie kontynentu siecią
zależności ekonomicznych”4. Dyktat ten ma charakter „kulturowo-moralny”,
nie militarny, na którym Niemcy ponieśli dwukrotnie klęskę. Berlin uważa, że
jest centralnym dominatem i wzorcem dla innych państw europejskich, które
powinny Niemcy naśladować, obojętnie jaka partia nie byłaby u władzy, nawet
„zieloni” czy na przykład Schulz w swojej skrajności. Celem jest wyeliminować
kulturę anglosaską, czyli Wielką Brytanię, co nastąpiło w tak zwanym Brexicie,
to wyjście z Unii Europejskiej jest dla Niemiec szczególnie na rękę. Francja
nie jest dla Niemiec szczególnym konkurentem na kontynencie europejskim,
ponieważ nie jest to państwo rządzone za czasów prezydenta gen. de Gaulle’a
czy Mitteranda, co nie znaczny, że nieprzydatna. Bowiem obecny prezydent
Francji E. Macron jest „zielony”, praktycznie nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, a więc jest łatwy do podporządkowania jakiemukolwiek kanclerzowi
niemieckiemu.
Chcąc zrozumieć te imperialne zapędy Niemiec, należy poznać dzieje i historię cesarstwa niemal od X wieku, chociażby w stosunkach z Polską. Bowiem
już czeski kronikarz Kosmas5 w XII wieku w I tomie „Dziejów Polski” innata
Teutonica superbia, czyli wrodzona pycha Niemiec, którą cytuje w tym dziele,
o tym świadczy. Pycha ta jest głęboko zakorzeniona przynajmniej w elitach niemieckich. Cesarstwo było oczywiście europejskie, natomiast w jego centrum było
królestwo niemieckie6. Tak więc Rzesze Niemieckie rozkazywały i rządziły po
niemiecku. Tak było między relacją niemiecką a uniwersalnością, czyli między
niemieckością a europejskością; to się nie zmieniło od 1000 r. za cesarza Ottona III i później w następnych latach7. W średniowieczu Święte Cesarstwo ewaluowało w Święte Cesarstwo Rzymskie. Cesarzem miał być król Italii, oczywiście
Niemiec, i to cesarstwo miała jednoczyć osoba cesarza jako władcy uniwersalnego.
W 1441 r. powstało na wiele lat, co prawda nieformalne, Cesarstwo Rzymskie
Narodu Niemieckiego, a cesarze byli wybierani z narodu niemieckiego zgodnie
4
5

6
7

Tamże, 19.
Kosmas kanonik (ok. 1045-1125) – kronikarz, autor dzieł historiograficznych. Uważany za pierwszego czeskiego kronikarza, pisał w języku łacińskim.
Zob. K. Ożóg, 966.Chrzest Polski, Kraków 2016, 135.
Zob. J. Pomin, Duchowo-kulturowy wymiar jubileuszu 1050. Rocznicy chrztu Polski,
Studia Włocławskie, t. 19, Włocławek 2017, 183-198.
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z prawem, czyli jako władcy uniwersalni. Według mentalności niemieckiej to
oni są w centrum i to oni najlepiej rozumieją, jaka powinna być Europa i co jest
dla państw europejskich najlepsze. To Niemcy najlepiej wiedzą, jak uratować
przed szaleństwem „małych nacjonalistów” i tylko Rzesza jest w stanie uratować
Europę. Przenosząc tę myśl na sferę materialną, to niby Niemcy najlepiej wiedzą,
co jest dobre dla sąsiadów, w tym m.in. dla Polski, ponieważ są najmądrzejsi
w produkcji dóbr materialnych, w efektywności, a nawet w sporcie8.
Fakt, iż z momentem przyjęcia chrztu w 966 r. przez Mieszka I i wejściem
w cywilizację zachodnią i kulturę łacińską, chrześcijańską ma niewielkie znaczenie dla mentalności niemieckiej. A o tym, że dzięki Polsce poszerzyły się granice
chrześcijaństwa i Polacy wnieśli również swój wkład cywilizacyjny do Europy,
świadczyły uroczyste obchody 1050-lecia chrztu Polski w 2016 r. Polska dzięki
chrześcijaństwu została przy Rzymie, czyli przy wierze i kulturze łacińskiej,
szerząc chrześcijaństwo za sprawą misjonarzy na wszystkich kontynentach
świata po dziś dzień.
Niemcy z tej wielkiej pychy, którą głosił Wilhelm II i filozof F. Nietsche,
nieco zrezygnowali. Upokorzone w XX wieku przez dwie wojny światowe, które
przegrali, a szczególnie pokorę i bunt przeciwko niej, którą głosi chrześcijaństwo
według tego filozofa9. Niemcy w ostatnich latach twierdzą, że byli niewinni,
a z Holokaustu już się dawno rozliczyli i w tej pokorze inni powinni ich naśladować. O II wojnie należy więc zapomnieć, wojna rządziła się swoimi prawami,
teraz Niemców należy naśladować, a rozliczenia za straty i krzywdy wojenne
należy wymazać, na przykład w stosunku do okrucieństw wobec Polski. Wzorzec pokory od lat siedemdziesiątych i przez lata następne dotyczące pamięci
o Holokauście III Rzeszy należy również narzucić innym, gdyż także inne
kraje w tych okrucieństwach brały udział, np. Polacy. Winy należy rozłożyć,
a Niemcy za swoje barbarzyństwo są doskonałym wzorem rozrachunku za zło.
Takie poglądy i opinie są szczególnie propagowane w niemieckiej polityce i mediach. Jeśli inne narody nie chcą uznać niemieckiej pokory dotyczącej II wojny
światowej, są uważani za złych. Niech biorą przykład z Niemców, którzy się
rozliczyli z nacjonalizmu, gdyż teraz Niemcy żyją zgodnie z prawem opartym na
konstytucji. A Hitler rzeczywiście był reprezentantem skrajnej ideologii, który
owszem uważał, że Niemcy są narodem panów, ale jego zwolennicy dziś przez
Niemców są nazywani hitlerowcami, oczywiście tak jakby to nie byli Niemcy. Taka narracyjna propaganda jest istotnie skrajnym cynizmem. A Niemcy
Polakom nadal zarzucają zbrodnie, które dokonali np. w Jedwabnym według
8

9

Taką opinię dominacji Niemiec w Unii Europejskiej przekazują media, podkreślają
szczególnie pozycję ekonomiczną niemieckiej gospodarki.
Por. A. Siemianowski, Człowiek i prawda, Poznań 1986, 16.
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kłamliwej powieści pt. Sąsiedzi Jana Grossa10. Następnie mordy dokonane na
Polakach przez Niemców podczas II wojny światowej są pomniejszane, a nawet
obozy koncentracyjne przemilczane; natomiast są ogromnie nagłaśniane i ważne
krzywdy zadane Niemcom wypędzonym z ich ziem i domostw w 1945 r. z obszarów ziem zachodnich, które przydzielono Polakom. Tylko że nikt w Niemczech
nie zadaje sobie pytania i nie daje odpowiedzi, że to nie zależało od Polski i nie
Polacy ich wypędzili. Natomiast o losie Polaków rzeczywiście wypędzonych
z ziem wschodnich przez Związek Sowiecki, tuby niemieckich propagandzistów
nic na ten temat nie mówią – jest totalna cisza11. Na takiej propagandzie polega
pokora elit i wszelkiego rodzaju media informujące społeczeństwo niemieckie.
Generalnie za całe zło, a szczególnie za II wojnę światową odpowiadają poszczególne narody – to jest radykalne fałszowanie historii przez Niemców.
Wynika z tego, że to nie Niemcy są winne II wojny światowej, a fakt istnienia wielu narodów na kontynencie europejskim, gdyby ich nie było, byłyby
pokój i stabilizacja. Przekazywanie takich publikacji i myślenia niemieckich
ideologów dąży wyraźnie do federacji Europy. A według Jürgena Habermasa12,
filozofa, powinna powstać wspólna konstytucja dla całej Europy.
Niemieckie elity posuwają się jeszcze dalej poza konstytucję wspólnotową,
która owszem, powinna utrzymywać wszystkie narody w jednej granicy europejskiej społeczeństwa, ale obywatele mają mieć swoje własne prawa. Dlatego
należy głosić „postpolityczną” i „postobywatelską” wspólnotę bez określonych
praw i obowiązków, wspólnotę nowych wartości, którą głosi niedemokratyczna
elita. To ona ma prawo głosić i oczywiście wprowadzać w życie to, co jest dobre
dla obywatela, a co złe. Natomiast obywatele mogą nie pojmować tych wartości,
stąd starą demokrację należy odrzucić jako populizm. Ma ona być zastąpiona
i tworzona przez elitę nową światłą, niewidzialną przez przeciętnego obywatela
i to ma być centrum13. I tu rodzi się ważna myśl, czy to ma być imperium szalonego lewactwa na fundamencie neomarksistowskiej ideologii, czy imperium
„konkretnych interesów” w istocie przypominające czasy I Rzeszy.
To centrum uniwersalne dzisiaj w porównaniu z I Rzeszą ze względów
technicznych i komunikacyjnych jest o wiele bardziej ułatwione i oczywiście
skuteczniejsze. A to jednocześnie świadczy, że w średniowiecznej Europie było
10

11
12

13

J. Gross (ur. 1947) – polsko-amerykański socjolog i historyk. Specjalizujący się
w europejskiej historii XX w. i historią zagłady Żydów.
W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1945-1980, t. 2, Warszawa 2003, 29.
Prof. Jürgen Habermas (ur. 1929) – niemiecki filozof, socjolog i publicysta. Obecnie
najbardziej znany przedstawiciel teorii krytycznej.
Zob. J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa: rozważania nad przyszłością
Europy, Warszawa 1993, 56.
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o wiele więcej wolności niż obecnie. Dzisiejszy kontakt przekazowy, głównie
medialny, ukróca przeciętnemu obywatelowi poczucie wolności.
Profetycznym założeniem niewidzialnej władzy rządzącej centralnie Europą bez poszczególnych państw narodowych mają być Niemcy jako najsilniejszy
podmiot na starym kontynencie w ramach struktury postpolitycznej. W ten
sposób realizuje się politykę historyczną Niemiec, która dominuje na scenie
Unii Europejskiej. Pomimo że mogą tę politykę realizować inni ludzie, wcale
nie narodowości niemieckiej, ale osobowości często o marksistowskiej bądź neomarksistowskiej ideologii, pod dyktando niemieckiej partii SPD jako lewica, czyli
wzór dyktatu, który Europa powinna przyjąć i oczywiście naśladować. Tak więc
pod dominacją Niemiec powinna funkcjonować Europa bez realnych narodowych
państw, które są przyczyną wszelkich niebezpieczeństw także dla świata. W istocie Niemcy preferują swój własny patriotyzm szczególnie w edukacji, polityce
i mediach, co jest zaprzeczeniem, a z drugiej strony źródłem nacjonalizmu, który
obłędnie na każdym kroku głoszą. W tej wręcz propagandzie przewyższają inne
narody europejskie, generalnie głosząc wyższość kultury i cywilizacji nad innymi
państwami kontynentu. Celem takiej propagandy jest uświadomienie innym
narodom, aby zrezygnowali z własnych narodowych państw (Deutschland über
alles) i byli przykładem funkcjonowania państw bez narodu. To jest nie tylko
swoisty paradoks niemiecki, a wręcz szowinizm elit niemieckich, głównie lewicy,
czyli wszechobecna pycha teutońska, o której pisał już 900 lat temu wspomniany
kronikarz Kosmas. Lewica niemiecka głosi, że to ona jest najbardziej postnarodowa, dlatego Niemcy uważają, że są najlepsi na świecie, gdyż wyrzekli się
narodowości i Polska oraz inne narody powinny ich naśladować. Problem jest
w tym, że nie ma ich w czymkolwiek naśladować, gdyż państwa beznarodowe
są utopią, a sami Niemcy nie wyrzekli się swojej narodowości. Po prostu jest to
obłudna gra nakłaniająca inne państwa do odejścia od własnego patriotyzmu
i tradycji, by łatwiej je sfederalizowć. Nie tylko elity, ale wielu Niemców jest
o tym przekonanych, iż to oni są nowoczesnym państwem; wzorem prawa, moralności, gospodarki dla całej Europy i w to oczywiście wierzą14.
Przez taką wszechobecną indoktrynację Niemcy są pełni zachwytu nad sobą
i nad swoim narodem. Kto tej opinii nie podziela, jest dla nich kimś gorszym.
To od nich powinien uczyć się każdy Europejczyk prawdziwej pokory. A ludzie,
którzy imigrują do Niemiec z innej cywilizacji i kultury, muszą się przestawić na
wzorowych i pożytecznych pracowników, pracując na rzecz dobra materialnego,
budując piękną i moralną postsocjalistyczną IV Rzeszę. I tu można zauważyć
swoisty paradoks obłędnej ideologii na przykładzie chociażby Turków, którzy
14

Por. Dom Historii Europejskiej pod wezwaniem Karola Marksa, 20.
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już od półwieku nie potrafią się zasymilować, nie mówiąc już o tej wielotysięcznej emigracji, dla której Niemcy szeroko otworzyli granice. Generalnie część
społeczeństwa nawet dla samych Turków ma uprzedzenia rasowe, narodowe
i religijne, nie mówiąc o tej najnowszej fali, która dotarła do Niemiec. Pomimo
że media i politycy długo milczeli na temat tego, co dzieje się w Niemczech, już
można zauważyć, że tych problemów dłużej nie da się ukrywać, gdyż jest to
typowa hipokryzja. Inżynieria społeczna głoszona przez kanclerz A. Merkel nie
przyniosła oczekiwanego rezultatu, a w związku z tym faktem o morderstwach
i rozbojach w Niemczech i także w całej Europie można słyszeć niemal codziennie, chociażby w naszych mediach.
		Centrum imperialne Europy
Jeśli według niemieckiej propagandy centralny rząd nad kontynentem europejskim bez państw narodowych ma przynieść pokój, dobrobyt bez jakiegokolwiek
nacjonalizmu, to jest to kolejny fałsz ideologów. Otóż, mamy przykład z I wojny
światowej – nie wywołały jej narody, ale wielonarodowe imperium – do takiego
dążą obecne Niemcy. Do bezpośredniego wybuchu przyczyniły się Austro-Węgry,
które nie były państwami narodowymi, jak by na to nie spojrzeć, przecież cesarz
Franciszek Józef nie był nacjonalistą, bo jakiego narodu miałby być nacjonalistą.
To właśnie Niemcy stanowiły centrum wielonarodowego imperium II Rzeszy,
pod taką nazwą występowały i one zdecydowały się poprzeć Austro-Węgry,
oczywiście nie w imię własnego narodu, ale w imię ideologii imperialnej władzy
i dominacji nad Europą. W tej wojnie Wilhelm II spotkał się z drugą ideologią
imperialistyczną, którą reprezentowała Rosja niebędąca przecież państwem
narodowym. Jej dążeniem imperialnym był wyzysk i podporządkowanie sobie
nierosyjskich peryferii, czyli podbicie ziem. Podobne zderzenie nastąpiło z kolejnym imperium brytyjskim (wyjątkowo odrzucana cywilizacja anglosaska),
które broniło swoją globalną dominację, stąd przeciwstawiało się Niemcom. Po
prostu była to wojna imperialna, czyli między imperiami kompletnie bezsensowna, a narody, które w niej brały udział, nie mały nic do powiedzenia. Można
oczywiście przypuszczać, że gdyby poszczególne narody miałyby większy wpływ
na ówczesne centralne imperia, wojny by nie było. Nawet dostrzegł to Lenin
w 1916 r. w swoim tekście pod tytułem Imperializm jako najwyższe stadium
kapitalizmu, gdyż była to rzeczywiście wojna imperialistów15. To nie była wojna
nacjonalistów, absolutnie nie, to było starcie typowe dla imperialistów. Ten sam
ideologiczny motyw powtórzył się w II wojnie światowej, którą rozpętała III Rze15

Tamże, 21.
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sza – Niemcy zapragnęły dominować nad Europą. Przedtem, współpracując ze
Związkiem Radzieckim, który nie był państwem narodowym, było to imperium
nowego typu. Potem dwa imperializmy ruszyły na siebie. Podobny przykład
miał miejsce podczas krwawej wojny na Bałkanach, to była bitwa imperialna,
która skończyła się rozbiciem centralnym na poszczególne państwa narodowe.
Nie była to absolutnie wojna nacjonalistów. To była wojna imperializmu jugosłowiańskiego i wielkoserbskiego, który założył sobie dominację nad wieloma
narodami położonymi na tym bałkańskim obszarze, narzucając im swoją wolę.
Jugosławia jako państwo było tworem sztucznym, zniewalającym narody serbskie, m.in. Chorwację i Słowenię. Jeśli przyjrzeć się dokładnie historii Europy
XX wieku i tylko tym dwóm wojnom światowym, które przyniosły ogromne
straty w potencjale ludzkim i materialnym, to obciążenie i zrzucenie odpowiedzialności na narody oraz sam fakt ich istnienia jest kompletnym fałszem, po
prostu nieprawdą.
Wojny nie są powodowane istnieniem narodów, a tylko wielkimi konfliktami
imperialnymi. Tak jest również wśród wojen domowych wewnątrz narodów.
Ściślej mówiąc, wojny spowodowane są konfliktami ideologicznymi, ale absolutnie nie wybuchają, dlatego że są poszczególne narody. Można tu posłużyć się
przykładem na kontynencie europejskim – wojną domową w Hiszpanii. W tej
wojnie brały udział rozgrywki ideologiczne, wsparte imperiami zewnętrznymi
przez III Rzeszę i III Międzynarodówkę Komunistyczną.
Idąc dalej, bez konkretnych państw narodowych nie ma demokracji, tylko
w poszczególnych państwach może się ten ustrój swobodnie rozwijać. Są oczywiście wyjątki – do takich państw należy Szwajcaria i Stany Zjednoczone, które
zbudowały swoją demokrację na silnej wspólnocie republikańskiej. Natomiast
demokracja na terenie Europy zaistniała, gdy powstały poszczególne państwa
narodowe w sensie masowym, a więc dopiero, gdy nastąpiła wolność poszczególnych narodów, które ukształtowały się we wspólnoty państw, wówczas mogły
tworzyć długofalowy proces demokracji. Takie narody, które miały swój wspólny
język i dorobek kulturowy. I tylko kosztem historii nowożytnej można dokonać
rozerwania i rozbić pojęcie demokracji w danym państwie narodowym.
Ideologie skupione w centrach imperialnych oparte na marksizmie, względnie na neomarksistowskich przekonaniach, atakują poszczególne narody nie
tylko ze względów politycznych, ale o wiele jeszcze ważniejszych, a mianowicie
krytykują wprost tożsamości państw, chociażby należących do Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o zniszczenie właśnie tożsamości narodowej,
która stanowi o stabilności zakorzenionej w kulturze danego narodu. A kultura
własna, narodowa rozwija się poprzez język, którym posługuje się lud w danym
państwie. Kiedy zatem zniszczy się tożsamość narodową, wówczas będzie można
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dokonać wyzwolenia człowieka według tej lewackiej ideologii, którą chce narzucić centrum władzy imperialnej. Aby tego dokonać, trzeba koniecznie zniszczyć
zwyczaje, obyczaje, twórczość intelektualną, szczególnie tę, która podnosi na
wyżyny ducha naród. Dotyczy to przede wszystkim dzieł artystycznych, które
są i stanowią właśnie świadectwo tożsamości narodowej.
		Atak ideologii na kulturę polską
Celem władczym tego centrum decyzyjnego jest zniszczenie dziedzictwa narodowego państwa, zastępując je masową popkulturą, która będzie miała odbiór
globalny, tak, by każdy, obojętnie z jakiej cywilizacji się wywodzi, był w stanie
z entuzjazmem ją przyjąć. Na przykład jeśli chodzi o Polskę, taką wysoką kulturę
literacką, jak powieści H. Sienkiewicza, uważa się za źródło zła. Ponieważ jego
twórczość jest obowiązkową lekturą szkolną, a jego twórczość jest nacechowana
symboliką nacjonalizmu, stąd należy te dzieła narodowe odrzucić. Ten pogląd
dotyczy także innych dzieł sztuki kulturowej, np. muzycznych, malarskich,
rzeźbiarskich itd. A już wyjątkową awersję władcy Unii Europejskiej mają do
europejskiej architektury sakralnej, do pięknych katedr, kościołów, szczególnie
gotyckich, który to styl jest szeroko rozpowszechniony na terenie Europy. Owszem, traktują te obiekty jako dzieła muzealne, odrzucając ich funkcję kultu
religijnego. Takie spojrzenie na te obiekty jest dość typowe dla tej nowoczesnej
zideologizowanej władzy traktującej historię jako coś zbędnego do budowania
nowego imperium. Dalszym przykładem może być niedawno wydana historia
Polski z przełomu XIX i XX wieku autorstwa amerykańskiego profesora, Briana
Portera-Szücsa16 przez globalne wydawnictwo Wiley-Blackwell, która – przetłumaczona na język polski – ukazała się również w Polsce. W tej publikacji nie ma
takich nazwisk, jak: F. Chopin, A. Mickiewicz, J. Słowacki, K. Szymanowski,
a nawet Cz. Miłosz, A. Wajda. A wspomniany Henryk Sienkiewicz przedstawiony
jest jako typowy nacjonalista, twórca źródła zła. Dlatego o kulturze narodowej
nie należy w ogóle mówić, a szczególnie o nacjonalistach, a jeśli już się ich wspomina, to powinno się ich ideologiczne przesłanie zwalczać. Drugim krytycznym
przesłaniem zawartym w treści tej książki jest oczywiście bezwzględny atak na
religię i Kościół katolicki w Polsce. Autor tłumaczy czytelnikowi, że zło, które
miało miejsce w PRL, pochodziło od Kościoła katolickiego i rozdmuchanego
nacjonalizmu, który ten Kościół głosił i propagował ustami duchowieństwa.
Natomiast prawdziwi komuniści chcieli oczywiście jak najlepiej dla państwa
16

Brian Portera-Szucsa – profesor na University of Michigan od 1994 r. Amerykański
historyk zajmujący się historią Kościoła katolickiego w Polsce i historią XIX i XX w.
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i narodu. Komuniści chcieli naród wyzwolić z ciemnogrodu, tak jak obecnie chce
wyzwolić Polskę ideologia z Brukseli, Frankfurtu, z „New York Timesa”, a także
z jakiegokolwiek innego ośrodka postępowej ideologii17.
		Atak imperialny na Kościół katolicki
Walka z Kościołem i religią jest swoistym paradoksem ideologów z centrum
władzy i głęboką niekonsekwencją, którą można dzisiaj zaobserwować. Z jednej
bowiem strony twierdzi się, że religia jest totalnym wrogiem, również ideologią,
która doprowadza do olbrzymich konfliktów, do podziałów i wojen między ludźmi
i narodami, a z drugiej strony centralni ideolodzy idealizują islam, który w swojej
doktrynie tak naprawdę jest ideologią. I ci doktrynerzy centralni upowszechniają islam i ponadto wprowadzają to wyznanie wbrew narodom, przynajmniej
niektórym państwom unijnej Europy, które bronią się przed islamem18. Problem
ten ideolodzy pragną wręcz na siłę narzucić Polsce i polskiemu społeczeństwu,
ignorując zagrożenie, jakie niosą ze sobą wyznawcy islamu, które niemal codziennie można obserwować w krajach zachodnich Unii Europejskiej.
Unijni władcy centralnej ideologii wiedzą doskonale, czym jest religia chrześcijańska, a czym jest islam – to kompletne przeciwieństwa, wspólna jest tylko
idea wiary w jednego Boga – monoteizm. Islam w swoich kanonach ma jasno
zapisane groźby i kary dla innych wyznawców, a szczególną awersję islamiści
mają do religii chrześcijańskiej, a także do judaizmu. Trudno zrozumieć tę
kwestię, którą głoszą ideolodzy w centrach unijnych popierający politykę imperialną. Dla mieszkańców Europy, których kultura i cywilizacja jest oparta na
wierze katolickiej – chrześcijańskiej, tak naprawdę jest to koncepcja kompletnie
niezrozumiała, obłędna, prowadząca wręcz do samobójstwa.
To jest rzeczywiście ideologia kompletnie nie do przyjęcia nawet przez ateistę
czy agnostyka zamieszkałego tradycyjnie na terenie Europy. Ideologia ta nosi
specyficzną nazwę „oikofobia” i występuje w parze z „ksenofobią”, jak zauważył
prof. Andrzej Nowak. Takimi terminami posługują się filozofowie, którzy określili
te zjawiska jako występujące w religii. Terminy te zdefiniował i nazwał Roger
Scruton, angielski filozof konserwatysta19. Oikofobia oznacza strach i nienawiść
wobec własnej wspólnoty i fundujących ją tradycji – w europejskim przypadku
17
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Zob. B. Portera-Sucsa, Gdy nacjonalizm zaczął nienawidzić. Wyobrażenia nowoczesnej polityki w dziewiętnastowiecznej Polsce, Pogranicze 2011, 77-78.
Por. H. Goddard, Historia stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich, Warszawa
2009, 214-225.
Roger Scruton (ur. 1944) – brytyjski filozof i kompozytor. Krytyk literatury i eseista
polityczny i kultury.
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chrześcijaństwo. Ksenofobia to irracjonalna antysympatia do tego, co obce, zewnętrzne, byle nie swojskie. To może dość skomplikowane myślenie ideologów,
ale islam jest jak najbardziej akceptowany, bo islam posłuży im do zniszczenia
wspólnoty wiary chrześcijańskiej. A gdy zakorzeni się na terenie Europy, to
ideolodzy zabiorą się do zwalczania islamu, takie jest założenie. I poradzą sobie
z nim, czyli z islamem przy pomocy oikofobii, kiedy już przedtem, to znaczy już
wcześniej z jego pomocą – islamem zniszczą Europę – oczywiście jej tradycję,
narody i kulturę. Wówczas ideolodzy oikofobii wierzą w to, że będzie można powiedzieć: „islam zrobił swoje, islam może odejść”. W związku z taką koncepcją
rodzi się pytanie: kto ma zwalczyć islam, skoro zostaną sami muzułmanie? Iście
szokująca koncepcja, jeśli miałaby być w przyszłości realna20.
To przede wszystkim pycha niemieckich ideologów o takiej koncepcji myśli,
by z dwóch tysięcy lat istnienia Kościoła na kontynencie europejskim wyrugować go, gdyż jest najgroźniejszy i według nich wojen nie będzie, gdy Niemcy
opanują cały świat. Takie jest wyobrażenie i myślenie każdego imperializmu,
ponieważ każdy imperializm dąży do jak największego zasięgu – panowania.
A jego centralni ideolodzy każdemu obywatelowi wskażą, jak ma żyć. Gdyby
próbował żyć inaczej, poza wytyczone wskazówki, jest niebezpieczny, gdyby
chciał swoje miejsce na ziemi urządzić po swojemu, w duchu wiary katolickiej.
Przeszkadzałby wówczas ogólnemu porządkowi, który znają tylko lepsi, wyżsi
i mądrzejsi, ci z bardziej rasy „blond” albo „zieloni” – obecni ateiści. Taka jest
ideologa imperializmu w Niemczech. Jest częścią tożsamości zapewne nie wszystkich Niemców, to jest oczywiste, ale jest częścią niemieckiej kultury, która czyni
wszystko, by Boga z życia społecznego kompletnie wyeliminować.
Między innymi bronią przed taką ideologią jest rozwój i potęga ekonomiczna. W Unii Europejskiej dziś dominuje niemiecka, a to dzięki powojennemu
Planowi Marshalla, który podniósł zrujnowane Niemcy na nogi w ramach zimnej wojny z obozem socjalistycznym pod dominacją Związku Radzieckiego. To
jest zadanie dla państw europejskich, w tym także Polski. Na temat dominacji
ekonomicznej Niemiec w Europie wypowiedział się już w 1990 r. rosyjski poeta
Josif Brodski w Krakowie: „Niemcy, które staną się finansowym supermocarstwem kontynentu, uzależnią tą drogą od siebie nie tylko Wschód, lecz także
Zachód Europy. Zagrożenie, jakie stąd wynika, nie ma oczywiście charakteru
militarnego. To jednak forma okupacji o wiele bardziej efektywna nawet od
środków wojskowych”21.
20
21

Zob. Dom Historii Europejskiej pod wezwaniem Karola Marksa, 24.
Josif Brocki (1940-1996) – jeden z największych poetów i eseistów XX wieku. Laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1987. W ZSRR skazany na przymu-

318

Ks. Jan POMIN

Rolą państw europejskich zatem, a być może szczególnie Polski, by nie stać
się wasalem imperializmu, jest m.in. szybki rozwój ekonomiczny, chociażby ze
względu na najbliższe sąsiedztwo z Niemcami, a ze wschodniej strony z Rosją.
Polska jest w takim położeniu geopolitycznym, iż nie może udawać, że historia się skończyła i że żadne problemy europejskie Polaków nie dotyczą. Jest
wręcz odwrotnie. Do nieustannej aktywności zobowiązywał nas św. Jan Paweł II
zwłaszcza podczas pielgrzymek do Polski, a obecnie w tym roku, tj. 6 lipca 2017 r.,
na placu Krasińskich w Warszawie prezydent Donald Trump – przede wszystkim do trwania przy swoich wartościach duchowych i moralnych wynikających
z nauki Boga i Kościoła katolickiego22, ponieważ na naszych oczach rysuje się
plan budowy nowego typu imperium europejskiego odrzucającego Boga z życia
narodowego. Dlatego Polacy jako naród muszą być żywotnie zainteresowani
kształtem tej nowej Europy. O tym, co dzieje się w Europie i o tym, co jest dobre
dla Europy, nie może decydować tylko Berlin czy jakikolwiek kanclerz, by nie
powiedział z czasem w przyszłości, że ten obszar Polski można jakoś podzielić
z naszymi prawdziwymi i poważnymi sąsiadami na Wschodzie – oczywiście z Rosją. Ta myśl imperialna jest głęboko wpisana w mentalne mapy elit niemieckich,
że ich wschodnim sąsiadem jest Rosja. Polska co prawda od 1918 r. powróciła
na mapę Europy, ale słynny traktat – pakt Ribbentrop-Mołotow jest wpisany
w pamięć chociażby wśród tych, co myślą o wielkiej krzywdzie wypędzonych
z ziem wschodnich, Polsce przydzielonej jako tak zwane ziemie odzyskane23.
Dlatego ważnym czynnikiem i zadaniem jest, by Polska budowała także swój
potencjał ekonomiczny i coraz silniejszą pozycję gospodarczą w Unii Europejskiej
wraz ze swoją aktywnością kulturalną, religijną, i przypominała, szczególnie
Niemcom, że na wschodzie Niemiec istnieje coś takiego jak Polska, przypominając jednocześnie Niemcom, Rosji i całej Unii Europejskiej, że oprócz Polski
istnieją w Europie centralnej także Węgry, Czechy, Słowacja i inne państwa.
W tej swoistej walce niezbędna jest również religia i kultura bez kompleksów.
Zadaniem Polski jest jak najszybciej wyrzec się znaku ideologii kultury postpolitycznej i postkulturowego postępu24.
Bez wiary i miłości do Boga i Kościoła wszystkie te działania na rzecz
tożsamości narodowej są bezsensem. Z drugiej strony nie można się łudzić, że
Polska sama rozwiąże współczesne problemy Europy czy świata, musi szukać
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sowe roboty za pasożytnictwo. Wypowiedź poety podczas spotkania autorskiego
w Krakowie w 1990 r.
Por. C.S. Bartnik, Zły zgrzyta zębami i z zazdrości sinieje, Nasz Dziennik, (22-23
lipca 2017), 10-12.
Por. J. Pomin, Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich droga pojednania
narodów, Bydgoszcz 2015, 23-26.
Zob. Dom Historii Europejskiej pod wezwaniem Karola Marksa, 20.
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sojuszników, sił, o które mogłaby oprzeć odbudowę Europy na innych zasadach
niż imperializm. Taka myśl oczywiście w kompletnie innych warunkach politycznych Europy już zrodziła się przed dwustu laty jako koncepcja Trójmorza
po klęsce powstania listopadowego. To było marzeniem ideowym księcia Adama
Jerzego Czartoryskiego25. A w kolejnych latach międzywojennych o tym układzie
mówił Józef Piłsudski, natomiast dopiero po II wojnie światowej podjęli tę myśl
śp. prezydent Lech Kaczyński i obecny Andrzej Duda z rządu prawicowego. Dlatego są intensywne rozmowy i poszukiwania także wśród innych partnerów ze
Skandynawii i na południu Europy, którzy też czują zaniepokojenie tendencjami
imperialistycznymi i hegemonii Niemiec czy Rosji26. Ale należy też pamiętać
i przypominać, że imperia o takich uniwersalistycznych ambicjach zawsze kończą źle, że prowadzą do zniewolenia i ostatecznie przegranej. Taka bowiem jest
lekcja historii, o której należy pamiętać, którą wspaniale przedstawił prezydent
D. Trump Polakom w Warszawie. Na tej historii naszego narodu upadały wielkie
imperia: rosyjskie, habsburskie, II Rzesza, III Rzesza i sowiecki imperializm –
i tak każdy może ponieść klęskę27.
Bowiem pycha imperialna po każdej klęsce niesie za sobą ogrom zniszczeń
ludzkich i materialnych – takie jest doświadczenie historyczne, ale bez cierpień i okrucieństw Polski by nie było. Dlatego Polakom trzeba przypominać,
że są najpierw Polakami, a dopiero potem Europejczykami. Nie byłoby Europy
Środkowo-Wschodniej, pozostałaby tylko granica rosyjsko-niemiecka. Obecnie
rośnie nowy typ imperium czy pod patronatem wielkich miliarderów tego świata
(np. Sorosa), czy kolejnej IV Rzeszy. Nie jest to ważne, ważne jest to, że może
dojść i doprowadzić ten obłęd do kolejnych nieszczęść. Dlatego za wszelką cenę
należy zrobić wszystko, by zniszczyć pychę, która jest fundamentem imperializmu. Musimy pomagać i uświadomić inne narody oraz szukać takich partnerów,
którzy już to zrozumieli, bo są tacy, przekonaliśmy się 6 lipca 2017 r. pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego w przemówieniu prezydenta USA. Tacy są nie
tylko w Stanach Zjednoczonych Ameryki, nie tylko na Węgrzech, ale w każdym
państwie na świecie i również w Niemczech można takich ludzi odszukać, którzy też rozumieją, że obecna ideologia brukselska to jest szaleństwo i utopia28.
Dlatego, by wzmocnić patriotyczną świadomość Polaków, potrzebna i niezbędna jest świadomość wiedzy historycznej i religijnej. To jest podstawowe
25

26

27
28

Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861) – książę herbu ps. Toulonzm, polski mąż stanu,
minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego w latach 1804-1806, wiceprezes
Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego w 1815 r.
Por. K. Szczerski, Zniewolenie Polski zawsze prowadziło do zniewolenia Europy,
Wiara, Patriotyzm i Sztuka (2016)2/64,25-26.
Zob. Dom Historii Europejskiej pod wezwaniem Karola Marksa, 25.
Tamże, 22.
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kryterium, by tożsamość narodowa była zachowana i miała odniesienie i zdrowy
osąd aktualnej sytuacji politycznej oraz zagrożeń, które centrum ideologiczne
narzuca narodowi polskiemu. W takiej sytuacji politycznej w dobie sekularyzmu
rodzime partie ateistyczne powinny zrozumieć, że odrzucenie Dekalogu i Kościoła
oraz polskiej tradycji i wiary katolickiej jest złem, stąd przynajmniej powinny
milczeć na arenie międzynarodowej – Unii Europejskiej. Historia uczy, że ateizm
w jakiejkolwiek odmianie, manifestowany publicznie, przybiera szybko charakter
wojujący i prowadzi nieuchronnie do niszczenia życia duchowego, moralnego
socjalnego i państwowego, a w dalszym efekcie i ekonomicznego, bo wszystko
toczy jak rak strukturalnie oparty na totalnym zakłamaniu istoty człowieczeństwa, który z natury jest wierzący. Podział ten można zaobserwować, niesie
bowiem konflikty wewnętrzne, a niekiedy zewnętrzne, pozbawiając państwo
i społeczeństwo tożsamości, pełnego życia i duszy. Życie bez wiary i Dekalogu
prowadzi wcześniej czy później społeczeństwo do degeneracji. Istota wiary i jej
istnienie powinno mieć również odniesienie materialne, gdyż to również ma sens
może symboliczny, ale przypomina Polskę katolicką. Na przykład po obchodach
wielkiego jubileuszu chrztu Polski – 1050. rocznicę w 2016 r. – nie pozostał praktycznie żaden konkretny materialny ślad na ziemi polskiej. A byłby to znak dla
ideologii imperialnego ateizmu, a w społeczeństwie polskim przypomnieniem,
że żyją tu wierni katolicy, którzy wierzą w Boga. Zdaje się, że takich symboli
brakuje, gdyż wielu w swoim myśleniu i postępowaniu bardziej czuje się Europejczykami niż wierzącymi Polakami, głosząc i manifestując wolność w pojęciu
subiektywnym, łamiąc tym samym podstawowe prawa Boże i naturalne. Niemało
jest zwolenników unijnej ideologii antyreligijnej, jako oczywiście mniejszość
narzucająca społeczeństwu np. aborcję, eutanazję, in vitro, ideologię gender.
Tak się składa, że w przyszłym roku (2018) Polska będzie obchodzić stulecie
odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli i niestety nic konkretnego nie
słychać, by przy tej okazji, na miarę tak wielkiego wydarzenia przygotowywano
coś trwałego. Chodzi tu oczywiście o jakiś ślad materialny. Ta uroczysta rocznica
powinna być konkretnym symbolem podkreślona. Owszem, są zaplanowane
akademie, imprezy, ale to wszystko za mało, by został trwały znak tożsamości
w narodzie, wolności okupionej krwią i modlitwą wielu pokoleń Polaków i powstań. Po prostu jest mało zaplanowanej pracy organicznej do kolejnego, tak
wielkiego jubileuszu, który Polacy będą obchodzić w 2018 r.
Zapewne powinien powstać według planów Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Łuk Triumfalny Bitwy Warszawskiej z 1920 r., słynnego
„Cudu nad Wisłą”, Pomnik Kopiec św. Jana Pawła II. Takie materialne ślady
wskazują kolejnym pokoleniom Polaków i innym narodom odwiedzającym Polskę, jaką ma Polska historię i jaki jest jej sens, budując drogę do wolności i nie
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ulegając nowemu centralnemu imperializmowi, który zagraża nie tylko Polsce,
ale całej Europie. Takie wskazanie przedstawił ostatnio na Placu Krasińskich
w Warszawie prezydent Donald Trump.
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Summary
THE IMPERIALISM OF THE EUROPEAN UNION
When joining the European Union, Poland was fully aware of the dominant position
of Germany among the remaining member states. The aforementioned domination concerns
every level of social and political life as Germany has been acting towards establishing its
superior position for many years. This is particularly strongly manifest in the economic area
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through which Germany enforces political subservience. One of Germany’s main aims is
to make Europe one big federal state with Germany itself as its head. Clearly, this comes
down to creating the Fourth Reich without resorting to military actions. German authorities
with Angela Merkel in charge want to create the German empire in order to exercise control
over all European countries. This inevitably breeds hubris, atheism and desire to establish
political, social and economic supremacy over the other member states including Poland. The
situation is especially worrying in the case of Poland, which, due to its common border with
Germany has developed close economic ties with its neighbour. Subsequently, Poland should
stand firm against German imperial domination so as to preserve its own national identity.

Key words: German hubris, imperialism and atheism of the European Union.
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Wybrane wątki z teologii sakramentu chrztu
w starszej formie rytu rzymskiego
w dziesiątą rocznicę Summorum Pontificum
papieża Benedykta XVI
Akademicka teologia w 2017 roku stanęła wobec wielu ważnych dla Kościoła
rocznic. W tym miejscu należy wspomnieć chociażby o pięćsetnej rocznicy reformacji, trzech wiekach, które upłynęły od powstania masonerii oraz stuleciu
objawień maryjnych w Fatimie. Pośród wielu wspominanych rocznic godna odnotowania jest także dekada, która minęła od podpisania przez Benedykta XVI
listu apostolskiego w formie motu proprio Summorum Pontificum. Ten papieski
dokument kojarzony jest przede wszystkim ze zgodą na szersze celebrowanie
liturgii Mszy św. według Mszału promulgowanego za pontyfikatu Jana XXIII.
Jednakże takie spojrzenie na decyzję Benedykta XVI nie oddaje w pełni zamysłu
jej autora, ponieważ oprócz Eucharystii możliwe jest także „użycie dawniejszego
rytuału przy udzielaniu sakramentów chrztu, małżeństwa, pokuty i namaszczenia chorych, jeśli przekonuje do tego dobro dusz”1.
Dziesięć lat, które upłynęło od promulgowania Summorum Pontificum Benedykta XVI zaowocowało bogatą rodzimą i zagraniczną literaturą dotyczącą
liturgii Mszy św. w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Trudno jednak
znaleźć nowe prace, które poruszałyby teologię lub historię sakramentu chrztu
według dawniejszych ksiąg liturgicznych. Na zauważenie zasługuje wciąż aktualna dwuczęściowa praca Wacława Schenka o siedmiu sakramentach z lat
sześćdziesiątych ubiegłego wieku2. W 2011 roku ukazały się także w przekładzie
na język polski pisma dotyczące teologii chrztu Jeana Daniélou3. Najnowszą po1

2

3

Benedykt XVI, Motu proprio Summorum Pontificum (7.07.2007), art. 9, Christianitas
(2007)31/32,192.
Zob. W. Schenk, Liturgia sakramentów świętych, cz. I, Initiatio christiana, Lublin
1962.
Zob. J. Daniélou, Pisma wybrane, Kraków 2011.
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zycją dotyczącą sakramentu chrztu w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego
jest pierwsza z serii książeczek autorstwa Pawła Milcarka zawierająca m.in.
teksty używane w czasie liturgii w języku polskim i łacińskim4. Brakuje jednak
prac, które ukazywałyby niejako krok po kroku historię oraz teologię obrzędów
chrztu w starszej formie rytu rzymskiego.
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na następujący problem:
jakie jest miejsce i teologia wybranych obrzędów obecnych w celebracji chrztu
dzieci w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Droga do realizacji postawionego celu będzie zawierała się w trzech punktach. Na początku zostanie
ukazana ogólna struktura liturgii sakramentu chrztu świętego. Kolejno autor
z wybranych obrzędów i tekstów liturgicznych wydobędzie teologię w świetle
zasady lex orandi – lex credendi. Ostatni punkt będzie stanowił próbę oceny
teologii zawartej w starszej formie liturgii chrzcielnej i postawienia postulatów
na przyszłość. W podsumowaniu zostaną zebrane wnioski wypływające z przeprowadzonych badań.
Niniejszy tekst z oczywistych powodów nie pretenduje do miana wyczerpującego studium na temat teologii chrztu w Nadzwyczajnej Formie Rytu
Rzymskiego. Ze względu na ograniczone ramy artykułu i obszerność materiału
badawczego wiele kwestii pozostaje otwartych i oczekuje na podjęcie dalszych
teologicznych badań.
1. Struktura obrzędów sakramentu chrztu
Liturgię chrztu św. w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego należy
sprawować w kościele lub w baptysterium, jednakże nie należy chrzcić m.in.
w zakrystii5. W historii zdarzały się takie praktyki, które zaciemniały teologię
pierwszego z sakramentów. Kapłan ubrany w komżę i stułę koloru fioletowego
udaje się do drzwi kościoła, gdzie oczekują rodzice i chrzestni, którzy przynieśli
dziecko do chrztu.
Celebrans kieruje słowa chrześcijańskiego pozdrowienia6 i rozpoczyna skrutynium. W odróżnieniu od chrztu celebrowanego w Zwyczajnej Formie Rytu
Rzymskiego kapłan kieruje pytania wprost do dziecka, w imieniu którego odpowiadają rodzice chrzestni. Pierwsze pytanie dotyczy imienia: „Jak ci na imię?”.
4

5

6

Zob. P. Milcarek, Ordo Baptismi. Krótkie objaśnienie Chrztu dziecka w starszej
formie rytu rzymskiego, Dębogóra 2017.
Przed II Soborem Watykańskim zdarzało się, że udzielano chrztu lub zawierano
małżeństwo w zakrystii. Traktowane było to jednak jako nadużycie, z którym starano
się uporać.
Chodzi o używaną często formułę: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.
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Kolejno kapłan pyta: „Czego żądasz od Kościoła Bożego?”, a rodzice chrzestni
odpowiadają: „Wiary”. Następnie: „Co ci daje wiara”, a w odpowiedzi: „Życie
wieczne”. Po skrutynium kapłan kieruje do katechumena słowa zachęty: „Jeśli
przeto chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowuj przykazania: Będziesz miłował
Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli
swoich, a bliźniego swego jak siebie samego”7.
U drzwi kościoła kapłan trzykrotnie tchnie na dziecko, wypowiadając słowa
pierwszego egzorcyzmu: „Odstąp od niego, duchu nieczysty, i ustąp przed Duchem Świętym Pocieszycielem”8. Kolejno celebrans kreśli kciukiem znak krzyża
na czole i piersi dziecka, wypowiadając dwie modlitwy9. Następnie kapłan dotyka
głowę dziecka swoją ręką, a potem trzymając ją wyciągniętą, odmawia modlitwę
o ochronę przed pokusami10. Po tej modlitwie szafarz sakramentu może poświęcić sól, jeśli nie zrobiono tego wcześniej. Wkładając nieco poświęconej soli do
ust dziecka kapłan wypowiada słowa: „Weźmij sól mądrości. Niechaj ci zjedna
przebaczenie na życie wieczne. Amen”11. Dopełnieniem tego obrzędu jest dłuższa
modlitwa: „Módlmy się. Boże ojców naszych, Boże, źródło wszelkiej prawdy, błagamy Cię pokornie, abyś miłościwie raczył wejrzeć na tego sługę Swego, który
po raz pierwszy kosztuje poświęconej soli. Nie daj mu dłużej łaknąć, lecz nasyć
go pokarmem z nieba, aby zawsze pałał gorliwością, cieszył się nadzieją i Tobie
wytrwale służył. Prosimy Cię, Panie, doprowadź go do obmycia w zdroju odrodzenia, aby z wiernymi Twoimi zasłużył na osiągnięcie obiecanej przez Ciebie
nagrody wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”12.
7

8
9

10

11
12

Collectio Rituum continens excerpta e Rituali Romano Ecclesiis Poloniae adaptato,
Katowice 1963, 22.
Tamże, 23.
„Weźmij znak Krzyża na czole i na sercu, przyjmij wiarę w nauce z nieba i tak
postępuj w życiu, abyś mógł odtąd być świątynią Boga” oraz „Módlmy się. Prosimy
Cię, Panie, wysłuchaj łaskawie modły nasze i nieustanną Swą mocą ochraniaj tego
wybrańca Swego naznaczonego Krzyżem Pańskim, aby wiernie zachowując zaczątki
uczestnictwa w wielkiej chwale Twojej przez wypełnianie Twoich przykazań zasłużył
na chwałę odrodzenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”. Collectio Rituum,
23-24.
„Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa,
wejrzyj łaskawie na twego sługę Swego, którego raczyłeś powołać do zaczątków wiary.
Oddal od niego wszelką ślepotę serca. Zerwij wszystkie więzy szatańskie, którymi
był skrępowany. Otwórz mu, Panie, bramę ojcowskiej dobroci Swojej, aby znakiem
Twej mądrości naznaczony uniknął skażenia wszelką pożądliwością, a pociągnięty
wdziękiem Twych przykazań, z radością służył Ci w Kościele Twoim i z każdym
dniem postępował w dobrym. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen”. Collectio
Rituum, 24-25.
Tamże, 27.
Tamże, 27-28.
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Po skosztowaniu przez katechumena poświęconej soli kapłan w imieniu
Chrystusa wyklina w języku łacińskim złego ducha, kierując słowa egzorcyzmu
wprost do niego: „Zaklinam cię, duchu nieczysty, w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego, abyś wyszedł i oddalił się od tego sługi Bożego. Ten sam ci to rozkazuje,
przeklęty potępieńcze, który chodził po morzu i podał rękę tonącemu Piotrowi.
Przeklęty szatanie, poznaj wyrok na ciebie wydany i oddaj cześć Bogu żywemu
i prawdziwemu, oddaj cześć Jezusowi Chrystusowi, Synowi Jego, i Duchowi Świętemu i oddal się od tego sługi Bożego, ponieważ Bóg i Pan nasz Jezus Chrystus
raczył go powołać do świętej łaski, błogosławieństwa i zdroju chrztu świętego.
A tego znaku Krzyża świętego, który kreślimy na jego czole, ty, duchu potępiony,
nie waż się nigdy zbezcześcić. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen”13.
Kolejno celebrans, kładąc rękę na głowie dziecka i trzymając ją wyciągniętą,
wypowiada ostatnią modlitwę14 przy drzwiach kościoła.
Po tych słowach kapłan kładzie koniec fioletowej stuły zwisającej z jego lewego ramienia na dziecko i wprowadza je do wnętrza kościoła, mówiąc: „Wejdź
do kościoła Bożego, abyś miał udział z Chrystusem w życiu wiecznym. Amen”15. W trakcie procesji przez główną nawę świątyni kapłan razem z rodzicami
i chrzestnymi recytuje kolejno Skład Apostolski oraz Modlitwę Pańską. Po
wejściu do kościoła celebrans, stojąc tyłem do wejścia, do baptysterium lub
chrzcielnicy powtórnie odmawia egzorcyzm po łacinie16. Następnie kapłan nabiera nieco swojej śliny na kciuk i dotyka nim obu uszu i nosa dziecka, mówiąc:
„Effeta, to znaczy: otwórz się. Abyś mógł odczuć woń Bożej słodyczy. Ty zaś
uchodź, szatanie; zbliża się bowiem sąd Boży”17.
Po obrzędzie nazywanym Effeta celebrans wzywa w języku narodowym samego katechumena, zwracając się do niego po imieniu, o wyrzeczenie się szatana,
13

14

15
16

17

Tłum. na język polski: P. Milcarek, Ordo Baptismi. Krótkie objaśnienie Chrztu dziecka w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra 2017, 60. Tekst łaciński: Collectio
Rituum, 29-30.
„Módlmy się. Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, Twórco światłości
i prawdy, błagam odwieczną i sprawiedliwą dobroć Twoją za sługą twoim: racz go
oświecić światłością wiedzy Swojej, oczyść go i uświęć, daj mu wiedzę prawdziwą, aby
stawszy się godnym łaski chrztu Twojego, żywił w sobie nadzieję niewzruszoną, sąd
prawy, naukę świętą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”. Collectio Rituum, 30.
Tamże, 32.
„Zaklinam cię, wszelki duchu nieczysty, w imię Boga Ojca wszechmogącego i w imię
Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Pana i Sędziego naszego, i w mocy Ducha Świętego,
abyś wyszedł z tego stworzenia boskiego, które Pan nasz raczył powołać do swego
świętego Kościoła, aby zostało świątynią Boga żywego i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych,
i świat przez ogień. Amen”. Tłum. na język polski: P. Milcarek, Ordo Baptismi…,
64. Tekst łaciński: Collectio Rituum, 34.
Collectio Rituum, 35.
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wszystkich spraw jego i wszelkiej pychy jego18. Odpowiedzi za dziecko udzielają
rodzice chrzestni. Potem kapłan namaszcza piersi i plecy katechumena olejem
katechumenów, mówiąc: „Namaszczam Cię olejem zbawienia w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym, abyś miał życie wieczne. Amen”19. Następnie celebrans
zmienia stułę fioletową na stułę koloru białego i pyta o wiarę w Boga Ojca,
Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i Kościół powszechny, świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie oraz życie wieczne. Ostatnie
pytanie przed udzieleniem chrztu skierowane jest wprost do katechumena: „Czy
chcesz być ochrzczonym?”, na co chrzestni odpowiadają: „Chcę”20. Kolejno kapłan
udziela chrztu, polewając trzykrotnie głowę dziecka, wypowiadając w języku
łacińskim formułę trynitarną21.
Po udzieleniu chrztu następuje namaszczenie szczytu głowy dziecka olejem
Krzyżma świętego z towarzyszącymi temu obrzędowi słowami: „Bóg wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który Cię odrodził z wody
i Ducha Świętego oraz udzielił ci odpuszczenia wszystkich grzechów, niechaj cię
namaści Krzyżmem zbawienia w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen”22.
Następnie kapłan pozdrawia zgromadzonych słowami: „Pan z wami”, a wierni
odpowiadają: „I z duchem twoim”. Po tym pozdrowieniu następuje włożenie białej
szaty z odpowiednim pouczeniem23 oraz przekazanie zapalonej świecy również
z odpowiednimi słowami24. Po tym kapłan rozsyła wiernych, zwracając się do
nowo ochrzczonego po imieniu: „N. idź w pokoju, a Pan niech będzie z tobą”25.
2. Wybrane teologiczne wątki liturgii chrztu świętego
Struktura liturgii sakramentu chrztu w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego zbudowana jest z wielu elementów odpowiadających starożytnemu przygotowywaniu katechumenów do przyjęcia chrztu. Wacław Schenk słusznie
18
19

20
21

22
23

24

25

Tamże, 35.
Tłum. na język polski: P. Milcarek, Ordo Baptismi…, 66. Tekst łaciński: Collectio
Rituum, 36.
Collectio Rituum, 36-37.
Za pontyfikatu Piusa XII pozwolono na szersze stosowanie języków narodowych
przy udzielaniu sakramentów, jednakże słowa konieczne do ważności sakramentu,
czyli formułę sakramentalną należy zawsze wypowiadać po łacinie.
Collectio Rituum, 38-39.
„Weźmij szatę białą i donieś ją nieskalaną przed trybunał Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, abyś miał życie wieczne”. Collectio Rituum, 39.
„Weźmij świecę płonącą i nienagannie strzeż chrztu swojego, zachowuj przykazania Boże,
abyś, gdy Pan przybędzie na gody, mógł wyjść na Jego spotkanie ze wszystkimi świętymi
w przybytku niebieskim i żył na wieki wieków. Amen”. Collectio Rituum, 39-40.
Tamże, 40.
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zauważył, iż czasy apostolskie nie wytworzyły jednej, zwartej i uroczystej formy
udzielania tego sakramentu ze względu na misjonarski pośpiech26. Chrztu udzielano w każdy dzień i w każdym możliwym miejscu. Na przełomie I i IIźwieku
zaczął powoli kształtować się katechumenat, który obejmował około trzy lata
przygotowań. Według Josefa Andreasa Jungmanna „ten okres trzyletni nie
oznaczał przede wszystkim systematycznej doktrynalnej nauki; był to raczej
okres sprawdzianu moralnego, rodzaj nowicjatu z religijnymi i ascetycznymi
ćwiczeniami wraz z odpowiednimi pouczeniami”27.
Starożytny katechumenat pozostawił swój ślad w wielowiekowym podziale liturgii Eucharystii na Mszę katechumenów i Mszę wiernych. Taki podział
przetrwał współcześnie m.in. w prawosławnej nomenklaturze, która w ten sam
sposób dzieli Boską Liturgię28. Pierwsza część liturgii przeznaczona była dla
pokutników oraz katechumenów, którzy zajmowali miejsca w drzwiach chrześcijańskich kościołów. Po zakończeniu czytań i wysłuchaniu homilii opuszczali
oni świątynię, aby móc uczestniczyć w pełni w Eucharystii dopiero po odbyciu
pokuty lub przyjęciu chrztu. Niejednokrotnie zamykano za nimi drzwi świątyni29.
Przedsionek kościoła, jako miejsce przebywania katechumenów, dochodzi do głosu na początku chrztu udzielanego w Nadzwyczajnej Formie Rytu
Rzymskiego. Część obrzędów, a w tym większa część egzorcyzmów, odbywa się
w drzwiach kościoła. Pytania zadawane kandydatowi do chrztu, na które odpowiadają chrzestni, są pozostałością po starożytnym bliższym przygotowaniu
katechumenów w okresie Wielkiego Postu. Ważnym wydarzeniem dla oczekujących na przyjęcie chrztu było przekazanie im Symbolu wiary. Nie pozwalano
na zapisywanie jego treści, ale wymagano, aby w odpowiednim momencie umieli
wyrecytować je z pamięci. Po egzaminie z Credo katechumeni otrzymywali
tekst modlitwy Pater noster, którą odmawiali publicznie podczas wielkanocnej
Eucharystii30. Oba przekazywane w starożytności teksty znalazły swoje miejsce
w rzymskiej liturgii sakramentu chrztu w dawniejszej formie.
Odmawianie Credo oraz Pater noster podczas wchodzenia do kościoła ma
swoje implikacje eklezjologiczne. Świątynia widzialna jest obrazem Kościoła,
do którego katechumen jest wprowadzany poprzez sakrament chrztu. Jednakże
zanim kandydat zostanie członkiem Kościoła, kapłan odmawia nad nim szereg
egzorcyzmów. Jest to pozostałość po starożytnych egzorcyzmach nad katechu26

27

28
29
30

Zob. W. Schenk, Liturgia sakramentów świętych, cz. I, Initiatio christiana, Lublin
1962, 2.
J.A. Jungmann, Liturgia pierwotnego Kościoła do czasów Grzegorza Wielkiego,
Kraków 2013, 129.
Zob. H. Paprocki, Liturgie Kościoła prawosławnego, Kraków 2014, 17.
Zob. Mnich Kościoła Wschodniego, Ofiara liturgiczna, Bydgoszcz 1999, 39.
Zob. W. Schenk, Liturgia sakramentów świętych…, 33.
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menami, z których zachowało się trzykrotne tchnięcie przez kapłana w twarz
dziecka31. Warto zauważyć, iż ten gest ma swoją przedchrześcijańską genezę,
ponieważ w judaizmie biblijnym dmuchnięcie było uważane za gest przeciwko
szatanowi32. Dopełnieniem egzorcyzmów jest wyrzeczenie się złego ducha przez
katechumena, a w imieniu dziecka przez rodziców chrzestnych33.
W starożytności chrześcijańskiej katechumeni nieprzypadkowo wyrzekali
się szatana w przedsionku baptysterium zwróceni ku zachodowi. Jean Daniélou
zauważył, że była to symbolika sięgająca świata przedchrześcijańskiego, ponieważ starożytni upatrywali bram Hadesu na zachodzie, tam, gdzie zachodziło
słońce. Na określenie spraw diabła używano terminu pompa, który zaczerpnięto
ze świata świeckiego. Oznaczało ono orszak triumfalny religijny lub wojskowy,
okazałość oraz zewnętrzną wystawność. Dla wyznawców Chrystusa w pierwszych wiekach chrześcijaństwa sformułowanie pompa diaboli posiadało bardzo
konkretną egzemplifikację, czyli bałwochwalstwo34. Słowo pompa pozostało
w łacińskiej wersji pytania kapłana: „Et omnibus pompis eius?’35. Na język polski
przełożono to słowo, jako pycha. Symbolika wypracowana w pierwszych wiekach
pozostaje nadal czytelna. Według Josefa Andreasa Jungmanna diabeł wciąż
prowadzi swoją procesję (pompa) poprzez świat. Katechumen, wyrzekając się
złego ducha, odłącza się od procesji diabła, a przyłącza się do procesji Chrystusa36.
Wyznanie wiary składane bezpośrednio przed chrztem przez katechumenów
odbywało się natomiast w kierunku wschodnim. Dla Jean Daniélou taki kierunek
był zdeterminowany przez tęsknotę za rajem, który według topografii biblijnej
umiejscowiony był na wschodzie (por. Rdz 2,8)37. Nieprzypadkowo zatem chrześcijańskie świątynie zwracano ku wschodowi, ponieważ w liturgii Pan naprawia
osłabione w raju relacje z człowiekiem, pokazuje, że nie jest „emerytowanym
Stwórcą”38, ale ciągle kontynuuje stworzenie, co w sposób szczególny manifestuje
się w czasie chrztu. Sakrament ten nie tylko oczyszcza ze wszystkich grzechów,
ale także „czyni neofitę nowym stworzeniem, przybranym synem Bożym, który
stał się uczestnikiem Boskiej natury, członkiem Boskiej natury, członkiem
31
32
33

34
35
36
37
38

Zob. tamże, 48-49.
Por. J. Wierusz-Kowalski, Liturgika, Warszawa 1956, 286.
Problematykę tchnięcia w obrzędach chrztu opracował Maciej Zachara w artykule:
Duch Święty w rytuale chrzcielnym w zachodniej tradycji liturgicznej. Wybrane
zagadnienia, w: K. Porosło (red.), Żyć w Chrystusie według Ducha. Teologia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, Kraków 2014, 79-98.
Zob. J. Daniélou, Pisma wybrane, Kraków 2011, 10-11.
Collectio Rituum, 50.
Por. J.A. Jungmann, Liturgia pierwotnego Kościoła…, 135.
Zob. J. Daniélou, Pisma wybrane, Kraków 2011, 13.
B. Ferdek, Eschatologia Dietricha Bonhoeffera i Romano Guardiniego. Perspektywa
ekumeniczna. http://www.lexcredendi.pl/?start=22 (dostęp: 29.01.2016).
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Chrystusa, a z Nim współdziedzicem, świątynią Ducha Świętego” (KKK 1265).
W sakramencie chrztu Bóg dokonuje nowego stworzenia – creatio nova – czyniąc
człowieka „chrystokształtnym”, czyli na wzór Nowego Adama – Jezusa Chrystusa39. Nie dziwi zatem fakt, iż w starożytności chrześcijańskiej wyznawano wiarę
w kierunku wschodnim. Kierunek ten był zewnętrznym wyrazem przyłączenia
się do triumfalnego pochodu Chrystusa aż ku eschatologicznemu kresu dziejów.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę także na dwa obrzędy, które nie znalazły się w opracowanym od podstaw rytuale chrztu po II Soborze Watykańskim.
Pierwszym jest podanie soli. Obrzęd nazywany czasami po łacinie datio salis40
pochodzi również ze starożytności chrześcijańskiej. W okresie katechumenatu
podawano kandydatom do chrztu szczyptę soli do spróbowania. Symbolika tego
obrzędu jest klarowna także dla współczesnego człowieka. Sól jest składnikiem
konserwującym potrawy. Znakiem soli posłużył się Chrystus, aby ukazać powołanie chrześcijańskie (por. Mt 5,13). Jednakże pouczenie wypowiadane przez
kapłana w czasie jej podawania posiada przede wszystkim wyraźny aspekt
eschatologiczny. Katechumen, który kosztuje materialną sól, powinien zdobyć
mądrość Bożą, która prowadzi do życia wiecznego. Chrzest w tym miejscu,
według Katechizmu Rzymskiego Piusa V, jawi się nie jako zewnętrzny rytuał
inicjacyjny, lecz rozpoczęcie drogi, której ostateczny finał zależy od współpracy
człowieka z łaską Bożą41. Podanie soli ma także wymiar eucharystyczny. Kapłan
prosi Boga: „Nie daj mu dłużej łaknąć, lecz nasyć go pokarmem z nieba, aby
zawsze pałał gorliwością, cieszył się nadzieją, i Tobie wytrwale służył”42. Kościół
pragnie, aby Pan zachował w sposób szczególny zmysł smaku, ponieważ będzie
to kiedyś miejsce przyjmowania Ciała i Krwi Pańskiej.
Drugim obrzędem występującym w rycie rzymskim tylko w jego nadzwyczajnej formie jest Effeta, czyli dotknięcie uszu i nozdrzy dziecka śliną. Jest
to powtórzenie wobec katechumena gestu Chrystusa, który śliną i dotykiem
uzdrowił głuchoniemego (por. Mk 7,31-37). Przedsoborowa katolicka teologia
tłumaczyła ten gest jako otwarcie zmysłów człowieka na wiarę, która rodzi się
ze słuchania (por. Rz 10,17)43.
W ramach niniejszego artykułu autor zdecydował się pominąć niektóre
obrzędy, tj. sam moment chrztu, przekazanie białej szaty oraz przyjęcie przez
ochrzczonego zapalonej świecy. Jednakże spojrzenie na poruszone powyżej ceremonie: rozpoczynanie obrzędów u drzwi kościoła, liczne egzorcyzmy, wyrzeczenie
39
40
41
42
43

Zob. tamże.
Zob. W. Schenk, Liturgia sakramentów świętych, 49.
Zob. P. Milcarek, Ordo Baptismi, 21.
Collectio Rituum, 27-28.
Zob. W. Schenk, Liturgia sakramentów świętych, 51.
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się diabła i wyznanie wiary, recytacja Credo i Pater noster, obrzęd podawania soli
oraz Effeta wskazują z jednej strony na starożytny rodowód tych elementów liturgii chrzcielnej. Z drugiej zaś strony pozwalają także współcześnie ukazać aktualne
teologiczne bogactwo obrzędów i tekstów zawartych w Nadzwyczajnej Formie
Rytu Rzymskiego. Podsumowując, cały chrzest można zamknąć w stwierdzeniu,
iż jest to sakramentalne działanie Boga w Kościele, dzięki któremu katechumen
przechodzi spod władzy tego świata, opuszcza pompae diaboli, aby podążać za
pochodem Chrystusa, który swój cel ma w eschatologicznej przyszłości.
3. Próba teologicznej oceny
Benedykt XVI przypomniał o istnieniu dawnego rytuału chrztu, o jego aktualności oraz żywotności przy dwóch okazjach. Pierwszą była publikacja motu
proprio Summorum Pontificum w 2007 roku. Papież przyznał, iż ta forma liturgii
rzymskiej nigdy nie została zakazana ani w oficjalny sposób zniesiona. Drugą
okazją do przypomnienia o tradycyjnej liturgii chrzcielnej była encyklika Spe
salvi, w której zwrócił uwagę na wartość tradycyjnego chrzcielnego skrutynium
przy drzwiach kościoła: „Kapłan pytał najpierw, jakie imię rodzice wybrali dla
dziecka, i kontynuował: «O co prosisz Kościół Boży?» Odpowiedź: «O wiarę».
«Co daje ci wiara?» «Życie wieczne». W tym dialogu rodzice prosili dla dziecka
o dostęp do wiary, wspólnotę z wierzącymi, gdyż w wierze upatrywali klucza
do «życia wiecznego». Z tym bowiem, tak wczoraj, jak i dziś, mamy do czynienia
w chrzcie, poprzez który stajemy się chrześcijanami: nie tylko z włączeniem do
wspólnoty, nie zwyczajnie z przyjęciem do Kościoła. Rodzice oczekują czegoś
więcej dla dziecka przyjmującego chrzest: oczekują, że wiara, do której przynależą materialność Kościoła i jego sakramentów, da mu życie – życie wieczne”44.
Benedykt XVI w encyklice poświęconej nadziei odwołał się do eschatologicznego
rysu dawnego rytuału. Wspomina on bowiem wielokrotnie o oczekiwanym życiu wiecznym: w pierwszych słowach rodziców proszących o chrzest w imieniu
dziecka, kolejno w kapłańskim przypomnieniu przykazania miłości Boga i bliźniego, w podaniu poświęconej soli, na początku procesji do kościoła, a także przy
włożeniu białej szaty i przyjęciu zapalonej świecy.
Na dawny rytuał chrztu należy spoglądać także z perspektywy „hermeneutyki ciągłości” postulowanej przez Benedykta XVI. Według Josepha Ratzingera
należy ze znacznie większą wspaniałomyślnością przyzwalać na dawny rytuał
wszystkim, którzy sobie tego życzą. „W ogóle niepodobna zrozumieć, cóż takie44

Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi (30.11.2007), 10. Korzystałem z wersji internetowej: http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html (dostęp: 24.08.2017).
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go miałoby być w tym niebezpieczne lub nieakceptowalne. Wspólnota, która
wszystko, co dotychczas było dla niej najświętsze i najszczytniejsze, ni stąd, ni
zowąd uznaje za surowo zakazane, a tęsknotę za tymi zakazanymi elementami
traktuje wręcz jako nieprzyzwoitość, stawia samą siebie pod znakiem zapytania. Bo właściwie jak człowiek ma tu jej jeszcze wierzyć? Czy dzisiejsze nakazy
nie staną się jutro zakazami?” – stwierdził przed wyborem na papieża45. W tej
optyce częstsze sprawowanie chrztu w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego
pozwala na ukazanie identyczności Kościoła przed i po II Soborze Watykańskim.
Jeśli nie istnieje podział na Kościół przed- i posoborowy, to nie istnieje także
cezura dotycząca doktryny, ponieważ wiara Kościoła nie mogła się nagle zmienić.
Trafnie zatem zauważył Paweł Milcarek, że dawny rytuał pozwala obcować nie z twórczością jakiejś epoki, ale ze świadectwem wiary pierwotnego
chrześcijaństwa. Bez trudu bowiem można odnaleźć w traktatach Augustyna,
Jana Chryzostoma lub Tomasza z Akwinu odniesienie do obrzędów obecnych
w dawnym katolickim rytuale46. Uniwersalność starego ordo chrztu wynika także
z faktu, iż przez wieki nie było osobnych obrzędów chrzcielnych dla dzieci oraz
dla dorosłych. Chrzest dorosłych różnił się nieco od chrztu dzieci, lecz obrzędy
były do siebie niezwykle podobne. W ten sposób chciano pokazać, że „chrzest
jest dokładnie ten sam, niezależnie od wieku przyjmującego”47.
Wreszcie nie można pominąć pytania o aktualną sytuację chrześcijaństwa
w kontekście formy udzielania sakramentu chrztu świętego. Według Josepha
Ratzingera w Europie „dzieje się nie tak jak dawniej, kiedy doszło do powstania
Kościoła z pogan, którzy stali się chrześcijanami, lecz Kościoła pogan, którzy zwą
się jeszcze chrześcijanami, lecz w rzeczywistości są poganami”48. Czy zatem nie
należałoby dostosować liturgii do percepcji współczesnego człowieka, okrajając
ją ze wszystkiego, co niezrozumiałe lub stawiające człowieka w niekomfortowym
samopoczuciu? Przykładem takich reform jest chociażby usunięcie egzorcyzmów,
które zawierają imperatywne zdania skierowane do szatana. Annibale Bugnini
argumentował tę zmianę chęcią usunięcia każdego wyrażenia „które mogłoby
uderzyć rodziców jako nieprzyjemne”49. Wobec próby przyciągnięcia wiernych
można wybrać dwie zgubne drogi. Z jednej strony można zatem „rozgadać liturgię na tyle, że zmieni się w lekcję katechezy, i to raczej z wątpliwym powodze
45
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J. Ratzinger, Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci,
Kraków 1998, 152.
Por. P. Milcarek, Ordo Baptismi, 46.
Tamże, 47.
Benedykt XVI, Ostatnie rozmowy, Kraków 2016, 297.
Cyt. za: P. Milcarek, Małżeństwo, Chrzest i pogrzeb. Pierwsze posoborowe zmiany
w Rytuale Rzymskim, Christianitas (2014)55,137.
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niem”50, a z drugiej zbanalizować oraz pominąć wszystko, co jest niezrozumiałe
dla współczesnego człowieka, a w zamian zastąpić teksty biblijny i liturgiczny
tym, co jest powszechnie przyswajalne. Przy opracowywaniu posoborowego ordo
chrztu wybrano zdecydowanie drugie rozwiązanie.
Podsumowując, dawny rytuał chrztu wskazuje na eschatologiczne przeznaczenie człowieka. Żądanie przez chrzestnych w imieniu katechumena wiary i życia
wiecznego ukazuje pełniej chrześcijańską nadzieję niż prośba o chrzest, która
przeradza się niejednokrotnie tylko w prośbę o pewien ryt bez dalszych pytań
o jego skutki dla życia wiary. Kolejno obecność chrztu w formie nadzwyczajnej jest
konieczna dla ukazania ciągłości wiary i życia Kościoła, ponieważ nie może być
zakazane coś, co przez wieki uświęcało i budowało wiarę chrześcijan. Używanie
dawnego rytuału chroni także przed banalizacją lub okrajaniem liturgii na potrzeby danej wspólnoty lub czasów, w których przyszło chrzcić dzisiaj Kościołowi.
Wreszcie dawna liturgia chrztu przypomina o prawdach zapomnianych lub wyśmiewanych dzisiaj przez współczesnego człowieka, m.in. o istnieniu i działaniu
złego ducha, który nadal „jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć” (1 P 5,8).
To przypomnienie dokonuje się poprzez słowa i gesty, które współcześnie przemawiają lepiej niż tomy nawet najlepszych komentarzy liturgicznych.
		Podsumowanie
Benedykt XVI, pozwalając na szerokie stosowanie dawnej formy sakramentu
chrztu, chciał przez ten akt z jednej strony przywrócić obywatelstwo dawnej
liturgii w kościelnym krwioobiegu. Z drugiej strony obecność dawnego Collectio
rituum zmusza do udzielenia odpowiedzi na postawiony we wstępie problem:
jakie jest miejsce i teologia wybranych obrzędów obecnych w celebracji chrztu
w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego?
Teologia, która wypływa z wyżej omówionych wybranych obrzędów, jest
teologią Kościoła pierwszych wieków. Liturgia chrztu zawiera w sobie bowiem
połączone różne etapy przygotowania katechumenów do przyjęcia pierwszego
z sakramentów. Tworzą one całość w jednym obrzędzie liturgicznym, który
przypomina, że Bóg nie pozostawił człowieka w tragicznym położeniu po grzechu pierwszych rodziców, lecz posłał swojego Syna, który działa dzisiaj razem
z Ojcem i Duchem Świętym w sakramentalnych znakach. Kolejno liturgia, która
wiele mówi o diable i w imieniu Chrystusa wyrzuca go z serca człowieka, nie
prezentuje teologii pesymistycznej, lecz realistyczną. Faktem pozostaje bowiem,
50

J. Ratzinger, Czterdzieści lat Konstytucji o liturgii świętej. Spojrzenie wstecz i pytanie o przyszłość, w: J. Ratzinger, Sakrament i misterium. Teologia liturgii, Kraków
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że diabeł istnieje, lecz już został pokonany w misterium paschalnym Chrystusa.
Podanie soli, otwieranie zmysłów, dotknięcie ręką kapłana, liczne namaszczenia
nie są magicznymi rytami z przeszłości, lecz znakami, poprzez które Pan działa
w swoim Kościele. Eliminacja obrzędów i tekstów liturgicznych lub ich banalizacja prowadzą w ostateczności do zmiany wiary chrześcijan, którzy reformując
lex orandi, zmieniają lub przemilczają część własnego lex credendi.
Współcześnie konieczne jest powtórne powiązanie sposobu modlitwy z wyznawaną wiarą. Jednym z elementów przywracania ponownego związku dogmatyki z liturgią może być używanie dawnego rytuału chrzcielnego, który
nie jest muzealnym eksponatem lub kościelną ekstrawagancką rekonstrukcją
przeszłości, lecz nadal skutecznym znakiem łaski działającego w Kościele Trójjedynego Boga. To stanowi główny argument za przyznaniem dawnej liturgii
chrztu ważnego miejsca w życiu Kościoła, który żyje i wierzy tak jak się modli.
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Summary
SOME ASPECTS OF THE THEOLOGY OF THE SACRAMENT OF BAPTISM
IN THE OLDER FORM OF THE ROMAN RITE
ON THE TENTH ANNIVERSARY OF POPE BENEDICT XVI’S
SUMMORUM PONTIFICUM
The Sacrament of Baptism is associated with Christian faith and Christian life. In
Catholic theology this sacrament is sometimes called ianua sacramentorum. Currently, in
accordance with the will of Pope Benedict XVI, the Roman Rite has two forms: the Ordinary
and the Extraordinary ones. The year 2017 marks the tenth anniversary of the promulgation
of the special papal document entitled Summorum Pontificum. This article analyzes a few
aspects of the Catholic doctrine concerning the older form of the Liturgy of Baptism. The
author intends to show the structure of Baptism in the Extraordinary Form of the Roman Rite,
the theology of this sacrament according to the ancient maxim – lex orandi – lex credendi
and the position of the older form in the life of the Catholic Church.

Key words: Baptism, the Extraordinary Form of the Roman Rite, Summorum Pontificum,
liturgy.
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Nowe źródła do dziejów zamku i dóbr gołuchowskich
odnalezione w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie
Gołuchów jest to wieś gminna położona w województwie wielkopolskim,
w powiecie pleszewskim w odległości ok. 16 km na zachód od Kalisza i ok. 13 km
na wschód od Pleszewa, przy dzisiejszej drodze krajowej nr 12. Na południe od
wsi znajduje się Jezioro Gołuchowskie, które zostało utworzone na niewielkiej
rzece Trzemna. Artefakty znalezione podczas badań archeologicznych pokazują,
że sama wieś, jak i jej okolice były zasiedlone nieprzerwanie przez ostatnie 2500
lat. Przez Gołuchów przebiegał ważny szlak handlowy z Poznania do Małopolski
przez Kalisz i Sieradz1.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje, iż w Gołuchowie w XIX wieku znajdowało się 30 domów, 296 mieszkańców,
kościół parafialny oraz zamek, który był wtedy we władaniu hrabiny Izabelli
z książąt Czartoryskich Działyńskiej2. Właśnie ten zamek jest nierozerwalną
częścią historii Gołuchowa i innych dóbr należących do tak zwanych dóbr gołuchowskich.
Historia zamku, który położony jest nad wspomnianą już rzeką Trzemną,
liczy już ponad 400 lat. Tradycja dóbr z nim związanych sięga jeszcze czasów
średniowiecza. Pierwszym wzmiankowanym właścicielem był Żegota z Gołuchowa, wywodzący się z rodu Toporczyków, który władał dobrami prawdopodobnie
w latach 1263-1282. Później przeszedł on w ręce Iwana z Karnina, który był
przedstawicielem rodu Wieniawitów. W 1507 roku zamek został sprzedany
Rafałowi I Leszczyńskiemu herbu Wieniawa. Od tego czasu aż do 1695 roku
zamek pozostawał w rękach Leszczyńskich. Po tym okresie przypada czas ciągłych zmian właścicieli. Zamek z ruin podniosła dopiero Izabella Działyńska,
1
2

Gmina Gołuchów, Gołuchów 2002.
Gołuchów, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.
T. 2, nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, Warszawa 1880-1914,
679-680.
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która stworzyła z niego najokazalszą w rejonie rezydencję, która wyróżnia się
skalą i jakością artystyczną od innych rezydencji w regionie3.
W skład dominium gołuchowskiego wchodziły w różnym czasie różne wsie,
co było związane ze zmianami kolejnych właścicieli dóbr. Spośród nich możemy
wymienić między innymi: Gołuchów, Macew, Kajew, Cieśle, Tursko Małe i Wielkie, Kucharki, Czerminek czy Morza. Część z nich nie przetrwała do naszych
czasów, a jeszcze inne przeszły znaczące zmiany terytorialne.
O samym Gołuchowie i zamku powstały dwie publikacje. Jedna mniejsza,
autorstwa Teresy Jakimowicz i Danuty Jastrząb-Marek4 oraz obszerna, zbierająca prawie całą historię zamku wraz z planami, zdjęciami archiwalnymi,
planami i innymi informacjami na temat otoczenia rezydencji autorstwa Róży
Kąsinowskiej5. Oprócz tych dzieł powstały również opracowania dotyczące innych wsi wchodzących w skład dóbr autorstwa Stanisława Małyszki. Dotyczą
one kolejno Jedlca6, Turska7 oraz Kucharek i Czerminka8. Stanisław Małyszko
wraz z Łucją Gajdą opracowali ponadto tom II z serii Majątki Wielkopolskie,
który dotyczy powiatu pleszewskiego9. Znajdują się tam opisy wsi należących
do majątku gołuchowskiego.
Wszystkie wyżej wymienione publikacje cechuje jedna zauważalna luka
chronologiczna. Okres XVIII wieku jest prawie wcale nieopisany. Wynika to niewątpliwie z braku wystarczającej ilości źródeł. Róża Kąsinowska w swojej pracy
wprost wspomina, że do dziejów jednego z właścicieli, a mianowicie Mikołaja
Swinarskiego „nie ma wiadomości”10. Autorzy podczas opracowywania osiemnastowiecznej historii zamku i dóbr opierają się tylko na niewielkim materiale
źródłowym znajdującym się głównie w poznańskim Archiwum Państwowym oraz
w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Przełom w badaniu dziejów Gołuchowa
i okolic przynosi odnalezione w jednym z magazynów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie w 2016 roku archiwum zamku i dóbr w Gołuchowie, które
dotąd było uważane za zaginione.
Dziwić może, zresztą słusznie, co dokumenty dotyczące majątku świeckiego
robią w archiwum kościelnym. Jak na razie można jedynie domniemywać, że
3
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http://regionwielkopolska.pl/katalog-obiektow/zamek-w-goluchowie.html (dostęp:
29.04.2017).
T. Jakimowicz, D. Jastrząb-Marek, Gołuchów, Warszawa 1984.
R. Kąsinowska, Gołuchów. Rezydencja magnacka w świetle źródeł, Gołuchów 2011.
S. Małyszko, Jedlec na przestrzeni wieków, Gołuchów 2014.
Tenże, Tursko i okolice, Gołuchów 2012.
Tenże, Czechel, Czerminek, Kucharki, Szkudła – zarys dziejów, Gołuchów 2015.
Majątki Wielkopolskie, t. 2. Powiat pleszewski, (opr. autorskie S. Małyszko – Ł. Gajda), Szreniawa 1997.
R. Kąsinowska, dz. cyt., 59.
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trafiły one do gnieźnieńskiego Archiwum Archidiecezjalnego z Archiwum Parafialnego w Tursku, które to leżało w granicach dekanatu pleszewskiego, a później
gołuchowskiego. Sam zaś dekanat pleszewski należał przed reformami terytorialnymi z 25 III 1992 roku do archidiecezji gnieźnieńskiej. Na pochodzenie z tegoż
parafialnego archiwum niniejszych dokumentów wskazuje pismo z 11 X 1965
roku. Według niego dyrektor archiwum, ks. kan. Władysław Zientarski, wraz
ze swoim pracownikiem, a zarazem późniejszym jego następcą ks. Marianem
Aleksandrowiczem przybyli do Turska 11 października, aby odebrać rękopisy
i starodruki, które „nie nadawały się do podręcznej biblioteki dekanalnej”11 na
polecenie ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego zawarte w piśmie z dnia 5 VI 1965
roku. W piśmie tym ponadto widnieje takie oto zdanie: „Ze zbioru archiwalnego
zaś wyłączono nie należące ani do archiwum parafialnego w Tursku ani do Archiwum Dekanatu Pleszewskiego akta podominalne z Turska i Gołuchowa”12.
Można zatem domniemywać z dużą dozą pewności, że to właśnie te dokumenty
to odnaleziony zbiór w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Co te dokumenty robiły w Archiwum Parafialnym w Tursku i kiedy do niego trafiły – trudno
powiedzieć. Pewną poszlaką może być odnaleziony w jednym z pakietów akt
chrztu z października 1928 roku. Trafił on zapewnie przypadkowo do całości
materiałów, ale może świadczyć o tym, iż już w okresie międzywojennym bądź
wcześniej archiwum trafiło na plebanię w Tursku. Być może dalsze studia nad
aktami parafii Tursko przyniosą odpowiedź w tej kwestii.
Mimo prób archiwizacji i badania zbioru dokumenty te popadły w zupełną
niepamięć i przeleżały w kartonie w przysłowiowym kącie magazynu archiwalnego aż do roku 2016, kiedy to ekipa realizująca projekt Inwentaryzacji Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie zainteresowała się nim. Po wstępnym przejrzeniu
i zapoznaniu się z wybiórczą ilością znajdujących się tam materiałów postanowiono wykonać inwentaryzację oraz badanie całego znaleziska. Wówczas nie
przypuszczano, że dokumenty te mają tak ogromną wartość historyczną. Do tych
prac zaproszono piszącego te słowa, w ramach praktyk studenckich. Dziś prace
te wykonywane są w ramach wolontariatu. Z każdym kolejnym dokumentem
klarowała się świadomość, z czym mamy do czynienia, aż wreszcie okazało się,
że jest to archiwum zamku i dóbr w Gołuchowie.
Odnaleziony w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie zbiór dokumentów
to pewna część albo całość archiwum zamkowego w Gołuchowie. Dokumenty
te obejmują wiek XVI, XVII, XVIII oraz XIX. Jak dotąd najstarszy odnaleziony
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Akta nabytków i ubytków archiwalnych 1957-1993. [b.sygn.].
Tamże.
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dokument datuje się na 25 V 1554 roku13, choć jego treść znamy tylko z odpisu;
najmłodszy zaś na 30 VI 1803 roku14. Obecnie trwa praca nad przeglądaniem,
inwentaryzowaniem i opracowywaniem całego zbioru, dlatego zasięg chronologiczny jak na razie może nie być pełen.
Obecnie liczba przebadanych dokumentów sięga ponad 400, co stanowi około
połowę całego zbioru. Nadal jednak do zarchiwizowania i zinwentaryzowania
pozostaje drugie tyle. Każdemu dokumentowi nadawana jest sygnatura tymczasowa, która odpowiada numerowi w tabelce. W tabelce umieszczona jest ponadto
informacja o dacie i miejscu wystawienia dokumentu, o adresacie i odbiorcy,
nadawany jest mu tytuł, utworzony na podstawie analizy treści dokumentu
bądź na podstawie regestru. Dalsza część tabeli zawiera informacje o języku,
pieczęci (o ile takowa istnieje) oraz o innych elementach, takich jak np. znak
wodny. Ponadto wpisuje się też uwagi dotyczące stanu fizycznego danej jednostki. Po przebadaniu otwarte już dokumenty trafiają do bezkwasowego kartonu.
Aktualnie opracowane są wszystkie materiały leżące luzem w kartonie. Obecnie
trwa opracowywanie dokumentów powiązanych w pakiety.
Wspomniane już pakiety to dokumentacja związana za pomocą sznurków, nitek oraz kawałków materiałów. Ze wstępnego rozpoznania można wywnioskować,
że w pewnej części nie są one powiązane w sposób logiczny lub chronologiczny.
Zauważalne są również ślady próby inwentaryzacji i badania tegoż archiwum.
Na dokumentach widnieją prawdopodobnie stare sygnatury, a niektóre grupy
mają dołączone kartki np. o treści „Papiery raz zbadane”. Niektóre zaś grupy
zostały utworzone już wcześniej, prawdopodobnie w kancelarii wytwórcy. Świadczy o tym m.in. dukt pisma, który na dokumentach i regestrach jest identyczny.
Tutaj również można przypuszczać, że dokumenty, które obecnie luzem leżą
w kartonie, były powiązane w takie wiązki, lecz w wyniku przenosin mogły
z nich wypaść.
Stan zachowania poszczególnych jednostek jest różny. Dokumenty są w dość
dobrym stanie fizycznym, co umożliwia ich rozczytanie. Są one jednak zakurzone
i zabrudzone. Na części pism występuje zjawisko foxingu15 oraz wżerów atramentowych. Niektóre z nich są zawilgocone, część ma znaki świadczące o zalaniu
(zacieki) oraz w znikomej ilości przypadków występuje na nich pleśń. Nieznacznej
ilości dokumentów nie sposób rozczytać w wyniku podarcia, zawilgocenia lub
wyżarcia części dokumentu przez gryzonie. Również w niektórych przypadkach zauważalna jest aktywność mikroorganizmów oraz owadów. Co ciekawe,
13
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Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej; sygnatura tymczasowa 232 [dalej AAG;
sygn. tym.].
AAG; sygn. tym. 16.
Nieregularne, rudobrązowe plamki na papierze w postaci piegów czy też chmurek.
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jeden dokument z całą pewnością był poddawany zabiegowi jego wzmacniania.
W obecnym stadium badań nie są prowadzone żadne czynności konserwatorskie.
Forma występujących w zbiorze dokumentów jest różna. Wszystkie sporządzone są na papierze. Dominuje forma pisana w różnych formatach. Na części
znajdujemy znaki wodne. Forma drukowana występuje w bardzo małej ilości,
jak na razie jest to 30 pism, głównie kwitów. Na niektórych dokumentach zachowały się również pieczęcie. Głównym językiem jest polski oraz łacina. Obecnie
zostały zbadane cztery dokumenty w języku niemieckim, a fragment jednego
dokumentu został sporządzony w języku hebrajskim.
Miejsca wystawienia dokumentów w większości ograniczają się do Wielkopolski. Są to m.in. miejscowości wchodzące w skład dóbr gołuchowskich. Część
dokumentów jest wystawiona w Kaliszu, Gnieźnie czy Poznaniu. Inne miejsca
są związane z kolejnymi właścicielami dóbr i są to m.in.: Pyzdry16, Rawicz17,
Kcynia18, a nawet Częstochowa19.
W efekcie zmiany właścicieli dóbr w omawianym znalezisku znajdujemy
również dokumentację wcześniejszą niż czas, w którym dana rodzina władała
zamkiem czy dobrami. Dobrze jest to widoczne na przykładzie rodziny Suchorzewskich. Rodzina ta objęła dobra w wyniku wspomnianej wyżej sprzedaży
w 1788 roku, zaś ślady dokumentacji rodzinnej znajdujemy już w II połowie
wieku XVII. To dokumentacja tej właśnie rodziny oraz Swinarskich i Chlebowskich stanowi praktycznie całość znaleziska.
Podczas prac inwentaryzacyjnych udało się wyróżnić kilka grup. Podział ten
aż do czasu ostatecznej archiwizacji i włączenia do zasobu Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej może ulec zmianie. To kolejne dokumenty, które zostaną
przebadane i pozwolą stwierdzić, czy zaprezentowany podział jest wystarczający. Być może zaistnieje potrzeba zaproponowania nowych grup bądź system
klasyfikacyjny zostanie diametralnie zmieniony.
Kontrakty to grupa wyróżniająca się znaczną ilością przebadanych źródeł.
Jak na razie zbadano i zidentyfikowano aż 68 kontraktów sporządzonych w różnych okresach w historii dóbr. Wiele z nich zawiera noty wykonawcze, wykaz zapłat za wykonane prace oraz inne równie ciekawe informacje z punktu widzenia
historyka. W tejże grupie możemy wyróżnić pewne podgrupy. Pierwsza z nich to
kontrakty dotyczące budowy nowych obiektów, remontów budynków istniejących
oraz wykonania pewnych rzeczy, m.in. drzwi czy okien. Druga z kolei podgrupa
kontraktów to umowy stwierdzające zatrudnienie bądź wykonanie dla zarządcy
16
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majątku pewnych powinności. Ostatnia wyróżniona grupa to kontrakty arendowne na wsie lub inne miejsca, obiekty itp. Kontrakty te stanowią niezwykle
ważny materiał do osiemnastowiecznych dziejów dominium gołuchowskiego.
Pokaźną grupą dokumentów są dokumenty sądowe. Są one w części oryginalne, a w części stanowią odpisy czy to z ksiąg sądowych, czy ksiąg miejskich.
Poruszane są tutaj sprawy różne, począwszy od typowych spraw majątkowych,
a kończąc na sprawach typowo karnych, m.in. o pobicie czy kradzież. Do tej
grupy możemy zaliczyć również protokoły z przesłuchań świadków oraz tzw.
punkta, czyli zarzuty czy też skargi wobec danej osoby.
Trochę mniejszą grupą, jeśli chodzi o liczebność, są listy. Jak dotąd, zostało
przebadanych 30 rękopisów. Dość dużym problemem, jeśli chodzi o niniejszą
grupę, jest fakt, iż czasami trudno odnieść dany list do sprawy. Jest to w tych
wypadkach niemożliwe do odtworzenia, ponieważ koperty jako materiały ulotne
nie zachowały się do naszych czasów. Dalszą tego konsekwencją jest niemożność
ustalenia odbiorcy listu bądź w mniejszej ilości wypadków jego adresata. Z listów,
które jednak udało się w całości opracować, możemy wywnioskować, że dotyczą
one spraw bieżących, takich jak: zarządzanie dobrami, sprawy sejmikowe czy
też wyrażenie podziękowań.
Kolejną wyróżnioną grupą są rejestry i spisy dotyczące różnych rzeczy
i wydarzeń. Dokumentów takich zachowało się kilkanaście. Możemy do nich zaliczyć takie dokumentyn jak: wykazy strat spowodowane przez wojska, szacunki
majątków, wykazy zapłat czy spisy inwentarza, ruchomości i nieruchomości.
Jest to doskonałe źródło do badania historii gospodarczej, majętności szlachty
polskiej. Źródła te korespondują również z aktualną sytuacją polityczną w kraju.
Przedostatnią, jak dotąd, grupą dokumentów są kwity. Dotyczą one głównie odebrania odpowiednich podatków czy też dostarczenia zobowiązań wobec
województwa czy państwa. Dokumenty te są bardzo pomocne, jeśli chodzi o odtworzenie dziejów przechodzenia wsi z rąk do rąk.
Ostatnią grupę będą stanowić dokumenty luźne, które, jak dotąd, nie zostały
zaliczone do żadnej z wymienionych grup. Możemy tutaj zaliczyć m.in. odnaleziony fragment Ewangelii według św. Mateusza, świadectwo autentyczności
relikwii czy też różne rękopisy dotyczące działalności na dobrach poszczególnych
właścicieli.
Znalezisko to pokazuje, jak wielu źródeł okresu nowożytnego brakuje dziś
w badaniach historycznych. Można zaryzykować stwierdzenie, że okres ten
w porównaniu ze średniowieczem czy wiekiem XIX jest potraktowany po macoszemu właśnie w związku z brakiem dokumentacji. Często takie pisma leżą
zapomniane na półkach archiwalnych lub, co gorsza, są zupełnie zapomniane,
jak to miało miejsce w przypadku omawianego znaleziska.
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Charakterystyka archiwalna opracowywanego materiału w dobie dalszego procesu inwentaryzacji i badania dokumentów może się jeszcze zmienić
w mniejszym bądź większym stopniu. Ostateczny kształt, w jakim zbiór zostanie
zarchiwizowany, będzie ustalony dopiero po przebadaniu całego znaleziska, jednakże, jak zostało pokazane już dziś, klarują się pewne grupy podziałów, które
w przyszłości mogą stanowić osobne zespoły archiwalne. Podczas tychże prac
napotkano na wiele trudności, przede wszystkim jest to bariera językowa oraz
problemy epigraficzne. Z każdym dokumentem rosła jednak wiedza na temat
całości dokumentacji oraz wiedza, która może zaprocentować w przyszłości.
Całość dokumentacji posłużyć może nie tylko badaczom dziejów Gołuchowa
i okolic. Zawiera ona w sobie o wiele więcej problemów badawczych oraz kwestii wartych przeanalizowania. Przede wszystkim znalezisko samo w sobie jest
ciekawym obiektem pod względem archiwistycznym. Samo odtworzenie jego
dziejów od czasów wytworzenia aż do odnalezienia w Gnieźnie, próba pokazania jego struktury nadanej w kancelarii wytwórcy oraz skrupulatne badanie
każdego dokumentu to ogromne wyzwanie dla archiwisty i nowożytnika, które
może wymagać jeszcze sporego nakładu czasu oraz wiedzy. Zbiór ten może
służyć również w celach badawczych sfragistykom, badaczom znaków wodnych
oraz osobom zajmującym się historią gospodarczą czy też majętnością szlachty
wielkopolskiej, począwszy od XVII wieku aż do końca wieku XVIII. Wybrane
dokumenty korespondują również z aktualną sytuacją polityczną w kraju, co
może stanowić materiał uzupełniający do opracowanych już wydarzeń, takich
jak wojna o sukcesję polską 1733-1735 czy konfederacja barska. Dokumenty
te tworzą również historie, które, jak dotąd, nie zostały opisane w literaturze.
Jako przykład można tu przywołać historię członków rodu Suchorzewskich czy
Gurowskich. Kolejne przebadane dokumenty mogą znacznie poszerzyć zakres
problematyki, którą w przyszłości należałoby w sposób zadowalający opracować.
Najważniejszym aspektem płynącym z badań nad dokumentacją jest opracowanie „białej plamy” w historii zamku i dóbr, jakim jest wiek XVIII, a dokładniej
rządy Mikołaja Swinarskiego oraz później jego córki Anny. Anna dobrami rządziła przez krótki okres wraz ze swoim pierwszym mężem Maciejem Krzyckim,
później z drugim mężem Mikołajem Chlebowskim, a na końcu zawiadywała
dobrami samodzielnie. Okres ten to systematyczne podnoszenie zamku i dóbr
z ruin i zaniedbań. Na uwagę zasługuje również fakt, iż dokumentacja z okresu,
kiedy dobra były w rękach Anny z Swinarskich jest prowadzona niezwykle skrupulatnie, co pozwala na zbadanie niemalże wszystkich aspektów z dziejów zamku
i dóbr. Historia ta zapewne znajdzie swoje opracowanie w kolejnych pracach.
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Summary
NEW DOCUMENTS CONCERNING THE HISTORY OF THE CASTLE AND
THE DOMAIN OF GOŁUCHÓW DISCOVERED IN THE ARCHDIOCESAN
ARCHIVES IN GNIEZNO
In 2016 at the Archdiocesan Archives in Gniezno, an inventory group of the Cathedral
Library in Gniezno came across a collection of previously unexamined documentation. After
a preliminary analysis of the documents, these turned out to be part of the archives of the
castle and Gołuchów property, which had until then been considered missing. The finding
is both interesting and important and it complements an information gap in the history
of the castle and the Gołuchów dominance. Thanks to the discovery, we can recreate the
eighteenth-century history of Goluchów and surrounding villages and settle disputes and
hitherto unexplored issues.

Key words: Gołuchów, fortune, Gołuchow castle, discovery, documents, Mikolaj Swinarski,
Anna Chlebowska, Archdiocesan Archive in Gniezno.
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Zbiór tłoków i stempli pieczętnych
w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie.
Komunikat z V Sesji Mecenatu Skarbów Słowa
(12.06.2017 r.)
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie dysponuje zbiorem kilkuset tłoków
i stempli pieczętnych. Większość z nich była już skatalogowana, jednak katalog
wymagał modyfikacji i uzupełnienia. Potrzebne też było opisanie całości zbioru.
Niniejsze opracowanie przynajmniej częściowo czyni zadość temu ostatniemu
postulatowi i powstało na bazie pracy własnej autorki.
Na zbiór tłoków składa się 416 typariuszy. Tworzą one kilkanaście kolekcji:
		Pieczęcie urzędów i instytucji kościelnych
I. Archidiecezji gnieźnieńskiej:
a) pieczęcie kapituły katedralnej
b) pieczęcie wikariusza kapituły katedralnej
c) pieczęcie wikariusza generalnego
d) pieczęcie konsystorza generalnego
e) pieczęcie administratora konsystorza generalnego
f) pieczęcie kurii metropolitalnej
g) pieczęcie sądu duchownego/trybunału metropolitalnego
h) pieczęcie notariusza trybunału metropolitalnego
i) pieczęcie oficjalskie
j) pieczęcie trzeciego powojennego synodu archidiecezji gnieźnieńskiej
k) pieczęcie kolegiów katedralnych: wikariuszy, mansjonarzy, penitencjany
l) pieczęcie archiwum archidiecezjalnego
m) pieczęcie kolegiaty św. Jerzego
n) pieczęcie kolegiaty kruszwickiej
o) pieczęcie dekanalne
p) pieczęcie parafialne
q) pieczęcie zgromadzeń zakonnych
r) pieczęcie stowarzyszeń i organizacji
s) pieczęcie pielgrzymek gnieźnieńskich
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II. Archidiecezji krakowskiej:
a) pieczęcie parafialne
III. Archidiecezji poznańskiej:
a) pieczęcie sekretariatu prymasa
IV. Archidiecezji warszawskiej:
a) pieczęcie kurii metropolitalnej
b) pieczęcie sądu duchownego
c) pieczęcie sekretariatu prymasa
d) pieczęcie kancelarii prymasa
e) pieczęcie kapelana prymasa
f) inne pieczęcie prymasowskie
g) pieczęcie sekretariatu przewodniczącego Episkopatu Polski
V. Diecezji łuckiej:
a) pieczęcie dekanatów
b) pieczęcie parafialne
VI. Pieczęcie osobiste
VII. Varia
VIII. Tłoki introligatorskie
		Informacja o wykorzystanej instrukcji
Formularz opisu jest wzorowany na schemacie zaproponowanym przez
Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego w Pieczęcie książąt mazowieckich1, który
z pewnymi modyfikacjami, wynikającymi ze specyfiki katalogowania tłoków
pieczęci i stempli, a nie ich odcisków został wykorzystany w publikacji Zbiór
tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu2.
W niniejszej pracy zastosowano niewielką zmianę wynikającą z charakteru
zbioru, mianowicie katalog opracowany został według dysponenta typariusza,
a nie sygnatury, jak to miało miejsce w ww. Zbiorze tłoków i stempli. Formularz
poprzedzony jest numerem porządkowym katalogu.
		
Formularz opisu
1. Dysponent typariusza
2. Sygnatura archiwalna
3. Materiał tłoka
1
2

K.S. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978.
Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu
(red. P. Pokora), Poznań 2015.
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a) materiał matrycy
b) materiał uchwytu
4. Kształt i wymiary matrycy tłoka (w milimetrach)
5. Typ rytu matrycy tłoka
6. Informacje dotyczące rantu matrycy tłoka
7. Kształt i wymiary uchwytu tłoka (w milimetrach)
a) wysokość całkowita
b) wysokość uchwytu (+ skuwki)
c) wysokość matrycy
8. Informacje dotyczące oznaczeń na uchwycie tłoka
9. Legenda
a) forma legendy
b) treść i miejsce umieszczenia legendy
10. Opis wyobrażenia napieczętnego
11. Literatura
12. Uwagi (data wykonania, stan zachowania)
W nawiasach okrągłych, kursywą znajdują się rozwiązania skrótów. Jeżeli
skróty były niemożliwe do odczytania, wówczas umieszczono w nawiasie trzy
kropki. W przypadku rekonstrukcji fragmentów uszkodzonego napisu umieszczono je w nawiasie kwadratowym. Dwa ukośniki // oznaczają zmianę wersu
lub kierunku tekstu. Pozostałe znaki graficzne, takie jak: * : · , odpowiadają
umieszczonym w legendzie dywizorom (czyli przerywnikom między wyrazami)
i mają jedynie symbolicznie zaznaczyć obecność znaku na matrycy tłoka lub
stempla, a nie być jego graficznym odwzorowaniem. Pod każdym formularzem
znajduje się fotografia tłoka.
Warto też pochylić się nad kwestią precyzyjnego ustalenia chronologii. Datę
wytworzenia tłoka można ustalić na podstawie:
a) daty znajdującej się na tłoku,
b) momentu zmiany języka, czyli język polski zastępuje łacinę,
c) charakterystycznego stylu uchwytu,
d) zmiany tytułu godności w przypadku pieczęci osobistych,
e) o ile występuje problem z określeniem czasu powstania pieczęci, a jest
możliwość, to można datę zawęzić, patrząc na okres działalności grawera.
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W zbiorze znajdują się tłoki wykonane przez wybitnych polskich grawerów,
w tym:
Fryderyka Belowa (Poznań):

Felixa Dmochowskiego (Poznań):
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Ludwika Kapeli (Poznań):

Eligiusza Kromczyńskiego (Poznań):

Franciszka Zawadzkiego (Bydgoszcz):
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Antoniego Słojewskiego (Katowice):

oraz wytwórstwa Toruńskiej Fabryki
Szyldów i Stempli:

Materiał matrycy
Zbiór w AAG można podzielić na pieczęcie posiadające matryce metalowe
i niemetalowe. Do metali, z których wykonano tłoki, należy wymienić mosiądz,
stal, cynę, żelazo, srebro i brąz. Matryce niemetalowe są wykonane przede
wszystkim z gumy, ale także z kauczuku. Na podstawie kolekcji można wykazać
prostą zależność, że im młodsza pieczęć, tym częściej używanym surowcem do
wyrobu jej matrycy była guma i jej pochodne.
Na 416 pieczęci aż 257 posiada gumową matrycę. Pozostała część zbioru to
przede wszystkim tłoki z mosiądzu i stali. Niewielki odsetek stanowią matryce
wykonane z innych materiałów, takich jak żelazo, srebro, cyna czy brąz. Matryce
różnią się nie tylko materiałem, z którego zostały wykonane, ale także rozmiarem
i kształtem (ostroowalny, owalny, okrągły, prostokątny).
Na tle całej kolekcji warto wyróżnić:
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tłok srebrny kapituły katedralnej:

mosiężny typariusz kapituły
katedralnej:

najstarszy z całej kolekcji tłok
zakonny, wykonany z brązu:

tłok żelazny:
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oraz najpopularniejsze w XX w. stemple o gumowej matrycy:

i kauczukowej, charakterystycznej dla najnowszych pieczęci automatycznych:

		
Uchwyty
W kolekcji AAG na 416 pieczęci przypada aż 312 uchwytów drewnianych,
a pozostała część to przede wszystkim metal, w mniejszej mierze plastik i pojedyncze surowce, takie jak mosiądz, stal czy kość. Dwa najstarsze uchwyty
z całego zespołu pochodzą z XVII w. i noszą sygnaturę S42 i S82. Oba wykonane
są z drewna: w przypadku pierwszym uchwyt jest prosty, w przypadku drugim
gałka jest w kształcie gruszki i ma ozdobne karbowanie, które znajduje się nie
tylko na jej szczycie, ale także na całej długości uchwytu.
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Na szczególną uwagę zasługuje uchwyt S180, który został wykonany z kości. Jest to jedyna rękojeść tego typu w całej kolekcji. Jest bardzo lekka, ma
spłaszczoną gałkę i jest bardzo oryginalnie wykończona.

Uchwyty z okresu od XVII do początku XX w. są zdobione i każdy posiada
oryginalne, charakterystyczne zdobienie. Wygląd rękojeści zmienia się w połowie
XX w. i w tym czasie powstają uchwyty mające niemal taki sam kształt, a różniące się jedynie wielkością gałki czy kształtem podstaw do mocowania matryc.
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Wraz z końcem XX w. najpopularniejsze stają się pieczęcie automatyczne
i samotuszujące. Dla przykładu zamieszczono fotografię samotuszującej S388.

Katarzyna Okoniewska
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Podsumowanie prac i działań prowadzonych
w grancie MNiSW w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki:
«Inwentaryzacja zasobu Biblioteki Katedralnej
w Gnieźnie»
Prowadzony w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie projekt Inwentaryzacji zasobu Biblioteki Katedralnej trwa już przeszło cztery lata, lecz ciągle
jeszcze jesteśmy w trakcie jego realizacji. Pomysł projektu pojawił się w drugiej
połowie 2010 r. Narodził się on z jednej z moich pasji badawczych. Pierwszą
z tych pasji jest sfragistyka, a drugą właśnie są stare druki. W 2010 r. wpadłem na pomysł związany z dawną Biblioteką Katedralną. Przyjechałem do
Gniezna na rozmowę z księdzem dyrektorem Michałem Sołomieniukiem oraz
z panią kustosz Justyną Mizerką w sprawie koncepcji projektu inwentaryzacji.
Po rozmowach, już wiosną 2011 r. złożyłem wniosek grantowy do Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki. W połowie kolejnego roku otrzymałem informację, że starania
o grant zostały uwieńczone sukcesem. Projekt rozpoczął się w grudniu 2012 r.
i potrwa do końca bieżącego roku. Środki ministerstwo uruchomiło w marcu
2013 r., tak więc w praktyce od czterech lat i trzech miesięcy prowadzimy prace
inwentaryzacyjne. Słowo „inwentaryzacyjne” też chyba nie do końca oddaje to, co
tak naprawdę robimy, ponieważ opracowanie katalogu naukowego jest, jak się
okazało w trakcie realizacji grantu, tylko jednym z elementów tego wszystkiego,
co wokół tego projektu się działo i co się nadal dzieje.
Jaki był cel projektu? Podstawowym celem i założeniem do zrealizowania
było stworzenie naukowego katalogu uwzględniającego wszelkie wymogi i standardy współczesnych badań bibliologicznych. Myślę, że w dużym stopniu to nam
się udało. Karta opisu katalogowego dzieli się na następujące pola: autor, tytuł,
wydawca, miejsce, rok wydania, dawne sygnatury, karty/strony, format, rozmiar
mierzony w milimetrach, język druku, dedykacje, informacje dotyczące oprawy,
proweniencji, uwagi. Ważnym elementem tworzenia katalogu są prowadzone
przez zespół badania proweniencyjne. Stwierdzić muszę, że w skatalogowanej
już części Biblioteki Katedralnej rozpoznanych zostało ponad 5000 proweniencji
(not własnościowych, malowanych znaków własnościowych, ekslibrisów i super-
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ekslibrisów). Do tego dochodzą dane o grafice oraz o glosach. Zatem informacje,
które zostały zapisane w karcie katalogowej, są bardzo różnorodne i obejmują
wszystkie możliwe aspekty katalogowanego starodruku.
Zespół. Okazało się, że wbrew temu, co zakładałem na początku projektu,
stworzenie zespołu było niezwykle trudnym zadaniem. Z wielu osób, które były
z nami już od początku prac muszę wymienić Pana mgr. Michała Muraszko, który
w krótkim czasie stał się jednym z najważniejszych pracowników w grancie, ale
też miłośnikiem dawnych książek. W następnych latach do naszego zespołu dołączały kolejne osoby, m.in.: dr Karolina Sołtys, mgr Angelika Nowak, mgr Wojciech
Jasiński, mgr Elżbieta Bielska, mgr Radosław Franczak, mgr Mikołaj Macioszek,
mgr Jakub Łukaszewski, mgr Łukasz Hajdrych, Wojciech Lis, Wojciech Graś,
Michał Bartoszak, Adam Bigosiński i inne osoby. Część z nich była w projekcie
dłużej, część tylko przelotnie. Rotacja osób, które przez ten projekt się przewinęły, jest całkiem spora, było to jak dotąd blisko 20 osób. Oprócz tego w projekcie
uczestniczyli także wolontariusze, najczęściej moi studenci. Kilku z nich pracuje
z nami do tej pory. Jeszcze jedną osobę należy wymienić tu z imienia i nazwiska,
a mianowicie Pana Tomasza Kawalera, który do końca zeszłego roku zajmował się
wyłącznie wykonywaniem fotografii starodruków, tzn.: opraw, kart tytułowych,
frontyspisów, not i znaków proweniencyjnych oraz grafiki. Dokumentowanie fotograficzne starodruków służy bowiem przede wszystkim zabezpieczeniu tego zbioru,
utrwaleniu go na przyszłość, a docelowo udostępnieniu go on-line, choć ta ostatnia
kwestia jest jeszcze dość odległa. Od początku, oprócz osób katalogujących, była
z nami Pani konserwator Marzena Szczerkowska, która czuwała, aby nam ani też
książkom nic złego się nie przytrafiło. Obecność konserwatora wiele nas nauczyła,
ale przede wszystkim P. Marzena uświadamiała nas o zagrożeniach, jakie stanową
grzyby i pleśnie oraz inne jeszcze mikrobiologiczne twory żyjące w starodrukach.
Stąd też dla zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami pracowaliśmy i nadal
pracujemy w maskach i w rękawiczkach oraz innej odzieży ochronnej, po to, by
nie narażać własnego zdrowia w kontaktach z tymi obiektami.
Od początku realizacji projektu towarzyszyły nam odkrycia. Jednym z pierwszych było, dokonane już w przeciągu dwóch pierwszych miesięcy pracy, znalezienie
pontyfikału arcybiskupa Macieja Drzewickiego z 1520 r., który od 1948 r., czyli
od publikacji E. Chwalewika (Exlibrisy polskie XVI i XVII w.), uważany był za
zaginiony. Na wewnętrznej stronie górnej okładziny tego pontyfikału znajduje
się najstarszy polski ekslibris z drukarni Hieronima Wietora, wykonany jeszcze
wówczas, gdy przyszły prymas był biskupem we Włocławku. Kolejny interesujący
wolumin trafił nam się dwa lata później. W nim to z kolei znalazł się najstarszy
świecki ekslibris należący do kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego. Na oprawie
tego druku jest również jego superekslibris, który do tej pory nie był znany. Przed
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podjęciem prac przy inwentaryzacji nie wiedzieliśmy, że te znaki własnościowe
znajdują się w Gnieźnie. Spośród odkryć, które miały miejsce w trakcie prac,
niezwykle istotne były znaleziska, w których wyspecjalizował się Pan Jakub Łukaszewski oraz Pan mgr Radosław Franczak. Pan Jakub Łukaszewski niedawno
opuścił nasz zespół, gdyż otrzymał propozycję pracy w Zbiorach Specjalnych
Biblioteki Uniwersyteckiej, a przyczyniły się do tego m.in. dokonane przez niego
odkrycia i znaleziska. Są to szesnastowieczne kalendarze z krakowskich drukarni
oraz inne rzadkie polonika z tegoż stulecia, wcześniej prawie w ogóle nieznane
lub znane tylko z fragmentów. Zatem te znalezione w oprawach katalogowanych
książek z Gniezna druki i ich fragmenty pochodzące z XVI w. są bardzo cenne
i bardzo rzadkie. Do szczególnych i zupełnie wyjątkowych odkryć należy fragment
Rozprawy kota ze lwem, autorstwa Mikołaja Reja. Jest to znalezisko, które zawdzięczamy właśnie Panu Jakubowi Łukaszewskiemu, który natknął się na nie
w oprawie druku o sygnaturze BS 1909. Do tej pory nikt z filologów nie zdawał sobie
sprawy, że ten utwór M. Reja ukazał się drukiem, mimo że istnieje jego rękopis.
Druk ze wspomnianym utworem M. Reja potraktowany został jako makulatura
introligatorska i posłużył do wypełnienia tej zniszczonej oprawy. Szczęśliwie został jednak znaleziony, wydany drukiem i teraz stanowi jedną z perełek kolekcji
gnieźnieńskiej. Wreszcie odkrycie z sierpnia i września 2015 r., kiedy moi młodsi
koledzy zatrudnieni w projekcie inwentaryzacji Biblioteki Katedralnej odkryli coś
niesamowitego – tzw. skarb archiwalny z katedry, czyli zbiór dokumentów, głównie
papierowych, z XV i początku XVI w. Jest to głównie dokumentacja konsystorza
gnieźnieńskiego, choć niewyłącznie. Są tam listy kierowane do wikariuszy i oficjałów gnieźnieńskich niemal z całego Królestwa Polskiego, m.in. listy królów,
arcybiskupów, biskupów, urzędników świeckich, kleru różnych diecezji, miast
i mieszczan. Znalezisko jest wielkie nie tylko ze względu na swoją wagę i rangę,
ale też ze względu na liczbę odnalezionych dokumentów. Znalezisku z katedry
gnieźnieńskiej, które jest unikalne w skali światowej, poświęciliśmy specjalną
konferencję, która odbyła się w 2016 r. w Instytucie Historii UAM w Poznaniu.
Zostały na niej omówione zarówno wyzwania konserwatorskie związane z tym
zbiorem, jak i treść tego znaleziska, tzn. czego te dokumenty dotyczą (oczywiście
na tyle, na ile mieliśmy wówczas już je rozpoznane).
Inwentaryzacja Biblioteki Katedralnej to nie tylko sama praca polegająca na
katalogowaniu starodruków. Już rok po rozpoczęciu pracy okazało się, że trzeba
się mocniej zaangażować, zrobić coś więcej i w 2014 r., kiedy odbywała się pierwsza tegumentologiczna (oprawoznawcza) konferencja organizowana w Toruniu,
postanowiłem się tam wybrać. Postanowił się tam wybrać również Pan M. Muraszko. Ostatecznie pojechał tam tylko Pan M. Muraszko, gdyż mnie powstrzymał
przykry wypadek i pobyt w szpitalu. Wiem, na konferencji była również Pani
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M. Szczerkowska (ale bez wykładu) oraz Pani Elżbieta Bielska. Był to początek
naszej działalności konferencyjnej. W maju 2015 r. osoby pracujące w projekcie
wzięły udział w konferencji: Memoria scripti. Piśmiennictwo wieków średnich
i epoki nowożytnej. Człowiek i dzieło, w marcu 2016 r. w Krakowie (O miejsce
książki w historii sztuki), w październiku 2016 r. we Wrocławiu (Książka dawna
i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy), w listopadzie 2016 r.,
w Toruniu (II Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza – Introligatorzy i ich
Klienci), w kwietniu 2017 r. w Krakowie (V Seminarium Sztuki i Kultury Dawnej
Cystersów). Dzięki temu w krótkim czasie nasz zespół stał się rozpoznawalny
w Polsce, chyba śmiało mogę też stwierdzić, że również doceniany przez ludzi,
którzy zajmują się historycznymi bibliotekami. Powiedziałbym nawet, że często
jesteśmy oczekiwani z racji tego, że zawsze mamy coś ciekawego do powiedzenia
o tym, co w gnieźnieńskim zbiorze udało się znaleźć nowego.
W zeszłym roku udało się wreszcie sfinalizować umowę między Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu a Archidiecezją Gnieźnieńską. Było to
ważne porozumienie, ponieważ reguluje ono kwestie prawne i formalne związane
z tym, co wokół tego wydarzenia, jakim jest inwentaryzacja Biblioteki Katedralne, się działo i dzieje nadal.
Pod koniec 2014 r. chodziła mi po głowie misja popularyzacji gnieźnieńskiego
księgozbioru, tak aby dotrzeć do kręgu szerokiego odbiorcy w Wielkopolsce, ale
też żeby trafić do gustów miłośników starych książek. Przeprowadziłem, za zgodą
księdza dyrektora, rozmowy z Biblioteką Raczyńskich. Pomysł zmaterializował się
w formie, trwającej przez cztery tygodnie maja 2015 r., wystawy: „Skarby drukarstwa i introligatorstwa z dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie”. Dla potrzeb
wystawy przygotowaliśmy poglądowe tablice. Każda z tablic odnosiła się do zawartości gabloty, łącznie w kilkunastu gablotach pokazaliśmy 50 starodruków. Myślę,
że wystawa była sporym sukcesem. Przez cztery tygodnie przyszło na nią ponad
3000 ludzi. W przedsięwzięciu tym bardzo pomogła mi Pani Agnieszka Baszko
(kierownik działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Raczyńskich), która aktywnie
włączyła się w przygotowanie wystawy po stronie Biblioteki Raczyńskich. Nad
stroną konserwatorską przedsięwzięcia czuwała Pani M. Szczerkowska, miała ona
ogląd na warunki w gablotach i w pomieszczeniu Galerii Atanazego Raczyńskiego,
które jest fantastycznym miejscem do prezentacji zbiorów, gdyż spełnia odpowiednie
normy wilgotności, natężenia światła i bezpieczeństwa. Naszą wystawę otwierała
Pani dyr. Biblioteki Raczyńskich Anna Gruszecka. W noc muzeów (od godziny
18.00 do 22.00), kiedy galeria była otwarta, przyszło zobaczyć tę wystawę ponad
500 osób. Znajdujące się w pobliżu Muzeum Narodowe odwiedziło wówczas 1200
osób. Pokazuje to zainteresowanie, jakim cieszyła się nasza wystawa. Wystawie
towarzyszyły cztery wykłady, których celem było popularyzowanie księgozbioru.
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Pierwszy z wykładów wygłosił ksiądz dyrektor. Trzy następne doktoranci z Instytutu Historii UAM, którzy przy tej wystawie byli również zaangażowani.
Wymierny efekt prac zespołu katalogującego starodruki w projekcie inwentaryzacji Biblioteki Katedralnej to 9500 tysiąca skatalogowanych druków.
Oprócz tworzenia katalogu powstało bardzo wiele publikacji, część z nich została
już opublikowana (ponad dwadzieścia na przestrzeni ostatnich 4 lat), inne są
w druku lub zostały przyjęte do publikacji na rok kolejny.
Rozwój młodej kadry to kolejny realizowany cel projektu. Na bazie omawianych prac w projekcie powstają dwie rozprawy doktorskie: Pana mgr. Radosława
Franczaka, poświęcona inkunabułom z opactwa lubińskiego oraz Pana mgr. Michała Muraszki, poświęcona bibliotece kanonika Tomasza Josickiego. Powstaje
też praca magisterska o księgozbiorze prymasa Wojciecha Baranowskiego, nad
którą pracuje Pan Michał Bartoszak. Zachowany po prymasie Baranowskim
księgozbiór jest bardzo duży, liczy on ponad 100 woluminów. Druków zaś więcej,
ponieważ w niektórych woluminach jest więcej niż jeden druk. Powstają ponadto
dwie prace licencjackie. Jedna poświęcona drukom należącym do dwóch opatów
z Trzemeszna – Wojciecha i Aleksandra Mielińskich (pisze ją Pan Wojciech Graś).
Kolejna dotyczy księgozbioru Wincentego Oczko, lekarza związanego z kapitułą
gnieźnieńską i kapitułą łowicką (pisze ją Pan Krystian Prot).
Oprócz wymienionych wyżej działań wspomnieć trzeba, że dwa lata temu,
na wiosnę, Pani Justyna Mizerka przyniosła nam pewien wolumin, który okazał
się być niezwykle ciekawym połączeniem kilku druków i jednego, ale obszernego
rękopisu. Od Pani kustosz usłyszałem: „Panie Piotrze, mamy tutaj coś takiego,
może byście Państwo to skatalogowali, żeby trafiło na półkę w magazynie”. Okazało
się, że jest to rzecz zupełnie wyjątkowa. Wolumin uważany od przynajmniej 35 lat
za zaginiony. Wzmiankowany w publikacjach jeszcze w latach 60. i na początku
70. Ostatnio jeden z autorów wspomina, że prawdopodobnie trafił na aukcję i nie
wiadomo, co się z nim stało. Okazało się, że jest w Gnieźnie i trafił ostatecznie
do zbiorów Biblioteki Kapitulnej. Jest to Register cechu kowalskiego oraz cechu
mieszanego w Łasku. Jest złożony z dwóch części. Na początku znajduje się
osiem drobnych druków związanych z Grzegorzem Zdziewojskim, którego herb
jest wyciśnięty na oprawie jako superekslibris oraz w środku zdobi wspomniane
druki. Dodać należy, że to druki rzadkie. W takim zestawieniu występują one
tylko i wyłącznie w tym egzemplarzu. Wydane zostały w Krakowie, w latach
1638-1640. Następnych 250 kart tego woluminu to rękopis, zapiski z „życia”
wspomnianego cechu z Łasku. Przez ostatnie półtora roku ze studentami z Sekcji
Koła Naukowego działającego przy Instytucie Historii UAM w Poznaniu czytamy
tę księgę. Każdy ze studentów przygotowuje stosowny fragment. Prace nad tym
rękopisem dobiegają już końca. Zostało zaledwie kilka kart do sczytania. Myślę, że
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we wrześniu br. prace zostaną zakończone. Zamierzamy dokonać jeszcze kolejnego
sczytania księgi. Następnie zrobimy wyprawę do Łodzi, do tamtejszego archiwum,
ponieważ trzeba dokonać identyfikacji osób wymienianych w rękopisie, co będzie
dużym wyzwaniem badawczym. Mam nadzieję, ża całość prac edytorskich uda
się zakończyć na początku przyszłego roku i księga cechowa ukaże się drukiem.
Inne prace, które toczyły się wokół projektu Inwentaryzacji Biblioteki Katedralnej, wynikają z tego, że staram się być „uciążliwym” gościem w Archiwum
Archidiecezjalnym w Gnieźnie i przywoziłem tu swoich studentów. Z mojego punktu
widzenia jest bowiem bardzo ważne, aby młodzi adepci historii mogli pracować
z archiwaliami, a nie tylko je oglądać w gablotach. Praca ze źródłem archiwalnym
jest bowiem w moim przekonaniu jedynym sposobem, aby nauczyć się warsztatu
historyka, aby nauczyć się krytyki źródła historycznego, jest też jedyną drogą, aby
„zarazić” studenta pasją badawczą i poznawczą. Skutek tych działań jest taki: Pani
mgr Katarzyna Okoniewska, która jest absolwentem Wydziału Chemii, postanowiła odbyć studia, które ją fascynują i przygotowuje pracę magisterską poświęconą zbiorowi tłoków i stempli pieczętnych z gnieźnieńskiego archiwum. Z tego, co
wiem, ksiądz dyrektor zaproponował, że gdy praca ta zostanie obroniona, będzie
wydana drukiem. Przy okazji prac porządkowych okazało się, że jest w archiwum
jeszcze coś, co dotąd było uważane za zaginione, mianowicie kolekcja „św. obrazków”, którą w okresie przedwojennym stworzył ks. Leon Formanowicz. Kolekcja
ta w literaturze przedmiotu jest wzmiankowana jako rozproszona w czasie wojny.
Jeden ze studentów, Pan Kacper Awzan przyjeżdżał do Gniezna i badał tę kolekcję.
Wybrał 18 obrazków przedstawiających patronów sanktuariów wielkopolskich
i na tej podstawie powstaje jego praca licencjacka. Drugą z osób jest Pan Adam
Bigosiński, który zajmuje się dokumentami i rachunkami o proweniencji niezwiązanej z Gnieznem, a jak się okazało w trakcie badań, stanowiącymi zachowane
praktycznie w całości archiwum dworskie z Gołuchowa z XVIII w.
Na zakończenie mogę podkreślić, że mimo tego, co już udało się zrobić, przed
zespołem, którym mam przyjemność kierować, jest jeszcze dużo pracy. Biblioteka
Katedralna jest bowiem bardzo duża i kryje jeszcze wiele tajemnic. W momencie,
kiedy ten projekt grantowy się zakończy, mam nadzieję, że zostanie uruchomiony
następny. W listopadzie 2016 r. złożyliśmy kolejny wniosek do MNiSW w ramach
tego samego programu. Tym razem nazywa się on Dziedzictwo Narodowe i mogę
powiedzieć, że w czerwcu zostały ogłoszone wyniki pierwszego etapu konkursowego. Po dwóch recenzjach i opinii zespołu oceniającego przeszliśmy do dalszej
części konkursu. Jest więc spora szansa, że uda nam się zdobyć kolejny grant
i kontynuować prace przez kolejne lata, te, które prowadzimy obecnie.
Piotr Pokora

I etap prac konserwatorskich nad „skarbem z katedry”.
Komunikat z V Sesji Mecenatu Skarbów Słowa
(12.06.2017 r.)
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie przystąpiło w 2017 r. do konserwacji
średniowiecznych dokumentów sądowych Konsystorza Generalnego Gnieźnieńskiego z okresu od XIV do XVI wieku.
Dokumenty te zostały odkryte latem 2015 r. w tzw. magazynie akt brudnych
w katedrze gnieźnieńskiej. Jest to największy tego typu zbiór średniowiecznych
dokumentów w Polsce, a jeśli chodzi o zawartość merytoryczną, unikatowy
w skali światowej.
Ze względu na wartość znaleziska oraz bardzo zły stan zachowania obiektów, należało niezwłocznie przeprowadzić prace konserwatorskie. Stało się
to możliwe dzięki realizowanemu w bieżącym roku projektowi „Konserwacja
archiwaliów sądowych (XIV-XVI w.) z katedry gnieźnieńskiej”. Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało 92 000 zł dotacji, a wkład własny
Archidiecezji Gnieźnieńskiej wyniósł ponad 31 000 zł.
Zgodnie z preliminarzem kosztów i harmonogramem, do konserwacji wytypowano 345 obiektów. Prace rozpoczęły się 9 lutego br. i trwać będą do 10 lis
topada br. Prowadzi je konserwator zabytków, Marzena Szczerkowska. Zakres
prac jest bardzo szeroki, ponieważ dokumenty są bardzo zniszczone.
Ocalały zbiór przetrwał do naszych czasów w stanie znacznej deformacji
i rozproszenia. Karty są zgniecione, przedarte i posiadają wiele ubytków. Papier
jest bardzo osłabiony i kruchy, ma przebarwienia wskazujące na zakażenie mikroorganizmami. Nastąpiła degradacja papieru, objawiająca się osłabieniem jego
struktury; papier „pyli się” i kruszy. Jest to widoczne szczególnie w miejscach
złożenia i zagniecenia kart. Utrwalony kształt zgniecenia, zagięcia, a w niektórych przypadkach zwinięcia dokumentów oraz znaczna degradacja papieru,
uniemożliwiają rozprostowanie dokumentów bez ponownego narażenia ich na
uszkodzenia. Korzystanie z dokumentów w takim stanie może spowodować dalsze pęknięcia i wykruszenia papieru, oderwanie fragmentów od całości, przetarcia zewnętrznej warstwy papieru, a wraz z tym uszkodzenie fragmentów tekstu.
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Zbiór dokumentów podzielono, ze względu na różny stan zachowania, na
cztery kategorie. Poszczególne grupy charakteryzują się następującymi zniszczeniami:
1. Niewielkie ubytki i przedarcia, deformacje i zabrudzenie papieru, osłabienie struktury papieru z powodu zakażenia mikrobiologicznego i innych
czynników zewnętrznych.
2. Większe ubytki, fragmenty oderwane od całości, wykruszenia, przedarcia,
zmarszczenia i zagięcia papieru, większe zabrudzenia, kurz, pył budowlany,
osłabienie struktury papieru z powodu zakażenia mikrobiologicznego i innych
czynników zewnętrznych.
3. Duże ubytki, więcej luźnych fragmentów całości, intensywne uszkodzenia
na obszarze tekstu, przetarcia, wykruszenia, liczne przedarcia, zmarszczenia,
zagięcia, intensywne zabrudzenie pyłem budowlanym, zażółcenie, zacieki, wtarty
brud, znaczne osłabienie struktury papieru z powodu zakażenia mikrobiologicznego i innych czynników zewnętrznych.
4. Bardzo duże ubytki, liczne, luźne fragmenty oderwane od całości, intensywne uszkodzenia na obszarze tekstu, tekst bardzo nieczytelny, przetarcia,
wykruszenia, liczne przedarcia, zmarszczenia, zagięcia, intensywne zabrudzenie
pyłem budowlanym, zażółcenie, zacieki, wtarty brud, bardzo zaawansowane
osłabienie struktury papieru z powodu zakażenia mikrobiologicznego i czynników mechanicznych, utrwalone zagniecenia i zawinięcia poszarpanych brzegów
ubytków, uniemożliwiające rozczytanie dokumentów. Duża destrukcja obiektów.
Ogólnie rzecz ujmując, rodzaj zniszczeń jest podobny, jednak poszczególne
grupy różnicuje intensywność tych zniszczeń, w związku z tym przypisuje się
obiektom różny czas konserwacji.
Kierując się charakterystyką zniszczeń dokumentów, ustalono odpowiedni
harmonogram prac. Zadanie podzielono na cztery etapy:
I etap (47 obiektów z pierwszej kategorii) – 09.02-02.03.2017 r.
II etap (217 obiektów z drugiej kategorii) – 03.03-31.08.2017 r.
III etap (80 obiektów z trzeciej kategorii) – 01.09-03.11.2017 r.
IV etap (1 obiekt z czwartej kategorii) – 04.11.-10.11.2017 r.
Prace konserwatorskie poprzedzono kompleksowymi badaniami technologicznymi czterech wybranych obiektów, reprezentujących poszczególne kategorie zniszczeń. Badania i ich opracowanie przeprowadzili naukowcy z Zakładu
Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska i dr Tomasz Kozielec. Badano papier, kleje
użyte do jego produkcji, a także atramenty. Zastosowano analizę mikroskopową
materiałów, obserwację w świetle VIS, VIS P oraz UV-A, analizę SEM, SEM/
EDX i SEM/BSE, badanie na obecność jonów żelaza w zapiskach atramentowych

Komunikaty

365

paskami PEL. Wyniki badań i ich interpretację zebrano w „Dokumentacji badań
technologicznych czterech dokumentów sądowych Konsystorza Generalnego
Gnieźnieńskiego z lat 1434, 1495, 1499, 1506 ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie”.
Wspomnieć należy, że cały zbiór poddano dezynfekcji w komorze gazowej
tlenkiem etylenu. Do tej pory ukończono pierwszy etap prac konserwatorskich.
Zakonserwowano 47 dokumentów. Konserwacja polegała na mechanicznym
odkurzeniu i oczyszczeniu z brudu wszystkich fragmentów. Do tego zabiegu
użyto rozmaitych materiałów: gumek do czyszczenia w formie proszku, ołówka,
kostki, sztyftu obracanego elektrycznie, także pędzli, skalpeli i odkurzacza.
Po tzw. zabiegach suchych przeprowadzono zabiegi mokre, czyli nawilżanie,
mycie, płukanie, odkwaszanie, wywabianie plam i planirowanie (strukturalne
wzmacnianie klejem). Kolejnym etapem było suszenie i prostowanie, a następnie sklejanie przedarć, doklejanie luźnych fragmentów, uzupełnianie ubytków
i podklejanie osłabionego papieru. Podczas tych prac należało ze szczególną
ostrożnością traktować dokumenty, na których zachowały się pieczęcie bądź
ich pozostałości lub ślady. Przed konserwacją, w jej trakcie i po konserwacji,
wykonano dokumentację fotograficzną. Prowadzono też dokumentację opisową.
Przeprowadzono badania pH i na obecność jonów żelaza paskami PEL każdego
dokumentu. Przerysowano znaki wodne papierów, na których sporządzone
zostały dokumenty. Wszystkie zakonserwowane obiekty oznaczono sygnaturą
i pieczęcią Archiwum Archidiecezjalnego oraz umieszczono każdy z osobna
w ochronnych obwolutach, następnie zbiorczo w wykonanych z bezkwasowego
kartonu teczkach, a te w pudłach z bezkwasowej tektury.
Efekty prac przedstawiono w czerwcu tego roku na V Sesji Mecenatu Skarbów Słowa. Na sesji tej zaprezentowano w specjalnej, klimatyzowanej gablocie,
siedem wybranych dokumentów. Obrazowały one, jak skuteczne okazały się
zabiegi konserwatorskie, jak zaskakująco dobre są efekty prac. Działania te
znacznie ułatwią, a w niektórych przypadkach całkowicie umożliwią dalsze,
naukowe opracowania tych cennych archiwaliów.
Obecnie trwają prace nad konserwacją drugiej partii dokumentów.
Po zrealizowaniu całego projektu opracowana zostanie szczegółowa dokumentacja konserwatorska.
Marzena Szczerkowska
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Fatima – 100 Jahre danach. Geschichte, Botschaft, Relevanz, red.
Manfred Hauke, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2017. 332ss.
Przypadająca w 2017 roku setna rocznica objawień maryjnych w Fatimie
spotęgowała zainteresowanie się nimi. Uroczyste obchody rocznicowe odbyły się
13 maja 2017 roku w Fatimie z udziałem papieża Franciszka. Na całym świecie
organizowane były kongresy i konferencje, które miały przybliżyć przesłanie
i aktualność objawień fatimskich. Pierwszym z nich był 24. Międzynarodowy
Kongres Maryjno-Mariologiczny w Fatimie w dniach 6-11 września 2016 r.
zorganizowany przez Papieską Międzynarodową Akademię Maryjną. Jego tytuł
brzmiał: Wydarzenia w Fatimie 100 lat później. Historia, przesłanie i aktualność.
Prócz obrad plenarnych, były obrady w sekcjach językowych. Prezentowana
publikacja zbiera komplet referatów, które zostały wygłoszone w ramach sekcji języka niemieckiego. Jej tytuł Fatima – 100 lat potem. Historia, przesłanie,
znaczenie pokrywa się w dużej mierze z tematem kongresu. Stanowi ona 24. tom
znanej niemieckiej serii Studia maryjne (Mariologische Studien), którą wydaje
Verlag Friedrich Pustet w Ratyzbonie.
Książka – tak jak głosi jej podtytuł – składa się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy z nich zawiera trzy teksty, które kreślą historyczny kontekst
objawień fatimskich. Sama nazwa miejscowości – wyjaśnia w pierwszym referacie Imre von Gaál – w której miały miejsce objawienia maryjne, kojarzy się
z czwartą córką Mahometa, Fatimą. Imię to nosiła w XII wieku także mauretańska księżna, która poślubiła chrześcijańskiego rycerza i kazała się ochrzcić.
Od niej właśnie bierze nazwę miejscowość Fatima. Miejsce objawień maryjnych
wiąże się zatem z konwertytką z islamu. Dlatego w dalszej części referatu autor
kreśli obraz Maryi w islamie. Koncentruje się na Koranie i tradycji pokoranicznej, aby naświetlić zwłaszcza relacje między Matką Jezusa i Fatimą, ulubioną
córką Mahometa (s. 17-40).
Christa Bisang przedstawia z kolei postać błogosławionej Marii Droste zu
Vischering, która uchodzi za prekursorkę przesłań fatimskich (s. 41-61). Zakonnica ta działała u schyłku XIX wieku w Portugalii, szerzyła kult Serca Jezusa
i Maryi. Jej mistyczne doświadczenia zwróciły uwagę Leona XIII, który w 1899
roku powierzył świat Najświętszemu Sercu Jezusa. Zasadnicze przesłanie,
które otrzymała od Jezusa, pokrywa się z przesłaniem Fatimy: prośba o pokutę
i modlitwę za grzeszników.
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Związek kultu maryjnego z polityką podczas pierwszej wojny światowej
naświetla krótki artykuł Joachima Schmiedla (s. 62-66). Rozpoczyna on od
przypomnienia wydarzenia paralelnego, a mianowicie, że 13 maja 1917 roku
po raz pierwszy obchodzono w Bawarii święto Maryi, Patronki Bawarii. Akurat
tego samego dnia troje dzieci otrzymało w Fatimie pierwsze objawienie maryjne.
W obu przypadkach kontekst polityczny był niekorzystny: wojna, antychrześcijańskie nastawienie, polityka laicyzacyjna, w Rosji rewolucja październikowa.
W tym kontekście należy odczytywać przesłania fatimskie.
Drugi blok zagadnień obejmuje charakterystykę objawień w Fatimie i próbę
ich teologicznego odczytania. Składają się na nie trzy cykle objawień: anielskie
(1915-1916), które przygotowały maryjne (1917), te natomiast wskazały na
poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi i zachęciły do przyjmowania
komunii świętej wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca, co potwierdziło
się w objawieniach w Pontevedra (1925) i Tuy (1929). Andreas Fuchs koncentruje się na Biografii siostry Łucji, która ukazała się w 2013 roku (s. 67-73).
Przedkłada ona najpełniejszą wersję jej świadectw, także z jej dotąd nieopublikowanego dzieła O meu caminho (Moja droga). Są one wyrazem nadzwyczajnego
doświadczenia mistycznego, które posiada profetyczny charakter. W tym sensie
ich przesłanie pozostaje ciągle aktualne.
Anton Ziegenaus zajmuje się początkiem kultu Serca Maryi w pismach
siostry Łucji, który należy do sedna przesłania fatimskiego (s. 74-79). Zauważa,
że podpada fakt, iż w pierwszych przesłuchaniach s. Łucji, które przeprowadzili
z nią miejscowy proboszcz i komisja biskupia, nie ma jeszcze mowy o Niepokalanym Sercu Maryi. Motyw ten pojawia się w jej Wspomnieniach dopiero od
1935, a w historycznej dokumentacji sanktuarium fatimskiego od 1925 roku.
Wynika z tego – wnioskuje niemiecki mariolog – że wydarzenia z Fatimy muszą
być postrzegane w całości, a zatem wespół z trochę późniejszymi objawieniami
w Pontevedra i Tuy. Jego zdaniem zasada ta nie jest wystarczająco respektowana zarówno w dotąd wydanych źródłach, jak i ich opracowaniach. Stąd formułuje roboczą hipotezę, że Łucja mogła we Wspomnieniach dokonać wstecznej
projekcji treści, które zostały objawione dopiero w Pontevedra. Dotyczy to też
prawdy o Niepokalanym Sercu Maryi. Oczywiście, Ziegenaus nie posądza jej
o zmyślanie, ale wątpliwości pozostają.
W kolejnym artykule Florian Kolfhaus podejmuje systematyczną zadumę,
która objawienia Maryi łączy z teologiczną interpretacją wersetu Pieśni nad
Pieśniami: „Sztandarem jego nade mną jest miłość” (Pnp 2,4) (s. 80-89). Ważną rolę odgrywa przy tym typologiczna wykładnia Starego Testamentu, która
dostrzega w Oblubienicy nie tylko symbol Ludu Bożego, ale także Maryi. Autor
dochodzi do finalnego wniosku, że Fatima jest swego rodzaju pieśnią o miłości.
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Jej objawienia są nie tylko wołaniem o pokutę i ekspiację, które jest wyrażone
obrazem piekła, ale także zaproszeniem do wejścia na drogę piękna (via pulchritudinis), która prowadzi w radości i miłości ku chwale nieba.
Obszerny referat Johannesa Stöhra nosi tytuł Maryja i Kościół w świetle
przesłania Fatimy (s. 90-124). Autor przedstawia najpierw drogę uznania przez
Kościół autentyczności objawień fatimskich, a następnie wskazuje na uniwersalne znaczenie i granice objawień prywatnych dla całego Kościoła. Widzi w nich
zarówno uświadomienie światu bez Boga potrzeby zbawienia, jak i apel o pokutę i ekspiację za grzechy. Pocieszenie, które otrzymało troje dzieci od Jezusa,
winno stać się impulsem do odnowy życia w Kościele. Musi on podjąć duchową
walkę, aby z pomocą Maryi oddać się na służbę Bogu. Tak jak Duch Święty jest
duszą Kościoła, tak Maryja jest jego sercem. W rezultacie miłość do Maryi jest
jednocześnie miłością do Kościoła.
Cykl tekstów na temat teologii objawień fatimskich kończy artykuł s. Kas
pry Sannikovej, który koncentruje się na ich istotnym temacie, a mianowicie
pokucie (s. 125-161). Stanowi on próbę zbudowania mostu między objawieniami
z Fatimy i aktualną duchowością chrześcijańską. Autorka posiłkuje się teologią
duchowości Winfrieda Wermtera, założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Krwi
Chrystusa, aby wykazać, że pokutne powierzenie się Bogu za pośrednictwem
Niepokalanego Serca Maryi prowadzi do przyjaźni z Nim. Nasze cierpienia –
łączone z cierpieniami Jezusa – są Bożym darem, „kluczem”, który otwiera
drogę do nieba. Profetyczne treści Fatimy są tym samym ciągle żywotne, a także
zyskują maryjny i eucharystyczny profil.
Trzeci blok tematyczny publikacji, zdecydowanie najbardziej obszerny,
zajmuje się recepcją objawień maryjnych – nie tylko w krajach języka niemieckiego, ale także w Rosji i Polsce. Rudolf Kirchgraber przedkłada recepcję
przesłania Fatimy w życiu i dziele Ludwiga Fischera, pierwszego prezbitera,
który objawienia fatimskie rozpowszechnił w Niemczech (s. 162-172). W tym
celu rozpoczął wydawanie czasopisma „Posłaniec z Fatimy”, które ukazuje się
po dziś dzień. Ponadto opublikował wiele publikacji o Fatimie, zainicjował Dni
Fatimy w Bambergu, utworzył grupy modlitewne, które spotykały się 13. dnia
każdego miesiąca, by łączyć się duchowo z pielgrzymami przybyłymi tego dnia do
Fatimy. W sanktuarium fatimskim jest tablica pamiątkowa, która upamiętnia
jego wkład w popularyzację objawień fatimskich.
Kolejny artykuł, autorstwa Dorothei i Wolfganga Kochów, nosi tytuł Znaczenie Fatimy dla młodej Republiki Federalnej (s. 173-204). Pierwsze lata po
drugiej wojnie światowej były dla Niemiec niezwykle trudne. Nieoczekiwanie
dla wielu podnoszenie się z upadku materialnego, moralnego i duchowego było
w znacznej mierze inspirowane przez prężny kult Pani z Fatimy. Zwłaszcza pre-
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zydent Niemiec, Konrad Adenauer, był Jej wielkim czcicielem. Należał do tzw.
Niebieskiej Armii, której bronią jest modlitwa różańcowa. Zawierzył również
Pani Fatimskiej szczęśliwy powrót do ojczyzny jeńców wojennych ze Związku
Radzieckiego. Za jego rządów miało miejsce uroczyste poświęcenie się Niemiec
Niepokalanemu Sercu Maryi (1954). Autorzy kończą artykuł życzeniem, aby
maryjna wiosna, która pomogła Niemcom odbudować się w latach powojennych,
powtórzyła się dziś w tak mocno zsekularyzowanym świecie, by mógł on przeżyć
odnowę duchową, która powiedzie go do żywej wiary w Trójjedynego Boga.
Artykuł Fatima jako znak wodny urzędu biskupiego traktuje o ratyzbońskim
biskupie dr. Rudolfie Graberze, który kontynuował recepcję przesłania Fatimy
w Niemczech w dobie posoborowej (s. 205-211). Veit Neumann opisuje najpierw
jego związki z Fatimą i duchowością maryjną, a następnie przedstawia środki,
przy pomocy których wcielał on w życie przesłania fatimskie (Instytut Maryjny
w Ratyzbonie, liczne publikacje, kontynuowanie wydawania „Posłańca z Fatimy”). Ponadto jego posługa biskupia, która była skierowana głównie do prostych
ludzi przeżywających „kryzys posoborowy”, była przepełniona motywami maryjnymi. Uczył ich synowskiego zawierzenia Maryi w duchu objawień fatimskich.
Peter Helmut Görg charakteryzuje natomiast przesłanie Fatimy w teologicznym dziele Leo Scheffczyka, które nosi tytuł Obietnica pokoju (s. 212-221).
Zebrane są w nim wszystkie jego wypowiedzi na temat objawień fatimskich.
Maryja występuje w nich jako prorokini. Jej wzywanie ludzi do pokuty – jego
zdaniem – odpowiada biblijnemu obrazowi Boga. Na tle świętości Boga grzech
człowieka jawi się w całej swojej ciemności i nieczystości, bo odrzuca miłość
Boga. Bóg chce uświęcić człowieka. Jednak wejście grzesznika w prąd miłości
Boga dokonuje się przez jego pokutny, bolesny współudział. Maryja dała temu
wyraz w pytaniu: Czy jesteście gotowi na przyjęcie każdego cierpienia i poniesienia każdej ofiary…? Jej orędzie zachęca do kontynuowania pokuty Chrystusa,
którą podjął On z miłości do nas i dla nas.
Do przesłań Fatimy należy także skierowana do papieża i biskupów prośba, aby powierzyli Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. Z tej racji ciekawa jest
informacja o recepcji tej prośby w Rosji (s. 222-245). Erich Maria Fink, niemiecki duszpasterz w Rosji, ocenia, że wątek ten był dotąd zarówno w Kościele
katolickim, jak i prawosławnym, a tym bardziej w mediach prawie nieznany,
a zatem nie może być mowy o jego recepcji. Dopiero w ostatnich dziesiątkach lat
pojawiają się publikacje, wizerunki Pani Fatimskiej, grupy modlitewne, które
rokują nadzieję na przyszłość w tym sensie, że przesłania o pokucie, Maryi jako
Matce wszystkich ludzi oraz duchu bojaźni i adoracji mogą stanowić pomost
łączący Kościoły Wschodu i Zachodu.
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Przesłanie Fatimy uwidacznia się zwłaszcza w życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Ukazuje to obszernie i wnikliwie Manfred Hauke (s. 246-303). Decydującą
rolę miał zamach na Papieża, a zwłaszcza jego data, 13 maja 1981 roku, która
przypomina o pierwszych objawieniach Maryi w Fatimie. Jej wstawiennictwu
przypisał Papież ratunek przed niechybną śmiercią. Dlatego rok później udał
się do Fatimy, żeby podziękować Jej za dar życia. W kolejnych latach był jeszcze
dwukrotnie w Fatimie. Z powyższych względów przesłania Fatimy często występowały w jego papieskim nauczaniu. Uwydatniał zawierzenie się Niepokalanemu
Sercu Maryi, wartość codziennego różańca, sens pokuty i zastępczego cierpienia,
a także przestrzegał przed realnym niebezpieczeństwem piekła.
Kwestie te dominowały również w Wielkiej Nowennie Fatimskiej, która
została podjęta w Polsce w latach 2009-2017 w celu odnowy życia wiary. Każdy jej rok upływał pod starannie dobranym hasłem. Nad jej programem oraz
przebiegiem czuwało Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Zakopanem,
którym opiekują się pallotyni. O tym wszystkim można dowiedzieć się z artykułu
Ireneusza Kamińskiego (s. 304-308).
Rudolf Atzert, długoletni duszpasterz w Fatimie, opisuje natomiast krótko,
na czym polega jego duszpasterska posługa wobec pielgrzymów języka niemieckiego przybywających aktualnie do tego sanktuarium (s. 309-313).
Ostatni referat, zatytułowany Przesłanie Fatimy i apostolat medialny na
przykładzie K-TV, koncentruje się na formacyjnej funkcji telewizji. Thomas
Maria Rimmel przywołuje prywatny kanał (K-TV), w którym objawienia fatimskie są obszernie komentowane (s. 314-329). Dzięki temu mogą one kształtować
ludzkie serca i przyczyniać się do budowania cywilizacji miłości.
Prezentowana praca zbiorowa stanowi w całości rzeczową i pogłębioną
refleksję nad objawieniami fatimskimi. Spogląda na nie z perspektywy współczesnej, a zatem sto lat później. Jej istotną wartością merytoryczną jest szerokie
spektrum poruszanych tematów. Interesujące, ponieważ dotąd mało znane wątki
wnoszą trzy pierwsze artykuły, które starają się naświetlić historyczny kontekst
objawień fatimskich od strony społeczno-politycznej, teologicznej i duchowej.
Z innego względu ciekawe są teksty drugiego bloku tematycznego, które koncentrują się na teologicznych motywach przesłań Fatimy. Autorzy próbują je
zgłębić przez zestawienie ich z typologicznymi wypowiedziami o Maryi w Pieśni
nad pieśniami i duchowością Winfrieda Wermtera, założyciela Zgromadzenia
Misjonarzy Krwi Chrystusa. Wiele nurtujących pytań o początki świadectw
s. Łucji o Sercu Maryi, choć bez dania na nie odpowiedzi, stawia artykuł Antona
Ziegenausa. Johannes Stöhr apeluje natomiast słusznie o postrzeganie Maryi
nie tylko jako przedmiotu naszej wiary, ale również tajemnicy, która współokreśla od wewnątrz postać naszej wiary, miłości i apostolskiego zaangażowania.
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Równie cenny jest trzeci blok publikacji poświęcony recepcji objawień maryjnych
z Fatimy. Okazuje się, że jej apogeum przypadło w Niemczech w pierwszych
latach po drugiej wojnie światowej, natomiast w dobie posoborowej zaczęło
słabnąć. Coś odwrotnego można powiedzieć o Polsce. Dzięki powiązaniu pontyfikatu Jana Pawła II, papieża-Polaka, z Fatimą objawienia maryjne stały się
nam szczególnie bliskie. W ostatnich latach przybliżyła je nam jeszcze bardziej
Wielka Nowenna Fatimska.
Prócz wskazanych walorów treściowych, lektura publikacji budzi uzasadnione wątpliwości i pytania. Chodzi zwłaszcza o dobór tematów wystąpień. Jest
rzeczą oczywistą, że prelegenci niemieckojęzyczni skoncentrowali się na recepcji
objawień fatimskich w Niemczech. Istnieją jednak nadal otwarte kwestie teologiczne, które można było, a nawet należało uwzględnić, bo dotyczą też Kościoła
w Niemczech, np. wielość interpretacji objawień fatimskich, przesłanie III tajemnicy fatimskiej, Fatima w życiu i przepowiadaniu Benedykta XVI, papieża
z Bawarii. W ramach recepcji objawień maryjnych ciekawe i pożyteczne byłoby
ukazanie, jak funkcjonują one w przestrzeni pobożności ludowej w Niemczech,
a więc we wspólnotach parafialnych, grupach odnowy, kaznodziejstwie, a nawet
literaturze pięknej. Jest to istotny wątek, ponieważ objawienia maryjne wyrastają z religijności ludowej, są przez nią niesione i na nią oddziałują, kreując
teologiczny wizerunek Maryi.
Podniesione wątpliwości są nie tyle zarzutami, uwagami krytycznymi, ile
raczej kwestiami dyskusyjnymi. Nie umniejszają one w sposób istotny walorów
treściowych omawianej publikacji. Wszystkie zawarte w niej artykuły sprawiają
wrażenie solidnych i udokumentowanych studiów. W tym sensie są one wielce
pożyteczne. Posiadają nie tylko wartość teologiczną, ale także kerygmatyczną
i pastoralną. Dodatkowym ich atutem jest komunikatywny język, podana baza
źródłowa, nowatorskie ujęcia. Ich lektura w jubileuszowym roku objawień
maryjnych w Fatimie może stać się dla jednych (wierzących i duszpasterzy)
pomocą w pogłębionym ich odczytywaniu, a dla drugich (teologów – szczególnie
mariologów) zachętą do kontynuowania badań nad ich przesłaniem.
O. Adam Wojtczak OMI
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