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P
ismo Święte fascynuje, pociąga, a jednocześnie zmusza do
zastanawiania się nad nim. Nasze czasy nie różnią się pod tym
względem od przeszłości. Pragnienie czerpania z Bożego Obja-

wienia napotyka na dwie przeciwstawne tendencje: z jednej strony
– wybujały indywidualizm, a z drugiej głód mistrzów. Aby się nie
pogubić potrzebny jest, szczególnie na początku drogi, ktoś, kto ją
wskaże, zwróci uwagę na niebezpieczeństwa, pokaże, w jaki sposób
warto odczytywać święty tekst mimo napotykanych trudności. Etiop
z Dziejów Apostolskich (Dz 8, 25–40) czyta, ale nie rozumie. Potrze-
buje wyjaśnienia. Czyż dziś nie doskwiera nam brak ludzi, którzy
potrafią przybliżyć przesłanie słowa Bożego?

A jednak oni są obok nas! To ci, którzy przed nami uwierzyli
Chrystusowi. Wśród nich wyjątkowe miejsce zajmują Ojcowie Ko-
ścioła, czyli wybitni chrześcijanie pierwszych wieków. Fascynacja Bo-
giem nie pozwalała im milczeć i dlatego dzielili się wiarą – każdy tak,
jak potrafił: za pomocą poezji, homilii, czy traktatów filozoficznych.
Jednak niezależnie od formy, czytelnika uderza ich zakorzenienie w Pi-
śmie – jego znajomość, życie jego duchem.

W tym numerze Teofila chcemy przybliżyć czytelnikom postacie
Ojców, którzy stali się dla nas przewodnikami i pokazali, w jaki sposób
można patrzeć na Pismo. Pod ich okiem stawialiśmy pierwsze kroki.
Jesteśmy im wdzięczni, bo nie są dla nas tylko nauczycielami, ale
i Mistrzami. . .
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Rozmowy
Teofila

Henryk Pietras SJ

Ojców Kościoła da się lubić

Kim są Ojcowie Kościoła? Czy da się to określić w jednym lub dwóch
słowach?

Trudno, bo definicje mają zawsze to do siebie, że zaciemniają
obraz, bo mówią jasno, a życie nie jest jasne. Za Ojców Kościoła
zwykło się uważać ludzi świętych, mądrych i ortodoksyjnych, którzy
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa działali, tworzyli, pisali i wpły-
nęli na to, jak my wszyscy, czyli ich potomkowie w wierze, wierzymy
i wyobrażamy sobie to, w co wierzymy. I taki opis chronologicznie
zamykający czas do piątego, szóstego, siódmego wieku, to już zależy
od upodobań poszczególnych patrologów, nazywa się okresem Ojców
Kościoła.

Trudność leży w tym, żeby stwierdzić, że Ojcowie to byli ci, którzy
byli ortodoksyjni, bo nie bardzo wiadomo, co to znaczy. To bowiem,
co było ortodoksyjne w drugim, trzecim, czwartym wieku, w czasach,
kiedy ortodoksji poszukiwano, niekoniecznie okazało się ortodoksyjne
w następnych wiekach. Dlatego wprowadzono rozróżnienie na Ojców
Kościoła i Pisarzy Starochrześcijańskich. Pisarze Starochrześcijań-
scy to byli ci, którzy tworzyli, pisali, wpłynęli na naukę Kościoła,
ale z racji poglądów bywali potępiani przez synody, jak np. Ory-
genes. Ale pozbawienie Orygenesa tytułu Ojca Kościoła jest osobli-
wością. . . Prawdę powiedziawszy, z punktu widzenia nauki Kościoła,
która ustaliła się wieki później, to żaden Ojciec Kościoła nie był orto-

Mądrość Ojców Kościoła 



Page (PS/TeX): 8 / 8,   COMPOSITE

Rozmowy Teofila

doksyjny. Dlatego ja osobiście za Ojców Kościoła traktuję wszystkich
tych naszych starożytnych przodków w wierze, który przyczynili się
do rozwoju wiary, bez względu na to, jak przy okazji błądzili.

Czy to błądzenie jest środkiem do odkrywania, do coraz głębszego
wchodzenia w prawdę?

Oczywiście! To jest tak, jak z wytyczaniem szlaku na szczyt ja-
kiejś góry. Żeby służby parku narodowego wytyczyły szlak dla tury-
stów wiodący na górę, to muszą zbadać wszystkie ślepe uliczki przy
okazji, żeby zobaczyć, że tędy się nie da, tylko trzeba inną drogą. Bez
tego błądzenia nie byłoby szlaku. Nie ma takiej możliwości, ponie-
waż Duch Święty daje łaskę wiary, ale Duch Święty swoje, a człowiek
wyobraża sobie swoje, dlatego też przedeptanie ścieżek, które prowa-
dzą do nikąd, było konieczne, żeby znaleźć ścieżkę, która prowadzi do
szczytu.

Ale czy nie wkrada się pewne niebezpieczeństwo, że, idąc tropem
Ojca, wszystkich naszych poprzedników w wierze będziemy uważać
za Ojców Kościoła? Ten termin implikuje, że są to ci, którzy uczyli
nas wiary i ci, którzy prowadzili do dalszego udoskonalania doktryny
chrześcijańskiej. Jeżeli ten termin rozszerzymy na wszystkich, także
na tych, którzy wprowadzali zamęt, to czy nie pogubimy czegoś?

Myślę, że nie pogubimy. Raczej uzmysłowimy sobie, że docieranie
do prawdy jest obciążone różnymi błędami. Trzeba być gotowym na
to, że w studiach teologicznych także się błądzi, że trzeba czasem wra-
cać. Myślę, że to jest bardzo istotne. . . Jeśli się będzie wymagało od
teologa, żeby tylko i wyłącznie podążał za innymi, to niczego nowego
nie odkryjemy, nie pogłębi się nasza znajomość Objawienia, Pana
Boga, tylko pójdziemy za tym, co już inni odkryli. Nie o to chodzi,
bo Bóg objawia się cały czas jako Osoba, natomiast pojmowanie tej
Osoby jest zmienne z człowieka w człowieka, z epoki w epokę. Dobrze
jest uczyć się nie tylko na ludzkich osiągnięciach, ale i na cudzych błę-
dach, dlatego, że każdy z nas będzie te błędy popełniał i lepiej, żeby
miał świadomość, że nie jest pierwszym, który się pomylił. Po prostu
tak jest, że w drodze do jakiegoś celu istnieją ścieżki, które prowadzą
prosto, i takie, które zwodzą, które prowadzą krzywo i trzeba nauczyć
się je rozróżniać, ale nauczyć się tego nie da się bez wejścia na nie.

 Teofil 1(25)2007



Page (PS/TeX): 9 / 9,   COMPOSITE

Henryk Pietras SJ

Jednak ogranicza Ojciec pojawianie się Ojców Kościoła oraz przypi-
sywanie tego tytułu teologom i myślicielom chrześcijańskim do pew-
nego okresu, czyli wyznacza pewną granicę, po której o Ojcach Ko-
ścioła trudno mówić?

Bo taki jest obyczaj ogólnokościelny czy ogólnoświatowy. Bywały
takie szkoły, które mówiły, że należy mówić o Ojcach Kościoła na Za-
chodzie do św. Izydora z Sewilli (+636), a naWschodzie do Jana z Da-
maszku (+749). Ale to jest umowa społeczna. Ojciec de Lubac po-
stulował, żeby całe pierwsze tysiąclecie zaliczyć jako ten okres. Jean–
Paul Migne, gdy kompletował Patrologiae Latinae Cursus Completus
czy Patrologiae Graecae Cursus Completus, poszedł aż w XIV wiek.
Niektórzy proponują, żeby objąć kategorią Ojców Kościoła wszyst-
kich, którzy pisali do wynalazku druku. Cokolwiek się nie wymyśli,
będzie to zawsze arbitralne. Moja arbitralna i dyskusyjna, oczywi-
ście, hipoteza jest taka, że zajmuję się Ojcami Kościoła do V wieku,
a wszystko po V wieku to są już dla mnie nowinki. Ale jest to arbi-
tralne i zdaję sobie z tego sprawę, każdy może mieć inne zdanie na
ten temat. Ale nie ma takiego mądrego, który by udowodnił, że ma
być jakoś tam.

W tym okresie teologię czy teologów charakteryzuje się przez to, na
ile zajmowali się Pismem Świętym. Czy może to być jedna z tych
charakterystycznych cech ułatwiających nam zdefiniowanie, kto jest
Ojcem Kościoła? Że musi to być myśliciel, który bardzo umiłował
Pismo Święte, który poświęcił temu wiele czasu. . .

Cała teologia chrześcijańska będzie miała jako punkt wyjścia Pi-
smo Święte. Samo podejście do Pisma Świętego niczego nie uwarun-
kuje. . . Jakąś normą jest to, co napisał Wincenty z Lerynu w czwar-
tym wieku w Commonitorium, kiedy pisze, że to jest nauką katolicką,
co wszyscy, zawsze i wszędzie uznawali. Ale prawdę powiedziawszy,
jak powiedział Antoni Orbe, jeden z największych patrologów XX
stulecia, gdyby odnieść się do tego opisu i naprawdę zredukować całą
naukę Ojców do tego, co naprawdę wszyscy, wszędzie i zawsze uzna-
wali, to byłaby tylko prawda, że Ojciec jest Bogiem. Bo to wszyscy
uznawali, bez względu na herezje, poglądy, nurty, kierunki, mody.

Mądrość Ojców Kościoła 
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Ojciec powiedział, że w starożytności nie ma czegoś takiego jak Ma-
gisterium Kościoła. A Sobory powszechne? Czy są punktem odniesie-
nia?

To są potężne filary, ale one się zajmowały bardzo wycinkową rze-
czywistością. Czym się zajął tak zwany Sobór Nicejski? Wyznaniem
wiary. A cała interpretacja tego wyznania wiary z tym Soborem nie
ma wiele wspólnego, to sprawa późniejsza. Czym się zajął Sobór Kon-
stantynopolitański I? Pochwalił tamto wyznanie i sformułował parę
kanonów. Też wielki punkt odniesienia to nie jest. Sobory chrystolo-
giczne: Efeski i Chalcedoński, próbowały opisać jakoś osobę Jezusa
Chrystusa i to im się udało; raczej trzeba brać pod uwagę, obok So-
borów Powszechnych, całe życie synodalne Kościoła, i recepcję tych
synodów – jak to powoli narastało – oraz Pismo, na którym się opie-
rano; to wszystko jest nauką Kościoła, ale ta nauka Kościoła ma różne
oblicza.

W takim razie, do czego odnosili się Ojcowie Kościoła? Czy ich po-
szukiwania były kierowane pewną intuicją, sensus fidei? Co było dla
nich punktem odniesienia, z czym weryfikowali swoje pomysły, po-
glądy?

Z wiarą! I wiarą się zajmowali, wiarą w Boga, wiarą, która jest
darem Ducha Świętego, ale której przekazywanie jest uwarunkowane
kulturowo. I interpretowali tę wiarę mniej lub bardziej uzależnieni od
sposobu wyrażania. Stąd mamy prawdy wiary czy dzieła, które pró-
bują nam przybliżyć na przykład wiarę trynitarną – z tym, że jedne
są bardziej zależne od filozofii platońskiej, inne są bardziej zależne
od filozofii stoickiej, jeszcze inne starają się być zależne tylko od Pis-
ma Świętego. I to są różne sposoby przekazywania, natomiast życie
wymuszało ciągle poszukiwanie nowych sformułowań kierowanych do
nowych pokoleń ludzi. Stąd właśnie mamy starożytne pisma Ojców.
We wszystkich większych miastach stenografowano kazania biskupów
i podawano dalej. Jeżeli kazania były mało twórcze, to na którymś
etapie przestawano je kopiować, a te kopie, które były, rozpadły się
i koniec – nie ma śladu. Przepisywano te najbardziej nośne i tym
się Kościół rzeczywiście karmił; nie bez powodu zachowały się pra-
wie wszystkie kazania Chryzostoma, bo były genialne – chciało się
je ludziom przepisywać z pokolenia na pokolenie, aż do wynalezienia
druku. A mimo to, że w Rzymie także stenografowano kazania bisku-

 Teofil 1(25)2007
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pów, to pierwszy jako taki zborny zbiór kazań pochodzi z V wieku.
Są to kazania Leona Wielkiego. Wszystkie homilie jego poprzedników
musiały być albo nudne, albo kiepskie, w każdym razie nie przepisy-
wano ich, nie kopiowano i przepadły. To, co do nas dotarło, przeszło
okrutną weryfikację – musiały okazać się przydatne, by ludziom się
chciało pracowicie kopiować i inwestować w pergamin.

A jaką rolę w tym procesie odegrała filozofia? Od kiedy zaczęli się
zajmować opracowywaniem wiary ludzie wykształceni filozoficznie?
Czy to spowodowało jej szybszy rozwój i zwiększyło dynamizm re-
fleksji nad wiarą?

Od początku tak było. Kiedy filozofowie przyjmowali chrześcijań-
stwo, to zaczęli do wyrażania swej wiary używać języka filozoficznego.
I tak językiem filozoficznym posługuje się Justyn Męczennik, zależny
od Platona; Tertulian, zależny od stoicyzmu; Klemens Aleksandryjski
wykształcony w wielu filozofiach jednocześnie, w zależności od tego
co mu pasuje, opiera się na Platonie lub Stoi, bardzo synkretyzując
myślenie; Orygenes jest pod wpływem medioplatonizmu; Atenagoras
z Aten, jako jeden z nielicznych, jest pod wpływem arystotelizmu;
Grzegorz z Nyssy pod wpływem platonizmu, ale także arystotelizmu;
a niektórzy neoplatonicy czystej wody, jak na przykład Mariusz Wik-
torynus, czysto filozoficznie wykładali swoją wiarę. I wkład tych fi-
lozofii w rozwój pojęć teologicznych jest ogromny, ale jednocześnie
niesie ze sobą całe ryzyko stłamszenia Objawienia w filozofię.

A czy Ojciec widzi jakąś inną alternatywę w tamtych czasach dla
pisarzy, myślicieli chrześcijańskich niż filozofia z kręgu grecko–rzym-
skiego?

Ale nie ma się czym zajmować! Nie będę się tym zajmował, co by
było, gdyby było inaczej. Było jak było.

To jest jeden z problemów inkulturacji – chrześcijaństwo zostało bar-
dzo ograniczone przez narzędzia, którymi się posługiwali pisarze chrze-
ścijańscy.

Jasne! To jednocześnie były i ograniczenia, i siła napędowa. Po
prostu była taka siła napędowa. Gdyby była inna, to by były inne
ograniczenia. Studiowanie patrologii jest po to, aby móc rozróżnić,

Mądrość Ojców Kościoła 



Page (PS/TeX): 12 / 12,   COMPOSITE

Rozmowy Teofila

co jest nauką apostolską, przekazywaną, a co jest językiem i światem
pojęć używanym dla jej opisania. I to jest absolutnie konieczne, aby
w działalności misyjnej Kościoła nie głosić platonizmu czy arystote-
lizmu, tylko Słowo Boże. Ale trzeba się przekopać, cofnąć i zobaczyć,
co jest formą, a co treścią, a następnie poszukać takiego sposobu wy-
rażania tej samej treści, jaki jest odpowiedni dla takiej mentalności
i takiej kultury, w jakiej my żyjemy, w jakiej żyją ci, do których się
zwracamy.

To jest zadanie tylko dla fachowców czy dla każdego chrześcijanina?
Czy każdy może sobie z tym poradzić?

Jest to zadanie dla wszystkich, tylko to wymaga przygotowa-
nia. . .Wszyscy są powołani do przepowiadania słowa, wszyscy mamy
namaszczenie prorockie, kapłańskie i królewskie, z tym, że wiele osób
tego unika. Bardzo wiele schizm powstało w Kościele z powodu nie-
douczenia, dlatego że uczepiono się jakiejś tam formy, sposobu mó-
wienia, sposobu przedstawiania do takiego stopnia, że treść zaczęła
zanikać. Ale tutaj jest bardzo ważne, że trzeba sobie uświadamiać,
że właśnie Bóg objawia się jako osoba, a nie jako tekst gotowy do
powielenia.

Idąc tropem Wittgensteina, który mówił, że myślimy za pomocą ję-
zyka: skoro Ojcowie Kościoła stworzyli, w dużej mierze, język naszego
mówienia o Panu Bogu, to czy możemy powiedzieć, że myślimy tymi
kategoriami, które oni stworzyli, i nawet nieświadomie, nie zdając so-
bie z tego sprawy, jesteśmy ich olbrzymimi dłużnikami?

Właśnie na ogół tego sobie nie uświadamiamy. Wydaje się nam,
że mówimy o Panu Bogu, a tak naprawdę posługujemy się sloga-
nami, które są nawet czcigodne i miały bardzo ważną rolę do ode-
grania na wielu etapach, ale to niewiele zmienia. Chodzi o prze-
powiadanie Chrystusa, a nie przepowiadanie formułek. Przykładem
może być, rozpowszechnione ze wszech miar, przekonanie, że ist-
nieje dogmat o transsubstancjacji. Nie ma żadnego dogmatu o trans-
substancjacji, jest dogmat o Eucharystii, którą Sobór określił jako
wielką tajemnicę nazywaną przez Kościół transsubstancjacją. W po-
ważnych definicjach dogmatycznych zawsze istniało wyczulenie, żeby
nie przedobrzyć i zazwyczaj jest napisane dobrze. Tylko w wykładzie
katechetyczno–homiletycznym nagle robi się dogmat z tego, co nim
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nie jest. Wydaje się, że jest objawione przez Boga, że istnieje – na
przykład – jedna substancja Boża w Trzech Osobach. Tego nie ma!
Jest dogmat, że istnieje Ojciec, Syn i Duch Święty. A że to ktoś naz-
wał za pomocą pojęć z filozofii substancją, osobami, to jest to już
kwestia filozofii, a nie Objawienia. Te pojęcia filozoficzne są nośne,
pożyteczne, pedagogicznie istotne, ale potrafią także zaciemniać.

Czy w dzisiejszym świecie ten język jest nadal aktualny? Czy wystar-
czy człowiekowi współczesnemu? Czy może jest przed nami wyzwanie
do stworzenia nowego języka?

Zawsze było takie wyzwanie i jeżeli Kościół nie będzie go podej-
mował, to stanie się skansenem. To jest bardzo ładnie napisane przez
księdza Barona w jego pracy habilitacyjnej Neoplatońska idea Boga
i ewangelizacja. Pokazuje on, do jakiego stopnia neoplatonizm i jego
świat pojęć pomagał w głoszeniu Ewangelii oraz ewangelizacji, i jak
teraz przeszkadza. Teraz normalni ludzie o neoplatonizmie nie mają
pojęcia. I nie mają zamiaru mieć! Częstowanie ich terminami opar-
tymi na neoplatonizmie w żaden sposób nie pomoże im w zrozumieniu
Objawienia, mimo szlachetnej przeszłości tychże pojęć.

Czyli trzeba zastosować zasadę: ocalić treść szukając nowych środ-
ków przekazu?

Koniecznie! Środków właściwych dla danej kultury.

A ta treść jest w Piśmie Świętym?

Ta treść to jest łaska wiary, dar Ducha Świętego. To jest podob-
nie jak z poezją: jest napisana w konkretnym czasie, języku. Tak
samo Objawienie jest schowane w Piśmie Świętym, w języku kultury
semickiej, czy palestyńskiej, ludzi pierwszego wieku, dla których na
dodatek język grecki – język Nowego Testamentu – był językiem ob-
cym (z wyjątkiem Pawła i Łukasza, mówiąc dla porządku). To są nie
mniejsze ograniczenia. A nawet większe z powodu większego dystansu
czasu.

Mądrość Ojców Kościoła 
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Ale Kościół zaleca czytać każdemu wierzącemu Pismo Święte, aby
się karmił?

I dobrze! Ale ten sam Kościół zabrania wydawania Pisma Świę-
tego bez komentarza. Ponieważ zrozumienie tekstów Pisma – tak sta-
rych – nie jest rzeczą prostą. I łatwo wziąć wtedy pewien mit, który
jest środkiem wyrazu wiary piszącego, za Objawienie. Mit nie jest
Objawieniem, ale zawiera w sobie Objawienie.

Czyli przy zrozumieniu Pisma Świętego jest taka sama trudność, jak
przy zrozumieniu myśli Ojców Kościoła?

Dokładnie! Chociaż z Pismem jest trudniej, bo mamy do czynie-
nia z jeszcze większą różnicą cywilizacyjną.

Zajmując się interpretacją Pisma Świętego, której dokonali Ojcowie,
próbujemy tłumaczyć niezrozumiałe przez mniej niezrozumiałe?

Do tego się to często sprowadza. Ale lepiej mniej niezrozumiałe
niż zupełnie niezrozumiałe. A to już jest jakiś postęp. Gorzej, gdy
niezrozumiałe tłumaczymy przez zupełnie niejasne.

Czy istnieje coś takiego, jak patrystyczna szkoła interpretacji Pisma
Świętego? Czy lepiej mówić o poszczególnych szkołach?

Jednej nie ma. Banalną jest rzeczą stwierdzić, że Kościół od po-
czątku był mozaiką. Judeochrześcijanie interpretowali Pismo Święte
tak, jak inni Żydzi, dokładając do swojego rozumienia Pisma Świę-
tego wiarę w to, że Jezus spełniał proroctwa mesjańskie; dostrzegali
ich więcej niż ci, którzy Chrystusa nie zaakceptowali. Ale była to róż-
nica ilościowa, a nie jakościowa. Kiedy chrześcijanami zostali filozo-
fowie i filologowie greccy, to zaaplikowali do Pisma Świętego metodę,
którą stosowano do dzieł Homera, czyli metodę alegoryczną.

Na czym ona polegała?

Na założeniu, że Homer pod błahymi opowieściami o bogach i he-
rosach ukrył głębszą myśl, którą czytelnik powinien odnaleźć. Zaapli-
kowana do Pisma Świętego prowadzi do szukania głębszego sensu,
który jest w nim zawarty. I przejęcie tej metody zrodziło całą po-
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tężną egzegetyczną szkołę aleksandryjską. Filon z Aleksandrii, Żyd,
pierwszy zastosował tę metodę do Biblii, za nim poszli chrześcija-
nie. W czwartym wieku ludziom się odwidziało i w Antiochii zaczęła
przeważać moda na egzegezę dosłowną. Uznano, że bezcelowe jest
szukanie ukrytego sensu, bo stwierdzono, że go nie ma i że tekst tak,
jak stoi, jest Pismem Świętym, nie ma niczego ukrytego. I zaczęła się
rozpowszechniać metoda dosłownego czytania Pisma Świętego. To
zresztą wpędziło Kościół w kłopoty, ponieważ, kiedy zaczęto dosłow-
nie interpretować jako słowo Boże najdrobniejsze wskazania ksiąg
kapłańskich dotyczące prawa, porządku świątynnego, rytuału, to za-
częli chrześcijanie zachowywać szabat, chodzić, oprócz niedzielnego
uczęszczania do kościoła, w sobotę do synagogi i problem pod koniec
IV wieku zrobił się bardzo duży. A powodem była obiekcja wobec
duchowego interpretowania Pisma Świętego i przeważyła moda.

A jak to wygląda dzisiaj? Co pozostało z tego sposobu czytania Pi-
sma Świętego? Co przejęliśmy? Co uznaliśmy za prawidłowe? Czy
można dziś, bez narażania się na śmieszność i obskurantyzm intelek-
tualny, nadal uprawiać interpretację alegoryczną?

Autorzy komentarzy egzegetycznych czy komentarzy alegorycz-
nych, jakie pisał na przykład Orygenes, doskonale się przed tym bro-
nili bardzo poważnym studium filologicznym. Pierwszym etapem jest
zrozumienie tego, co jest napisane. Do tego potrzebna jest cała filo-
logia, historia, itd. Dopiero dobre zrozumienie tego, co jest napisane,
prowadzi do odczytania głębszego sensu. I tego typu poszukiwanie
głębszego sensu ciągle pozostaje ważne i absolutnie nie wydaje mi się,
żeby to groziło popadnięciem w fundamentalizm czy obskurantyzm.
Zresztą chrześcijaństwo jest bardzo poważnie zaszczepione przeciwko
fundamentalizmowi i obskurantyzmowi, bo chrześcijaństwo, wbrew
temu, co mówi wielu teologów, nie jest religią księgi.

Jest religią Słowa Objawionego.

Wcielonego! Słowo stało się człowiekiem. Nikt się za bardzo nie
przejął tym, co napisał Jan Paweł II, że człowiek jest drogą Kościoła,
a nie, że Kościół jest drogą człowieka. W zdecydowanej większości,
w praktyce homiletycznej czy kaznodziejsko–katechetycznej, księża
uczą, że to Kościół jest drogą człowieka, że człowiek ma iść drogą
Kościoła. Jan Paweł II kategorycznie zwraca uwagę, że jest wręcz od-
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wrotnie: to człowiek jest drogą Kościoła. I człowiek jest kryterium
interpretacji Pisma Świętego. A nie odwrotnie. To Słowo stało się
człowiekiem. Tekst jest zapisem świadomości religijnej człowieka, jak
rozumiał on Boga działającego.

Ale czy Ojciec nie wzywa do całkowitego indywidualizmu w czytaniu
Pisma Świętego?

Nie. Interpretacja może być tylko eklezjalna, to znaczy, że Kościół
przechowuje Pismo Święte i interpretacja w Kościele polega na tym,
że trzeba się kierować tym, jak ta interpretacja dokonywała się przez
wieki, ze stałą asystencją Ducha Świętego. Bóg bowiem wydaje się
być stały w swych poglądach, co nie znaczy, że uparty przy sformu-
łowaniach. Nie można więc interpretować Pisma tylko po swojemu,
bez odniesienia do Tradycji Kościoła, ale też nie można doprowadzić
do tego, by interpretacja Pisma Świętego była niczym innym jak re-
alizowaniem wytycznych Papieskiej Komisji Biblijnej. Tego typu do-
kumenty, które określają pewne wskazówki, opisują stan na dziś, są
bardzo ważne i potrzebne, natomiast nie są to teksty prorocze, które
mają określić, jak mamy Pismo Święte interpretować na przyszłość.
Bynajmniej! Kryterium interpretacji Pisma jest człowiek. Człowie-
kiem, którego przede wszystkim mam na myśli, jest Jezus Chrystus.
Człowiek taki, jaki być powinien, człowiek – jedyny Syn Boga – któ-
rego działanie i postawa nie była uwarunkowana grzechem. Postawa
wszystkich pozostałych ludzi jest, w mniejszym lub większym stop-
niu, uwarunkowana słabością. Nie ma co popadać, moim zdaniem,
w pesymizm św. Augustyna, że człowiek sam z siebie jest zdolny
tylko do kłamstwa i grzechu – myślę, że aż tak źle nie jest, ale nie-
wątpliwie człowiek jest osłabiony i bywa w błędzie. Dlatego też, żeby
nie popaść w indywidualizm, który powoduje, że każdy do siebie sa-
mego przykłada Pismo Święte, to zasadniczym punktem odniesienia
jest ten człowiek, którym stał się Jezus Chrystus, doskonale złączony
z Bogiem.

Wydaje się, że jednym z elementów, które dziedziczymy dzisiaj po
Ojcach Kościoła, jest sposób czytania Pisma Świętego zwany lectio
divina. Wiele osób, nie tylko ze środowisk zakonnych czy mniszych,
próbuje czytać Pismo Święte według wskazań Ojców Kościoła. Czy
ich sposób czytania Pisma Świętego jest nadal aktualny czy też na-
leży go jakoś uzupełniać?
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Taki sposób czytania ma braki osoby, która czyta, po prostu. Jeśli
szuka ona tego, co w Piśmie jest dla mnie na dzisiaj, to jest to twór-
cze. Jeśli podchodzi do Pisma Świętego jak do kroniki albo do tego, co
Bóg opowiada o innych, to nie jest to twórcze, bo Pismo Święte nie zo-
stało nam przekazane dla prostowania innych, tylko dlatego, że jest to
przebogaty zbiór postaw, jakie z wiary wypływają i dlatego możemy
z nich coś zaczerpnąć dla siebie. Nie chcemy naśladować wszystkich
bohaterów biblijnych, to jest niemożliwe. Nie można być jednocześnie
Saulem, Dawidem i prorokiem Natanem. I jeszcze Batszebą na doda-
tek. I nie o to chodzi. Chodzi o to, aby z czytania tego czy innego
miejsca w Piśmie Świętym wynikało, co w nim jest dla mnie na dzi-
siejszy dzień. I to jest cenne, ma w sobie coś. To ma być lectio divina,
a nie lectio, na przykład, historyczno–krytyczna, które jest pomoc-
nicze, służy temu, żeby poznać lepiej tekst – i bardzo dobrze. Ciągle
jednak pozostaje ważnym kryterium: Jezus Chrystus jako Bóg, który
stał się człowiekiem.

Czy to jest powód, dla którego Ojcowie, cały pierwotny Kościół,
dbał o całość kanonu Pisma Świętego? Mam tu na myśli problem,
jaki chrześcijanie mieli z Marcjonem, który zrezygnował ze Starego
Testamentu, a z Nowego Testamentu wykreślił to, co nie zgadzało się
ze św. Pawłem. Czy tym powodem jest osoba Chrystusa?

To zapewne, ale z Marcjonem był problem jeszcze trochę inny,
mianowicie to było zerwanie z całą historią zbawienia. Jest jeden
Bóg, który świat stworzył i zbawił. Jeżeli jest jeden Bóg, który jest
Panem całej historii zbawienia, to operacja polegająca na uznaniu
Stwórcy za złego jest próbą podważenia całej jedności objawienia i hi-
storii zbawczej. Ale i tak mamy dwa kanony: kanon katolicki i prote-
stancki. Są w nich najróżniejsze, drobne różnice. Kanon protestancki
to zasadniczo kanon świętego Hieronima, który postulował, że tylko
księgi protokanoniczne są normą, punktem odniesienia w dowodze-
niu, natomiast odrzucił wszystkie te pisma, które są tylko po grecku
w Septuagincie, a na których Kościół się chował przez cztery pierwsze
wieki. I rozpropagował ideę dwóch kanonów. Ale znowu: to byłoby ab-
solutne nieszczęście dla muzułmanów wierzących w boskość Koranu;
dla chrześcijan to nie jest nieszczęście. Właśnie dlatego, że najważ-
niejsze w chrześcijaństwie jest to, że Syn Boży stał się człowiekiem,
a nie Pismem.
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To łączy wszystkich Ojców, którzy zmagali się z Pismem Świętym,
odsyła do źródła i sprawia, że następuje pewna ciągłość, a nie ma
skoków rewolucyjnych?

Można tak powiedzieć. Osoba Jezusa Chrystusa jest zupełnie cen-
tralna i kluczowa. Nie ma co próbować interpretować Pisma w oder-
waniu od tego faktu. Tak to można sobie uprawiać religioznawstwo,
ale na pewno nie teologię.

Ojciec zajmuje się na co dzień naukowo tym działem teologii – pisa-
rzami do V wieku. Którzy z nich są Ojcu najbardziej bliscy i jakie są
tego powody?

Bardzo bliski jest mi święty Ireneusz, którego wizja jest impo-
nująca i obejmuje wszystko od stworzenia świata, aż po cel całej
tej imprezy zwanej światem, która istnieje, by wszyscy powrócili do
Chrystusa. Jest to wizja z dużym rozmachem.
Bardzo lubię Orygenesa, któremu nie zależało na zbawieniu tylko

człowieka – jego interesowały wszystkie byty rozumne, świat, kosmos
w całości. To, że pewna część tych bytów rozumnych znajduje się
na ziemi, to drobiazg; ważniejszy był szeroki rozmach – uogólnie-
nie do całego kosmosu; chociaż, oczywiście, wydarzenie zbawcze –
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa dokonało się akurat na tej ziemi,
w naszym świecie, czego Orygenes jest świadom i za co jest ogromnie
wdzięczny. Ale to ma kosmiczne znaczenie, nie tylko dla ludzi. Mogę
wymieniać dalej. . .

Czyli argumenty, które Ojca kierują ku konkretnym osobom są za-
równo naukowe, jak i osobiste, jako człowieka wierzącego.

Ależ oczywiście! Różne rzeczy potrafię podziwiać: na przykład
spryt świętego Atanazego, jego zdolność do przeprowadzania karko-
łomnych operacji intelektualnych, żeby wyszło na jego, czy talent ję-
zykowy świętego Augustyna, ale o nim specjalnie mówić nie lubię, bo
ciągle za mało się na nim znam. Ja wiem, że lubienie nie jest kategorią
naukową, ale, de facto, istnieje. Na szczęście mam taki komfort, że
mogę się zajmować tym, czym lubię, a nie muszę tym, czego nie lubię.
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Można użyć modnego dziś słowa: preferencje.

Coś w tym jest. Dionizy Aleksandryjski, da się lubić. Także Grze-
gorz z Nyssy da się lubić, nawet bardzo da się lubić.

Czy w języku polskim brakuje nam czegoś tak bardzo, że możemy się
tylko smucić, że nie ma czegoś przetłumaczonego z Ojców Kościoła?

Bardzo wiele rzeczy nie zostało przetłumaczonych do tej pory,
ale największa dziura, brak i skandal to jest to, że nie ma Adver-
sus Haereses św. Ireneusza do tej pory po polsku oraz Pedagoga
Klemensa Aleksandryjskiego. Adversus Haereses to absolutnie pod-
stawowe i fundamentalne dzieło, ale pewien tłumacz tłumaczy to już
kilkanaście lat. . .
Teraz wzięliśmy się za wydawanie wszystkich tekstów synodal-

nych, których nie było po polsku i już mi się wydaje, że wydanie
pierwszego tomu aktów synodalnych będzie wymagało napisania od
nowa historii Kościoła starożytnego, pokazania, o co tam naprawdę
chodziło.

Jak Ojciec sądzi: gdy człowiek współczesny siada do czytania Pisma
Świętego i ma do dyspozycji dzieła Ojców Kościoła, które ukazały się
po polsku, to, na czym polegałoby przewodnictwo Ojców Kościoła?
Czy byłoby to raczej wyjaśnianie konkretnych fragmentów z Pisma
Świętego, jak oni je rozumieli, czy też, jak mówiliśmy wcześniej, wska-
zanie na osobę Chrystusa jako na przewodnika?

Jedno i drugie. W pierwszym wypadku – interpretacji konkret-
nych tekstów: możemy się spotkać z interpretacją, która należy do
naszej kultury, cywilizacji grecko–rzymskiej, ale jednak jest nieza-
chwaszczona Rewolucją Francuską, poprawnością polityczną i innymi
bożkami, które panują w dzisiejszych czasach. I czytanie, w tej chwili,
komentarzy Ojców, które poddane zostały okrutnej weryfikacji, bo
przecież 99 procent dzieł zginęło, pozwala zobaczyć coś, co nam,
z różnych powodów, nie wpadło do głowy, a im – wpadło. Można
się też zastanowić, czy przypadkiem ten, który jest w bezpośredniej
łączności z tradycją apostolską może rzeczywiście widział coś więcej
niż my. . .
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Czyli przewaga Ojców w stosunku do nas wynika z tego, że oni „myślą
biblijnie”, to znaczy tymi samymi kategoriami, co pisarze natchnieni?

To jest troszkę jak z rzeką. W Wiśle woda w mieście Wisła jest
bardziej zbliżona do źródła, jeśli chodzi o jakość wody, niż woda
w Warszawie, która ma już coraz mniej wspólnego z tym, co ze źródła
wypływało. I tak też jest w naszej rozmowie, bo rozwija się rozumie-
nie objawienia, rozumienie wiary, a jednocześnie musimy coś do tego
dokładać: nasze kategorie, myśli. Cofnięcie się i przeczytanie, jak to
się miało w III, IV wieku, bez naszych naleciałości, jest inspirujące.

Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Rozmawiali Adam Dobrzyński OP oraz Jakub Bluj OP

Henryk Pietras, SJ— patrolog, prof. dr hab., wykłada
w Krakowie oraz Rzymie, dyrektor wydawnictwa WAM,
redaktor serii wydawniczych „Źródła myśli teologicznej”
oraz „Myśl teologiczna”, mieszka w Krakowie.
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ks. Edward Staniek

W szkole Ojców Kościoła

Jednym z największych da-
rów, jaki otrzymałem od Ojców
Kościoła, jest umiejętność czyta-
nia Pisma Świętego. Oni stali się
dla mnie mistrzami w tej dziedzi-
nie. Biblia interesowała mnie od
pierwszego dnia wejścia do Semi-
narium Duchownego. Pilnie zbie-
rałem wszystkie uwagi na jej te-
mat: zarówno te, jakie podawali
kaznodzieje, rekolekcjoniści i pro-
fesorowie, jak i te, które zamiesz-
czone były w różnych publika-
cjach. Po sześciu latach codzien-
nej lektury Pisma Świętego zosta-
łem księdzem, ale ciągle nie umia-
łem ugryźć tego wielkiego bo-
chenka chleba. Czasem coś urwa-
łem i poznawałem jego smak. By-
łem podobny do dziecka, które
widzi na stole pachnący bochen
chleba i nie umie go ugryźć.

Ważnym etapem na drodze
wtajemniczenia w Pismo Święte
był dla mnie temat doktorskiej
rozprawy, dotyczący tajemnicy
Kościoła, który miałem opra-
cować w oparciu o Komentarz
Ambrozjastra do Listów świętego
Pawła. Przeczytałem tekst źró-
dłowy, podpatrując uważnie spo-
sób komentowania, i nie wiedzia-
łem, jak z punktu widzenia meto-
dycznego należy podejść do ana-
lizy tekstu tego Komentarza. Nie
mogłem uchwycić granicy, jaka
istnieje między poglądami Pawła
a Ambrozjastra.

Wpadłem wówczas na po-
mysł, by napisać własny komen-
tarz do jednej z ksiąg natchnio-
nych, a następnie w oparciu o ten
komentarz opracować moją ekle-
zjologię. Trwało to sześć miesięcy.
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Pisałem komentarz do Ewange-
lii według św. Jana w oparciu
o rozdziały 13–17. Potem wybra-
łem z tego tekstu fragmenty do-
tyczące mojej eklezjologii. Oka-
zało się, że są to jedynie jakby
nieliczne kawałki z dużej „am-
fory”mojej eklezjologii. Na tym
etapie sądziłem, że już potrafię
metodycznie oddzielić to, co jest
eklezjologią Pawła z Tarsu, za-
wartą w jego Listach, od tego,
co należy do piszącego komentarz
Ambrozjastra. Zrobiłem pierwszy
szkic. Na tym etapie sądziłem, że
praca naukowa polega na precy-
zyjnym skatalogowaniu i usyste-
matyzowaniu wydobytego mate-
riału.

Opatrzność jednak chciała,
bym miał mistrza z zakresu me-
todologii, który kładł nacisk nie
tylko na dokładne ustalenie tego,
co należy do autora natchnio-
nego, a co do komentatora. Kiedy
więc przedstawiłem mu pierw-
szy zarys pracy, powiedział mi:
proszę zrekonstruować całą „am-
forę”, jasno zaznaczając, gdzie
jest fragment oryginalny, a gdzie
rekonstrukcja. Następnie proszę
ustawić tę amforę na podwyższe-
niu i podświetlić tak, by każdy
wchodzący zatrzymał się przy
niej, niezależnie od tego czy jest
to rolnik, robotnik, licealista, czy
profesor uniwersytetu.

Wkrótce miałem się przeko-
nać, że ten drugi etap, syn-
tezy i komunikacji z odbiorcami,

był znacznie trudniejszy niż etap
pierwszy, czyli sama analiza tek-
stu i systematyzacja bogactwa
jego treści. Upłynęło sporo lat,
zanim odkryłem, że według Oj-
ców Kościoła ten drugi etap
jest konieczny przy wtajemnicze-
niu w Pismo Święte. Jak długo
człowiek nie wejdzie na poziom
syntezy, tak długo stoi jedynie
przed gablotą i podziwia frag-
menty eksponatów. Jeśli zrobi do-
brą syntezę, to owa „amfora”,
jaką zrekonstruował, nadaje się
nie tylko do wystawienia w sali
muzealnej jako eksponat, ale rów-
nież można w niej przechowy-
wać wiele cennych wartości i tak
staje się przedmiotem codzien-
nego użytku.
Może ten wstęp jest za długi

i na pewno z punktu widzenia
metodycznego objętościowo nie
harmonizuje z tym, co podam
w formie szkicu w odpowiedzi na
interesujące nas pytanie: „ jakie
zasady lektury Biblii obowiązy-
wały w szkole Ojców Kościoła?”,
ale już w tym wstępie w dużej
mierze ta odpowiedź jest zawarta.
Skoncentruję się jedynie na

zasygnalizowaniu tego, co w po-
dejściu Ojców Kościoła do Pi-
sma Świętego jest nieodzownie
potrzebne.
Przede wszystkim głęboka

wiara w jego natchnienie. Tekst
jest wypełniony obecnością Du-
cha Świętego, a przez to jest
święty. Duch Boży jest auto-
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rem całości tekstu i dlatego jako
genialny syntetyk sam czuwał
nad doskonałym harmonizowa-
niem wszystkich wypowiedzi Pis-
ma Świętego: od pierwszego zda-
nia Księgi Rodzaju do ostatniego
z Apokalipsy. Autorstwo Boga,
Odwiecznej Prawdy, nie podlega
najmniejszej dyskusji i dla Ojców
Kościoła stanowi pierwszy pod-
stawowy warunek otwarcia tek-
stu świętego. Oni szukali w nim
Świętego Boga, a nie wiadomości
historycznych czy wskazań mo-
ralnych. Te ostatnie były raczej
konsekwencją spotkanej, a mó-
wiąc ściślej przeżytej przez nich
świętości. Rzecz jasna, że poszu-
kiwanie świętości jest możliwe je-
dynie dla człowieka wierzącego,
bo bez wiary nikt świętości nie
dostrzeże.

Drugim warunkiem było
wchodzenie w tajemnicę Pisma
Świętego pod okiem mistrza. Nikt
nie potrafi wejść w bogactwo
świętości bez łaski Boga i bez
przewodnika. Wszyscy Ojcowie
Kościoła mieli takich mistrzów
i sami dorastali stopniowo do
tego, by stać się nimi dla in-
nych. Przypomina się tu zasada,
jaką przyjął Jezus w ewangeliza-
cji. Wysyłał uczniów po dwóch.
Wprawdzie na etapie ziemskiego
życia Jezusa On sam był Mi-
strzem, ale już w następnym eta-
pie ewangelizacji mistrzem był
ten, kto wtajemniczał innych
w bogactwo Dobrej Nowiny.

Trzecim warunkiem było śro-
dowisko. Mistrz i uczeń już stano-
wili miniśrodowisko, ale wiedzieli,
że należą do środowiska szer-
szego, którym jest Kościół. Wła-
ściwym miejscem odczytywania,
a raczej wtajemniczenia w Pismo
Święte, jest zawsze środowisko li-
turgiczne, czyli wspólnota wie-
rzących, głodnych świętości. Bez
tego środowiska nie ma mowy
o właściwym odczytaniu tekstów
natchnionych.

Dziwi mnie to, że Luter, ko-
chający św. Augustyna, poszedł
drogą indywidualizmu w lekturze
Pisma Świętego i odrzucił jego
tezę, że tylko w środowisku lu-
dzi wierzących można przeżywać
wtajemniczenie w Biblię. Natych-
miast dodam, że chodzi tu o pro-
ces stały, obejmujący całe życie
człowieka wierzącego i całe życie
Kościoła. Innymi słowy, wtajem-
niczenie w Pismo jest wejściem
i zamieszkaniem na stałe w świe-
cie świętości.

Czwartym warunkiem było
uchwycenie aktualizacji rozważa-
nego słowa. Duch Święty, obecny
w tekście natchnionym, pragnie
uświęcić czytającego lub słucha-
jącego i to uświęcić jego „te-
raz”. Zależy mu więc na tym,
by Jego świętość przelała się do
serca i dzieł człowieka w tym mo-
mencie, w którym czyta. Czytel-
nik Pisma Świętego, czy jego słu-
chacz, winien stawać się mądrzej-
szy.
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Rzadko dokonuje się to na za-
sadzie włączenia reflektora, naj-
częściej na zasadzie spożycia ka-
wałka dobrego chleba mądrości.
Pismo Święte karmi świętością
i mądrością ludzkie serca.

Kolejnym warunkiem wta-
jemniczenia w Biblię jest wy-
trwałość w jej pożywaniu. Trzeba
przestawić się na ten pokarm du-
cha i potraktować go jako nie-
odzownie potrzebny do życia. Pi-
smo Święte dla ducha jest po-
trzebne tak, jak tlen, woda czy
chleb dla organizmu. Zanim jed-
nak człowiek to odkryje, i sam
uchwyci harmonię w karmie-
niu ciała i ducha, upływa sporo
czasu.

Według Ojców Kościoła, któ-
rzy kochali złoty środek i jego za-
chowanie traktowali często jako
cnotę umiaru, w podejściu do
czytania Pisma Świętego grożą
dwa niebezpieczeństwa. Jedno
polega na obżarstwie duchowym
i zachwianiu równowagi w trosce
o ciało i o ducha. Drugie, na od-
rzuceniu tego pokarmu, na wstrę-
cie do niego. Dwie choroby – ano-
reksja i bulimia – mają swe od-
niesienie do zdrowia duchowego.
Ludzi ciężko chorych na duchową

anoreksję i bulimię jest coraz wię-
cej.
Ostatnim warunkiem właści-

wego wejścia w Pismo Święte jest,
według Ojców Kościoła, modli-
tewny charakter jego rozważania.
Ojcowie – nawet jeśli poświęcają
wiele uwagi filologicznym wymia-
rom tekstu i wyjaśnieniom histo-
rycznych uwarunkowań jego po-
wstania – nigdy nie tracą kon-
taktu ze Świętym Bogiem, z któ-
rym przez tekst natchniony roz-
mawiają. Już Orygenes zwraca
uwagę na to, że jeśli ten kon-
takt się traci, czyli czyta się Pi-
smo Święte z pominięciem Du-
cha Chrystusa, nie „w Nim”, to
o jego właściwym odczytaniu nie
ma mowy. Tak czytają według
niego heretycy.
Ojcowie Kościoła nie tylko

ukazali mi wartość lektury Pisma
Świętego, oni pomogli mi w opa-
nowaniu sztuki jego rozumienia,
które natychmiast przekłada się
na życie. U nich nie ma teore-
tycznych rozważań na temat lek-
tury. Oni zapraszają do kuchni
i pozwalają obserwować, jak –
z bogactwa objawienia zawartego
w Biblii – przyrządzają pokarm
dla ducha i dla ciała. Pod tym
względem są mistrzami, których
nikt i nic nie zastąpi.

ks. Edward Staniek — patrolog, prof. dr hab., popula-
ryzator myśli Ojców Kościoła, były Rektor seminarium
krakowskiego (1993–2001), były kierownik Katedry Pa-
trologii i Historii Dogmatu PAT, ceniony kaznodzieja,
mieszka w Krakowie.
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Marta Przyszychowska

Pokorne pochylenie się nad słowem Bożym

Osobiście największą wartość
patrystycznej egzegezy Pisma
upatruję w jej nierozerwalnym
związku z żywą wiarą. Spod ręki
Ojców nie wyszła ani jedna li-
nijka tekstu (albo przynajmniej
ja na taką nie natrafiłam), która
nie miałaby na celu umocnienia
wiary, nadziei i miłości czytel-
nika. Dlatego właśnie tak sze-
roko rozwinęli oni interpretację
alegoryczną, która dla nas dzi-
siaj często wydaje się dziwaczna,
a nawet śmieszna. Niechże więc
mój głos będzie obroną takiego
właśnie sposobu interpretacji Pi-
sma. Tłumaczę teraz Homilie do
Pieśni nad Pieśniami Grzegorza
z Nyssy, a księga ta szczególnie
skłaniała Ojców do odwoływania
się do metafor i alegorii.

Weźmy przykład jakikolwiek.
Mówi Oblubieniec: Belkami na-
szych komnat cedry, naszymi su-
fitami kasetonowymi cyprysy. Nie
wiem, co powie współczesna bi-
blistyka na takie wynurzenia.
Może pominie jako nieistotne.
A Grzegorz wyprowadza z tego
całą piękna naukę: „A te ce-
dry Libanu, które zasadził Pan,
w których gnieżdżą się wró-

belki, a między nimi znajduje się
gniazdo czapli, takie zatem cedry,
czyli cnoty, wzmacniają komnatę
ślubną, w nich gnieżdżą się dusze,
które stały się wróbelkami i prze-
latują nad pułapkami, a wśród
nich znajduje się gniazdo cza-
pli, które Pismo nazywa domem.
Mówi się, że ten ptak nie znosi łą-
czyć się w pary i wiąże się z innym
tylko z naturalnej konieczności,
lecz wydaje rozpaczliwe dźwięki
i w ten sposób wyraża swoje
niezadowolenie. Dlatego wydaje
mi się, że Pismo przez tę na-
zwę chce symbolicznie przedsta-
wić czystość. Oblubienica spo-
gląda na te belki, które znajdują
się na dachu ślubnej komnaty, pa-
trzy też na ozdoby z cyprysów,
które dzięki dobrze ociosanym
i harmonijnym kompozycjom po-
mnażają widoczne piękno. [Pi-
smo] powiedziało bowiem, że cy-
prysami są kasetony na suficie.
Kasetony są to dobrze dopaso-
wane i wyrzeźbione spojenia be-
lek, urozmaicające piękno sufitu.
Czegóż zatem uczymy się dzięki
temu? [. . . ] Sądzę, że dzięki tym
słowom poucza się nas, byśmy
urzeczywistniali cnoty nie tylko
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ukryte w naszej duszy, lecz by-
śmy także starali się o stosow-
ność w rzeczach zewnętrznych.
Należy bowiem troszczyć się o do-
bro przed Bogiem i przed ludźmi:
ukazywać je Bogu, ale przekony-
wać także ludzi i dawać świadec-
two poganom, i błyszczeć uczyn-
kami światłości przed ludźmi,
i zachowywać się stosownie wobec
pogan. Tym bowiem są kasetony,
powstałe z pięknej woni Chry-
stusa, symbolizowanej przez cy-
prys, wyrzeźbione w stosownym
życiu.” (Homilie do Pieśni nad
Pieśniami, homilia IV).
I nie jest to bynajmniej czcza

erudycja czy też wykorzystywa-
nie Pisma do ilustrowania wła-
snych wymysłów. Raczej prze-
jaw wielkiego szacunku do każ-
dego słowa zapisanego w Biblii.
Oto jak sam Grzegorz broni ta-
kiego podejścia do Słowa Bożego:
„Można przytoczyć wiele przy-
kładów z proroków, by ukazać,

że niezbędna jest interpretacja
alegoryczna. Jeśli się ją odrzuci,
jak to się niektórym podoba, to
tak, jakby podać człowiekowi do
jedzenia nieprzetworzone zboże,
niestarte kłosy, ziarna nieoczysz-
czone z plew, nieprzetarte na
mąkę, nieprzygotowane do spo-
życia w sposób odpowiedni, by
wytworzyć z nich chleb. Jak nie-
przetworzone zboże jest pokar-
mem zwierząt, nie ludzi, tak samo
można powiedzieć, że pokarmem
ludzi raczej bezmyślnych niż ro-
zumnych są słowa Boże, nieprze-
robione przy pomocy delikatniej-
szego rozważania duchowego, nie
tylko słowa Starego Testamentu,
ale i znaczna część nauczania
ewangelicznego” (Homilie do Pie-
śni nad Pieśniami, prolog). Dla-
tego nie tylko z zainteresowa-
niem, ale i z pokorą, i z wiarą
warto pochylać się nad słowami
Ojców, także nad tymi fragmen-
tami, które nas bawią czy dziwią.

Marta Przyszychowska — patrolog, dr teol., wykłada
na UKSW, tłumaczka i znawczyni myśli św. Grzegorza
z Nyssy, mieszka w Warszawie.

Maciej Bielawski

Fascynacje Ojcami Kościoła

Toskański krajobraz jest
przepiękny. A jednak Tomasz
z Akwinu, gdy tamtędy wędrował

i jeden z jego współbraci zapytał
go, czy widział coś piękniejszego,
odpowiedział: „Tak. Komentarz
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Jana Chryzostoma do Ewangelii
św. Mateusza”.

I mi także przez wiele lat Boży
świat i krajobraz Biblii przysło-
niła galeria pejzaży utworzona
z komentarzy Ojców Kościoła do
Pisma. Na Ewangelię św. Jana
i Psalmy patrzyłem oczyma Au-
gustyna. Synoptyków czytałem
wraz z Hieronimem i Chryzo-
stomem, a Pieśń nad Pieśniami
z Grzegorzem z Nyssy i Cyry-
lem Aleksandryjskim. Listy św.
Pawła przybliżyły mi komenta-
rze Mariusza Wiktoryna, Pela-
giusza i Ambrozjastra. Podziwia-
łem i porównywałem wariacje
Orygenesa, Cypriana, Augustyna
na temat Ojcze nasz.

Interesowałem się Ojcami,
gdyż oferowali oni pewną alterna-
tywę w stosunku do obrazu chrze-
ścijaństwa, który dominował wo-
kół: w miejsce narodowego ka-
tolicyzmu List do Diogneta pro-
ponował chrześcijański uniwer-
salizm, Cyprian mówił o jedno-
ści Kościoła i biskupie Rzymu
inaczej niż papieskie encykliki
i kościelni prałaci, metafizyczne
spekulacje trynitarne Grzego-
rza z Nazjanzu były bardziej in-
teresujące niż nudne nabożeń-
stwa, chrystologia Leona Wiel-
kiego rysowała szersze horyzonty
niż sentymentalno–cierpiętnicze
drogi krzyżowe, a Jan Kasjan
wychowywał do medytacji nad
Słowem, która wyzwalała z opre-
sji różnego rodzaju po–jezuickich

„ćwiczeń duchowych”, nie mó-
wiąc już o tym, że żaden z lokal-
nych kaznodziejów nie dorówny-
wał Chryzostomowi czy Augusty-
nowi. Lektura Ojców wspierała
moje gnostyckie aspiracje i pychę
– czytałem bowiem „klasyków”,
którzy, choć uważani za autory-
tety, praktycznie w Kościele byli
nieobecni, a oto ja zapoznawałem
się z nimi, co sprawiało, że czu-
łem się „lepszy”. Dochodził do
tego ezoteryzm języka: mozolne
odcyfrowywanie fragmentów ła-
ciny czy greki, napełniało dumą
i radością intelektualną, dając
zarazem posmak tajemnicy. Czu-
łem się jak archeolog odkrywa-
jący fundamenty monumental-
nej konstrukcji chrześcijaństwa.
W sumie Ojcowie oferowali mi
luksus pewnego dystansu, dzięki
któremu mogłem marzyć o chrze-
ścijaństwie innym, strawniejszym
– była to jednak ucieczka w kra-
iny, z których powrót do rzeczy-
wistości był trudny i bolesny.

Dla Ojców Kościoła Pismo
było jednym wielkim poema-
tem. Wiele ksiąg tworzyło jedną
Księgą Słowa. Ów duch cało-
ści i jedności Ojców bardziej
mnie przekonywał niż pokawałko-
wana egzegeza współczesnych bi-
blistów. Nie tracąc wizji całości
Ojcowie w swoich komentarzach
potrafili zarazem zatrzymać się
nad jakimś zdaniem, jednym sło-
wem, wyczyniając z nim filolo-
giczne i teologiczne cuda (jak Au-
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gustyn medytujący nad imieniem
Adam czy Bazyli rozwodzący się
na temat przyimka „w”). W cało-
ści Pisma jak i w każdym werse-
cie dostrzegali oni Oblicze Chry-
stusa. Podobała mi się także
ich teoria, według której jedna
księga Pisma, na miarę postępu
duchowego, odsyłała do innej,
a przejście to wiązało się z głęb-
szym zjednoczeniem z Bogiem.
Na przykład znajomość i prak-
tyka Księgi Przysłów, przygoto-
wywały do filozofujących rozmy-
ślań Koheleta, które z kolei otwie-
rały drogę do mistycznych szczy-
tów Pieśni nad Pieśniami.

Z biblijnych komentarzy Oj-
ców emanował pewien duch – nie
potrafiłem określić, czym on był,
wyczuwałem jednak, że wiązał się
on z praktyką życia i z doświad-
czeniem duchowym. Lektura i do-
świadczenie według nich ściśle się
ze sobą wiązały. Z jednej strony
sposób życia wyznaczał perspek-
tywę, w jakiej czytało się Pismo,
ponieważ otwierało ono przed
czytelnikiem swoje podwoja na
miarę czystości jego serca. Z dru-
giej zaś strony obcowanie ze Sło-
wem przemieniało życie. Była
to pociągająca perspektywa mi-
stycznej podróży, która zdawała
się nie mieć żadnych granic.

Dopiero po wielu latach mo-
ich patrystycznych fascynacji za-
cząłem odkrywać także ograni-
czenia i błędy Ojców Kościoła,
z których jednak także można

było się czegoś nauczyć. Szcze-
rze mówiąc, wiele patrystycznych
komentarzy do Pisma jest prze-
gadanych i nudnych, są to baro-
kowe labirynty, w których trudno
doszukać się zbawczej prostoty
Ewangelii. Myślę, że po części
to właśnie Ojcom zawdzięczamy
tragiczny rozłam na chrześcijań-
stwo kościelne z jego tradycjami
(doktryny, ryty, prawo) i prze-
słanie samego Jezusa. Ogrom eg-
zegetycznej spuścizny Ojców za-
chwycał, jednak na szczęście po
jakimś czasie męczył i nużył tak,
że z radością wracałem do lektury
samej Biblii.

Czego to Ojcowie nie wyczy-
niali ze „Słowem Boga”! Pod
płaszczykiem ich „lektury ducho-
wej” czy „interpretacji alegorycz-
nej” odkryłem ideologiczne ma-
nipulacje, a czasami nawet pustą
grę słów. Wiele z głupot i po-
myłek Ojców zaważyło na losach
chrześcijaństwa i przetrwało do
dzisiaj: teoria grzechu pierworod-
nego, która wynikła z błędnego
odczytania św. Pawła przez Au-
gustyna, zaciążyła na antropo-
logii i życiu codziennym chrze-
ścijan; patrystyczne komplikacje
trynitarne i chrystologiczne do-
prowadziły do tragicznych po-
działów między chrześcijanami;
pod wpływem liturgicznej przy-
powiastki Grzegorza Wielkiego
o 30 Mszach, rozwinęła się nie-
fortunna praktyka „mszy grego-
riańskich”, nie mówiąc już o jakże
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fatalnej w skutkach formule Cy-
priana „poza Kościołem nie ma
zbawienia”, itd.
Ojcom w lekturze Biblii za-

brakło perspektywy historycznej
i metody krytycznej, a antyse-
mityzm większości z nich jest
wprost zatrważający i sprawia, że
pewnych biblijnych treści po pro-
stu nie dostrzegają. Ich uducho-
wianie, alegoryzacja i hellenizacja
Pisma spłaszczają, a czasami na-

wet przeinaczają jego przesłanie.
Są to błędy i ograniczenia, o któ-
rych nie można zapomnieć, jeżeli
dzisiaj chce się korzystać z patry-
stycznej egzegezy.

Biblia, Ojcowie, Tomasz
z Akwinu oraz toskański krajo-
braz – wszystko to jest niezwykle
piękne i godne poznania, fascynu-
jące i dramatyczne. Idźmy jednak
dalej.

Maciej Bielawski — patrolog, prof. dr hab., wykładał
na Anselmianum, tłumacz oraz pisarz, mieszka w Rzy-
mie.
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Septuaginta w momencie narodzin chrześcijaństwa usta-

nowiła to, co chrześcijanie nazwą „Starym Testamen-

tem”, podczas gdy sami zredagowali to, co stało się No-

wym Testamentem. W ciągu czterech lub pięciu pierw-

szych wieków, wersja Septuaginty była tekstem biblijnym

w odniesieniu do Kościołów chrześcijańskich bez odwoły-

wania się do oryginału hebrajskiego. Septuaginta była

uważana sama w sobie jako „natchniona przez Boga”.
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Miejsce Septuagin-
ty w studiach biblij-
nych∗

S
eptuaginta jest najstarszą ze wszystkich wersji ksiąg he-
brajskich, wersją grecką wykonaną przez Żydów w Aleksandrii
w ciągu III i II w. p. n. e. Nazywa się „Septuagintą”, ponieważ

legenda przypisała ją siedemdziesięciu uczonym1.

Fakt, iż Żydzi przetłumaczyli Torę i inne księgi biblijne na język
grecki implikuje, że sami Żydzi nie rozumieli swobodnie języka he-
brajskiego (w epoce hellenistycznej mówili po aramejsku i po grecku),
i że część spośród nich uważała za stosowne i jednocześnie za słuszne
przetłumaczenie ich tekstów sakralnych na język używany w świecie,
wewnątrz którego żyli.

∗Tekst ten jest streszczeniem konferencji wygłoszonej przez panią Marguerite
Harl, emerytowanego profesora Sorbony, 31 stycznia 1989 roku w paryskiej sie-
dzibie Towarzystwa Historii Protestantyzmu Francuskiego, pod tytułem „Biblia
Grecka Septuaginty: od judaizmu hellenistycznego do starożytnego chrześcijań-
stwa”.
1Odnośnie obszerniejszych informacji na temat żydowskich początków Septu-

aginty zob. nasze ostatnie dzieło: G. Dorival – M. Harl – O. Munnich, La Bible
grecque des Septante: du judaïsme hellénistique au christianisme ancien, Paris:
Cerf–CNRS, 1988. Pytaniem ponadto dyskutowanym jest to dotyczące motywów,
które uzasadniły wersję grecką Tory: czy inicjatywa pochodziłaby od króla Pto-
lemeusza i uczonych z Biblioteki Aleksandryjskiej, pragnących poznać dokładnie
„Prawo” Żydów aleksandryjskich (twierdzenie wysunięte najpierw przez dzieło
żydowskie z II w. p.n.e., List Arysteasza [przekład pol.: List Pseudo–Arysteasza,
wstęp i tłum. M. Wojciechowski, „Studia Theologica Varsaviensia”, 40 (2002):
121–167 – red.]), czy też tłumaczenie na język grecki było uważane za niezbędne
dla potrzeb wspólnoty żydowskiej, ponieważ naród żydowski nie rozumiał już he-
brajskiego. Nasze dzieło La Bible grecque des Septante służy za wprowadzenie
do kolekcji «La Bible d’Alexandrie», w której zostały opublikowane tłumaczenia
ksiąg Septuaginty opatrzone komentarzem (Editions du Cerf).
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Ta wersja grecka Biblii Hebrajskiej o pochodzeniu żydowskim
nabiera innego znaczenia, jednakowo wielkiego: w momencie naro-
dzin chrześcijaństwa ustanowiła to, co chrześcijanie nazwą „Starym
Testamentem”, podczas gdy sami zredagowali to, co stało się No-
wym Testamentem. W ciągu czterech lub pięciu pierwszych wieków,
wersja Septuaginty była tekstem biblijnym w odniesieniu do Ko-
ściołów chrześcijańskich bez odwoływania się do oryginału hebraj-
skiego. Septuaginta była uważana sama w sobie jako „natchniona
przez Boga”. Czytana i komentowana w swej greckiej dosłowności
dostarczyła chrześcijanom cytatów branych w połączeniu z tymi z No-
wego Testamentu, jako podstawa ich doktryn, dla wyrażenia ich po-
bożności, dla form ich liturgii. Starożytne chrześcijaństwo zawdzięcza
żydowskiej wersji Biblii znaczną część swego języka religijnego.

Dzieło ważne dla historii judaizmu hellenistycznego i dla słusznej
oceny początków chrześcijaństwa, Septuaginta jest dzisiaj przedmio-
tem badań naukowych wspomaganych przez wszystkie rodzaje zbli-
żonych prac, które wydobywają na jaw swoją wartość.
Odkrycie w Judei, w Qumran, rękopisów hebrajskich i greckich

pokazuje, że historia tekstu biblijnego jest bardziej złożona niż przy-
puszczano. W początkach ery chrześcijańskiej tekst hebrajski nie był
jeszcze tak ustalony, jak później został przez rabinów w formie tek-
stu masoreckego, który znamy. Zdarza się, że fragmenty z Qumran
odpowiadają modelowi hebrajskiemu przetłumaczonemu przez Sep-
tuagintę. Wersje greckie mogą zatem uczynić znanym starszy tekst
biblijny, także zaszczytny, niż tekst obecnie otrzymany jako norma-
tywny.
Z drugiej strony, judaizm epoki hellenistycznej został wzięty pod

uwagę przez historyków hellenizacji świata śródziemnomorskiego. Sep-
tuaginta pokazuje przyjęcie przez Żydów języka greckiego dla ich tek-
stów sakralnych i wejście, ogólnie rzecz biorąc, świadectw spotkania
pomiędzy hellenizmem a judaizmem, które nie pozostaje bez szkody
dla wiary żydowskiej. Ilustruje spotkanie dwóch kultur, moment au-
tentycznej historii judaizmu, okres obecnie lepiej doceniony, nawet
jeżeli jest jeszcze przeważnie zasłonięty w pamięci zbiorowej Żydów.
Z drugiej strony, filologowie, którzy studiują ewolucję języka grec-

kiego w inskrypcjach i papirusach z epoki hellenistycznej, umiejsca-
wiają odtąd język Septuaginty wewnątrz tej ewolucji. Greka Biblii ży-
dowskiej z Aleksandrii wychodzi z pewnego rodzaju getta, gdzie była
zbyt często zamknięta; nie jest jakimś żydowskim żargonem, nawet
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jeśli zawiera dużo semityzmów; poprzedza grekę Nowego Testamentu.
Septuaginta otrzymała miejsce w ogólnej historii dzieł greckich.
W końcu historycy początków chrześcijaństwa umieszczają w spo-

sób bardziej ścisły narodziny chrześcijaństwa wewnątrz prądów ży-
dowskich współczesnych Jezusowi. Septuaginta jest jedną z danych,
które wyrażają idee religijne tego środowiska. Być może nawet, zda-
niem niektórych, Septuaginta musi być uważana jako przygotowanie
do Ewangelii. Nie można czytać i rozumieć Nowego Testamentu jakby
był początkiem absolutnym: wpisuje się w ewolucję religii żydowskiej,
której oznacza pewną przemianę.
Ta szybka prezentacja Septuaginty pociąga za sobą kilka refleksji

głównie o charakterze kulturowym i teologicznym.

Używanie greki jako języka ksiąg sakralnych
u Żydów

Nawet jeżeli istnieje tradycja żydowska wroga Septuagincie, trzeba
stwierdzić, że przedsięwzięcie tłumaczenia na język grecki ksiąg bi-
blijnych rozciągnęło się poza tłumaczenie Tory, w ciągu trzech stuleci
poprzedzających naszą erę, i że pewni pisarze żydowscy komponowali
swe dzieła bezpośrednio w języku greckim. To dlatego, że greka była
rzeczywiście językiem religijnym dla Żydów podczas długiego okresu,
językiem uważanym za zdolny wyrazić teologię, pobożność i auten-
tycznie żydowskie modlitwy. Nie jest to prawdą tylko w diasporze,
gdzie widzimy żydowskiego egzegetę Filona z Aleksandrii, który kom-
ponuje swe dzieło począwszy od greckiego tekstu Septuaginty; nawet
w Palestynie greka miała swe miejsce jako język religijny; jeśli język
aramejski był używany w komentarzach ustnych tekstu hebrajskiego
(targumy), greka służyła dla tekstów pisanych. Podczas II wieku na-
szej ery Septuaginta była jeszcze tekstem biblijnym dyskutowanym
między żydami a chrześcijanami, jak w świadectwie chrześcijańskiego
pisarza Justyna2. Odnośnie tekstu greckiego Biblii, w III wieku Ory-
genes otrzymał od rabinów tradycje egzegetyczne.
Przed tą epoką Żydzi nie zaprzestali odzyskiwać, rewidować i uzu-

pełniać wersji greckich ksiąg biblijnych, dając zatem świadectwo, że
tłumaczenia były u nich zawsze na usługach. Niektórzy sprawiają
nawet wrażenie posiadania nowych tłumaczeń. Znamy imiona trzech
2Zob. Justyn, Apologia, 31,2–5 (red.).
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korektorów lub tłumaczy żydowskich: Teodocjon, Akwila, Symmach.
Ci, którzy wywołali sprzeciw w następnych wiekach, podczas gdy
wersja grecka Septuaginty stała się Starym Testamentem chrześcijan
i została odrzucona przez rabinów, istniała w rzeczywistości przez
kilka wieków (od III wieku przed naszą erą aż do II wieku naszej
ery, i jeszcze dłużej) refleksja i życie religijne Żydów wyrażających
się po grecku, oparte na księgach biblijnych czytanych w wersji grec-
kiej. Odnajdujemy zresztą w literaturze rabinicznej pochwałę języka
greckiego i greka pozostaje językiem uznawanym przez Żydów bi-
zantyjskich. Niemożliwe jest potwierdzenie, że jedynie hebrajski był
językiem biblijnym judaizmu. Promocja greki jako języka religijnego
miała miejsce wewnątrz judaizmu przed pismami Nowego Testamentu.
Ten żydowski użytek greki jako języka biblijnego ma podwójną

konsekwencję: z jednej strony sprawił, że poznano księgi hebrajskie
razem ze światem zhellenizowanym i umożliwił ich rozprzestrzenia-
nie; z drugiej strony sprawił, że do tych ksiąg przybliżyło się ryzyko
hellenizacji. Uważne studium Septuaginty pokazuje, że to nie ma zna-
czenia. Greckie słowa nabierają swego sensu w rozwiniętym kontek-
ście ich użycia, w całości wersetu lub sekwencji. Czytelnik otrzymuje
ich znaczenie z tego ogółu, umieszcza je w relacji z innymi kontek-
stami; słowo nie odsyła do Platona lub Arystofanesa, lecz do histo-
rycznego wydarzenia starożytnych Hebrajczyków lub do żydowskiej
instytucji, albo też do modlitwy, którą odmawia się gdzie indziej.
Można doświadczyć tej instytucji o znaczeniu żydowskim czytając
słowa greckie, na przykład grecki tekst Psałterza, wielkie teksty pro-
rockie, Księgę Hioba lub Księgi Machabejskie. Starożytne lektury Bi-
blii, które były żydowskie lub chrześcijańskie, dokonywały się dzięki
szerokim kontekstom (cały ustęp księgi czyta się w kontekście wszyst-
kich innych ksiąg, Biblia tłumaczy się przez Biblię w zupełnej inter-
tekstualności). Dzięki sobie samej Septuaginta nie jest zhellenizowaną
wersją Biblii. Hellenizacja dokonuje się tylko przez dokładne użycie
słów, przez oddzielone cytaty. Lecz to jest inna historia.
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Wartość Septuaginty dla interpretacji tekstu
biblijnego

Tłumacze aleksandryjscy wykonali swoją wersję począwszy od staro-
żytnego tekstu hebrajskiego, który nie był ani wokalizowany, ani ak-
centowany. Aby zinterpretować to, co zostało napisane samymi spół-
głoskami, dysponowali ustnymi tradycjami oraz swym własnym rozu-
mieniem tekstu. Ich wersja grecka koresponduje z tym, co środowiska
żydowskie w tamtej epoce otrzymały jako Słowo Boże.
Jeżeli porówna się ich tekst grecki z tekstem hebrajskim aktual-

nie uważanym za tekst normatywny (z którego czytamy tłumacze-
nia w językach nowożytnych, a więc tekst masorecki), rozbieżności,
które zauważamy, nie pochodzą z glos, którymi tłumacze upiększali
tekst. Septuaginta nie jest targumem; wymagane jest tłumaczenie do-
słowne. Rozbieżności pochodzą czasami z faktu, że starożytny model
hebrajski nie przetrwał taki, jak w tekście masoreckim (jest możliwe,
że wersja grecka przechowała starożytną formę tekstu; bibliści uży-
wają zatem tych świadectw dla zrozumienia obecnego tekstu hebraj-
skiego tam, gdzie przedstawia on jakąś trudność). Czasami rozbież-
ności wyjaśniają się przez uzasadnienie literackie; przekładając tekst
z języka hebrajskiego na język grecki, tłumacz musiał zaadaptować
składnię, metafory i styl. Te rozbieżności są normalne w całym tłuma-
czeniu. Są zresztą ważniejsze tutaj, ponieważ odpowiadają także za-
jęciom religijnym, apologetycznym lub pastoralnym. Tłumacz chciał
wyjaśnić tekst swojemu audytorium, uaktualnić go, uwypuklić na-
uczanie religijne takie, które było użyteczne dla odbiorcy słowa Bo-
żego. Przez swe rozbieżności Septuaginta sprawia, że poznajemy idee
religijne środowiska, które ją zrodziło. To, co uważamy za lekkie po-
prawki wniesione do tekstu hebrajskiego (te, które przypuszczamy, że
miały swój model), uwydatniając np. oczekiwanie mesjańskie, kon-
cepcję powszechnego zbawienia, wartość dostosowaną do cierpienia
prześladowanych.
Patrologowie i historycy egzegezy chrześcijańskiej mogą widzieć

w pierwotnych interpretacjach Septuaginty (pierwotnych w odniesie-
niu do hebrajskiego tekstu rabinicznego) źródło pewnych wyjaśnień
chrześcijańskich. Te lekcje własne Septuaginty odgrywały ważną rolę
w ustanowieniu myślenia i pobożności chrześcijan. Trzeba zatem to
rozpoznać: w swoim używaniu tekstów Septuaginty chrześcijanie do-
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dają znaczenie, dając znaczenie nowe, szczególne, ponieważ czytają te
teksty poprzez filtr interpretacyjny Nowego Testamentu, ściślej przez
filtr świętego Pawła. Żydowskie dzieło, Septuaginta, stało się tym,
czym z pewnością nie było: Biblią chrześcijańską.

Septuaginta jako świadek tekstu biblijnego

Cała refleksja na temat Septuaginty (jej narodzin u Żydów, jej ad-
aptacji przez chrześcijan) prowadzi do postawienia pytania o cha-
rakterze teologicznym: jaki jest zatem tekst Biblii, jeśli jest prawdą,
że wspólnoty religijne, najpierw żydowskie, a później chrześcijańskie,
otrzymały jako Słowo Boże teksty różniące się jedne od drugich?
Dwa teksty, hebrajski i grecki, były zmienne aż do ich ustalenia,

z jednej strony w ortodoksyjnej tradycji rabinicznej, z drugiej strony
w różnych grupach rękopisów greckich. Bez żadnej wątpliwości, tekst
hebrajski był bardziej ustalony niż tekst grecki. Tymczasem on także
ulegał zmianom, przypadkowym lub zamierzonym3. Tekst biblijny
nie wymyka się fenomenom przekazu całego tekstu. Tekst przekazany
i otrzymany przez następujące po sobie wspólnoty ulega przypadko-
wym przekształceniom przez to wszystko, co jest żywe: wydarzenia,
kontaminacje, okresy stabilizacji i inne okresy gwałtownych zmian.
Teksty się zmieniają, ponieważ są czytane, odczytywane na nowo,
kopiowane, kopiowane powtórnie, rewidowane lub uzupełniane glo-
sami zgodnie z kolejnymi oczekiwaniami różnych grup społecznych
i religijnych, jakikolwiek byłby skrupulatny szacunek tych wspólnot
dla tekstu, do którego nie wolno nic dodawać ani usuwać. Jest rzeczą
złudną sądzić o Biblii, że możemy poznać tekst, który byłby jedynym
autentycznym oryginałem. Tekst masorecki jest ortodoksyjnym tek-
stem Żydów. Chrześcijanie otrzymali dawno temu, jako autentyczny
tekst ksiąg Starego Testamentu, jedną z greckich form Septuaginty.
Później zachodni świat chrześcijański otrzyma jako kanoniczną wersję
łacińską Hieronima przetłumaczoną z hebrajskiego (nasza Wulgata
z wyjątkiem Psałterza, którego wersja łacińska została wykonana

3Poprawki rabiniczne wynikają w pewnych miejscach z wprowadzenia glos wy-
jaśniających, pochodzących z pobiblijnych tradycji haggadycznych, dla doktry-
nalnego wzbogacenia tekstu. Można tam mieć także kłopot z prawowiernością lub
z wyjaśnieniem redakcyjnym. Te poprawki są rzadkie. Można przytoczyć przypa-
dek słów, które pozostawiono w tekście „pisane” w pewien sposób, lecz wskazano,
że należy je „czytać” w inny sposób (to, co nazywamy mianem ketib i qere).
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w oparciu o grekę), podczas gdy Kościoły wschodnie i słowiańskie
będą używały w większości wersji wykonanych na podstawie Sep-
tuaginty w językach regionalnych. Każda wierząca wspólnota, każda
w swoim czasie i zgodnie ze swoim językiem, otrzymuje tekst biblijny,
który jest dla niej autentycznym Słowem Bożym.

Dzięki swej starożytności, Septuaginta zajmuje ważne miejsce w hi-
storii krytyki tekstu biblijnego. Hieronim, tłumacząc tekst hebrajski,
wiedział już, że grecka wersja Septuaginty mogła świadczyć o star-
szym stanie tego tekstu, lecz nie miał jeszcze wystarczającego pojęcia
o polimorfii tekstu hebrajskiego. W XVI wieku, wraz z narodzinami
krytyki tekstualnej Biblii i tłumaczeń Reformacji, Septuaginta była,
jeśli nie używana, to przynajmniej znana jako jeden ze świadków sta-
rożytnego tekstu hebrajskiego. W epoce nowożytnej Międzynarodowe
Towarzystwo Biblijne4 powierzyło sześciu tłumaczom, protestantom
i katolikom, studium pięciu tysięcy pierwszorzędnych trudności, które
tekst masorecki stawia współczesnym jego tłumaczom. Rezultaty tej
pracy są w trakcie publikacji. Oprócz Septuaginty, ci uczeni używali
innych wersji greckich (Teodocjona, Akwili i Symmacha), rękopisów
z Qumran, rękopisów syryjskich, targumów i Wulgaty. Dla każdego
studiowanego przypadku, po argumentacji i głosowaniu (rzadko jed-
nomyślnym), udzielają rady co do tłumaczenia. Czytając to nabie-
ramy świadomości bardzo złożonej historii tekstu biblijnego. Redagu-
jąc raport końcowy Komitetu, Dominique Barthélemy konkluduje, że
trzeba rozważyć każdy z dwóch tekstów biblijnych, hebrajski i grecki
w jego własnej tradycji; że Septuaginta nie musi być traktowana „jako
kamieniołom, skąd wydobywało się dobre lekcje, którymi rekonstru-
owało się tekst oryginalny”; że wielkie edycje greckie Starego Testa-
mentu (ważne rękopisy z IV i V wieku) „zasługują zresztą, by uznać
je za autentycznych świadków, z faktu, że przedstawiały i nadal re-
prezentują Pismo święte, dla którego lub które włącza w lud Boży”5.

4Założone w Nowym Jorku w 1809 r. jako oddział Brytyjskiego i Zagranicznego
Towarzystwa Biblijnego (red.).
5D. Barthélemy, Critique textuelle de l’Ancien Testament, I, Fribourg–

Göttingen: Éditions de Universitaires de Fribourg – Vandenhoeck & Ruprecht,
1982, 110–111.
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Septuaginta, słuszność tłumaczeń,
przetłumaczalność Biblii

Studium Septuaginty przywiodło nas do refleksji na temat pewnej po-
limorfii tekstualnej Biblii: polimorfii nieuniknionej, ponieważ teksty
żyją we wspólnotach ludzkich, odnoszą się do potrzeb kulturowych,
mają podłoża językowe należące pod względem etnologicznym do róż-
nych środowisk. Lecz Septuaginta, wersja Biblii przyjęta przez staro-
żytną tradycję chrześcijańską jako pierwszy tekst Biblii, zobowiązuje
nas do postawienia innego pytania o charakterze teologicznym: Jaki
jest status tłumaczenia Biblii dla wiary chrześcijańskiej?
Ten typ pytania może wydawać się naiwny w świecie nowożytnym,

który zdaje sobie sprawę z tego, że tłumaczenia Biblii mnożą się we
wszystkich językach i na wszystkich poziomach tych języków. Miało
ono jednak swoje znaczenie w przeszłości. Od świętego Hieronima
Kościoły chrześcijańskie uważały za konieczne tłumaczenie Biblii we-
dług języka hebrajskiego, jak gdyby tekst hebrajski był jedynym,
który ma znaczenie, jak gdyby było ideałem, iż każdy wierny mógł
czytać Pisma święte w tym, co byłoby jedynym tekstem autentycz-
nym, tekstem hebrajskim. Ta pozycja, w oczach badaczy Septuaginty,
jest równocześnie niezrozumieniem historii (używając tłumaczeń wy-
konanych z języka hebrajskiego, chrześcijanie ignorują starsze źródła
swojej własnej historii religijnej) i pozycją teologiczną podlegającą
dyskusji. Wiara w jednego powszechnego Boga nie implikuje, że słowa
objawienia muszą móc dosięgać autentycznie całego ludu, w każdym
języku? Czy istniałby w świecie ludzi jedyny język sakralny, język he-
brajski? Czy języki potoczne byłyby zdolne wyrazić słowa natchnione
przez Boga? Biblia ma powołanie, by być tłumaczoną dla wszystkich
ludzi w każdym momencie ich historii.
Chrześcijanie przystosowują swoją wiarę do języka, w którym

otrzymują Słowo Boga. Przypomina się doświadczenie Juliana Gre-
ena: otrzymawszy Biblię w dzieciństwie, dzięki lekturze, którą jego
matka czytała mu w wersji angielskiej, był całkowicie zaskoczony
i zbity z tropu, kiedy dowiedział się o istnieniu oryginału hebraj-
skiego, nie rozpoznał Słowa Boga w tym języku. Przypomina się
także Luter broniący swej niemieckiej wersji przeciwko tym „osłom”,
którymi są literaci; podtrzymywał swoje prawo do wyrażenia myśli
tekstu w dobrym języku niemieckim, żeby czytelnicy mogli go zro-
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zumieć. Trzeba – mawiał – przekładać na sposób mówienia takim
językiem, który jest mówiony innym sposobem mówienia w jakimś
innym języku. Wyraził wolę każdego tłumacza pozostania tak blisko,
jak to możliwe liter tłumaczonego tekstu, bez wniesienia szkody dla
czytelności tekstu w języku odbiorców.
To wahanie pomiędzy dosłownością (tłumaczeniem słowo w słowo)

a tłumaczeniem wolnym (zgodnie ze znaczeniem) było przedmiotem
licznych debat teoretycznych, zwłaszcza około połowy XVI wieku.
Tłumaczenie dosłowne, materialne czasami nie wystarcza. Najważ-
niejsze słowa otrzymały w ich kontekście wartość, która przekracza
ich zwykłe znaczenie. Słowa takie jak „wybranie”, „łaska”, „wiara”,
„zbawienie” czy „Słowo Boga”, mają znaczenie, które znajduje się
w żywej recepcji tekstu spisanego, w przepowiadaniu, które otoczyło
te słowa kręgiem ich kontekstów i innych dostosowanych słów. Para-
doksalnie, by być wiernym, tłumaczenie musi czasami uczynić siebie
parafrazą i jest to słuszne teologicznie.
Tłumacze Biblii Greckiej udzielili zrównoważonej odpowiedzi na

to napięcie. Szukali równocześnie wierności i czytelności. Mieli za-
ufanie w przekładalność Pism świętych. Ich tłumaczenie jest, ogólnie
rzecz biorąc, do przyjęcia. Tekst jest napisany dosyć dobrą greczy-
zną, aby być zrozumiałym bez zbytnich błędów przez hellenofonów
nie znających podłoża hebrajskiego.
Można nawet powiedzieć, że tak dobrze respektowali hebrajską

składnię i styl, iż przez ich greckie zdania paradoksalnie można usły-
szeć „głos, który mówi” w Biblii; głos, którego nie słychać w od-
dzielnych słowach, lecz we wszystkich cechach retorycznych tekstu –
porządku słów, powtórzeniach, asonansach, paralelizmach, zaburze-
niach rytmu, uciętych zdaniach, nagłych zakłóceniach – we wszyst-
kich lukach przemowy, które mają inną formę retoryczną, otwarcie
na słuchanie czytelnika, rodzaj nieobecności tekstu, która odsyła do
pierwotnego przekazu ustnego, do tradycji ustnej ludzi, którzy mówili
natchnieni duchem prorockim.
Bez wątpienia przekłady mają wartość przez jakiś czas dla ludzi.

Ten czas może być całkiem długi: kilka wieków, kiedy język ludzi
pozostaje względnie stabilny, jak łacina była w Średniowieczu dla
chrześcijańskiego duchowieństwa. Może być to krótszy czas, kiedy
świat recepcji doznaje gwałtownej zmiany, jak to było w epoce rzym-
skiej, zastąpienie greki przez łacinę w całym Cesarstwie Rzymskim.
Septuaginta jest tłumaczeniem nadzwyczajnie ważnym, ponieważ sy-
tuuje się w momencie kluczowym. Jest Biblią wspólnoty, wewnątrz
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której przyszedł Jezus i gdzie zostali uformowani niektórzy z Jego
uczniów. Interpretacje, które przekazuje to tłumaczenie, zasługują na
to, by wziąć je pod uwagę dla lepszego poznania doświadczenia religij-
nego judaizmu hellenistycznego następnie po to, by napisać historię
odczytywania Biblii w świecie greckim, który stał się chrześcijański.
Septuaginta przekazała wiarę i pobożność Żydów w oczekiwanie me-
sjańskie, ich nadzieję zbawienia, podczas gdy byli w rozproszeniu i za-
wieszeniu; teologię męczeństwa, świadomość uniżenia, skruchy i za-
ufania, których doświadczą z kolei chrześcijanie, i które będą mogli
wyrazić językiem odziedziczonym po tłumaczach żydowskich.

Tłumaczenie i opracowanie: Jarosław Kołak OP

Marguerite Harl — profesor języka greckiego post–
klasycznego na Sorbonie; uczennica H. I. Marrou; obro-
niła pracę na temat Orygenesa. W 1986 założyła kolekcję
„Biblia aleksandryjska” (La Bible d’Alexandrie) wyda-
waną w paryskim wydawnictwie Cerf. Zajmuje się bada-
niami dotyczącymi miejsca Septuaginty w historii staro-
żytnego judaizmu i chrześcijaństwa.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Specyfika egzegezy judeochrześcijańskiej polega na tym,

że powstaje ona w okresie kształtowania się i dojrzewa-

nia tożsamości Kościoła. Ówcześni chrześcijanie starają

się kontynuować tradycje judaistyczne, lecz nie wahają

się wchodzić w polemikę z Żydami, gdy idzie o wiarę

w Jezusa Chrystusa. Powyższa sytuacja znajduje także

swoje odzwierciedlenie w sposobie interpretowania tek-

stów świętych przez judeochrześcijan.
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Młode wino w sta-
rych bukłakach
Metody egzegezy
judeochrześcijańskiej

P
ismo Święte, jako owoc Bożego objawienia, zajmuje w chrze-
ścijaństwie miejsce fundamentalne. Za jego pomocą Bóg obja-
wił nam samego siebie oraz odsłonił przed nami plan odku-

pienia człowieka, który osiągnął swój szczyt w wydarzeniu Jezusa
Chrystusa. Od początku jednak Pismo Święte było dla chrześcijan
swoistym wyzwaniem. Zróżnicowanie ksiąg biblijnych pod względem
chronologii, treści czy też formy sprawia, że sama lektura tekstu na-
tchnionego nie wystarcza jeszcze do tego, by poznać zawarte w nim
przesłanie. Nieodzowne jest zatem wypracowanie pewnych metod her-
meneutycznych pozwalających właściwie zinterpretować tekst święty.
W niniejszym artykule chciałbym przedstawić metody interpretacji
Pisma, jakimi posługiwano się w gminach judeochrześcijańskich. Spe-
cyfika egzegezy judeochrześcijańskiej1 polega na tym, że powstaje ona
w okresie kształtowania się i dojrzewania tożsamości Kościoła. Ów-
cześni chrześcijanie starają się kontynuować tradycje judaistyczne,
lecz nie wahają się wchodzić w polemikę z Żydami, gdy idzie o wiarę
w Jezusa Chrystusa. Powyższa sytuacja znajduje także swoje od-
zwierciedlenie w sposobie interpretowania tekstów świętych przez ju-
deochrześcijan. Spróbujmy zatem przyjrzeć się nieco bliżej metodom

1W próbie omówienia judeochrześcijańskich metod egzegetycznych posługuję
się definicją judeochrześcijaństwa sformułowaną przez wybitnego francuskiego pa-
trologa Jeana Daniélou. Judeochrześcijaństwo – zdaniem tego badacza – to chrze-
ścijaństwo, które wyrażało się w formach Spätjudentum (późnego judaizmu). Ter-
min ten mieści w sobie judeochrześcijaństwo palestyńskie o tendencjach faryzej-
skich i legalistycznych, nurt apokaliptyczny w Azji Mniejszej o tendencji zelockiej,
wpływ poglądów esseńskich w Rzymie i Antiochii, a także wpływ rabinów w Ko-
ściele syryjskim. Por. J. Daniélou,Teologia judeochrześcijańska, tł. S. Basista,
«Myśl teologiczna, 39», Kraków: Wydawnictwo WAM, 2002, 21.
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egzegezy judeochrześcijańskiej. Zobaczmy, na czym polegała ich spe-
cyfika, czym różniły się one od metod używanych przez chrześcijan
w późniejszym okresie oraz od metod stosowanych w judaizmie.

Testimonia jako wyraz pierwotnej egzegezy

Pierwotną formę chrześcijańskiej egzegezy reprezentują tzw. testimo-
nia2. Choć nie stanowią one metody egzegetycznej par excellence, to
jednak przyczyniły się w istotny sposób do rozwoju chrześcijańskiej
interpretacji Pism.
Testimonia stanowią specjalnie dobrane i opracowane fragmenty

ze Starego Testamentu, przytaczane jako już zrealizowane w Chry-
stusie. Obecność testimoniów możemy z łatwością zauważyć, śledząc
wczesne teksty chrześcijańskie, w tym oczywiście Nowy Testament.
Choć nie stanowią one formalnych komentarzy do tekstów biblijnych,
to jednak sam ich dobór, sposób cytowania, a także wniesione do
tekstu poprawki pozwalają odkryć najbardziej pierwotne rozumienie
Biblii w gminach chrześcijańskich.
Wielu badaczy podejmujących zagadnienie testimoniów trakto-

wało je w swoich badaniach jako źródło literackie, analizując zło-
żony problem ich genezy i literackiej postaci3. Odmienne podejście
do testimoniów prezentuje w swoich pracach J. Daniélou, który pod-
kreśla w pierwszym rzędzie specyficzny fakt posługiwania się wy-

2Zagadnienie testimoniów w literaturze wczesnochrześcijańskiej oraz badania,
jakie przeprowadził w tej kwestii J. Daniélou, zostały omówione przez Franciszka
Szulca, zob. Struktura teologii judeochrześcijańskiej, «Myśl teologiczna, 47», Kra-
ków: Wydawnictwo WAM, 2005, 60–80.
3Różnice poglądów dotyczą jednak określenia czasu powstania i literackiej

formy tych pierwszych wypisów ze Starego Testamentu. Obecnie wśród badaczy
przeważa opinia, że w pierwotnych gminach istniały już spisane zbiory cytatów
starotestamentowych, które zostały szeroko wykorzystane przez pierwotną litera-
turą pozabiblijną. Pozostaje jednak kwestią otwartą, czy z takich spisanych już
zbiorów korzystali autorzy Nowego Testamentu. Niewykluczone, że pewne teksty
były łączone i modyfikowane najpierw w nauczaniu ustnym, a dopiero potem zo-
stały zapisane w tekstach Nowego Testamentu. Por. F. Szulc, Struktura teologii
judeochrześcijańskiej, 60–64. Niewielka ilość zachowanych tekstów nie pozwala
na pełne i dokładne odtworzenie wspomnianych zbiorów testimoniów. Dostępne
nam cytaty ze Starego Testamentu możemy ogólnie podzielić na trzy grupy: tek-
sty apokaliptyczne i eschatologiczne, teksty odnoszące się do wspólnoty widzianej
jako nowy Izrael oraz teksty odnoszące się do Sługi Jahwe i cierpiącego Spra-
wiedliwego. Por. M. Simonetti, Między dosłownością a alegorią, tł. T. Skibiński,
«Myśl teologiczna, 26», Kraków: Wydawnictwo WAM, 2000, 19–20.
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branymi cytatami ze Starego Testamentu w pierwotnym chrześcijań-
stwie. Pierwsi chrześcijanie nie tylko świadczyli o słowach i czynach
Jezusa, lecz starali się także wykazać, kim On jest. W tym właśnie
celu posługiwali się specjalnie wybranymi cytatami ze Starego Testa-
mentu, interpretując dzieło i osobę Jezusa w świetle Pism4.
Fakt posługiwania się cytatami starotestamentalnymi wyraża jed-

nocześnie panujący w pierwotnej gminie stosunek do Starego Przy-
mierza. Stary Testament zachowuje dla chrześcijan swą wartość; sta-
nowi on bowiem Słowo Boże, które proroczo zapowiada nową eko-
nomię zbawienia. „To [właśnie] stało się punktem wyjścia chrześci-
jańskiej egzegezy Starego Testamentu – konstatuje J. Daniélou –
która ukazuje w Chrystusie realizację figur i proroctw”5. Starote-
stamentalne testimonia, przytaczane w pierwotnym kerygmacie jako
już zrealizowane w Chrystusie, są najstarszym potwierdzeniem tej
fundamentalnej zasady hermeneutycznej6. Stąd też przynależą one
nierozdzielnie do początków chrześcijańskiej egzegezy.

Targumy judeochrześcijańskie

Przejdźmy teraz do omówienia poszczególnych metod egzegetycznych
stosowanych przez judeochrześcijan, rozpoczynając od interpretacji
Pisma za pomocą targumów.
Powstawanie targumów, czyli przekładów Biblii Hebrajskiej na

język aramejski, jest zjawiskiem, którego początków należy szukać
w okresie po zburzeniu Jerozolimy i uprowadzeniu ludności izrael-
skiej do niewoli babilońskiej. Pokolenie Izraelitów, które przyszło na
świat już na wygnaniu, musiało znać język aramejski, będący jednym
z języków urzędowych na terenie imperium babilońskiego. Pokrewień-
stwo języka aramejskiego i hebrajskiego sprawiało, że wypierał on he-
brajski i stawał się stopniowo jedynym językiem babilońskiej diaspory
żydowskiej. O tym, jak silny był to proces świadczy fakt, że Izraelici,
którzy powrócili z niewoli babilońskiej do Palestyny, posługiwali się

4Wiele używanych przez pierwszych chrześcijan testimoniów to fragmenty psal-
mów. Niektóre z nich stale odnoszono do konkretnych wydarzeń z życia Jezusa.
I tak np. Psalmem 118 posługiwano się w teologii Wcielenia, Psalm 22 odnoszono
do męki Chrystusa, Psalm 110 z kolei służył ukazaniu zmartwychwstałego i uwiel-
bionego Pana. Por. F. Szulc, Struktura teologii judeochrześcijańskiej, 70–78.
5F. Szulc, Struktura teologii judeochrześcijańskiej, 79; zob. także J. Daniélou,

Teologia judeochrześcijańska, 113.
6Por. F. Szulc, Struktura teologii judeochrześcijańskiej, 79.
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językiem aramejskim. To właśnie dla nich musiano w czasie litur-
gii synagogalnych7 tłumaczyć Biblię Hebrajską na język aramejski8.
Praktykę taką stosowano prawdopodobnie już podczas przebywania
Żydów w niewoli. Z biegiem czasu zaczęto spisywać te tłumaczenia,
z których targum Onkelosa z I w. po Chr. cieszył się taką powagą,
że opatrzono go masorą, podobnie jak tekst biblijny9. Mówiąc o ara-
mejskich przekładach Biblii Hebrajskiej, warto dodać, że także w śro-
dowisku Żydów z diaspory egipskiej, zwłaszcza aleksandryjskiej, po-
wstawały przekłady Pisma na język grecki. Najbardziej znanym grec-
kim przekładem Biblii jest oczywiście Septuaginta (LXX)10.
Zarówno aramejskie, jak i greckie tłumaczenia Biblii Hebrajskiej

stanowiły zarazem – mniej lub bardziej odbiegające od oryginału –
interpretacje tekstu hebrajskiego. Starano się przede wszystkim zak-
tualizować i przystosować tekst biblijny do etosu wspólnoty żydow-
skiej gromadzącej się w synagodze na modlitwę. Naczelną zasadą in-
terpretacyjną, stosowaną przez targumistów, była interpretacja Biblii
przez Biblię. Harmonizowano przy tym teksty biblijne i nadawano im
jednoznaczny sens teologiczny11.
W tym miejscu można zadać pytanie, czy istniały judeochrześci-

jańskie przekłady Starego Testamentu. Wydaje się, że na ogół po-
sługiwano się tłumaczeniem Septuaginty. Istnieją jednak wyjątki od

7Choć targumy wywodzą się zasadniczo z trzech środowisk (ze szkoły, z pry-
watnej pobożności i z liturgii synagogalnej), to jednak najważniejszym z nich –
zwłaszcza jeśli chodzi o najstarszą warstwę targumu palestyńskiego do Pięciok-
sięgu – była synagoga. Por. S. Mędala, Formy interpretacji Biblii w judaizmie
okresu międzytestamentalnego, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 39 (1986), 219.
8Taka sama sytuacja miała miejsce wśród Żydów, którzy zdecydowali się na

pozostanie w imperium perskim.
9Por. F. Szulc, Struktura teologii judeochrześcijańskiej, 81.
10„Zaistnienie LXX – jak pisze W. Chrostowski – mieści się w obrębie szeroko
rozumianego zjawiska targumizmu. Wprawdzie nazwa «targumy» w technicznym
sensie tego słowa jest stosowana na oznaczenie przekładów aramejskich, ale staro-
żytni odnosili ją do każdego przekładu ksiąg świętych na inny język. Zrozumiałe
i usprawiedliwione są zatem poglądy określające LXX jako «grecki targum juda-
izmu hellenistycznego» (G. Bertram)” (W. Chrostowski, Literatura targumiczna
a Septuaginta, „Collectanea Theologica” 63 (1993) fasc. 1, 55).
11„W tym celu [targumiści] stosowali różne techniki egzegetyczne, jak: opa-
trywanie słów hebrajskich odpowiednią wokalizacją, dzielenie zdań i słów, prze-
stawianie liter w odwrotnej kolejności, posługiwanie się gematrią, uzupełnianie
zdań, żeby nie było niedomówień, teksty trudne wyjaśniano prostszymi sformu-
łowaniami, dokonywano identyfikacji miejscowości i wprowadzano dokładne daty,
w osobach biblijnych ukazywano typy moralne wierzących Żydów itp. Z praktyki
targumistów sformułowano później 32 reguły (middot) haggadycznej interpretacji
Pisma świętego” (S. Mędala, Formy interpretacji Biblii, 220).
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tej reguły. Czasem starotestamentalne cytaty, przytaczane po grecku
w Nowym Testamencie, całkowicie różnią się od analogicznych frag-
mentów w LXX. Zdaniem niektórych badaczy (Stendahl, Daniélou),
te odmienne tłumaczenia są wyrazem teologii pewnej grupy jude-
ochrześcijańskich nauczycieli. Pierwsi chrześcijanie korzystali z LXX,
dla której żywili wielki szacunek i w której widzieli wyraz natchnienia
Ducha Świętego. Nie wahali się jednak dokonywać przeróbek tych tek-
stów, które miały dla nich większe znaczenie teologiczne. Przeróbki te
polegają na czymś więcej niż tylko na tłumaczeniu danego tekstu, sta-
nowią one prawdziwe egzegezy, które przybierają postać targumów12.
Powstające w ten sposób targumy judeochrześcijańskie wywodzą się
z rodzaju literackiego targumu aramejskiego i noszą jego istotne ce-
chy. W odróżnieniu jednak od targumów żydowskich są to greckie tłu-
maczenia Biblii Hebrajskiej, interpretujące jednocześnie tłumaczony
tekst w duchu chrześcijańskim13.
Wyraźnym przykładem targumu w Nowym Testamencie jest cy-

tat Ps 68, 19: „Wstępując na wyżyny, wziął w niewolę jeńców, przyjął
(êlabe) ludzi jako daninę”, który po przekształceniu odnajdujemy
w Ef 4, 8 w postaci: „rozdał (êdwke) ludziom dary”. Mamy tutaj do
czynienia z dwoma zmianami. Po pierwsze, pierwotny sens psalmu
mówiącego o intronizacji Jahwe zostaje odniesiony do wniebowstąpie-
nia Chrystusa. Po drugie, zastąpienie czasownika êlabe przez êdwke
zmienia sens zacytowanego zdania. Całe to przekształcenie – pocho-
dzące od Pawła lub też podyktowane wcześniejszym jeszcze zwycza-
jem liturgicznym – ma na celu takie zaadaptowanie powyższego frag-
mentu, by wyrażał on misterium Chrystusa14.
Występowanie targumów nie jest jednak ograniczone wyłącznie

do tekstów z Nowego Testamentu. Znaczną ilość targumów zawiera
także List Barnaby. W XII rozdziale znajdujemy taką oto wypowiedź,
włożoną w usta Mojżesza: „Jeśli ktoś zostanie ugryziony, niechaj
przyjdzie do węża zawieszonego na drzewie (xÔlon) i będzie pełen
nadziei wierząc, że ten chociaż martwy, może dać życie, a natych-
miast zostanie ocalony”15. Fragment ten stanowi parafrazę Lb 21,
8. Zauważmy, że w tekście z Księgi Liczb nie występuje słowo xÔlon
(drzewo), lecz�mẽion (pal). Zastosowanie xÔlon pozwala zaaplikować
12Por. J. Daniélou, Teologia judeochrześcijańska, 115.
13Por. F. Szulc, Struktura teologii judeochrześcijańskiej, 82.
14Por. J. Daniélou, Teologia judeochrześcijańska, 116; F. Szulc, Struktura teo-
logii judeochrześcijańskiej, 83.
15List Barnaby XII,7, w: Pierwsi świadkowie, tł. A. Świderkówna, opr. M. Sta-
rowieyski, Kraków: Wydawnictwo M, 1998, 192.
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ten cytat do Chrystusa ukrzyżowanego. „Ponadto Lb mówi jedynie:
«niech się zbliży, a będzie żył». Komentarz na temat martwego, który
może dać życie, jest glossą, która podkreśla ożywiającą moc śmierci
Chrystusa”16.
W tym samym rozdziale Listu Barnaby autor odwołuje się do cy-

tatu z Księgi Izajasza: „Pan Bóg powiedział do mojego pomazańca
Cyrusa (KÔrú)” (Iz 45, 1), lecz odczytuje go: „Pan powiedział do
Chrystusa mojego Pana (Kur�ú)”17. Jak widać, dokonuje się w tym
miejscu zamiana z KÔrú na Kur�ú, a następnie także odwołanie do
Psalmu 110, 1 („Rzekł Pan do Pana mego. . . ”). Przekształcenia te
mają wykazać, że Chrystus jest Panem (Kyriosem), to znaczy Bo-
giem18. Zresztą bardzo podobną zmianę możemy zauważyć analizu-
jąc Lm4, 20. Podczas gdy wersja hebrajska podaje: „Tchnieniem mo-
jego oblicza jest Pomazaniec Pański” (w tłum. greckim – Qri�äsKur�ou), to ogół rękopisów LXX zawiera „Chrystus Pan” (Qri�äsKÔrios). Pierwszeństwo, jakie dawano w rękopisach drugiej formie,
jest znamienne. Wydaje się zatem bardzo prawdopodobne, że wy-
bór formy Qri�äs KÔrios jest pochodzenia chrześcijańskiego. Wspo-
mniany fragment z Lamentacji zawierający Qri�äs KÔrios, należy
do najbardziej starożytnych testimoniów, występuje m.in. u Justyna
oraz Ireneusza z Lyonu. Również Łukasz w opisie sceny ukazania się
anioła Pańskiego pasterzom pod Betlejem prawdopodobnie w spo-
sób całkowicie zamierzony rezygnuje z klasycznego wyrażeniaQri�äsKur�ou (Pomazaniec Pański) na rzecz Qri�äs KÔrios (Pomazaniec,
Pan)19.
Jak możemy zauważyć na podstawie przedstawionych wyżej przy-

kładów targumów, ich autorzy posługują się tekstem Pisma św. w spo-
sób bardzo dowolny. Nie można jednak zapominać o tym, że tar-
gum miał na celu danie zrozumienia Pisma konkretnemu audytorium.
„Dlatego słowa niejasne są wyjaśniane lub zastępowane przez inne,
dodaje się szczegóły znane skądinąd, wprowadza się mowę żywą, dia-
log. Biblię traktuje się jako organiczną całość i w świetle całości ko-

16J. Daniélou, Teologia judeochrześcijańska, 118.
17List Barnaby XII, 11, w: Pierwsi świadkowie, 192.
18Por. J. Daniélou, Teologia judeochrześcijańska, 119.
19Por. Łk 2, 11: Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest
Chrystusem Panem (przekład Edycji św. Pawła, Częstochowa 2005); dziś w mie-
ście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (przekład
Biblii Tysiąclecia, Poznań 2005). Tekst grecki: íti âtèqjh Ím̃in £meron�t�r ísâ�in qri�äs kÔrios ân pìlei Dau�d. Por. także J. Daniélou, Teologia judeochrze-
ścijańska, 119.
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mentuje się poszczególne części. W rzeczywistości więc nie tyle chodzi
o tłumaczenie, ile o wyjaśnianie – tłumacz staje się egzegetą”20.

Midrasze judeochrześcijańskie

Innym świadectwem kontynuacji żydowskich metod egzegetycznych
w środowisku judeochrześcijańskim jest midrasz. Samo pojęcie „mi-
drasz” można rozumieć podwójnie – jako szczególną metodę interpre-
tacji tekstu biblijnego (wewnętrzne założenia hermeneutyczne) oraz
jako odrębny rodzaj literacki (forma wypowiedzi o określonej styli-
styce), będący produktem tejże interpretacji. W pierwszym znacze-
niu „podstawowym założeniem midraszu jest ciągła dążność do rein-
terpretowania Biblii i aktualizowania jej treści w nowych okoliczno-
ściach”21.
Judaizm rabiniczny znał dwa rodzaje midraszu – halachiczny oraz

haggadyczny. Podział ten odpowiada dwóm znanym w judaizmie kie-
runkom interpretacji Biblii. Pierwszy z nich – tzw. halacha – miał
charakter legislacyjny. Interpretacja halachiczna miała na celu od-
powiedź na pytanie, w jaki sposób zachowywać wymagania obecne
w tekstach świętych w praktyce życia codziennego. Ten typ inter-
pretacji rozwijano głównie w szkołach rabinackich. Drugi kierunek –
haggada – posiadał w porównaniu z halachą bardziej zróżnicowane
cele. Jego zadaniem było przede wszystkim podawanie treści wiary
żydowskiej, zbudowanie wiernych; stąd też haggada znalazła swe naj-
ważniejsze zastosowanie w homilii, stanowiącej część kultu synago-
galnego. Sitz im Leben tradycji haggadycznej, w tym także midraszu
haggadycznego, stanowiła zatem liturgia synagogalna22.
W porównaniu z targumami midrasze stanowią daleko bardziej

rozbudowaną parafrazę tekstu biblijnego. O ile w przypadku targu-
mów przekształcenia polegają na zamianie wyrazów czy też dodaniu
nowych słów, o tyle midrasze obecne np. w Liście Barnaby i w Liście
Klemensa niejednokrotnie przedstawiają całe fragmenty, które cyto-
wane są jako Pisma i przypisywane autorom Starego Testamentu;
fragmentów tych nie ma jednak w pismach kanonicznych. Ze względu

20F. Szulc, Struktura teologii judeochrześcijańskiej, 90.
21F. Szulc, Struktura teologii judeochrześcijańskiej, 92.
22Por. S. Mędala, Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej, «Biblio-
teka zwojów: tło Nowego Testamentu, 1», Kraków: The Enigma Press, 1994,
372–373; M. Simonetti, Między dosłownością a alegorią, 8.
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na znaczną dowolność w parafrazie tekstów starotestamentalnych nie
jest łatwo określić, do którego fragmentu ze Starego Testamentu dana
interpretacja nawiązuje, a więc o midrasz do jakiej księgi w konkret-
nym wypadku chodzi. Poza tym nie zawsze jest jednoznaczne, czy
tego rodzaju midrasze możemy uznać za teksty chrześcijańskie, czy
też są to midrasze żydowskie23.
Według M. Simonettiego przykładami użycia midraszów w No-

wym Testamencie są m. in. Rz 9, 6–29 oraz Mt 15, 1–9. W Liście do
Rzymian Paweł przedstawia w postaci midraszu rozróżnienie między
Izraelem według ciała i Izraelem według ducha oraz tajemnicę wybra-
nia Bożego. Fragment ten stanowi midrasz do Rdz 21, 12: „Od Izaaka
będzie nazwane twoje potomstwo (�èrma)”, popartego Rdz 18, 10:
„Wrócę w tym czasie i Sara będzie miała syna”. Główna myśl zostaje
rozwinięta przez splot tekstów dotyczących nieprzeniknionej woli,
z jaką Bóg realizuje swoje powołanie (Rdz 25, 23; Ml 1, 2–3; Wj 33, 19
i in.), a tekst zamykający midrasz (Iz 1, 9) przywołuje tekst począt-
kowy słowem kluczowym „potomstwo” (�èrma)24.
Przyjrzyjmy się teraz nieco bliżej kilku cytatom z Listu Barnaby,

które – zdaniem J. Daniélou – wydają się pochodzić z chrześcijań-
skich midraszy do Księgi Kapłańskiej i Księgi Liczb25. Obrzędy ży-
dowskie są bowiem w nich tak opisane, by uwypuklić punkty styczne
z chrześcijaństwem. I tak w rozdziale VII Listu Barnaby czytamy:
„Był w Piśmie taki nakaz: «Kto nie będzie pościł w dniu postu, ten
śmierć poniesie»”26. Nieco dalej zaś: „Cóż powiedziane jest u pro-
roka? «I niechaj jedzą mięso kozła ofiarowanego w dniu postu za
wszystkie grzechy». A zwróćcie uwagę: «Tylko kapłani wszyscy będą
jedli wnętrzności nie obmyte z octem»”27. Przytoczone powyżej frag-
menty rozwijają treści zawarte w Kpł 23, 29 oraz w Lb 29, 11, choć

23Por. J. Daniélou, Teologia judeochrześcijańska, 123; T. Skibiński, Judeochrze-
ścijańskie techniki egzegetyczne na przykładzie Listu Barnaby, Judeochrześcijań-
skie elementy w literaturze patrystycznej: materiały Sympozjum Patrystycznego
16.10.1997, red. I. Salamonowicz–Górska – T. Skibiński – S. Strękowski, «Studia
Antiquitatis Christianae, 13», Warszawa: ATK, 1998, 47.
24Por. M. Simonetti, Między dosłownością a alegorią, 18.
25Zdaniem Daniélou List Barnaby , oprócz wymienionych wyżej midraszy do
Księgi Kapłańskiej i Liczb, zawiera także fragment midraszu do Księgi Izaja-
sza. Fragmenty judeochrześcijańskich midraszy do innych ksiąg Starego Testa-
mentu możemy odnaleźć w Dialogu Justyna (midrasz do Jeremiasza i Ezdra-
sza) oraz w Pedagogu Klemensa Aleksandryjskiego (midrasz do Ezechiela). Por.
J. Daniélou, Teologia judeochrześcijańska, 123–130.
26List Barnaby VII, 3, w: Pierwsi świadkowie, 186.
27List Barnaby VII, 4, w: Pierwsi świadkowie, 186.
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w cytowanej formie nie figurują w żadnym z miejsc w Starym Testa-
mencie. Kiedy porównamy dane fragmenty z tekstem LXX (na pod-
stawie której dokonano powyższego rozwinięcia), możemy zauważyć
kilka różnic. W LXX na określenie kozła ofiarnego używa się słowaq�maros (Lb 29, 11), w analizowanym tekście zaś stosowano tr�gos.
Fragment z Listu Barnaby nie mówi też o uniżeniu (tapeinoÜ
ai),
jak należałoby się spodziewać na podstawie tekstu z Księgi Kapłań-
skiej (Kpł 23,29), lecz o poście (nh�eÔein). Dodatek stanowi w Liście
wyrażenie „za wszystkie grzechy”, które nadaje ofierze charakter bar-
dziej uniwersalny niż „za grzechy” z Lb 29, 11. Ostatnia część cytatu
(o wnętrznościach nie obmytych octem) zawiera szczegóły nieobecne
zupełnie w tekście biblijnym, a pochodzące prawdopodobnie z tra-
dycji rytualnych. Jednak aluzja do octu – jak zauważa Daniélou –
znajduje się w Ps 68, 22, przytoczonym w Mt 27, 48. Gdy weźmiemy
pod uwagę całość tych elementów, okaże się, że najbliższym kontek-
stem przytoczonego powyżej tekstu jest List do Hebrajczyków.W obu
Listach – w Liście Barnaby oraz w Liście do Hebrajczyków – znajdu-
jemy porównanie ofiar Starego i Nowego Testamentu; oba Listy wy-
wodzą się z tego samego środowiska aleksandryjskiego. Można zatem
przypuszczać, że autorzy Listów korzystali z powstałego już wcześniej
chrześcijańskiego midraszu o święcie Postu, znanego w środowisku
prezbiterów z Aleksandrii28.
W tym samym rozdziale Listu Barnaby zawarty jest również inny

fragment, w którym charakter chrześcijański tekstu zostaje ukazany
w jeszcze jaśniejszy sposób. Fragment ten nie odnosi się tym razem do
kozła ofiarowanego w dniu postu, lecz do wypędzanego tego samego
dnia na pustynię. „Patrzcie, co polecił: «Weźcie dwa kozły o pięknym
wyglądzie i podobnej wielkości i ofiarowujcie je, a kapłan niech wybie-
rze jednego jako całopalenie za grzechy». A z drugim kozłem co mają
uczynić? «Niech jeden zostanie przeklęty (âpikat�ratos)». Zwróćcie
uwagę, jak tu objawia się zapowiedź Jezusa: «Naplujcie (âmptÔ�te)
na niego wszyscy, przebijcie (katakent �te) go ościeniem, zwieńczcie
mu głowę szkarłatną wełną i tak wypędźcie na pustynię»”29. W przed-
stawionym wyżej fragmencie List cytuje starszy tekst, którym jest
midrasz do Kpł 16, 7–8. Opisane powyżej ryty mogą być tradycyjne,
jednak sposób, w jaki są przedstawione, a także wybór słownictwa jest
z pewnością świadectwem pochodzenia chrześcijańskiego. Podobnie
jak w Liście do Hebrajczyków q�maros zostaje tu zastąpione przez
28Por. J. Daniélou, Teologia judeochrześcijańska, 124.
29List Barnaby VII, 6–8, w: Pierwsi świadkowie, 186.
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wołaniem do Ga 3,10. Szczególnie wymowne jest wyrażenie o oplu-
ciu (âmptÔ�te) przywołujące scenę wydrwienia w pretorium, co do
której Mateusz używa tego samego słowa (Mt 26, 67). Przebicie (ka-takent �te) przywołuje na myśl J 19, 37, który ma âxekènth�n.
Wreszcie szkarłatna wełna, która wieńczy głowę, stanowi aluzję do
korony cierniowej Jezusa oraz do płaszcza, jakim był okryty przez
żołnierzy. Jak widzimy, zawarty w Liście Barnaby opis kozła wypę-
dzanego na pustynię odpowiada w wielu szczegółach opisowi Chry-
stusa w pretorium30.

Peszery qumrańskie a egzegeza
judeochrześcijańska

Odkrycie zwojów znad Morza Martwego pozwoliło nam poznać jesz-
cze inny rodzaj komentarza biblijnego stosowanego w późnym juda-
izmie, mianowicie tzw. peszer. Ten rodzaj literacki, będący jednocze-
śnie metodą interpretacji tekstu biblijnego, był pieczołowicie kulty-
wowany w gminie esseńskiej z Qumran. Stosowana przez esseńczyków
metoda egzegezy tekstu jest szczególna, nie liczy się ona z kontekstem,
lecz oparta jest na przypadkowym podobieństwu brzmienia słów, me-
tatezach, rozdzielaniu słów zespolonych w tekście w jedną ścisłą ca-
łość itp31. „Egzegeza ta nie opierała się na zwykłym, dosłownym sen-
sie słów i nie uwzględniała ich sensu historycznego, ale dopatrywała
się w nich głębszego, ukrytego sensu dostępnego tylko dla wtajem-
niczonych”32. Ten typ egzegezy miał na celu odkrycie tajemniczych
pouczeń, które – jak sądzili esseńczycy – zawarte były w tekstach
biblijnych i dotyczyły przede wszystkim czasów ostatecznych. Qum-
rańscy komentatorzy starali się odkryć wspomniane pouczenia, a czuli
się do tego upoważnieni jako członkowie zgromadzenia, które przypi-
sywało sobie przywilej jedynie słusznej interpretacji33.
Komentarz w rodzaju peszer układano w ten sposób, że przyta-

czano krótki fragment, zdanie lub czasem jedno tylko słowo z tekstu

30Por. J. Daniélou, Teologia judeochrześcijańska, 124–125; T. Skibiński, Jude-
ochrześcijańskie techniki egzegetyczne, 47–48.
31Por. W. Tyloch, Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym, Warszawa:
Książka i Wiedza, 1998, 309.
32Tamże, 309.
33Por. Tamże, 309.
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biblijnego, a następnie autor komentarza wprowadzał swoje własne,
zazwyczaj krótkie objaśnienie przy pomocy słowa pēšer (wyjaśnie-
nie)34. Interpretacja tekstu miała na celu aktualizację tekstów biblij-
nych (głównie ksiąg prorockich i Psalmów), co dokonywało się przez
dostosowanie go do historycznych dziejów wspólnoty z Qumran i ogól-
niej Palestyny ówczesnych czasów35. W ten sposób – w zależności od
zainteresowań czy przydatności danego tekstu – komentowano całe
księgi Starego Testamentu, lub też tylko ich fragmenty36. „Komenta-
rze qumrańskie – jak pisze W. Tyloch – występują w trzech formach.
Cechą charakterystyczną jednej z nich, której przykładem jest peszer
Nahuma, są wyjaśnienia dotyczące sytuacji pewnych grup społecz-
nych Palestyny na tle historii współczesnej; drugą grupę, do której
należą peszarim Izajasza, charakteryzuje eschatologiczna interpreta-
cja pism prorockich; trzecia forma, najliczniej reprezentowana, za-
wiera wyjaśnienia dotyczące historii wspólnoty. Do tej grupy należy
właśnie Komentarz–peszer Habakuka oraz peszer Micheasza, Sofonia-
sza, Psalmów”37.
Z chwilą wyodrębnienia peszeru qumrańskiego jako osobnej me-

tody egzegetycznej zrodziło się pytanie, czy metoda ta była również
stosowana przez judeochrześcijan. J. Daniélou opowiada się za prze-
jęciem tego typu egzegezy przez pierwszych chrześcijan. Przykładem
mającym potwierdzić taką tezę miałby być, jego zdaniem, XI roz-
dział Listu Barnaby. Twierdzenie Daniélou spotkało się jednak z kry-
tyką innych badaczy. Według nich przytoczenie wyłącznie jednego
jedynego przykładu peszeru judeochrześcijańskiego na uzasadnienie
przedstawionej wyżej tezy jest niewystarczające. Poza tym niektórzy
kwalifikują podany przez Daniélou fragment jako midrasz, a nie jako
peszer38.

34Por. Tamże, 309.
35Por. T. Skibiński, Judeochrześcijańskie techniki egzegetyczne, 43.
36W przypadku najlepiej zachowanego spośród wszystkich qumrańskich ko-
mentarzy – peszeru Habakuka – komentarz obejmuje wyłącznie dwa pierwsze
rozdziały tej Księgi. Trzeci rozdział będący psalmem zatytułowanym „Modlitwa
proroka Habakuka za niewiernych” autor komentarza całkowicie opuszcza. Na
pytanie, czym kierował się autor pomijając ten rozdział, trudno jest dać jed-
noznaczną odpowiedź. Być może nie uważał tegoż psalmu za integralną część
składową Księgi Habakuka, lub też psalm ten okazał się całkowicie nieprzydatny
dla jego gminy religijnej. Por. W. Tyloch, Rękopisy z Qumran. . . , 310–311.
37Tamże, 310.
38Por. P. Prigent, Les „Testimonia” dans la christianisme primitif: l’Épître de
Barnabé 1–16 et ces sources, Paris: J. Gabaldi, 1961, 159–166; zob. także F. Szulc,
Struktura teologii judeochrześcijańskiej, 98.
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Młode wino w starych bukłakach

Wśród uczonych nie ma powszechnej zgody co do obecności pe-
szarim w tekstach Nowego Testamentu. Według opinii niemieckiego
egzegety H. Brauna, w Ewangeliach nie spotykamy komentarza typu
peszer39. Przeciwnego zdania jest M. Simonetti, który jako przykład
podaje Łk 4, 16–21.We fragmencie tym – zdaniem Simonettiego – sam
Chrystus posługuje się metodą peszeru, gdy po odczytaniu Iz 61, 1–2
(„Duch Pański spoczywa na Mnie. . . ”) odnosi go do samego siebie:
„Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. Innym przy-
kładem podanym przez Simonettiego jest Ap 13, w którym to tekście
Jan wzoruje bestię wychodzącą z Morza na czterech bestiach z Dn 7.
W tym przypadku Jan aktualizuje znaczenie tychże wizji, przenosząc
ich symboliczną wartość z imperiów antycznych na imperium rzym-
skie40.
Niezależnie od toczącego się między uczonymi sporu co do obec-

ności komentarza typu peszer w tekstach nowotestamentalnych oraz
judeochrześcijańskiej literaturze pozabiblijnej, warto zwrócić uwagę
na pewne podobieństwo w sposobie interpretacji tekstów starotesta-
mentalnych w Qumran i pierwotnym chrześcijaństwie. Zbieżność tych
dwóch sposobów interpretacji polega przede wszystkim na aktualiza-
cji komentowanych tekstów, na interpretowaniu tekstów prorockich
i mesjańskich w sensie już zrealizowanym. W obydwu wspólnotach
czasy eschatologiczne już zostały zapoczątkowane, obietnice Boże już
się spełniają. Stąd też odpowiednie teksty starotestamentalne zo-
stają odczytane jako spełnione w wydarzeniach aktualnych. Interpre-
tacja tekstu biblijnego w Qumran i w pierwotnym chrześcijaństwie
ma zatem charakter analogiczny. Podstawą tej analogii – jak pisze
J. Daniélou – są te same założenia metodologiczne zrodzone z wiary
w realizacje eschatologicznych zapowiedzi w teraźniejszości. Między
tymi dwoma interpretacjami istnieje jednak zasadnicza różnica, po-
legająca na różnej konkretyzacji treściowej oczekiwań eschatologicz-
nych. Możemy zatem mówić o podobieństwie egzegezy qumrańskiej
i chrześcijańskiej, lecz musimy powstrzymać się od mówienia o zależ-
nościach między nimi. Qumran i chrześcijaństwo reprezentują bowiem
od początku dwie paralelne, niezależne od siebie hermeneutyki41.

39Por. H. Braun, Qumran und das Neue Testament, Tübingen: J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck), 1966, 308; zob. także F. Szulc, Struktura teologii judeochrześci-
jańskiej, 100.
40Por. M. Simonetti, Między dosłownością a alegorią, 18, wraz ze wskazaną
literaturą.
41Por. F. Szulc, Struktura teologii judeochrześcijańskiej, 98–99, wraz z podaną
literaturą.
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Zakończenie

W interpretacji tekstów biblijnych judeochrześcijanie stosowali te sa-
me metody egzegetyczne, którymi posługiwano się już wcześniej w ju-
daizmie. Nie powinno nas to zresztą dziwić. Pierwsi chrześcijanie wy-
wodzili się przecież ze środowiska judaistycznego; ich życie religijne
skupione było wokół synagogi. Posługiwanie się metodami interpre-
tacji – używanymi przede wszystkim podczas liturgii synagogalnej
– było dla nich rzeczą całkowicie naturalną. W ten właśnie „tra-
dycyjny” sposób pierwsi chrześcijanie wyrażali swoją wiarę, która
opierała się na tekstach starotestamentalnych, a zarazem w sposób
fundamentalny różniła się od judaizmu. Należy dodać, że wiary tej
chrześcijanie musieli bronić w dyskusjach z ż̇ydami.

Nie wszystkie metody egzegetyczne, stosowane wcześniej w ju-
daizmie, cieszyły się jednakowym uznaniem w pierwotnych gminach
chrześcijańskich. Na podstawie zachowanych do naszych czasów świa-
dectw możemy stwierdzić, że we wspólnotach judeochrześcijańskich
posługiwano się przede wszystkim metodą targumiczną oraz metodą
midraszu. Zupełnie inaczej zaś podchodzono do metody typu peszer.
Jeśli nawet przyjmiemy za Simonettim obecność komentarza typu pe-
szer w Łk 4, 16–21 oraz w Ap 13, nie zmienia to faktu, że metoda ta
nie była rozpowszechniona w pierwotnych gminach chrześcijańskich;
właściwie nie posługiwano się nią (w świetle współczesnych badań
przynajmniej nic o tym nie wiemy). O braku zainteresowania pe-
szerami we wspólnotach chrześcijańskich świadczyć może miażdżąca
– w porównaniu z dwoma przykładami podanymi przez włoskiego
uczonego – przewaga ilości przykładów zawierających judeochrześci-
jańskie targumy i midrasze (obecne zarówno w Nowym Testamencie,
jak i w judeochrześcijańskiej literaturze pozabiblijnej).
Mimo powszechności w stosowaniu metody targumicznej i midra-

szowej, metody te stopniowo traciły na znaczeniu w wyniku postę-
pującego procesu hellenizacji chrześcijaństwa. Na miejsce judeochrze-
ścijańskich midraszy i targumów weszły nowe metody egzegetyczne
stosowane w obrębie kultury helleńskiej. Nowe metody w o wiele więk-
szym stopniu odpowiadały mentalności etnochrześcijan, którzy pod
koniec II w. stanowią już absolutną większość w Kościele. Patrząc
z perspektywy historycznej, można zatem porównać judeochrześci-
jańskie metody egzegezy do bukłaków, o których mowa w ewange-
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liach synoptycznych42. Podobnie jak stare bukłaki są zbyt słabe, by
oprzeć się sile dojrzewającego w nich młodego wina, tak również jude-
ochrześcijańskie techniki interpretacji nie zdołały sobą wyczerpać no-
wości i uniwersalizmu nauki Jezusa Chrystusa. Schyłek zastosowania
metody targumicznej i midraszowej otwiera nowy rozdział egzegezy
chrześcijańskiej.

Marcin Magdziarz OP — ur. 1975 r., student Kole-
gium Filozoficzno–Teologicznego Dominikanów, mieszka
w Krakowie.

42 Por. Mt 9, 17; Mk 2, 22; Łk 5, 37–38.
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Kamień, który
ostrzy nas
wszystkich
Rzecz o Orygenesie

S
zczególną katedrę w szkole chrześcijańskiej egzegezy Pisma
świętego zajmuje z pewnością człowiek, który uważany jest za jej
twórcę – Orygenes z Aleksandrii1. Św. Hieronim napisał o nim,

że w swych pismach przewyższył wszystkich2. Z jego imieniem wiąże
się tradycja szkoły egzegetycznej i teologicznej, która rozwijała się
już za jego życia. W kolejnych wiekach jego intelektualni i duchowi
spadkobiercy niestety stanęli poza granicami ortodoksji, co sprawiło,
że nauka Mistrza z Aleksandrii przez wielu została uznana za źródło
herezji. Artykuł niniejszy chce przedstawić poglądy Orygenesa na te-
mat Pisma świętego i zasad jego wyjaśniania – tak, jak sam Autor je
prezentuje w swoich dziełach. Dokładna analiza rozwoju poszczegól-
nych idei w pismach następców Orygenesa ze szkoły aleksandryjskiej
znacznie przekraczałaby objętość jednego artykułu.
Orygenes żył w latach 185 (186?) – 254 (255?). Jego życie przy-

padło na okres wielkiego zamętu w Cesarstwie Rzymskim. Wzmagał
się napór barbarzyńców na północy i wschodzie, kolejni władcy obej-
mowali tron cesarski za pomocą spisków, zamachów stanu. Także dla
Kościoła nie był to czas łatwy. W ciągu życia Orygenesa trzykrotnie
państwo wystąpiło przeciw chrześcijanom: za panowania Septymiu-
sza Sewera (202), Maksymina Traka (235–238) i Decjusza (249–251)3.

1Por. E. Dąbrowski, Orygenes w świetle nowych badań, „Studia biblijne”, Po-
znań: Pallottinum, 21952, 89.
2Przedmowa do Homilii o Pieśni nad Pieśniami Orygenesa, w: Orygenes,

Komentarz do Pieśni nad Pieśniami. Homilie o Pieśni nad Pieśniami, tł. S. Ka-
linkowski, Kraków: Wydawnictwo WAM, 1994, 193.
3Por. H. Crouzel, Orygenes, tł. J. Margański, Bydgoszcz: Wydawnictwo Ho-
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W samym zaś Kościele krystalizowała się w dyskusjach z heterodok-
sami (zwłaszcza zwolennikami Marcjona i gnostykami) reguła wiary,
która miała zyskać swój formalny i obowiązujący wyraz dopiero w po-
czątkach IV wieku, wraz z orzeczeniami pierwszego Soboru Powszech-
nego w Nicei (325). Pismo święte traktowano jako źródło wiary i osta-
teczny autorytet w mówieniu o sprawach Bożych4. Jednakże nie ist-
niały jeszcze żadne obiektywne i powszechnie przyjmowane kryteria,
które pozwalałyby w jakiś sposób zweryfikować interpretacje Pisma
dokonywane przez różnych, często nieprzygotowanych do tego ludzi.
Co więcej, nie istniał również spójny kanon pism świętych. Fak-

tem zaś jest, że w pierwszych wiekach po Chrystusie podstawową
Biblią chrześcijan była Septuaginta. Jednakże poszczególne wspól-
noty używały również innych ksiąg – zarówno tych, które następnie
weszły do kanonu Nowego Testamentu, jak i takich, które znalazły się
poza jego marginesem. III wiek to czas wielkiego rozkwitu wspólnot
heterodoksyjnych. Zwłaszcza na terenie dzisiejszego Egiptu działało
wiele takich grup, najczęściej o inspiracji gnostyckiej. Ich członkowie
stworzyli, a następnie wykorzystywali bogaty zbiór literatury, która
miała przedstawiać autentyczne nauczanie Jezusa i Jego uczniów.
Spora część tych pism zachowała się do naszych czasów i jest do-
stępna dzięki odkryciu w 1945 kolekcji gnostyckich kodeksów w Nag
Hammâdi.
Orygenes, najpierw jako nauczyciel w aleksandryjskiej szkole ka-

techetycznej, a później również jako kapłan w Aleksandrii i, po roku
2335, w Cezarei Palestyńskiej, z wielką gorliwością oraz świadomo-
ścią odpowiedzialności za Kościół, którego był prezbiterem, włącza
się w najżywsze dyskusje i spory swego czasu. W swoich dziełach
chciał dać współczesnym sobie „odpowiedzi zgodne z Pismem”6 i re-
gułą wiary. Taki cel przyświecał mu, gdy tworzył traktat O zasadach.
Badacze zgodnie twierdzą, iż dzieło to powstało w Aleksandrii, nato-
miast istnieją spory co do daty jego napisania. Można przyjąć z całą
pewnością, że zostało ono ukończone przed rokiem 2307. Autor podej-

mini, 1996, 27–29.
4Por. M. Starowieyski, Sobory Kościoła niepodzielonego. Część I: Dzieje, Tar-

nów: Biblos, 1994, 8–10.
5Por. H. Crouzel, Orygenes, 27.
6Por. Tamże, 223n.
7Por. S. Kalinkowski, Starożytne spory o grecki tekst i łacińskie przekłady «De

principiis» (wstęp), w: Orygenes, O zasadach, tł. S. Kalinkowski, wstęp i opraco-
wanie: S. Kalinkowski – W. Myszor – E. Stanula, «Pisma Starochrześcijańskich
Pisarzy, 23», Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1979, 7n., oraz H. Cro-
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muje się wykładu najważniejszych prawd wiary Kościoła, polemizuje
z poglądami heretyków i żydów, a także – co dla naszej pracy jest
szczególnie ważne – przedstawia zasady interpretowania Pisma świę-
tego. W swym dziele Orygenes opiera się bowiem przede wszystkim
na argumentach zaczerpniętych z Biblii, dlatego potrzebuje kryte-
riów, dzięki którym zyskałyby one wartość obiektywną w sporach
i dyskusjach.

Orygenesa, „kamień, który ostrzy nas wszystkich” i „Mistrza Ko-
ściołów po Apostołach”8, największego teologa Kościoła Wschod-
niego9, oskarżano w następnych wiekach o przeróżne herezje, jed-
nak właściwie nikt (może z wyjątkiem kilku egzegetów związanych ze
„szkołą antiocheńską”, zwłaszcza Teodora z Mopswestii), nie wysu-
wał przeciw Aleksandryjczykowi oskarżeń dotyczących jego sposobu
podejścia do wyjaśniania Pisma. Pomimo potępień i traktowania Ory-
genesa jako heretyka, jego zasady były później stosowane przez całe
Średniowiecze10.

Orygenes przedstawia swoje poglądy dotyczące zasad interpre-
tacji Pisma Świętego pod koniec swego dzieła O zasadach. Takie
umieszczenie tych zagadnień w strukturze traktatu wynika z przy-
jętego przez Autora planu pracy. Jest on wyznaczony przez podane
w przedmowie do księgi I dziewięć punktów wiary apostolskiej11.

Reguły, jakie w swoim wykładzie prezentuje Aleksandryjczyk, moż-
na ująć schematycznie w trzech punktach:

a. istnieje jedność pism Starego i Nowego Testamentu;

b. pisma te mają oprócz sensu dosłownego także sens duchowy;

c. sam tekst Biblii może doprowadzić odpowiednio przygotowa-
nego czytelnika do odkrycia sensu duchowego12.

uzel, Introduction, w: Origène, Traité des principes, «Sources chrétiennes, 252»,
10–12. Pełne wydanie krytyczne dzieła Orygenesa O zasadach (tekst i komentarz)
obejmuje odpowiednio tomy 252, 253, 268, 269 i 312 serii «Sources chrétiennes».
8Są to określenia pochodzące odpowiednio od Grzegorza z Nazjanzu i Dydyma

Ślepego, a zacytowane przez Crouzela, Orygenes, 19n.
9Por. H. Crouzel, Orygenes, 19n.
10Obszernie pisze o tym zagadnieniu i przedstawia wiele przykładów Henri de
Lubac, Exégèse Médiévale, I/1, «Théologie, 41», Paris: Aubier, 1959, 221–238.
11Por. Orygenes, O zasadach, tł. S. Kalinkowski, wprowadzenie H. Pietras,
«Źródła Myśli Teologicznej, 1», Kraków: Wydawnictwo WAM, 1996, I, przedm.
4–10.
12Por. E. Stanula, Teologiczne zasady interpretacji Pisma Świętego, [w:] Ory-
genes, O zasadach, «Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, 23», 34.
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I. Zasady interpretacji Pisma świętego

1.1. Jedność Pisma

Pisząc O zasadach, Orygenes chciał przedstawić tę prawdę, która pod
żadnym względem nie różni się od tradycji kościelnej i apostolskiej 13 .
Orygenes ukazuje się nam jako pisarz kościelny, tworzący dla Ko-
ścioła i ze względu na niego, w polemice z wieloma szerzącymi się
w owym czasie poglądami heterodoksyjnymi,14. zwłaszcza z gnosty-
cyzmem Walentyna15 i Bazylidesa16 oraz marcjonizmem.17

Jakie były poglądy trzech herezjarchów na zagadnienia dotyczące
Pisma?Wszyscy oni przeciwstawiają Stary i Nowy Testament, zwłasz-
cza Marcjon mocno podtrzymuje takie twierdzenie. Ma to związek
z ich poglądami na naturę Boga Żydów. Widzieli w Nim jedynie De-
miurga, którego uważali za jeden z eonów (Walentyn i Bazylides) lub

13O zasadach, I, przedmowa, 2.
14Por. np. IV, 4, 5: Aleksandryjczyk kieruje swe dzieło zarówno do tych, którzy
w naszej wierze szukają również motywów wierzenia, jak i do tych, którzy wznie-
cają przeciw nam heretyckie spory. Por. także H. Crouzel, Orygenes, 211–214.
15Nauczał w Aleksandrii i w Rzymie w połowie I wieku. Przedstawia w swej
doktrynie system eonów. Jednym z nich jest Demiurg, czyli Bóg Starego Testa-
mentu, nienależący jednak do Pleromy. On to stworzył materialny świat, a na nim
ziemskiego człowieka. Na skutek działania jednego z wyższych eonów w niektó-
rych ludziach został wszczepiony duch (pneuma), który zaczął odczuwać tęsknotę
za Bogiem. Zbawienie polega na uwolnieniu ducha od niższych elementów, a do-
konuje go Zbawca Jezus. Por. G. Quispel, Gnoza, tł. B. Kita, Warszawa: Instytut
Wydawniczy PAX, 1988, 128–149; J. N. D. Kelly, Początki doktryny chrześci-
jańskiej, tł. J. Mrukówna, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1988, 28–32;
B. Altaner – A. Stuiber, Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła, tł.
P. Pachciarek, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1990, 169 (tamże biblio-
grafia).
16Urodził się w Syrii, działał w Aleksandrii w latach 120–140. Powtarzał za-
sadniczo poglądy Walentyna. Szersze omówienie jego doktryny można znaleźć w:
J. N. D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, 30n; B. Altaner – A. Stuiber,
Patrologia, 167n (tamże bibliografia).
17Marcjon pochodził z Synopy nad Morzem Czarnym. Wyłączony z Kościoła
przez biskupa Synopy – własnego ojca, następnie w Małej Azji przez Polikarpa
ze Smyrny. W roku 144 wykluczony także z Kościoła w Rzymie. Głosił koncepcje
pokrewne współczesnemu mu gnostycyzmowi, jednak nie utożsamiał Demiurga
z pierwiastkiem zła, nie zajmował się dociekaniami dotyczącymi eonów. Twier-
dził, iż niemożliwe jest pogodzenie Starego Testamentu z Ewangelią Chrystusa.
W konsekwencji odrzucił cały Stary Testament, a z Nowego zachował tylko 10
listów św. Pawła i Ewangelię wg św. Łukasza – ale i te pisma musiały zostać
oczyszczone z fałszerstw żydowskich. Por. J. N. D. Kelly, Początki doktryny chrze-
ścijańskiej, 52–54, 60; B. Altaner – A. Stuiber, Patrologia, 182–184.

 Teofil 1(25)2007



Page (PS/TeX): 59 / 59,   COMPOSITE

Paweł Trzopek OP

niższego Boga (Marcjon). Demiurg ten jest sprawiedliwy i okrutny,
nie kieruje się miłością. Dowodem tego są opisy i prawa zawarte w ży-
dowskich Pismach, spisanych pod wpływem owego Demiurga. Wzięte
dosłownie są nie do pogodzenia z dobrocią i miłością Boga, którego
objawia Jezus. Nowe Prawo przyniesione przez Chrystusa usuwa cał-
kowicie Stare. Pismom żydowskim można przyznać wartość jedynie
historyczną, jako zapisowi historii rodzaju ludzkiego i zbiorowi praw
Izraela18.
Aleksandryjczyk natomiast podkreśla jedność obu Testamentów,

która znajduje swe uzasadnienie zarówno w uznaniu jednego Autora,
jak i jednego celu całego Pisma, a także jedności jego treści.

1.1.1. Autor całego
Pisma

Księgę IV O zasadach rozpoczyna Orygenes
od wykazania, iż Pismo święte rzeczywiście
pochodzi od Boga, to znaczy, że zostało na-

tchnione Duchem Bożym19. Dowód taki jest mu potrzebny, by uza-
sadnić twierdzenia teologiczne zawarte w poprzednich księgach. Ar-
gumenty biblijne często odgrywały tam znaczącą rolę. Trzeba więc
wskazać rację, na której się one opierają. Jak stwierdza sam autor,
nie wystarczy opierać się na ludzkich umysłach i powszechnych poję-
ciach moralnych w orzekaniu o tak ważnych sprawach20. Wykazanie
boskiego pochodzenia Pisma, czyli jego natchnienia, zagwarantuje mu
najwyższy autorytet21.
Aleksandryjczyk przedstawia dowody, które – jak to sam stwier-

dza – są dla niego szczególnie przekonywające22. Obserwuje więc Ory-
genes rozprzestrzenianie się prawa Mojżeszowego, jak również nauki
Chrystusa na całym świecie. Zauważa, że żaden prawodawca spo-
śród Greków i barbarzyńców nie był w stanie zmusić innych narodów
do chętnego przyjmowania i przestrzegania jego nakazów. Natomiast
zarówno prawo Mojżesza, jak nauka Chrystusa zyskały niezliczoną
rzeszę tych, którzy je przyjęli23.

18Por. J. N. D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, 28–32, 52–54, 60;
B. Altaner – A. Stuiber, Patrologia, 167–169, 182–184.
19O zasadach, IV, 1, 1.
20IV, 1, 1.
21Por. «Sources chrétiennes, 269», 153: wstęp do IV, 1. Por. także M. Skibniew-
ski, Pojęcie natchnienia u Origenesa, „Ateneum Kapłańskie”, 17 (1931) t. 27, 25:
„Pismo św. jest dziełem boskim nie dlatego, że wzniosłe, boskie myśli zawiera,
ale dlatego, że od Boga pochodzi, że Bóg jest jego twórcą”.
22Por. IV, 1, 1.
23Por. IV, 1, 1.
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Ponadto przyjęcie nauki Chrystusa wiąże się z wielkim ryzykiem
prześladowań, które doprowadzić mogą nawet do utraty dóbr i życia
przez wyznawców. Mimo to, jednak religia Chrystusa nie tylko nie
znika, ale wręcz przeciwnie – rozpowszechniana jest po całej ziemi ,
a przyjmują ją wszyscy: zarówno Grecy, jak i barbarzyńcy, uczeni
i niewykształceni . Dla Orygenesa sytuacja ta stanowi niewątpliwy
dowód, iż nie dzięki ludzkiej sile i działaniu rozszerza się nauka Je-
zusa. Przytacza on ponadto Chrystusowe zapowiedzi prześladowań
zapisane przez Ewangelistów24 oraz widzi ich realizację i wypełnienie
w tych cierpieniach, jakich doznają chrześcijanie25.
Znaczącym i oczywistym dla Aleksandryjczyka jest także fakt, iż

prorocy już dawno zapowiedzieli Chrystusa. Przytacza proroctwa za-
warte w Księdze Rodzaju (49, 10) i u Ozeasza (3, 4) stwierdzając
jednocześnie, iż wypełniły się one przez przyjście Jezusa. Bowiem
od czasów Chrystusa Żydzi – zgodnie z proroctwem – nie posiadali
już swego króla, a świątynia została zniszczona i ustał kult. Również
fakt, że bardzo wiele narodów pogańskich przez Chrystusa – w Księ-
dze Rodzaju nazwanego oczekiwaniem narodów – uwierzyło w Boga,
dowodzi, że proroctwo się spełniło26.
Niektóre proroctwa zawarte w Starym Testamencie wprost mó-

wią o osobie Chrystusa. Wskazują Jego imię: Emmanuel27, to znaczy
Bóg z nami28, oraz miejsce narodzenia: Betlejem29. W nawiązaniu do
proroctwa o Dziewicy – matce Emmanuela i do znaczenia Jego imie-
nia, Orygenes przytacza inną zapowiedź Izajasza (8, 9) – o pokonaniu
ludów. Wyjaśnia jednocześnie, że ludy te to my, którzy pochodzimy
z pogan, i staliśmy się jak gdyby jakimiś trofeami Jego zwycięstwa30.

Argumenty przytoczone przez Orygenesa wskazują na Boski cha-
rakter Pism. Widzimy więc, że autor przedstawia tu trzy grupy ar-
gumentów. Po pierwsze, wskazuje na fakt rozprzestrzenienia się tak
praw Mojżesza, jak i nauki Chrystusa. Po drugie, prześladowania za
głoszenie Ewangelii zostały zapowiedziane przez Jezusa. Ich więc wy-
pełnienie dowodzi prawdziwości i nadprzyrodzonego charakteru Jego
nauczania. Po trzecie wreszcie, już samo przyjście Chrystusa zostało

24Por. Mt 10, 18; 24, 14; 7, 22; Łk 13, 26.
25Por. IV, 1, 2.
26Por. IV, 1, 3.
27Por. Iz 7, 14.
28Por. Mt 1, 23.
29Por. Mi 5, 2 i Mt 2, 6.
30IV, 1, 5.
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zapowiedziane o wiele wcześniej w proroctwach, których realizacja
wskazuje na jednego ich Inspiratora31.
Orygenes szczególną rolę przyznaje wypowiedziom Pisma odno-

szącym się do Chrystusa. Jak sam pisze: Mam na myśli te Pisma,
które zapowiedziały Jego (tzn. Jezusa) przyjście, potęgę nauki oraz
powołanie wszystkich narodów32. Sam Jezus, Jego przyjście i życie na
ziemi oraz dzieło, jakiego dokonał, są najbardziej przekonującymi do-
wodami Boskiego pochodzenia Pisma. Bowiem fakt, iż przepowiednie
proroków i prawo Mojżeszowe pochodzą od Boga i otrzymały natchnie-
nie Boże, odtąd w najwyższym stopniu stał się jasny i udowodniony,
odkąd Chrystus przybył na ten świat33. To Chrystus, spełniając zapo-
wiedzi starych proroków, potwierdza ich natchnienie. Przyjście Chry-
stusa wyraźnie pokazało, iż słowa proroków są prawdą i że zostały na-
tchnione przez Boga, chociaż istotnie przedtem nie było pewności, czy
ich zapowiedzi się spełnią34. Proroctwa Starego Testamentu odnoszą
się bowiem do boskości Chrystusa, dlatego też przed Jego przyjściem
nie można było wykazać faktu ich natchnienia35.
Chrystus jest więc główną postacią Pisma Świętego. Jego przyj-

ście zostało zapowiedziane w proroctwach Starego Testamentu. Wy-
pełnienie się proroctw zapisane zaś zostało w księgach Nowego Te-
stamentu. Orygenes stwierdza wręcz, że kryterium boskiego pocho-
dzenia jakiegoś pisma jest fakt, czy mówi ono o Chrystusie: Pisma,
które zawierały proroctwa o Jezusie, otrzymały natchnienie Boże36.
Jednakże Chrystus jest nie tylko tym, o którym Pismo mówi. On

także, jako Syn Boży, ma udział w przekazaniu Pisma ludziom: Pi-
smo święte nie zostało ułożone ludzkimi słowami, lecz zostało napi-
sane pod natchnieniem Ducha Świętego, i że z woli Boga Ojca zo-
stało nam przekazane i powierzone przez Jego jednorodzonego Syna
Jezusa Chrystusa37. Cała Trójca współdziała w tworzeniu Pisma,
podobnie jak w każdym innym Bożym dziele38. Bóg Ojciec więc
jest początkiem, źródłem Pisma, gdyż od Niego wszystko pochodzi,
a wszystkie byty mają w Nim uczestnictwo przez fakt swego istnie-

31Ten ostatni argument jest szczególnie ważny w kontekście polemiki antymar-
cjońskiej i antygnostyckiej.
32IV, 1, 6.
33IV, 1, 6.
34IV, 1, 6.
35Por. «Sources chrétiennes, 269», 161, przypis 31 ad loc.
36IV, 1, 6.
37IV, 2, 2.
38Por. «Sources chrétiennes, 269», 174, przypis 10 ad loc.

Mądrość Ojców Kościoła 



Page (PS/TeX): 62 / 62,   COMPOSITE

Kamień, który ostrzy nas wszystkich

nia39. Z Jego woli ma ono powstać i być przekazane ludziom. Syn jest
pośrednikiem, przez którego wypełnia się zamiar i wola Ojca. Przez
Niego Ojciec stworzył wszystko. On sam jako Słowo Boże przeby-
wał w Mojżeszu i prorokach40 Por. także H. de Lubac, Histoire et
Esprit , «Théologie, 16», Paris: Aubier, 1950, 337: „L’Écriture ap-
parâit comme une première incorporation du Logos. Lui qui par na-
ture est invisible, il peut y être vu et touché, comme dans la chair qu’il
devait revêtir ensuite, et réciproquement cette chair est une lettre qui
nous le rend lisible”. Por. także H. Crouzel, Orygenes, 110: „Biblia
jest Słowem Bożym, ale i Syn jest Słowem Bożym. Czyżby więc Bóg
miał dwa Słowa? Takie rozstrzygnięcie miałoby ówcześnie, jak rów-
nież współcześnie, sens pejoratywny: dilogos bądź diglossos oznacza
«oszustwo». W rzeczywistości Pismo i Logos to jedno i to samo Słowo.
Pismo jest niejako wcieleniem Słowa w tekst, czego analogię stanowi
inne wcielenie – w ciało. Wszelako nie jest wcieleniem powtórnym –
całkowicie odnosi się do jedynego wcielenia, które zapowiada Stary
Testament i wyraża Nowy”. Wątek tożsamości Logosu Wcielonego
i Logosu Pisanego jest obecny także u innych autorów: por. np. św.
Ambroży, In Lucam, l. 6, n. 33 (PL 15, 1677A): „Corpus eius (Fi-
lii Dei), traditiones sunt scripturarum”. Inne przykłady przytacza
de Lubac, Histoire et Esprit , 344–346.. Duch Święty zaś udziela na-
tchnienia ludziom spisującym święte księgi. Ponieważ działaniu Trze-
ciej Osoby Orygenes poświęca najwięcej miejsca, warto przyjrzeć się
bliżej temu zagadnieniu.

1.1.2. Rola Ducha
Świętego

Na określenie udziału Ducha Świętego w po-
wstawaniu Pisma Orygenes używa terminu na-
tchnienie (łac. inspiratio, gr. theópneustos, epíp-

noia41). Czym ono jest?
Już na początku czwartej księgi O zasadach znajdujemy nastę-

pujące stwierdzenie: Pismo święte pochodzi od Boga, to znaczy, że
zostało natchnione Duchem Bożym42. Wskazuje ono na utożsamienie

39Por. I, 3, 6.
40I, przedmowa, 1. Komentatorzy zwracają uwagę na jeszcze inny wymiar, wią-
żący Pismo z Synem: „tous deux sont ho lógos tou theou, la Parole de Dieu,
non deux Paroles différentes, mais une seule; le Fils parle dans l’Écriture, qui
constitue comme une incarnation du Verbe dans la lettre analogue à la chair,
préparant (Ancien Testament) ou exposant (Nouveau Testament) l’unique incar-
nation” («Sources chrétiennes, 269», 174, przypis 10).
41Ten ostatni termin występuje tylko raz w zachowanych fragmentach greckich
O zasadach: IV, 2, 2; «Sources chrétiennes, 268», 300.
42IV, 1, 1.
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boskiego charakteru Pisma z faktem jego natchnienia przez Ducha
Świętego.
Najpierw należy zauważyć, iżDuch Święty zsyłał natchnienie wszy-

stkim świętym, zarówno prorokom, jak apostołom, i ten sam Duch
mieszkał zarówno w dawnych świętych, jak i w tych, którzy otrzymali
natchnienie po przyjściu Chrystusa43. Aleksandryjczyk podkreśla tu
fakt jedności inspirującego działania Ducha tak w Starym, jak i w No-
wym Testamencie. Także po przyjściu Chrystusa Duch nie zaprzestał
swego dzieła – apostołowie postawieni są na równi z prorokami44.
Co jest przedmiotem natchnienia? O czym mówi Duch Święty

pisarzom? Przytoczmy dłuższy fragment wypowiedzi Orygenesa:

A zatem mężowie ci, natchnieni Duchem Bożym, mówią zwłaszcza
o Bogu, to znaczy o Ojcu, Synu i Duchu Świętym; w następnej
kolejności, napełnieni, jak powiedzieliśmy, Duchem Bożym, ogłosili
tajemnice Syna Bożego: jak „Słowo stało się ciałem” i dlaczego do-
szło aż do„przyjęcia postaci sługi”.

Z konieczności było rzeczą logiczną, iż pouczali boskimi naukami
rodzaj ludzki również o stworzeniach rozumnych, niebieskich i ziem-
skich, błogosławionych i niższych, oraz o różnicach między duszami
i o pochodzeniu tych różnic; i w końcu z boskich słów musieliśmy
się dowiedzieć, czym jest ten świat, dlaczego został stworzony, skąd
się wzięło tyle wielkiego zła na ziemi, a nadto, czy zło istnieje tylko
na ziemi, czy jest ono również w jakichś innych miejscach45.

Duch objawia prawdy dotyczące tak Boga, jak i świata stwo-
rzeń46. Jednakże w szczególny sposób Duch przekazuje w Piśmie
prawdę o Jezusie, Synu Bożym47. Właśnie obecność tej prawdy jest
dla Orygenesa sprawdzianem autentyczności natchnienia48. Aleksan-
dryjczyk korzysta ze znanego wielu pisarzom okresu patrystycznego
schematu „zapowiedź–wypełnienie”: jeśli jakieś wydarzenie zostało
zapowiedziane w Piśmie, a następnie rzeczywiście się wypełniło, zna-
czy to, iż zarówno zapowiedź, jak i wypełnienie mają swą przyczynę

43I, przedmowa, 4.
44Takie stwierdzenie wpisuje się wyraźnie w polemikę antymarcjońską i an-
tygnostycką, a także wyraża wiarę ówczesnego Kościoła. Orygenes umieścił je
bowiem na początku swego dzieła, omawiając regułę wiary. Por. I, przedmowa,
4–10.
45IV, 2, 7.
46Warto zauważyć, iż Orygenes według takiego samego schematu skomponował
swoje dzieło.
47Por. np. IV, 1, 6.
48Por. E. Stanula, Teologiczne zasady interpretacji Pisma Świętego, 40.
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w Bożym działaniu, czyli są prawdziwe49. Sam Duch gwarantuje tę
prawdziwość, gdyż to On działa i w Starym, i w Nowym Testamencie,
udzielając swego natchnienia na równi prorokom i apostołom:

Duch Święty jednak przygotował w ten sposób nie tylko te Pisma,
które powstały przed przyjściem Chrystusa, lecz jako jeden i ten
sam Duch pochodzący od jednego Boga to samo uczynił w podobny
sposób również w Ewangeliach i pismach apostołów50 .

Jednak nie tylko o sprawach Bożych poucza pisarza Duch Święty.
On także rzuca boskie światło na sprawy dotyczące ludzi, dziejące się
tu, na ziemi, a także – jeśli przyjąć przypuszczenie Aleksandryjczyka
dotyczące preegzystencji dusz51 – w niebiosach:

Duch Święty, który zgodnie z wolą i opatrznością Boga za pośrednic-
twem mocy jednorodzonego Jego Słowa, które na początku było Bo-
giem u Boga, oświecał sługi prawdy, proroków i apostołów [pragnął
przede wszystkim wykształcić ich], aby poznali tajemnice spraw
i rzeczy, które toczą się między ludźmi albo dotyczą ludzi. Ludźmi
zaś nazywam teraz dusze umieszczone w ciałach52.

W Piśmie świętym zawarte jest natchnienie Boże, które tkwi w ca-
łym jego tekście53. To stwierdzenie Orygenesa może sprawić spore
trudności. Zakłada bowiem dosłowne rozumienie natchnienia biblij-
nego, według którego wszystko, co zostało zapisane w Piśmie – nawet
rzeczy najbardziej niedorzeczne i niemożliwe – znalazło się tam za
sprawą Ducha Świętego54. Pogląd ten łączy się ściśle z Orygenesową
nauką o wewnętrznym sensie Pisma. Na razie zaznaczymy tylko, iż

49Por. Tamże, 40. Przykłady praktycznego zastosowania tej zasady przez Ory-
genesa przedstawiliśmy w poprzednim punkcie naszej pracy.
50IV, 2, 9. Według zachowanego tekstu greckiego fragment ten brzmi następu-
jąco: „Nie tylko Pisma powstałe przed przyjściem Chrystusa Duch w ten sposób
przygotował; ponieważ jest to ten sam Duch od jedynego Boga pochodzący, to
samo uczynił w Ewangeliach i Pismach apostolskich” (IV, 16).
51Por. np. II, 8, 3.
52IV, 2, 7 (14).
53IV, 1, 7. Wydaje się, iż należałoby poprawić polskie tłumaczenie tego miejsca.
Tekst łaciński brzmi bowiem: ita nec scripturae quidem sanctae divina esse in-
spiratio, quae per omne corpus eius extenditur («Sources chrétiennes, 268», 288).
Łaciński rzeczownik corpus został tu przełożony jako tekst. Jednak sądzimy, iż
wziąwszy pod uwagę dalsze rozważania Orygenesa, gdzie mówiąc o Piśmie używa
analogii do struktury bytowej człowieka (por. IV, 2, 4.), wypada użyć tu słowa
ciało, co pozwoli łatwiej odnaleźć związek między tymi fragmentami.
54Por. np. IV, 2, 8–9 oraz IV, 3, 4. Por. także M. Skibniewski, Pojęcie na-
tchnienia u Origenesa, 31: „Dla niego wszystko, aż do najmniejszych znaczków
pisarskich jest natchnione. «Jak mógłby Bóg, zakazujący próżnego słowa, dopu-
ścić takie w Piśmie świętym»”.
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pozorne sprzeczności, jakie można zauważyć przy lekturze Pisma, są
także zamierzone przez Ducha Świętego, by skłoniły uwagę czytelnika
ku badaniu ich sensu wewnętrznego55.
Jak natchnienie się dokonuje? Czy Duch Święty „dyktuje” pisa-

rzowi słowa Boże? Orygenes nie udziela w IV księdze O zasadach
wyraźnej odpowiedzi na te pytania. Niewątpliwie mocno podkreśla
bezpośredni udział Ducha także w samym spisaniu ksiąg biblijnych
(np. Duch Święty postanowił ukryć to w rzekomym opisie dziejów56 ;
Duch Święty przez usta Izajasza nazywa [je]„skarbami tajnymi, nie-
widzialnymi i ukrytymi”57). Wydaje się więc, że autorstwo człowieka
nie ma większego znaczenia, skoro sam Duch jest pierwszorzędnym
Autorem. Figury retoryczne są wprost zamierzone przez Ducha58.
Jednakże ta koncepcja stoi, jak się zdaje, w sprzeczności z innymi

wypowiedziami Aleksandryjczyka na temat natchnienia prorockiego.
Warto je teraz przytoczyć dla jaśniejszego ujęcia tematu. Orygenes
formułuje swoje poglądy na naturę natchnienia w dyskusji z dok-
tryną montanistów59. Mocno potwierdza wolność człowieka, gdy jest
popychany i pociągany ku dobru, gdy otrzymuje natchnienie kierujące
go ku niebiańskim i boskim sprawom. Tylko działanie złych duchów
sprawia, że człowiek przez nie owładnięty nie jest w stanie myśleć
ani działać. Bóg zaś i dobrzy aniołowie w taki sposób oddziaływali na
proroków, zachęcając ich i wzywając za pomocą świętych podniet ku
dobru, tak jednak, aby od osądu i woli człowieka zależało, czy zechce
on, czy nie zechce pójść za istotą wzywającą go do spraw niebieskich
i boskich60 . E. Stanula zwraca uwagę na inny jeszcze aspekt nauki

55IV, 2, 9.
56IV, 3, 11.
57IV, 3, 11.
58Por. H. Crouzel, Orygenes, 112.
59Ruch ten, ekstatyczny i charyzmatyczny, zrodził się we Frygii ok. roku 156
(lub 170, jak podają inni autorzy). Główni jego przedstawiciele to Montanus oraz
dwie prorokinie, Priscilla i Maksymilla. Uważali się oni za narzędzia nowego wyla-
nia się Ducha Świętego. Ich „wyrocznie” miały być objawieniami Ducha i uzupeł-
nieniem„starych pism”. Jeśli chodzi o naturę natchnienia, przyjmowali poglądy
analogiczne do wyrażanych przez starożytnych Greków odnośnie natchnienia po-
etów i wieszczów, a następnie zaadaptowanych do judaizmu przez Filona i do
chrześcijaństwa przez Atenagorasa: gdy Duch Boży opanowuje proroka, ów traci
swą świadomość, przez jego usta mówi Bóg, Duch tchnie weń jak w piszczałkę.
Człowiek spełnia tylko rolę biernego medium dla Boskiego działania. Por. J. N. D.
Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, 54 i 56; H. Crouzel, Orygenes, 113;
B. Altaner – A. Stuiber, Patrologia, 184.
60III, 3, 4. Por. E. Stanula, Teologiczne zasady interpretacji Pisma Świętego,
39–41.
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Orygenesa o natchnieniu. Otóż jest ono pewnego rodzaju uczestnic-
twem pisarza w mocy Ducha Świętego. Warunkiem zaś tego uczestnic-
twa jest przede wszystkim świętość człowieka i jego życie w łączności
z Chrystusem61.
Duch nie poprzestaje na działaniu w pisarzu. Skutkiem natchnie-

nia Pisma jest konieczność działania Trzeciej Osoby także w jego
rozumieniu. Skoro to, co znajduje się w świętych księgach, pochodzi
od Ducha, to i w wydobywaniu ich sensu wewnętrznego niezbędna
jest Jego pomoc:

Do zasady tej odnieść należy również rozumienie Pism Bożych, aby
mianowicie w ten sposób były oceniane ich wypowiedzi – nie wedle
słabości mowy, lecz wedle Bóstwa Ducha Świętego, który udzielił
natchnienia dla ich spisania62.

1.1.3. Cel powstania
Pisma świętego

Dlaczego jednak Bóg postanowił, by pow-
stało Pismo? Czy możemy odnaleźć cel, ja-
kim kierował się Duch Święty, gdy udzielał

natchnienia prorokom i apostołom? Orygenes nie szuka odpowiedzi
na takie pytania, jednak w IV księdze O zasadach znajdujemy kilka
fragmentów, w których Aleksandryjczyk nawiązuje do postawionego
zagadnienia.
Wszyscy zatem, jak sądzę, nawet najprostsi wierni uznają, iż za

pośrednictwem Pisma świętego otrzymujemy jakieś tajemnicze wska-
zania. . . 63 Pismo mówi o rzeczach ukrytych, tajemniczych. Orygenes
nie precyzuje tu ich natury czy treści. Jednak podkreśla, że ich ist-
nienie w Piśmie jest dla wszystkich oczywiste.
Kolejne stwierdzenie: Pismo święte, którego szczodrobliwość Boża

udzieliła dla zbawienia ludzi64, wskazuje na soteriologiczny wymiar
prawd zawartych w świętych Księgach. Uważny czytelnik może od-
naleźć tam – pochodzące od samego Boga –wskazania, dotyczące spo-
sobu wejścia na drogę prowadzącą ku Niemu.
Orygenesowe pojęcie zbawienia jest związane bardzo ściśle z jego

antropologią. Możemy to zobaczyć choćby w następującym fragmen-
cie:

Przede wszystkim należy wskazać na główny cel (skopós) Ducha,
gdy z Opatrzności Bożej, za pośrednictwem Słowa, które „było na

61Por. I, 3, 5. 7 oraz E. Stanula, Teologiczne zasady interpretacji Pisma Świę-
tego, 40.
62IV, 3, 15.
63IV, 2, 2.
64IV, 2, 4. Tekst łaciński: . . . quae ad hominum salutem diuina largitione con-
cessa est.
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początku u Boga”, oświecał sługi prawdy, proroków i apostołów;
tym celem było ukazanie niewypowiedzianych tajemnic, dotyczą-
cych ludzi (przez ludzi rozumiem tutaj dusze złączone z ciałem),
aby człowiek – zdolny przyjąć tę naukę, gdy zbada teksty Pisma
i wniknie w głębie ich myśli – miał udział we wszystkich prawdach
woli Bożej65.

Zauważmy najpierw, że Orygenes wskazuje tu po raz kolejny na
współdziałanie wszystkich Osób Trójcy w przekazaniu Pisma. Szcze-
gólnie wyraźnie zaś podkreśla skierowanie objawiającego działania
Ducha ku człowiekowi, antropocentryzm Objawienia. Wyraża się on
przede wszystkim w samym fakcie Objawienia skierowanego do czło-
wieka. Objawienie to dokonuje się przy współudziale konkretnych lu-
dzi, oświeconych przez Ducha. Jego przedmiotem są także prawdy
dotyczące ludzi66. Orygenes zakłada tu istnienie preegzystencji dusz
w niebiosach. Człowiek jest z istoty swej upadłą duszą, zaś ciało jest
jedynie jej narzędziem. Odkrycie przez człowieka niewypowiedzianych
tajemnic zawartych w Piśmie umożliwia mu powrót do szczęśliwości,
z której wyszedł i do której zmierza. Człowiek bowiem może powró-
cić do Boga jedynie dzięki coraz głębszemu wniknięciu i poznaniu
wszystkich prawd woli Bożej 67.
Do prawd tych może dotrzeć człowiek przyjmując naukę zawartą

w świętych Księgach. Jednak nie można ich odkryć bez pewnego wy-
siłku, zbadania tekstu i wniknięcia w zawartą tam myśl. Są one bo-
wiem często ukryte przez samego Autora, którego głównym celem było
snucie wątku prawd duchowych przy pomocy opisu zdarzeń i przed-
stawienia norm postępowania68 . Dlatego też potrzeba, by człowiek
chcący dojść do zbawienia spełniał pewne wymagania, gdy w Piśmie
usiłuje odkrywać wątek duchowych prawd .

65IV, 14.
66O naturze natchnienia, por. wyżej, punkt 1.1.2.
67Por. «Sources chrétiennes, 269», 189, przypis 61 ad loc.: „L’homme essentiel-
lement âme déchue, la fonction du corps est instrumentale (. . . ) Le but essentiel de
la révélation contenue dans l’Écriture est de faire revenir l’homme à la béatitude,
état initial et final. Mais l’homme ne peut progresser vers elle sans accrôitre sa
connaissance de Dieu, et c’est l’Écriture qui la procure”. Właśnie do Pisma od-
wołuje się Aleksandryjczyk na początku IV księgi O zasadach, gdy stwierdza, iż
w nim właśnie zawarte są prawdy dotyczące rzeczy niewidzialnych. Dzięki temu
Pismo staje się ostatecznym autorytetem w dyskusjach dotyczących spraw Bo-
żych, gdyż dzięki swemu pochodzeniu od Boga zawiera w sobie wszystkie prawdy.
Por. IV, 1, 1.
68IV, 16 [15] gr.
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1.2. Sensy Pisma

Gdy czytamy księgę IV O zasadach, odczuwamy pewien niedosyt.
Aleksandryjczyk mówi o sensie wewnętrznym, sensie duchowym, ro-
zumieniu godnym Boga, prawie pożytecznym dla ludzi i godnym Boga.
Współczesnemu czytelnikowi takie sformułowania niewiele mówią,
czasem nawet są okazją do uznawania całej egzegezy alegoryzującej za
ekstrawagancję, dziecinne zabawy, dziwne rozważania czy wybujałość
wyobraźni69 . Z drugiej jednak strony, rzeczywiście trudno odnaleźć
w tym Orygenesowym dziele rzetelny, dogłębny i systematyczny trak-
tat poświęcony sensom Pisma i sposobom jego rozumienia. De Lubac
napisał wręcz, iż ten wykład Orygenesa jest bardzo schematyczny,
niekompletny, a w dodatku nie zawsze idzie w parze z egzegezami
zawartymi w innych pismach Aleksandryjczyka70.
Jak rozumieć Pismo, uczymy się przede wszystkim z samego Pi-

sma:

Jednakże, jak zaczęliśmy mówić, droga, którą uważamy za odpo-
wiednią dla zrozumienia Pisma i odnalezienia jego sensu, w moim
przekonaniu jest tego rodzaju, że z samego Pisma czerpiemy naukę,
jak o nim należy myśleć. U Salomona w Księdze Przysłów znajdu-
jemy taki nakaz odnoszący się do przestrzegania Pisma świętego: „I
ty, powiada, zapisz sobie potrójnie w pamięci i rozumie, abyś mógł
prawdziwie odpowiadać tym, którzy cię pytać będą” (por. Prz 22,
20. 21). Potrójnie więc należy zapisywać w swej duszy wszelkie rozu-
mienie pism Bożych: to znaczy, żeby każdy prosty człowiek czerpał
zbudowanie z samego, że tak powiem, ciała Pisma – bo tak nazy-
wamy pojmowanie zwyczajne i historyczne; jeśli zaś ktoś zaczął już
czynić postępy i może patrzeć nieco szerzej, niech się buduje samą
duszą Pisma; ci zaś, którzy są doskonali i podobni do tych, o któ-
rych mówi Apostoł:„Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie
mądrość tego świata ani mądrość władców tego świata, którzy giną,
lecz głosimy mądrość Bożą ukrytą w tajemnicy, którą przed wiekami
Bóg przeznaczył dla naszej chwały” (1 Kor 2, 6–7), niechaj jakby
z ducha czerpią zbudowanie z samego prawa duchowego, które „za-
wiera cień przyszłych dóbr” (por. Hbr 10, 1). Jak zatem mówimy, że
człowiek składa się z ciała, duszy i ducha, tak samo i Pismo święte,
którego szczodrobliwość Boża udzieliła dla zbawienia ludzi71.

.
Orygenes stosuje tu zasadę wyjaśniania Pisma przez samo Pismo.

Skoro pochodzi ono od Boga i zawiera w sobie prawdy dotyczące tak

69H. de Lubac, Histoire et Esprit, 13.
70Tamże, 33n. Bezpośredni kontakt z tekstem Orygenesa pozwala jednak zwery-
fikować szeroko rozpowszechnione, a najczęściej niezbyt prawdziwe ich omówienia.
71IV, 2, 4.
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Boga, jak i ludzi, to jest też najbardziej odpowiednim źródłem dla
czerpania nauki o sposobie jego interpretacji. Jest to konsekwencja
jedności treści Pisma: skoro jest ona jedna, to każdy fragment Pisma
można wyjaśniać w kontekście innych cytatów72.
Aleksandryjczyk wskazuje na analogię istniejącą między poszcze-

gólnymi pokładami znaczeniowymi Pisma a elementami trychoto-
micznej struktury bytowej człowieka73. Pismo jest więc odpowiednie
dla człowieka. Odpowiedniość ta wyraża się również przez fakt, iż
każdy z sensów dostępny jest dla innej grupy czytelników: dla pro-
stych – sens cielesny, dla postępujących – sens duszy, dla doskonałych
zaś – sens ducha. Tak więc jakieś zbudowanie mogą z Pisma zaczerp-
nąć wszyscy jego czytelnicy, jednak będzie ono zależne od poziomu
konkretnego człowieka.
Przyjmijmy ten potrójny schemat zaproponowany przez Oryge-

nesa i dokonajmy analizy poszczególnych jego elementów.

1.2.1. Sens cielesny Aleksandryjczyk używa różnych nazw na okre-
ślenie pierwszego sposobu rozumienia Pisma:

pojmowanie zwyczajne i historyczne74, czyste rozumienie samej li-
tery75, prawidłowość rozumienia historycznego76, sens cielesny, to
znaczy historyczny77, proste rozumienie78, okrycie litery79, sens do-
słowny80.
Sens dosłowny także pochodzi od Boga, jest wprost zamierzony

przez Ducha Świętego. Bo i te opowiadania, którymi natchnął aposto-
łów, [Duch Święty] ułożył zgodnie ze sztuką swej mądrości, o której
powiedzieliśmy wyżej. Dlatego również i w tych pismach umieścił po-
ważne problemy, aby przez skomplikowanie i zagmatwanie wątku hi-
storycznego opowiadania oraz jego niezgodność z rzeczywistością hi-
storyczną zwrócić uwagę czytelnika ku badaniu ich sensu wewnętrz-

72Por. E. Stanula, Teologiczne zasady interpretacji Pisma Świętego, 44n.
73Według E. Dąbrowskiego źródła tej trychotomii w koncepcji człowieka należy
szukać w poglądach Filona z Aleksandrii. Por. Orygenes w świetle nowych badań,
92. De Lubac zwraca natomiast uwagę, iż Orygenes wykorzystuje tu i twórczo
przekształca starą analogię pomiędzy mikrokosmosem, jakim jest człowiek, a ma-
krokosmosem, wyrażonym tu przez Pismo. Por. Exégèse médiévale, I/1, 199.
74IV, 2,4.
75IV, 2,4.
76IV, 2, 5.
77IV, 2, 5.
78IV, 2, 5.
79IV, 2, 8.
80IV, 3, 1.
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nego81. Znaczenie historii polega więc na tym, iż odsyła ona – w spo-
sób zamierzony przez Ducha – do sensu głębszego. Jest to również
konsekwencja uznania organicznej jedności obu Testamentów, która
wydarzeniom historycznym i przemijającym nadaje na płaszczyźnie
religijnej trwałą wartość82.
Ten poziom rozumienia Pisma jest dostępny dla wszystkich, któ-

rzy je czytają83. Jest, jak mówi Orygenes, skierowany do dusz dzie-
cinnych lub też wdów84. Są to ci ludzie, którzy troszczą się przede
wszystkim o sprawy dotyczące ciała i znajdują się dopiero na po-
czątku drogi chrześcijańskiego życia.
Należy jednak zdawać sobie sprawę, że są w Piśmie pewne frag-

menty, w których nie zawsze znajduje się to, co nazywamy ciałem,
to znaczy prawidłowość rozumienia historycznego85 . Orygenes szuka
uzasadnienia tej tezy w Piśmie i przedstawia analogię między Biblią
a kamiennymi stągwiami z Kany Galilejskiej: jedne mieściły dwa,
drugie zaś trzy wiadra86. W związku z tym twierdzeniem zarzuca się
często Orygenesowi lekceważenie historii, gdyż uznaje on, że istnieją
takie fragmenty Pisma, które znaczenie posiadają tylko i wyłącznie
na płaszczyźnie duchowej87. „Problem polega na tym, że inaczej defi-
niują znaczenie dosłowne czy też cielesne współcześni badacze, a ina-
czej definiował je Orygenes. O ile my w ten sposób określamy to,
co autor sakralnego tekstu zamierzał wyrazić, o tyle Orygenes rozu-
miał przez to surową materię tego, co się mówi, a co – o ile możności
– uprzedza wszelką próbę interpretacji. Różnicę tę widać zwłaszcza
w tych momentach, gdzie Biblia, a tak jest często, przemawia ję-
zykiem figuratywnym i parabolicznym: dla współczesnego egzegety
«dosłownym» będzie to, co autor sakralnego tekstu zamierzał przez
tę figurę, bądź parabolę wyrazić; to samo zaś dla Orygenesa byłoby

81IV, 2, 9.
82Por. E. Dąbrowski, Orygenes w świetle nowych badań, 100.
83Por. I, przedm. 8: Przedstawiając regułę wiary Orygenes pisze: Stwierdzono
poza tym, że Pismo święte zostało spisane przez Ducha Bożego i że zawiera ono
nie tylko znaczenie jasne dla wszystkich, ale ma również inny sens, ukryty przed
większością ludzi.
84IV, 2, 4. Orygenes analizuje tam fragment Pasterza Hermasa, wizja 2, 4, 3.
85IV, 2, 5.
86Por. J 2, 6.
87Por. także np. IV, 3, 1: A przecież uważny czytelnik znajdzie w Ewange-
liach wiele innych podobnych miejsc, które pozwolą mu zauważyć, iż w opowiada-
niach przedstawionych niby w sensie dosłownym zostały umieszczone i wplecione
sprawy, których nie uznaje wprawdzie sens historyczny, ale może je obejmować
pojmowanie duchowe.
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znaczeniem «duchowym»”88. Aleksandryjczyk zastrzega jednak, że
z jego poglądów nie można wysnuwać wniosku o całkowicie niehi-
storycznym charakterze Pisma: Niechaj jednak nikt nie podejrzewa,
iż mówimy tak w mniemaniu, że żadna historia przedstawiona w Pi-
śmie nie dokonała się rzeczywiście, skoro przypuszczamy, iż niektóre
z nich się nie dokonały; albo że żaden nakaz Prawa nie powinien
być rozumiany dosłownie, skoro mówimy, że niektórych nakazów nie
można przestrzegać w sensie literalnym89. Dodaje także, że w Piśmie
znajduje się o wiele więcej miejsc posiadających właściwy sens histo-
ryczny, niż tych, które zawierają czysty sens duchowy90.
Kryteriumwystępowania sensu dosłownego stanowi jego niesprzecz-

ność z zasadami logiki91, możliwość zaistnienia opisywanych wyda-
rzeń czy rzeczy92, jeśli zaś chodzi o nakazy prawne, to możliwość ich
wypełnienia93.
Trzeba również zauważyć, że Orygenes przykłada dużą wagę do

badania samego tekstu Pisma: sporządził Hexaple, by ustalić jak naj-
bardziej prawdopodobne brzmienie tekstu, podróżował do Palestyny,
by sprawdzać zgodność nazw geograficznych z tymi, które podaje Pi-
smo94. Używa także etymologii, by wyjaśniać znaczenie niektórych
nazw95, jak również arytmetyki symbolicznej96.
Orygenes wiele razy nawiązuje do pojęcia zbudowania97. Wydaje

się, że ma to związek z antropocentryzmem Objawienia. Zbudowanie
to mogą czerpać już z samego tekstu ci liczni ludzie, którzy w inny spo-
sób nie potrafiliby tego dokonać98. Jednakże w innym miejscu Alek-
sandryjczyk doda, że zbudowanie płynące z litery jest niewystarcza-
jące dla ludzi postępujących w wierze oraz dla doskonałych99.
Pożytek sensu historycznego uznaje Orygenes za oczywisty. Świad-

czą o tym całe rzesze wiernych, którzy wierzą dosyć szczerze i w prosty

88H. Crouzel, Orygenes, 101.
89IV, 3, 4.
90Por. IV, 3, 4.
91Por. IV, 3, 2.
92Por. IV, 3, 2.
93Por. IV, 3, 2–3.
94Por. H. Crouzel, Orygenes, 100. O Hexaplach, por. J. Rejmer, „Hexapla”
w twórczości Orygenesa, „Meander”, 35 (1980), 237–242
95Por. chociażby wyjaśnienie nazwy Izrael jako ten, który ogląda Boga w IV,
3, 8 oraz IV, 3, 12.
96Por. np. wyjaśnienie liczby sześciu stągwi jako symbolu świata w IV, 2, 5.
97Por. np. IV, 2, 4; IV, 2, 8.
98IV, 2, 8.
99Por. IV, 3, 4.
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sposób; nie wymaga wielu dowodów to, co dla wszystkich jest jasne100.
Nie wyjaśnia jednak, jaki to pożytek. Jednakże możemy sądzić, że po-
lega on przede wszystkim na tym, że ciało Pisma odsyła nas do jego
ducha, ponieważ nie wychodząc poza literę tekstu nie poznalibyśmy
żadnej sprawy boskiej .101

Sens dosłowny stanowi więc okrycie, szatę dla sensu duchowego:
Wszystkie te sprawy zostały okryte jakąś boską sztuką mądrości – jest
to jakby jakieś okrycie albo zasłona sensu duchowego. To jest właśnie
to, co nazwaliśmy ciałem Pisma świętego: aby również za pośrednic-
twem tego, co określiliśmy jako okrycie litery, zasłonięte sztuką mą-
drości, mogli czerpać zbudowanie i czynić postępy liczni ludzie, którzy
w inny sposób nie potrafiliby tego dokonać102. Szata ta ma jednak
„dziury”. Są nimi trudności zamierzone przez jej Twórcę. Gdyby ich
bowiem nie było, niemożliwe stałoby się dojście do sensu wewnętrz-
nego103.

1.2.2. Sens duszy Istnienie sensu wewnętrznego w Piśmie jest we-
dług Orygenesa oczywiste dla czytelników, choć

nie dla wszystkich dostępna jest jego zawartość: Nawet ci, którzy nie
potrafią pojąć, co się tam ukrywa, rozumieją przecież najwyraźniej, iż
coś się tam jednak ukrywa104.
Jest to bowiem sens ukryty. Skarbnica mądrości Bożej ukrywa się

bowiem w marnych i niewykwintnych naczyniach słów, jak to okre-
ślił Apostoł: „Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych” (por.
2Kor 4, 7), aby tym bardziej jaśniała moc Boskiej potęgi, ponieważ
przesadna ozdobność ludzkiej mowy nie zmieszała się z prawdą do-
gmatów105.

100IV, 2, 6.
101IV, 2, 16.
102IV, 2, 8. Warto zauważyć tu kolejną analogię między Pismem a człowiekiem.
Jak ciało jest instrumentem duszy, tak sens dosłowny jest instrumentem sensu
duchowego.
103Por. IV, 2, 9: Boża mądrość przygotowała pewne przeszkody i trudności w hi-
storycznym pojmowaniu Pisma, umieszczając w nim jakieś sprawy niemożliwe
i niestosowne. Stało się tak po to, aby samo przerwanie toku opowiadania posta-
wiło czytelnikowi jakby tamy, za pomocą których zagrodziło drogę i przejście temu
zwyczajnemu pojmowaniu, a zatrzymawszy nas i naraziwszy na wstrząs skiero-
wało na inna drogę, aby przez przejście wąskiej ścieżki otworzyć niezmierzoną
szerokość jakiegoś wspanialszego i bardziej wzniosłego gościńca Bożej wiedzy.
104IV, 2, 3.
105IV, 1, 7. Por. także IV, 3, 11, gdzie Orygenes nawiązuje do tekstu przypowie-
ści o skarbie ukrytym w roli (Mt 13, 44): sens dosłowny to pole kwitnące i pełne
wszelkiego rodzaju roślin, a skarbów mądrości i wiedzy (por. Kol 2, 3) należy szu-
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Zanim przystąpimy do przedstawienia nauki Orygenesa o sen-
sie duszy i sensie ducha, trzeba zauważyć pewną niekonsekwencję
występującą w wykładzie zawartym w O zasadach. Aleksandryjczyk
wyróżnia trzy płaszczyzny znaczeniowe Pisma, analogicznie do trzech
elementów struktury bytowej człowieka. Jednakże w praktyce ograni-
cza się najczęściej do rozważania jedynie dwóch z nich: sensu dosłow-
nego i sensu duchowego106. Dlatego też często trudno jest wyróżnić
w sensie duchowym dwa elementy, jakie weń wchodzą. Przedstawimy
więc najpierw elementy wspólne, później zaś – charakterystykę odpo-
wiednio duszy i ducha Pisma.
Na dwóch fragmentach Pisma opiera Orygenes swą naukę o sensie

wewnętrznym107. Według I Listu do Koryntian (10, 1–11) wszyst-
kie elementy, o jakich mówi Pismo w związku z wyjściem Izraelitów
z niewoli egipskiej, a mianowicie obłok, przejście przez Morze Czer-
wone, manna, woda wypływająca ze skały oraz śmierć pierwszego
pokolenia Hebrajczyków na pustyni, są przedstawieniem chrztu, eu-
charystii i Bożej kary za grzechy. W tekście Pawła występuje słowo
typos (typ, figura). Stało się ono pojęciem podstawowym dla wszyst-
kich uprawiających egzegezę duchową. Werset 11. podaje jedną z jej
podstawowych zasad:A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź
(typikos) rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, któ-
rych dosięga kres czasów. W konsekwencji należy więc stwierdzić, że
Stary Testament powstał ze względu na chrześcijan. By dobrze go ro-
zumieć, trzeba go interpretować w sensie duchowym, jako że znajduje
się w nim wiele nakazów (zwłaszcza obrzędowych i prawnych), które
już nie obowiązują w sensie dosłownym uczniów Chrystusa. Skoro
jednak zostały zapisane ku pouczeniu chrześcijan, muszą mieć dla
nich jakieś znaczenie pozadosłowne, które będzie ich dotyczyło108.

kać pod nim.
106Por. E. Dąbrowski, Orygenes w świetle nowych badań, 92: „Gdy jednak cho-
dzi o konkretne zastosowania, to wiele zamieszania wywołał podział sensów bi-
blijnych u Orygenesa, oparty na antropologicznej trychotomii Filona: ciało, dusza
i duch (sensus corporalis, psychicus et pneumaticus). Ich wzajemny stosunek nie
został należycie wyjaśniony. Sens psychiczny pozostaje u Orygenesa nieco w cie-
niu. Przeciwstawiając «literę» «duchowi», mówi on najczęściej o sensus corpora-
lis i spiritualis”. Por. także H. de Lubac, Exégèse médiévale, I/1, 201: de Lubac
przytacza tam stanowisko Ferdinanda Prat, który voyait plus juste lorsqu’il ob-
servait, d’une part, que «dans la pratique, Origène néglige presque toujours le
sens intermédiaire» et qu’alors «sa trichotomie se réduit à deux termes: la let-
tre et l’esprit», et surtout, d’autre part, que dans un certain nombre d’homélies
«l’ordre est différent».
107Por. IV, 2, 6.
108Por. H. Crouzel, Orygenes, 106.
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Drugi fragment pochodzi z Listu do Galatów (4, 21–31). Apostoł
mówi tam o Sarze, żonie Abrahama, i Hagar, jego nałożnicy. Ich syno-
wie symbolizują dwa Przymierza. Izaak, syn Sary, kobiety wolnej, jest
typem chrześcijan. Izmael zaś, syn niewolnicy Hagar, jest typem Ży-
dów, którzy trwają ciągle w niewoli Prawa. Św. Paweł używa w tym
tekście słowa alegoria. Także i ono stało się jednym z głównych po-
jęć egzegezy duchowej. Oznacza taki sposób mówienia, w którym to,
co się mówi, skrywa znaczenie inne aniżeli to, które pojawia się na
powierzchni109 .
Egzegeza duchowa Starego Testamentu znajduje swe uzasadnie-

nie w Nowym, gdyż to właśnie Nowy Testament podaje jej przy-
kłady110. Kluczem do rozumienia starych Pism w sensie duchowym
jest Chrystus. Jego przyjście i wypełnienie przez Niego proroctw spra-
wiło, iż jasne stało się, że całe Pismo o Nim mówi111. Dopiero przyję-
cie Jezusa, kontemplowanie Go, sprawia, że spada zasłona sensu do-
słownego i odsłania się sens wewnętrzny112. Sens wewnętrzny można
jednak odnaleźć nie tylko w starych proroctwach, lecz także w tych
Pismach, które powstały już po przyjściu Pana: a co będzie, jeśli zaj-
miemy się Ewangelią? Czyż i tam nie ukrywa się sens wewnętrzny
(sensus interior), czyli zmysł Pana (sensus Domini), sens, który od-
krywa wyłącznie owa łaska, jaką otrzymał Apostoł113. Orygenes po
raz kolejny podkreśla tu jedność Pisma, tym razem ze względu na
obecność w nim sensu wewnętrznego.
Ma to z kolei związek z Orygenesowym rozumieniem słów z Listu

do Hebrajczyków (10, 1): Prawo posiada tylko cień przyszłych dóbr,
a nie sam obraz rzeczy114. Aleksandryjczyk odkrywa w tym tekście
trójstopniowy podział rzeczywistości na rzeczy (gr. prágmata), ich
obraz (gr. eikón) oraz cień (gr. skiá). Rzeczy to, w znaczeniu opar-
tym na filozofii platońskiej, boskie rzeczywistości. Orygenes mówiąc
o nich, pojmuje je jako tajemnice, które mają być kontemplowane
w Ewangelii wiecznej , czyli w stanie najwyższego szczęścia115. Stare
Prawo dawało jedynie niewyraźne przeczucie, oczekiwanie, nadzieję

109H. Crouzel, Orygenes, 106n.
110Wystarczy spojrzeć chociażby na dwa przytoczone powyżej fragmenty listów
św. Pawła.
111Por. IV, 1, 6.
112Por. 2 Kor 3, 18; H. Crouzel, Orygenes, 108.
113IV, 2, 3.
114Por. IV, 2, 6 oraz IV, 3, 13.
115Por. IV, 3, 13. Samo pojęcie Orygenes zaczerpnął z Apokalipsy św. Jana (14,
6).

 Teofil 1(25)2007



Page (PS/TeX): 75 / 75,   COMPOSITE

Paweł Trzopek OP

tych tajemnic, było więc ich cieniem. Natomiast Ewangelia doczesna,
głoszona na ziemi przez Chrystusa i Jego uczniów, daje o wiele wię-
cej. Obraz bowiem jest już jakimś udziałem w samej rzeczywistości,
w samych rzeczach. Udział ten ma swe uzasadnienie w fakcie tożsa-
mości Ewangelii wiecznej i Ewangelii doczesnej . Są one bowiem tym
samym, jedną Ewangelią, pod względem swej istoty, różnią się na-
tomiast jedynie tym, jak pojmuje je człowiek. W Ewangelii wiecznej
będziemy poznawać twarzą w twarz , w Ewangelii doczesnej poznanie
pozostaje niejasne, jak w zwierciadle116 .
Zajmijmy się teraz sensem duszy. Jest on według Orygenesa prze-

znaczony dla tych, którzy zaczęli już czynić postępy i mogą patrzeć
nieco szerzej , czyli odchodzą już od litery, to znaczy do tych dusz,
które zaczęły czerpać zbudowanie poza troską o ciało i poza pragnie-
niami cielesnymi117. Są to więc ludzie, którzy weszli już na drogę
bycia uczniami Chrystusa, uwierzyli Mu, a czytając stare Pisma od-
krywają w nich zapowiedzi odnoszące się do przyjścia Pana.
Orygenes bada między innymi teksty Pisma mówiące o Jerozoli-

mie i Judei. W oparciu o wypowiedź Apostoła Pawła z Listu do Gala-
tów (4, 26) oraz Listu do Hebrajczyków (12, 22–23), Aleksandryjczyk
stwierdza, że i w niebiosach znajduje się jakaś Jerozolima, która jest
stolicą niebiańskiego Izraela, którego „obywatelami” są dusze. Ana-
logicznie należy rozumować, gdy Pismo mówi o państwach sąsiadują-
cych z Judeą i ich władcach. Skoro znajdują się w nich pewne sformu-
łowania, które nie mogą być rozumiane we właściwy sposób w sen-
sie dosłownym (np. zapowiedź Ezechiela o całkowitym spustoszeniu
Egiptu), to należy poszukać godniejszego pojmowania tych spraw –
także więc i te kraje muszą znajdować się w niebie, a są zamieszki-
wane przez dusze, prowadzące życie gorsze, niż dusze –„Judejczycy”.
Orygenes rozwija następnie ten wątek, znajdując w Piśmie tak poj-
mowanym uzasadnienie dla swej tezy o preegzystencji dusz118.
W duszy Pisma pilny czytelnik odnajdzie również prawdy i wska-

zania odnoszące się do spraw ludzkich119. Orygenes powołuje się tu
na autorytet Apostoła Pawła, który w I Liście do Koryntian (9, 9–
10) wyjaśnia w taki właśnie sposób nakaz Prawa:„nie zawiążesz py-
ska wołowi młócącemu” (Pwt 25, 4). Przytaczając wyjaśnienie św.
Pawła: Czy Bóg troszczy się o woły? Czy nie raczej przez wzgląd na

116Por. 1 Kor 13, 12. Por. H. Crouzel, Orygenes, 108.
117IV, 2, 4.
118Por. IV, 3, 8–11.
119Por. H. de Lubac, Exégèse médiévale, I/1, 198n.

Mądrość Ojców Kościoła 



Page (PS/TeX): 76 / 76,   COMPOSITE

Kamień, który ostrzy nas wszystkich

nas to mówi? Aleksandryjczyk wskazuje na antropologiczny i mo-
ralny wymiar sensu duszy: wyjawiają one, po starannym zbadaniu,
prawo pożyteczne dla ludzi i godne Boga120.
Pojawia się tu jednak pewna niejasność w wykładzie Orygenesa.

Jeśli bowiem uznamy, że owo prawo ma charakter wskazania mo-
ralnego, to jaki charakter należałoby przyznać przykazaniom zawar-
tym w Piśmie, które – według Aleksandryjczyka – posiadają sens
dosłowny, jak na przykład przykazania Dekalogu czy wskazania Chry-
stusa z Kazania na Górze121? Wydaje się, że Orygenes nie daje
w O zasadach precyzyjnego rozwiązania tej kwestii. Trudno bowiem
rozstrzygnąć, czy znaczenie moralne dotyczy życia chrześcijanina już
po przyjściu Chrystusa, gdy jest ono dotknięte i przemieniane przez
łaskę, czy też życia człowieka według zasad moralności naturalnej122.

1.2.3. Sens ducha Sens ten można nazwać sensem duchowym czy
mistycznym w ścisłym znaczeniu tego słowa123.

Zawiera on w sobie prawdy odnoszące się do Chrystusa, Kościoła
oraz całej rzeczywistości wiary124. Przykłady egzegezy prowadzącej
do odkrycia tego sensu odnajdziemy w zwłaszcza w rozdziale trzecim
IV księgi O zasadach. Widzimy więc tam Mojżesza, który w Księdze
Kapłańskiej otrzymuje słowa Boże, a następnie w Księdze Powtórzo-
nego Prawa przekazuje je ludowi, a w szczególny sposób Jezusowi,
swojemu następcy. Dla Orygenesa znaczy to, iż po ustąpieniu pierw-
szego Prawa, nadanego przez Mojżesza, przychodzi Prawo drugie, na-
tomiast Jezus Nawe stanowi obraz (utique formam seruare) naszego
Zbawiciela, którego drugim prawem, to znaczy przykazaniami ewange-
licznymi, wszystko jest doprowadzone do doskonałości . Ponadto, jak
w Księdze Powtórzonego Prawa Boże prawo jest wyrażone jaśniej,
niż w innych księgach, które powstały wcześniej, tak i pierwsze przyj-
ście Chrystusa, które dokonało się przez uniżenie i przyjęcie postaci
sługi, zapowiada drugie Jego przyjście – znakomitsze i chwalebniej-
sze – jakie dokona się już w chwale Ojca. W nim dopełnia się forma
Powtórzonego Prawa, skoro wszyscy święci żyją w królestwie niebie-
skim wedle praw„wiecznej Ewangelii” (Ap 14, 6); i jak teraz przycho-
dząc wypełnił to prawo, które „zawiera cień przyszłych dóbr” (por.

120IV, 3, 3.
121Por. IV, 3, 4.
122Por. H. Crouzel, Orygenes, 121n.
123Por. H. de Lubac, Exégèse médiévale, I/1, 198–199.
124Por. H. de Lubac, Histoire et Esprit, 141.
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Hbr 10, 1), tak przez owo chwalebne przyjście dopełni się i osiągnie
doskonałość cień tego przyjścia125 .
Widzimy więc, że sens ducha dostępny jest w pełni tylko w Ewan-

gelii wiecznej, gdyż jest on przeznaczony dla doskonałych (perfecti,
teleíoi). Mają oni czerpać zbudowanie z samego prawa duchowego,
o którym pisze św. Paweł (1 Kor 2, 6–7)126. Orygenes nawiązuje tu
również do tekstu Listu do Hebrajczyków (10, 1), o którym wspo-
minaliśmy już wyżej. Sens ducha przynosi więc doskonałe poznanie
spraw Bożych, gdyż zakłada oglądanie samej Bożej rzeczywistości
twarzą w twarz .
Henri de Lubac wskazuje na wyjątkowość tego sensu. Dopiero bo-

wiem w dziele Orygenesa pojawia się trzeci sens Pisma, sens ducha
czy sens mistyczny127. Filon z Aleksandrii, od którego Orygenes i inni
pisarze wczesnochrześcijańscy czerpali podstawowe zasady dotyczące
interpretacji Pisma, znał tylko dwa sensy: dosłowny i niedosłowny128.
Choć według niektórych badaczy sens niedosłowny Filona można po-
dzielić na odnoszący się do kosmosu (fizyczny) oraz odnoszący się
do duszy człowieka (moralny), to jednak żaden z nich nie może być
odpowiednikiem Orygenesowego sensu ducha129.
Chrześcijańska egzegeza „mistyczna”, jaką uprawia i przedsta-

wia Orygenes, może opierać się tylko na jednym fundamencie, który
uczyni ją obiektywną:„tajemnicy ukrytej w Bogu, aż została obja-
wiona w Jezusie Chrystusie” (por. Kol 1, 26–28; Ef 1, 17–18)130.
Chrystus jest bowiem, jak to wcześniej pokazaliśmy, głównym „te-
matem” Pisma. Dlatego też można powiedzieć, że dzięki zauważeniu
przez Aleksandryjczyka tego nowego, najgłębszego sensu Pisma, jego
egzegeza jest całkowitą nowością w stosunku do różnych nurtów eg-
zegezy żydowskiej131.
Znaczenie egzegezy duchowej można za E. Dąbrowskim ująć w jed-

nym zdaniu: jest ona zdolna uwspółcześnić Pismo święte przenosząc
je z terenu archeologii na teren życia132. Innymi słowy, odszukiwanie
sensu duchowego w Biblii pomaga chrześcijaninowi odkrywać takie
jej znaczenie, które będzie mógł zastosować do swojego życia. Biblia

125IV, 3, 13.
126Por. także IV, 2, 4.
127Por. Exégèse médiévale, I/1, 204.
128Por. Tamże, 204.
129Por. Tamże, 204.
130Por. Tamże, 206n.
131Por. Tamże, 207.
132Orygenes w świetle nowych badań, 85.
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staje się wtedy rzeczywiście księgą żywą, za pośrednictwem której
czytelnik może spotkać Jezusa, modlić się do Niego, odkryć znacze-
nie, jakie nadaje On całej historii – tak świata, jak i konkretnego
człowieka133.

II. Przygotowanie do odbioru Słowa Bożego

Skoro jedność Pisma pochodzi od jego Twórcy i jest przede wszyst-
kim jednością sensu duchowego, to czytający staje wobec księgi Bo-
żej. Do jej właściwego zrozumienia nie mogą więc wystarczyć ludzkie
wysiłki. Potrzebne jest nowe natchnienie, dane przez tego samego
Ducha, który inspirował pisarza134.
Skoro istnieje analogia między powstawaniem Pisma a jego in-

terpretowaniem, przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda działanie po-
szczególnych Osób Trójcy Świętej w procesie dochodzenia do zrozu-
mienia świętych Ksiąg. Pomocna będzie nam kategoria uczestnictwa
(korzystaliśmy z niej badając działanie Ducha Świętego w pisarzu).
Za E. Stanulą135 przedstawimy tu naukę Orygenesa o trzech sposo-
bach uczestnictwa stworzeń w Trzech Osobach. W Ojcu mają udział
wszystkie stworzenia przez sam fakt swego istnienia. W Synu – ci,
którzy są rozumni. W Duchu Świętym zaś ci, co zwrócili się ku dobru
i kroczą drogami Chrystusa Jezusa136. Widzimy więc, że jedynie ci
ostatni mogą mieć szansę na dotarcie do głębi Bożych tajemnic ukry-
tych w Piśmie, gdyż to tylko Duch, w którym uczestniczą, zapewnia
potrzebne do interpretowania Biblii natchnienie. Jednakże, jak zoba-
czymy, dar zrozumienia pochodzący od Ducha nie działa w człowieku
automatycznie. Wymaga on pewnego przygotowania ze strony tego,
kto chce zrozumieć Pismo137.

2.1. Błędy w rozumieniu Pisma

Orygenes przedstawia na początku rozdziału drugiego IV księgi O za-
sadach błędy w rozumieniu Pisma przez tych, którzy nieprawidłowo

133Por. H. Crouzel, Orygenes, 127n.
134Por. H. de Lubac, Histoire et Esprit, 315.
135Por. Teologiczne zasady interpretacji Pisma świętego, 36n.
136Por. I, 3, 5.
137Por. IV, 2, 2 oraz IV, 2, 4.
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je odczytują. Chce jednocześnie wskazać, jaką drogą należy kroczyć
do zrozumienia Ksiąg Bożych138 .
Aleksandryjczyk wyróżnia trzy grupy błądzących. Są to Żydzi,

heretycy (zwłaszcza marcjonici139), oraz należący do Kościoła, lecz
naiwni i prości140. Przedstawimy teraz ich poglądy i argumenty, jakie
na swą obronę przytaczają z Pisma świętego.
Głównym błędem Żydów jest, według Orygenesa, ich przekonanie,

że proroctwa na Jego [czyli Zbawiciela] temat należy rozumieć w sen-
sie literalnym141. Sądzą oni, że Jezus nie wypełnił starych proroctw
dotyczących Mesjasza. Podają nawet stosowne przykłady. Otóż Je-
zus nie głosił wyzwolenia jeńcom, wbrew zapowiedzi Izajasza (61, 1),
nie zniszczył rydwanu w Efraimie i koni w Jeruzalem wbrew przepo-
wiedni Zachariasza (9, 10). W jego czasach nie nastąpiło powszechne
odnowienie całego stworzenia, o którym mówił Izajasz (11, 6–7) –
zwierzęta nadal się pożerają, a lwy wcale nie mają ochoty żywić
się słomą. Wypełnienie tych proroctw miało być dla Żydów znakiem
przyjścia Mesjasza. Skoro Jezus ich nie wypełnił, nie był w ich oczach
Zbawicielem i został przez nich odrzucony jako ten, który niegodzi-
wie i bezprawnie, to znaczy wbrew obietnicy proroctwa, przywłaszczył
sobie imię Mesjasza. Aleksandryjczyk zauważa jednak błędne założe-
nie, jakie tkwi u podstaw żydowskiego sposobu pojmowania Pisma.
Otóż uważają oni, że wypełnienie proroctw powinno nastąpić w spo-
sób zmysłowy i dostrzegalny, że muszą się one spełnić w sensie histo-
rycznym. Dla Orygenesa – i wszystkich chrześcijan – stare proroctwa
wypełniły się właśnie w Jezusie, z tym jednak, że dokonało się to
w sposób duchowy142.
Heretycy z kolei przy swej lekturze Pisma zwracają uwagę szcze-

gólnie na zdania, które mówią o tym, że zło pochodzi od Boga. Ory-
genes przytacza kilka przykładów takich wypowiedzi Pisma: Jam jest
Bóg, który czynię pokój i tworzę zło (por. Iz 45, 7), Nie ma w mie-
ście nieszczęścia, którego Pan nie sprawił (por. Am 3, 6), czy też
Zły duch, zesłany od Boga, opanował Saula (por. 1 Sm 18, 10). Owi
heretycy nie zaprzeczają wprawdzie boskiemu pochodzeniu tych i po-
dobnych stwierdzeń zawartych w Starym Testamencie, jednak sądzą,
że są one dziełem Boga–Stworzyciela, którego czcili Żydzi . Bóg ten

138IV, 2, 1.
139Por. H. Crouzel, Orygenes, 213.
140Por. IV, 2, 1.
141IV, 2, 1.
142Por. IV, 1, 3–5 oraz punkt 1.1.1. naszej pracy.
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jest różny od tego Boga, którego ogłosił Zbawiciel, a który – we-
dle poglądów heretyków – nie jest Stworzycielem świata. Taki du-
alistyczny pogląd, uznający dwie zasady rzeczywistości, dobrą i złą,
i w konsekwencji stwierdzający, iż istnieją pewne rzeczy widzialne,
które stworzył Bóg, i są pewne rzeczy niewidzialne, stworzone przez
innego Boga, jest dla Orygenesa nie do przyjęcia143. Jak to widzieli-
śmy wcześniej, Aleksandryjczyk wiele starania przyłożył do wykaza-
nia jedności obu Testamentów.
Ostatnią grupę tych, co w niewłaściwy sposób pojmują Pismo

święte, stanowią ludzie należący do wiary Kościoła, lecz naiwni i pro-
ści . Uznają co prawda jedynego Boga – Stwórcę i Zbawcę, lecz ich
głównym błędem jest wyobrażenie, jakie mają o Nim – jest zbyt an-
tropomorficzne. Przyjmują w sposób dosłowny stwierdzenia przed-
stawiające Boga w sposób antropomorficzny, zapisane na przykład
w Księdze Rodzaju: zasadził drzewa w raju, w Edenie na wschodzie,
czy też po południu przechadzał się po raju144. Jak zauważa Crouzel,
Orygenes dotyka tu zagadnienia niezmiernie istotnego dla pierwszych
chrześcijan. Jakkolwiek byśmy się starali, nie umiemy mówić o Bogu
inaczej niż przedstawiając Go jako człowieka, mimo że odwołujemy
się do pojęć zaczerpniętych z metafizyki czy teodycei, które abstrahują
od cielesności145 . Dlatego też dostrzegając ten problem, Aleksandryj-
czyk stara się interpretować antropomorfizmy odnoszące się do Boga
jako symbole Jego mocy i czynów146.
Według Orygenesa jedyną, wyłączną przyczyną fałszywych wy-

obrażeń ich wszystkich na temat wyżej przedstawionych spraw [czyli
wykładu w O zasadach] jest fakt, że pojmują oni Pismo święte nie
w sensie duchowym, lecz dosłownie147. Aleksandryjczyk wyraźnie os-
trzega przed tendencją do wyjaśniania Pisma jedynie według jego

143Warto zauważyć, że wspomniani przez Orygenesa heretycy w niejednakowy
sposób traktują dwa Testamenty. Odrzucają możliwość interpretacji alegorycznej
scen okrucieństwa zawartych w Starym Testamencie, natomiast analogiczne frag-
menty występujące w Nowym starają się interpretować odmiennie. Por. H. Cro-
uzel, Orygenes, 103n.
144IV, 3, 1.
145Orygenes, 104n. Tam też krótkie przedstawienie dwóch podstawowych nurtów
antropomorficznych w pierwotnym chrześcijaństwie: antropomorfistów, traktują-
cych biblijne antropomorfizmy dosłownie, oraz millenarystów (chiliastów), którzy
w kategoriach cielesnych wyobrażali sobie wieczne szczęście. Por. też Orygenes,
214.
146Por. Orygenes, 214.
147IV, 2, 2. Tekst łac.: sancta scriptura ab his non secundum spiritalem sensum,
sed secundum litterae sonum intellegitur.
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sensu dosłownego. Sama litera bowiem nie jest wystarczającym na-
rzędziem, by dojść do poznania ducha. Czytelnik winien raczej w po-
stawie pokory poddać swego ducha Słowu Bożemu, które jest obecne
i przemawia we wszystkich świętych Księgach148.

2.2. Wymagania intelektualne

Chociaż poznania głębokiego znaczenia Pisma nie można osiągnąć
bez zadziałania Bożego, to jednak człowiek winien ze swej strony do-
łożyć wszelkich starań, by stać się gotowym na przyjęcie natchnienia
od Ducha. Przedstawimy więc najpierw wymagania intelektualne, ja-
kie stawia Orygenes człowiekowi poszukującemu właściwego sposobu
pojmowania Pisma149.
Pisząc o Dosyteuszu, twórcy gnozy samarytańskiej, i jego dosłow-

nych interpretacjach nakazów prawnych dotyczących przestrzegania
szabatu, Aleksandryjczyk uważa je za śmieszne i niezgodne ze zdro-
wym rozsądkiem150. Podobnie sprawa się ma z ludźmi prostymi, któ-
rzy w sposób dosłowny rozumieją niektóre nakazy ewangeliczne. Ory-
genes uważa, że w ich spełnianiu należy się także kierować zdrowym
rozsądkiem i możliwością ich wypełnienia. Nakazu wyłupienia sobie
oka będącego przyczyną zgorszenia (por. Mt 18, 9) nie można pojmo-
wać dosłownie, bo po pierwsze, logicznie rzecz biorąc winę za zgor-
szenie ponoszą obydwa oczy, a po drugie, czy nie popełnia najgor-
szej zbrodni ten, kto podnosi rękę na siebie samego?151 Tak więc naj-
pierw należy się po prostu zastanowić, czy dany tekst może mieć jakiś
sens literalny. Jeśli nie, trzeba rozpocząć poszukiwanie jego sensu we-
wnętrznego. Takie trudności w pojmowaniu są bowiem wskazówką dla
uważnego czytelnika, że należy wejść na inną drogę152. Dzięki bowiem
rozsądnemu myśleniu153 człowiek jest w stanie rozpoznać stosowność
lub niestosowność niektórych stwierdzeń zawartych w Piśmie. Przez
to zaś będzie w stanie stwierdzić, czy dana wypowiedź Pisma po-
siada jakiś sens dosłowny, czy też należy od razu szukać jej sensu
wewnętrznego154.

148Por. H. de Lubac, Histoire et Esprit , 321.
149Por. E. Stanula, Teologiczne zasady interpretacji Pisma świętego, 46n.
150Por. IV, 3, 2.
151Por. IV, 3, 3.
152Por. IV, 2, 9.
153Por. IV, 3, 1.
154Warto zauważyć, że przy tej okazji Orygenes omawia teksty pochodzące
z pierwszych jedenastu rozdziałów Księgi Rodzaju i wykazuje ich niehistoryczny
charakter.
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Przemyślenie (łac. repetitio) oraz przeanalizowanie (łac. perscru-
tatio) – tymi terminami Orygenes określa postawę człowieka poszu-
kującego w Piśmie sensu wewnętrznego:Wszystko to [= ukrycie sensu
duchowego pod osłoną sensu dosłownego], jak powiedzieliśmy, po to
przygotował Duch Święty, aby na ich podstawie – gdy to, co widzimy
na pierwszy rzut oka, nie może być prawdziwe albo pożyteczne – za-
chęcić nas do szukania prawdy dogłębniej przemyślanej i staranniej
przeanalizowanej, abyśmy w Pismach, które zgodnie z naszym przeko-
naniem zostały przez Boga natchnione, znaleźli sens godny Boga155.
Ponieważ trudno to rozeznać, Aleksandryjczyk po raz kolejny pod-

kreśla rolę wysiłku zrozumienia, że Pismo ma Boskie pochodzenie:
Dlatego z wielką starannością i wysiłkiem należy usilnie dążyć do tego,
aby każdy czytelnik z całym szacunkiem rozumiał, że ma do czynie-
nia nie z ludzkimi, lecz z Bożymi słowami, które zostały włączone do
świętych ksiąg156.

2.3. Wymagania moralne

Przytoczmy najpierw dłuższą wypowiedź Orygenesa dotyczącą tej
sprawy:

Jednakże czy to dlatego, że ludzie za mało starania przykładają
do ćwiczenia talentu, czy też dlatego, że zanim się czegoś nauczą,
sądzą, że wszystko już wiedzą, nigdy nie dochodzą do początków
wiedzy. Jeśli jednak nie zabraknie staranności i nauczyciela, jeśli
problemy te będą badane tak jak sprawy Boskie, a nie ludzkie, to
znaczy z pobożnością i czcią religijną, jeśli się będzie miało nadzieję,
iż z pomocą Boga–Objawiciela zostanie to odkryte w odniesieniu
do wielu zagadnień, bo sprawy te są bardzo trudne i zakryte dla
ludzkich zmysłów, to wtedy nareszcie ten, kto tak bada te problemy,
odnajdzie może to, co godzi się odnaleźć157 .

Widzimy więc, że Orygenes krytykując brak staranności wskazuje,
iż w drodze do poznania sensu duchowego konieczny jest wytrwały
wysiłek i staranna praca. Poważną przeszkodą w tym procesie jest
pycha intelektualna, bezpodstawne przekonanie o własnej wiedzy, po-
dobne do tego, jakie mają żydzi158. Z tą przeszkodą łączy się również
zarozumiałość159. Niebezpieczeństwa, jakie jest związane z ową pychą

155IV, 2, 9.
156IV, 3, 5.
157IV, 2, 2.
158Por. IV, 2, 1: ponieważ chcą we własnych oczach uchodzić za mądrych. . .
159Por. IV, 2, 2: jeśli jest przy zdrowych zmysłach i nie grzeszy zarozumiało-
ścią. . .
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i zarozumiałością, można uniknąć, gdy człowiek uzna swą niewiedzę
i zobaczy konieczność posiadania nauczyciela, którego może znaleźć
we wspólnocie Kościoła160.
Kolejny warunek dotyczy sposobu badania Pisma. Ma się ono do-

konywać w sposób godny Boga, czyli pobożnie i ze czcią. Interpreta-
cje, które nie licują z godnością Boga, z tym, co o Nim mówi Kościół
w regule swej wiary, należy odrzucać.
Człowiek dążący do zrozumienia winien mieć również nadzieję na

pomoc Boga, bez której jest niemożliwe odkrycie znaczenia Pisma.
Naturę tej pomocy omówimy w następnym punkcie naszej pracy.
Sprawy, o których jest mowa w Piśmie, są bardzo trudne i zakryte

przed naturalną droga poznawczą człowieka, czyli za pośrednictwem
zmysłów. Dlatego też nie można ich badać na sposób ludzki161.
Przy okazji wykładu o powstaniu Pisma z natchnienia Ducha

Świętego i o roli pisarzy, którzy okryli Boże tajemnice zasłoną historii
lub nakazów prawnych, Orygenes zwraca uwagę na godność dzieła, ja-
kie w ten sposób powstało: uczynili tak nie po to, aby każdy, kto chce,
mógł łatwo je podeptać, jakby je miał pod nogami, ale po to, by ten,
kto z całą powściągliwością, wstrzemięźliwością i czujnością poświę-
cił się sprawom tego rodzaju, mógł odkryć głęboko schowany i ukryty
w zwyczajnym opowiadaniu odnoszącym się do zupełnie innych spraw
sens Ducha Bożego162.
Aleksandryjczyk stawia w tych słowach wymaganie powściągliwo-

ści, wstrzemięźliwości i czujności . Można powiedzieć, że Orygenes
zwraca tym samym uwagę na wykształcenie przez czytelnika Pisma
właściwej postawy serca, gdyż przez te cnoty człowiek dochodzi do
czystości serca, jego prostoty, zyskuje pewną „lekkość”. Bowiem serce
obciążone troską o dobra materialne nie jest w stanie rozpoznać w Pi-
śmie tajemnic dotyczących jego zbawienia163.
Sens wewnętrzny został zasłonięty ze względu na tych, co nie mogą

albo nie chcą zadać sobie tyle trudu i wysiłku, dzięki któremu zasłu-
żyliby (łac. mererentur) . . . na pouczenie i poznanie tak wspaniałych
spraw164. Można więc w jakiś sposób zasługiwać na pouczenie Boże

160Por. IV, 2, 2.
161Por. H. Crouzel, Orygenes, 147–172, gdzie autor przedstawia Orygenesową
teorię poznania.
162IV, 2, 7.
163Orygenes właśnie zatwardziałością serca określa postawę żydów, którzy nie
uwierzyli Panu i Zbawicielowi naszemu. Por. IV, 2, 1. Por. H. de Lubac, Histoire
et Esprit, 319.
164IV, 2, 8.
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dotyczące rozumienia Pisma poprzez swój wysiłek i pracę. Warto je
podjąć, gdyż w przeciwnym razie człowiek pozostanie niegodny, co
sprawi, że będzie mógł jedynie w jakiś bardzo niejasny sposób mieć
udział w Bożych sprawach: Jeśli zaś tym, którzy są mniej wykształ-
ceni w nauce Bożej, nie od razu, nie na samym początku staje przed
oczyma znaczenie słów, które przekracza ludzką zdolność pojmowa-
nia, to nie należy się dziwić, iż sprawy Boże w sposób niezbyt jasny
docierają do ludzi i tym bardziej są niejasne, im bardziej jest kto nie-
wierzący albo niegodny165.
Stać się godnym znaczy więc dla Orygenesa rozwijać się intelektu-

alnie i moralnie166. Aleksandryjczyk zwraca też uwagę, że i niewiara
jest poważną przeszkodą we właściwym pojmowaniu Pisma. Jednak
należy ona już do innego porządku, który przedstawimy poniżej.

2.4. Wymagania duchowe

A zatem blask przyjścia Chrystusa oświetlając błyskawicą prawdy
Prawo Mojżeszowe usunął zasłonę, która leżała na jego literze, i wszyst-
kim, którzy wierzą w Niego, odkrył wszelkie dobra, które pozostawały
zasłonięte167. Sens wewnętrzny Pisma odkrywa wyłącznie łaska, jaką
przynosi Chrystus i udziela jej ludziom168. Dostęp do niej zyskujemy
przede wszystkim dzięki wierze. Dla znalezienia skarbów mądrości
i wiedzy potrzebna jest pomoc Boga, gdyż tylko On może wyjaśnić
ukryty sens niektórych wydarzeń opisanych w Biblii169.
Można więc powiedzieć, że egzegeza duchowa jest odwrotnością

proroctwa. Proroctwo polega na sięganiu w przyszłość, egzegeza zaś
– na odkrywaniu tego, co dawniej ukrył Duch Święty w Pismach170.
By odkryć sens mistyczny, człowiek musi więc otrzymać natchnie-
nie: dusza nie może dojść do doskonałej wiedzy inaczej, jak tylko na-
tchniona prawdą Bożej mądrości171. Jest to natchnienie analogiczne
do natchnienia, jakie otrzymuje człowiek spisujący święte Księgi, po-
chodzi ono od tego samego Ducha. Naturę natchnienia pisarza ba-
daliśmy wyżej172. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeszcze

165IV, 1, 7.
166Por. E. Stanula, Teologiczne zasady interpretacji Pisma świętego, 46n.
167IV, 1, 6.
168Por. IV, 2, 3.
169Por. IV, 3, 11.
170Por. H. Crouzel, Orygenes, 111.
171IV, 2, 7. Tekst łac.: nec aliter potest anima ad scientiae perfectionem venire,
nisi diuinae sapientiae fuerit inspirata ueritate .
172W punkcie 1.1.2. naszej pracy

 Teofil 1(25)2007



Page (PS/TeX): 85 / 85,   COMPOSITE

Paweł Trzopek OP

jeden ważny rys tej rzeczywistości: A jeśli ktoś z całą starannością
i należytym szacunkiem zastanowi się nad proroctwami, podczas sa-
mej lektury i dokładniejszego badania z pewnością, pobudzony w umy-
śle i rozsądku przez jakieś boskie natchnienie (łac. diuinior spiramen,
gr. enthousiasmós) zauważy, iż to, co czyta, nie zostało przedstawione
ludzkim sposobem, lecz że są to słowa Boże; i sam z siebie zrozumie,
że księgi te nie zostały napisane ludzką sztuką ani ludzkim stylem, lecz
boską, że się tak wyrażę, wzniosłością173 . Enthousiasmós , czyli boskie
natchnienie, jest tu dla Aleksandryjczyka – zgodnie z etymologią sa-
mego terminu (en – w, theos – Bóg) – uczuciem, jakiego doznaje się
za sprawą obecności Boga174.
Kolejnym warunkiem właściwego pojmowania Pisma jest trwanie

tego, który chce je interpretować, w Kościele. Orygenes pisze: Spró-
buję wskazać, jaką drogę do zrozumienia Pisma uważam za odpowied-
nią dla tych, którzy zachowują przekazaną w dziedzictwie przez apo-
stołów swoim następcom, nauczycielom Kościoła niebieskiego, regułę
i naukę, którą dał im Jezus Chrystus175. Sens bowiem Pisma został
otwarty raz na zawsze przez Jezusa jedynie dla Kościoła, który sam
się otwiera na światło, jakie daje jego wiara176.
Kościół jest naturalnym środowiskiem interpretowania Pisma, po-

nieważ mieszka w nim i działa Duch Święty177. Orygenes jest przede
wszystkim człowiekiem Kościoła178, temu Kościołowi chce służyć swą
nauką. Orygenes mówi o stosowaniu się do normy pobożności (łac.
regula pietatis) przy badaniu rozumienia Pisma179. Aleksandryjczyk

173IV, 1, 6.
174Por. H. Crouzel, Orygenes, 115.
175IV, 2, 2. Regułę i naukę Kościoła przedstawia Orygenes w przedmowie do
księgi I O zasadach (4–10). Por. także H. de Lubac, Histoire et Esprit , 317.
176Por. H. de Lubac, Histoire et Esprit, 316. Warto tu zauważyć, że przejście od
litery do ducha jest dla Orygenesa metanoią. Nie jest ona jednorazowym aktem,
lecz procesem dokonującym się w człowieku należącym do Kościoła i uczestniczą-
cym w jego życiu. Por. H. de Lubac, Histoire et Esprit, 316.
177Por. H. de Lubac, Histoire et Esprit, 317.
178Por. E. Dąbrowski, Orygenes w świetle nowych badań, 87: „Zarówno dla
Daniélou, jak dla de Lubaca Orygenes jest przede wszystkim homme de l’Église,
najwyższym autorytetem teologicznym swoich czasów”.
179Por. H. de Lubac, Histoire et Esprit , 321. Autor przytacza tam wypowiedzi
Orygenesa z jego homilii do Księgi Ezechiela (hom. 7, 2 i hom. 2, 2): „moi qui
me dis homme d’Église, moi qui reçois le Livre saint et m’efforce de l’interpréter,
je demande à ceux qui m’écoutent de bien faire attention si je ne tombe pas
dans ce travers des hérétiques, et d’exercer avec la grâce de l’Esprit–Saint le
discernement des esprits, pour observer, tels des changeurs habiles, quand je suis
un mâitre d’erreur et quand j’enseigne selon la piété et la vérité”. Kościół jest
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chce nade wszystko pozostać wierny Kościołowi i w ten sposób sam
określa granice, w jakich może budować swoje hipotezy180.
Ostatecznie jednak nie sposób zbadać do końca Bożych spraw.

Komentując fragment Listu do Rzymian (11, 33): O głębokości bo-
gactw, mądrości i wiedzy Bożej! Jakże niezbadane są wyroki Boga
i jak nieogarnione drogi Jego! , Orygenes zauważa, że nawet tak du-
chowy i doskonały człowiek, jak Apostoł Paweł, uznał swą całko-
witą niezdolność do doskonałego poznania. Nie powiedział przecież,
że z trudnością można ogarnąć Jego drogi, lecz że nie można ich ogar-
nąć. Choćby bowiem nie wiadomo jak bardzo się ktoś przykładał do
badań i w usilnym staraniu czynił postępy, nawet wspomagany łaską
Bożą i oświecony w umyśle, nie zdoła dotrzeć do doskonałego celu
badanych spraw. Dzieje się tak, ponieważ człowiek jest stworzeniem.
Poznanie jego jest sukcesywne i ograniczone, znajdując odpowiedzi
na jedne pytania odkrywa następne zagadnienia do zbadania. Żadne
stworzenie, nawet istoty mające większy udział w Boskości niż lu-
dzie (czyli aniołowie, trony, panowania, księstwa i władze), nie może
odnaleźć początku ani końca, pisze Aleksandryjczyk opierając się na
wypowiedzi Izajasza (por. 41, 22–23)181. Jedynie sam Duch przenika
głębokości Boga, człowiek zaś, nawet przez Ducha oświecony, pozo-
staje tylko na powierzchni182.

Można jednak zapytać, czy w takim razie Pismo jest dla ludzi
ostatecznie niepoznawalne? Orygenes wyróżnia trzy sposoby rozu-
mienia Pisma w zależności od stopnia rozwoju czytelnika: dosłowne
dostępne dla wszystkich chrześcijan, moralne – dla bardziej zaawan-
sowanych w życiu duchowym, oraz najgłębsze – dla osiągających do-
skonałość183. Chrześcijan z tej ostatniej grupy charakteryzuje pełny

więc dla Orygenesa także tą wspólnotą, która dzięki charyzmatowi rozeznawania
duchów czuwa nad bezbłędnym przekazem nauki.
180Por. IV, 3, 14. Por. także «Sources chrétiennes, 269», 232, przypis 82 ad loc.
– tam też odnośniki do innych miejsc w traktacie O zasadach, gdzie Orygenes
mówi na ten sam temat.
181IV, 3, 14. De Lubac zauważa, że w dochodzeniu do zrozumienia Pisma istoty
duchowe mogą człowiekowi dopomagać (aniołowie) lub też mu przeszkadzać (dia-
beł). Ten ostatni poddaje człowieka próbie – podobnie, jak kusił samego Jezusa.
Działanie kusiciela ma polegać na ukazywaniu człowiekowi, że herezje mają swe
korzenie właśnie w Biblii, która staje się skałą zgorszenia. Dusza zostaje oto-
czona z każdej strony ciemnością. Lecz właśnie wtedy słyszy dźwięk głosu Logosu
– Ten, którego szukała, przychodzi do niej obdarowując ją wyższym i szerszym
zrozumieniem. Por. Histoire et Esprit , 321.
182Por. H. de Lubac, Histoire et Esprit, 323.
183Por. IV, 2, 4, gdzie Orygenes interpretuje w ten sposób jedną z wizji zapisa-
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rozwój intelektualny, doskonałość moralna, do jakiej doszli dzięki
praktycznemu wypełnianiu konsekwencji wynikających z wiary, oraz
pochodzące od Ducha Świętego natchnienie, o którym pisaliśmy wy-
żej. „Biorąc te trzy cechy wydaje się, iż Aleksandryjczyk utożsamia
czytelnika rozumiejącego treść Pisma św., oraz interpretatora tekstu
świętego z hagiografem”184.
W takim razie zrozumienie Pisma – ograniczone, gdyż ograniczona

jest nasza natura – jest Bożym darem, oświeceniem dla człowieka ży-
jącego w Kościele, gdzie żyje i działa Chrystus przez swych Apostołów
i ich uczniów185.
Uznanie istnienia w Piśmie sensu wewnętrznego jest podstawą

właściwego jego rozumienia. Wszystkie błędy biorą się bowiem z za-
trzymania się przez interpretatora na sensie dosłownym, który często
bywa trudny do zrozumienia, pełen sprzeczności i niemożliwych do
spełnienia nakazów. Dlatego potrzeba rozsądnego myślenia i przeana-
lizowania tekstu, by odkryć, że istnieje pod nim głębszy sens. Można
zaś dojść do jego zrozumienia tylko przez wytrwały wysiłek i staranną
pracę, odrzucenie pychy i zarozumiałości, czystość serca. Pomocą bę-
dzie także nauczyciel, którego człowiek może znaleźć we wspólnocie
Kościoła. Jednak dla znalezienia skarbów mądrości i wiedzy konieczna
jest pomoc Boga – Ducha Świętego, który działa w czytelniku podob-
nie, jak w natchnionym pisarzu. Można na nią niejako zasłużyć przez
wysiłki umysłu i duszy, a także przez trwanie w wierze i we wspólnocie
Kościoła. Wierne wypełnianie tych wszystkich warunków pozwala się
człowiekowi otworzyć na dar łaski Chrystusa, jakim ostatecznie jest
poznanie Bożych prawd, czyli zbawienie. Na ziemi jednak niemożliwy
jest pełny udział w tej tajemnicy.
Droga do właściwego rozumienia Pisma świętego jest jednocześnie

drogą rozwoju chrześcijanina i jego dążenia do zbawienia.
Bogactwo znaczenia Pisma świętego oraz działanie Ducha Świę-

tego w człowieku, który chce je rozumieć, powoduje, że najczęściej
możliwe są różne interpretacje poszczególnych fragmentów. Wszelkie
wyjaśnienia winny jednak zgadzać się z nauką Kościoła, gdyż Pismo
święte właśnie jemu zostało przekazane. Kościół jest więc, przez swo-
ich pasterzy, strażnikiem i interpretatorem Pisma. Właśnie trwanie

nych w Pasterzu Hermasa – por. przypis ad loc. Por. także E. Stanula, Teologiczne
zasady interpretacji Pisma świętego, 47.
184E. Stanula, Teologiczne zasady interpretacji Pisma świętego, 47n.
185Por. H. de Lubac, Histoire et Esprit , 317, oraz por. także E. Stanula, Teolo-
giczne zasady interpretacji Pisma świętego, 48.
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człowieka wyjaśniającego Pismo w kościelnej wspólnocie jest dla Ory-
genesa kryterium prawdziwości i autentyczności dokonywanej przez
niego interpretacji.

***

„Świat był za ciasny dla niego, bo myślą zawsze sięgał do wiecz-
ności” – tak o Orygenesie pisał jeden ze współczesnych polskich teo-
logów186.
Orygenes jest bowiem teologiem poszukującym. Tam, gdzie Pi-

smo i Kościół nie wypowiadają się w sposób jasny i kategoryczny,
Aleksandryjczyk odważnie stawia pytania, wysuwa przypuszczenia
i hipotezy. Nie chce zamykać się w ramach jakiegoś jednego systemu
pojęciowego, jednej koncepcji. Dzięki temu jego myśl była przez wieki
– także dla jego przeciwników – i nadal jest świeża i inspirująca.
Aleksandryjczyk jasno pokazuje, że Pismo można odczytywać we

właściwy sposób tylko wtedy, gdy do lektury przystępujemy z wiarą
i trwamy w Kościele. To ważna wskazówka dla współczesnych egzege-
tów–„zawodowców”, jak i dla zwykłych czytelników świętych Ksiąg.
Z drugiej strony poglądy Orygenesa są odpowiedzią na fundamen-
talizm prostych czytelników Pisma, którzy – odrzuciwszy zupełnie
naukowe próby wyjaśniania Biblii – traktują ją jako ostateczny i nie-
odwołalny autorytet we wszystkich (nie tylko dotyczących zbawienia)
sprawach.
Warto na koniec przytoczyć słowa samego Orygenesa. Słowa, za

pomocą których chyba najpiękniej opisał swoją posługę i zadanie
prezbitera i egzegety w Kościele:

Jeśli ja, który, jak się wydaje, jestem dla Ciebie prawą ręką, który
nazywam się prezbiterem i głoszę Słowo Boże, uczynię cokolwiek
przeciw nauce Kościoła i przeciw zasadom Ewangelii, tak iż Tobie,
Kościołowi, dam powód zgorszenia, niechaj Kościół jednomyślną de-
cyzją odetnie mnie, swoją prawicę, i precz odrzuci od siebie!187

Paweł Trzopek OP — ur. 1972 r., lic. teol. bib. KUL,
bakalaureat nauk bib. PBC, student Studium Bibli-
cum Franciscanum w Jerozolimie, dyrektor biblioteki
École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie,
mieszka w Jerozolimie.

186M. Skibniewski, Pojęcie natchnienia u Origenesa, 31.
187Cyt. za: Orygenes, Ogień i Duch, red. H. Urs von Balthasar, tł. S. Kalinkow-
ski, Kraków: Wydawnictwo M, 1995, 5.
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Mateusz Zduński
benedyktyn

Dojrzeć głębię
Uzasadnienie egzegezy
alegorycznej Orygenesa

P
rzez wiele lat nad Orygenesem, przynajmniej w obiegowej
opinii na jego temat, ciążyła czarna chmura przesłaniająca praw-
dziwe duchowe piękno tego człowieka. Znany był przede wszyst-

kim z faktu samookaleczenia, oraz jako zwolennik skrajnej apokata-
stazy. Wystarczy jednak tylko przyjrzeć się jego tekstom, z których
większość stanowią dzieła egzegetyczne, aby odkryć Orygenesa jako
wielkiego czciciela Słowa, człowieka rozmiłowanego w Piśmie Świę-
tym, którego życie, sposób myślenia zanurzone były w Chrystusie –
Słowie Boga skierowanym do człowieka. To wydaje się być najwła-
ściwsza perspektywa spojrzenia na Orygenesa dziś. Czy był teolo-
giem? A może filozofem? Z pewnością był teologiem, ale przy ocenie
niektórych jego rozwiązań należy pamiętać, że był teologiem przed-
nicejskim, gdy doktryna wiary nie był jeszcze ściśle sprecyzowana.
Ponadto, Orygenes nigdy nie trzymał się sztywno swoich pomysłów
i często podawał jednocześnie kilka możliwych interpretacji tego sa-
mego problemu. Traktował on teologię jako poszukiwanie, czy wręcz
ćwiczenie (gumna�ikìs), a nie jako nieruchomą, zakrzepłą bryłę sta-
łych prawd1. Ponadto, i to chyba dla nas najważniejsze, jego teologia
wypływała z egzegezy, a nie z czysto intelektualnego, teoretycznego
namysłu.
Podobnie jest w przypadku jego podejścia do filozofii. Nie mo-

żemy odmówić mu miana filozofa, zwłaszcza gdy weźmiemy je w jego
czysto etymologicznym sensie, czyli jako tego, kto ukochał mądrość.
Jednak także i jego filozofia podporządkowana była egzegezie. Dawała
pewien teoretyczny schemat podejścia do świętego tekstu. Stanowiła
więc tylko narzędzie, ale narzędzie bardzo ważne. Gdy na wykłady

1Por. H. Crouzel, Orygenes, tł. J. Margański, Kraków: Wydawnictwo Homini,
2004, 76; 209nn.
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katechetyczne Orygenesa w aleksandryjskim Didaskalejonie zaczęło
przychodzić coraz więcej ludzi obytych z kulturą helleńską: uczeni
Greccy, a zwłaszcza filozofowie2 – jak podaje to nam Euzebiusz –
wówczas zmuszony był on powrócić do swoich studiów świeckich,
które kilka lat wcześniej zawiesił. Badał współczesną mu tematykę
filozoficzną, a wiedzę na ten temat czerpał z podręczników przed-
stawiających poglądy filozofów z różnych szkół. Przede wszystkim
jednak, uczęszczał na wykłady Ammoniusza Sakkasa, będącego kilka
lat później także nauczycielem Plotyna, który to na nowo przemyślał
i powtórnie uczynił filozoficznie ważką myśl Platona. Również dla
samego Orygenesa ten sposób myślenia był najbliższy. Może nawet
nie tyle bezpośrednio sama filozofia Platona, ale ten sposób, w jaki
ją prezentował nurt średniego platonizmu. Można znaleźć związki
pomiędzy poglądami Orygenesa, a poglądami takich myślicieli jak
Maksym z Tyru, Albinus, Plutarch3. Aby móc sprostać nowej sy-
tuacji – mieć czas na studium i przygotowanie wykładów dla bar-
dziej wymagających słuchaczy – nauczanie katechetyczne Orygenes
powierzył swemu przyjacielowi Heraklasowi, a sam prowadził zaję-
cia dla uczniów bardziej zaawansowanych. Wykładał filozofię wraz
z przedmiotami przygotowawczymi, takimi jak arytmetyka i geome-
tria: wyjaśniał metody nauczania filozofów reprezentujących różne
szkoły i objaśniał ich dzieła4.
Mimo to Orygenes nie był filozofem w takim sensie, jak mówimy,

że byli nimi Sokrates, Platon, Arystoteles, czy też jemu współcześni
Plotyn i Porfiriusz. Dzieje się tak nie z racji tego, że brakło mu wy-
kształcenia lub zdolności, ale dlatego, że zdobyte przez siebie bogac-
two filozoficzne, wykorzystał w zupełnie innym kontekście. W całej
swojej pracy intelektualnej, jako nauczyciel i pisarz, wcielał on w ży-
cie założenie, które pojawiło się już wcześniej u Filona, a podjęte zo-
stało również przez Klemensa Aleksandryjskiego, aby całość kultury
świeckiej (âgkÔklikos paide�a) podporządkować staraniom głębszego
rozumienia Pisma Świętego5. Kiedy jeden ze sławniejszych uczniów
Orygenesa, Grzegorz Cudotwórca, pisał Mowę pochwalną na cześć
swego mistrza, to podziwiał go przede wszystkim nie za wielką eru-
dycję i wiedzę spekulatywną, ale za to, że był on Bożym człowiekiem,

2Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna, VI, 19, 12, tł. A. Lisiecki, Kraków:
Wydawnictwo WAM, 1993, 274 (reprint I wydania).
3Por. J. Daniélou, H.I. Marrou, Historia Kościoła. Od początków do roku 600,

tł. M. Tarnowska, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1984, 150.
4Por. H. Crouzel, Orygenes, 34.
5Por. J. Daniélou, H.I. Marrou, Historia Kościoła, 113, 151.
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przewodnikiem dusz6. Szkoła Orygenesa w Aleksandrii, a w jeszcze
większym stopniu ta późniejsza, w Cezarei Palestyńskiej, była przede
wszystkim szkołą życia duchowego, a nie szkołą filozoficzną7.
Niemniej to właśnie filozofia pozwala nam lepiej zrozumieć jedno

z podstawowych założeń Orygenesa dotyczących egzegezy – tezę o wie-
lowarstwowości świętego tekstu. Platońską tezę dualizmu ontologicz-
nego8, mówiącą, że temu, co zmysłowe, z konieczności odpowiada
to, co inteligibilne, przeniósł na grunt interpretacji Pisma Świętego
twierdząc, że to, co dosłowne, z konieczności odsyła do tego, co du-
chowe. Idąc dalej tropem platońskiej teorii idei, możemy szukać jesz-
cze innych analogii w orygenesowskim sposobie odczytywania Biblii.
Na gruncie metafizyki Platona mamy do czynienia z pewnymi ideami,
które nie są zrealizowane w świecie bytów materialnych. Możemy mó-
wić o pegazach, opisać ich wygląd i mieć o nich jakiś rodzaj pozna-
nia, jednak nikt nigdy nie zobaczy latającego po niebie uskrzydlonego
rumaka. Jest to jedna z platońskich przesłanek na rzecz pierwszeń-
stwa świata noetycznego nad empirycznym. Podobne pierwszeństwo
w dziedzinie znaczeń Pisma sugeruje Orygenes. W egzegezie możemy
wyróżnić sens literalny i sens duchowy. Pismo Święte, jako natchnione
przez Ducha Świętego, będzie zawsze posiadało sens duchowy, ale
może zdarzyć się tak, że brak mu będzie znaczenia dosłownego, li-
teralnego. Jednym z przykładów takiego zjawiska jest dla Orygenesa
miejsce w Ewangelii9, w którym mowa o górze, z której Szatan po-
kazał Jezusowi wszystkie królestwa ziemi. Nie jest możliwe, aby z ja-
kiejkolwiek góry na ziemi można było zobaczyć bogactwo wszystkich
krain, a więc z konieczności owa góra musi mieć sens mistyczny, du-
chowy10. Warto tu zauważyć, że Orygenes nieco odmiennie pojmuje
sens dosłowny niż my to obecnie czynimy. Dla niego dosłowność ozna-
cza surową materię tekstu, to co napisane, bez żadnej interpretacji.
Tymczasem dla współczesnego badacza sensem dosłownym będzie
także to, co autor chciał powiedzieć przez zwroty idiomatyczne, przy-

6Por. Grzegorz Cudotwórca, Mowa pochwalna na cześć Orygenesa, II, 10–13,
tł. S. Kalinkowski, wstęp i opr. K. Bielawski, «Źródła Myśli Teologicznej, 11»,
Kraków: Wydawnictwo WAM, 1998, 48–49.
7Por. H. Crouzel, Orygenes, 53.
8Por. Platon, Państwo, 506b–511e, tł. W. Witwicki, Warszawa: Państwowe

Wydawnictwo Naukowe, 1958, 346–357.
9Mt4, 8; Łk 4, 5.
10Por. Orygenes, Homilie o Ewangelii św. Łukasza, XXX,1–4, tł. Kalinkowski,
wstęp M. Starowieyski, «Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, 36», Warszawa:
Akademia Teologii Katolickiej, 1986, 116–117.
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słowia itp., a więc tekst po pewnej drobnej obróbce interpretacyjnej.
Orygenes uznałby to już za sens duchowy11.
Niekiedy Orygenes mówi nie o dwu– ale o trójpodziale znaczeń

tekstu odwołując się w tym przypadku do Listu do Tesaloniczan
św. Pawła: Sam Bóg pokoju, niech was całkowicie uświęca, aby nie-
naruszony duch ( pnẽuma) wasz, dusza (yuq ) i ciało ( sw̃ma) bez
zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa
(1Tes 5, 23). Wielość znaczeń Pisma koresponduje z Pawłową antro-
pologią duchową. Tak jak w człowieku mamy trzy płaszczyzny, trzy
sfery bytowe, tak też możemy mówić o trzech płaszczyznach zna-
czeniowych Biblii. Mamy zatem sens duchowy, moralny i literalny.
Na ten podział dodatkowo nakłada się Orygenesowski podział słu-
chaczy Słowa12. Mówi on o: doskonałych (perfecti), którzy pojmują
sens duchowy; postępujących (progredientes), którzy doszli do zrozu-
mienia sensu moralnego; prostych (simpliciores), którzy karmią się
samą literą Pisma. Te różnice w podziałach znaczeń ukazują, że sam
ten podział miał dla Orygenesa drugorzędne znaczenie. Często sens
moralny i duchowy są bardzo blisko siebie, albo wręcz się pokry-
wają. Ważne jest to, że Słowo Boże jest nieskończenie płodne i każdy
człowiek może z Niego czerpać. Ludzie prości, którzy nie wznieśli
się na szczyty egzegezy duchowej, też mają pożytek z lektury Biblii.
Orygenes uznaje ważność interpretacji literalnej. Dobre zrozumienie
sensu historycznego danej wypowiedzi Pisma jest podstawą do głęb-
szych analiz. Bez tego nie można pójść dalej. Orygenes podejmuje
nieustanną walkę z przesadnie alegoryzującymi gnostykami wykazu-
jąc, że sens duchowy musi mieć związek z literą.
Jednak najważniejszy jest sens duchowy. Przychodzi tu na myśl

jeszcze jedno założenie Platońskiej ontologii, mówiące o „stopnio-
walności” istnienia i prawdy. Byty poznawalne zmysłowo istnieją,
przedmioty matematyczne istnieją „bardziej”, idee natomiast „jesz-
cze bardziej”13. Przechodząc z języka metafizyki na język epistemo-
logii, zamiast „istnieją bardziej”, możemy powiedzieć „są bardziej
prawdziwe”, co jednak i tak niewystarczająco tłumaczy sprawę. We-
dług Orygenesa podobnie rzecz się ma z wielością znaczeń Pisma

11Por. H. Crouzel, Orygenes, 94–95.
12Por. Orygenes, O zasadach, IV,2,4, tł. Kalinkowski – K. Augustyniak, wpro-
wadzenie H. Pietras, «Źródła Myśli Teologicznej, 1», Kraków: Wydawnictwo
WAM, 1996, 339–340; M. Simonetti, Między dosłownością a alegorią, tł. T. Ski-
biński, «Myśl Teologiczna, 26», Kraków: Wydawnictwo WAM, 2000, 79–80.
13Najlepiej oddaje to metafora odcinka z Platońskiego Państwa 509d–511e,
353–357.
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świętego. To, co mówi sama litera Pisma, jest prawdziwe i ważne, ale
prawdziwsze jest to, co się za literą skrywa – sens duchowy.
Oczywiście, tych filozoficznych podstaw egzegezy biblijnej Oryge-

nes nigdzie explicite nie wykłada, jednak – jak to zostało pokazane
– są one obecne w jego sposobie myślenia. Filozofia jest narzędziem,
którym pracuje, a nie przedmiotem, który bada. O wiele bardziej
zależy Orygenesowi na wyraźnym ukazaniu biblijnych, zwłaszcza no-
wotestamentalnych, podstaw egzegezy alegorycznej.
Na wstępie trzeba zauważyć, że kiedy mowa o interpretacji ale-

gorycznej Pisma, odnosi się to przede wszystkim do Starego Testa-
mentu. Celem interpretacji alegorycznej jest dotarcie do duchowego
znaczenia tekstu, co – jak ostatecznie zobaczymy – sprowadza się do
odkrycia Chrystusa. W przypadku znacznej ilości tekstów nowotesta-
mentalnych postać Chrystusa jest pierwszoplanowa, nieskryta, więc
niepotrzebny jest trud odkrywania. Zupełnie inaczej przedstawia się
sprawa z tekstami Starego Przymierza. Założenie wiary mówi nam, że
cel tutaj jest taki sam – spotkanie z Chrystusem, tyle że w tym przy-
padku jest On skryty za zasłoną litery. Aby tam dotrzeć, potrzeba
pewnego wysiłku hermeneutycznego.
Usprawiedliwiając metody egzegezy alegorycznej Orygenes ekspo-

nuje teksty Nowego Testamentu mówiące o owym skrywaniu, o po-
dwójnym dnie Starego Prawa. Ważna tu będzie przede wszystkim
myśl św. Pawła. W rozdziale dziesiątym Pierwszego Listu do Koryn-
tian św. Paweł stara się pokazać chrystologiczny wymiar wędrówki
Izraela przez pustynię i wydarzeń mających tam miejsce. Ukazuje je
jako figury wydarzeń Kościoła, chrztu i Eucharystii. Wypowiedź swą
konkluduje: A wszystko to przydarzyło im się jako zapowiedź rzeczy
przyszłych ( tupik w̃s), spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których
dosięga kres czasów (1 Kor 10, 11). Komentując ten fragment14 Ory-
genes stwierdza, że księgi Starego Testamentu zostały napisane także
dla chrześcijan, a nie tylko dla ż̇ydów. Sam ten fakt zakłada koniecz-
ność alegorycznego odczytania historii Izraela. Wiele praw Starego
Przymierza musi być interpretowanych jako typ – zapowiedź rzeczy
przyszłych – aby miały one dla chrześcijan znaczenie nie tylko histo-
ryczne, ale moralne i duchowe.
By uzasadnić wybrany przez siebie rodzaj egzegezy Orygenes od-

wołuje się także do opowiadania św. Pawła z Listu do Galatów o dwóch
synach Abrahama: Izmaelu narodzonym z niewolnicy Hagar i Izaaku
zrodzonym z Sary. Paweł mówi: Wydarzenia te mają jeszcze sens

14Por. Orygenes, O zasadach, IV,2,6, 342.
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alegoryczny (�tin� â�in �llhgoroÔmena) (Ga 4, 24) i sam dokonuje
interpretacji: niewiasty te oznaczają dwa przymierza. . . Fragment ten
jest o tyle ważny, że pada w nim słowo alegoria, tak ważne dla hi-
storii egzegezy. Słownikowo rzecz ujmując �llhgorèw oznacza: mówić
w taki sposób, aby dawało do zrozumienia coś innego niż to, co (do-
słownie) zostało powiedziane15. Sam Orygenes uważał to słowo za
zbyt obciążone naleciałościami z pogańskiej literatury hellenistycz-
nej, gdzie było ono używane na oznaczenie takiego sposobu odczy-
tania mitów, który skrywałby immoralizm działania bogów. Alegoria
oznaczała dla niego przede wszystkim techniczną metodę dotarcia do
duchowego znaczenia Pisma, zaś sam ów sens duchowy wolał okre-
ślać rzeczownikiem �nagwg , które to już samo przez się wyraża ideę
pewnego wstępowania (�na�). Niemniej można tych terminów używać
synonimicznie16.
Najpełniej chyba o owym przenikaniu się dwóch Testamentów

mówi Orygenesowska interpretacja 2 Kor 3, 6–1117. Św. Paweł konty-
nuuje tam swoją myśl o przejściu od Starego Przymierza do Nowego:
Litera zabija, Duch zaś ożywia. Na Starym Prawie spoczywa zasłona
litery, skrywająca pełny sens Pisma, tak jak zasłona spoczywała na
twarzy Mojżesza, gdy wracał z rozmowy z Bogiem na górze Synaj18.
Orygenes uważa, że jeśli ktoś chce czytać Stary Testament nie odwo-
łując się do Chrystusa, wówczas owa zasłona pozostaje nad nim, gdyż
tylko w Chrystusie możemy dojść do pełnego znaczenia Pisma. Co
więcej, twierdzi, że kontemplacja Pisma, jest kontemplacją samego
Chrystusa: My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność
Pańską (2Kor, 3, 18). Przez swego rodzaju duchową m�mh	s upodob-
niamy się do Chrystusa, przechodzimy od chwały do chwały – jak
mówi grecki tekst19 – i poznajemy Go coraz lepiej, a dzięki temu
jeszcze bardziej się do Niego upodabniamy.
Okazuje się zatem, że wysiłek hermeneutyczny jest de facto wysił-

kiem ascetycznym. Egzegeza ma cel duchowy, a nie czysto naukowy –

15Por. H.G. Liddel – R. Scott, A Greek – English Lexicon, Oxford: The Cla-
rendon Press, 1940: to speak so as to imply other than what is said .
16Por. M.Simonetti, Między dosłownością a alegorią, 79.
17Orygenes, Homilie o księdze Wyjścia, XII, 1–4, w: Orygenes, Homilie o księ-
gach Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, tł. Kalinkowski, wstęp E. Stanula, «Pisma
Starochrześcijańskich Pisarzy, 31, z. 1», Warszawa: Akademia Teologii Katolic-
kiej, 1984, 263–269.
18Wj 34, 20–35.
19�mẽis dà p�ntes �nakekalummènú pro»pú t�n dìxan kur�ou katoptrizìmenoit�n aÎt�n eÊkìna metamorfoÔmeja �pä dìxhs eÊs dìxan kaj�per �pä kur�oupneÔmatos.
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choć naukowości nie możemy odmówić Orygenesowi: filologiczne po-
dejście do tekstu, uwzględnianie różnych przekładów, odwoływanie się
do oryginału hebrajskiego, badania w zakresie tego, co dziś nazwali-
byśmy geografią biblijną itd. – to wszystko są znamiona naukowego
podejścia do Pisma. Jednak cel ostateczny jest dla Orygenesa zawsze
duchowy. Sedno sprawy tkwi w tym, że lekturę Biblii traktuje on jako
osobowe spotkanie z Chrystusem. Pismo Święte jest Słowem Bożym
– Logosem, a jak pisze św. Jan: Słowo stało się ciałem (J 1, 14). Ory-
genes mówi o dwóch wymiarach Wcielenia Chrystusa. Boże Słowo
przyjęło ciało z Maryi i stało się Człowiekiem, ale również przyjęło
„ciało Pisma” i zamieszkało między nami. Zatem całe Pismo Święte,
nie tylko Nowy Testament, ma sens chrystologiczny. Aby do tego
sensu dotrzeć, trzeba odwołać się do alegorii, żeby to, co na pierwszy
rzut oka jest – powiedzmy – tylko fragmentem dziejów Izraela, na-
brało dla chrześcijanina znaczenia duchowego. Jednak nie wystarczy
czysto intelektualnie odkrycie Chrystusa skrytego za zasłoną litery,
wskazanie typu i antytypu, odniesienie kilku nowotestamentalnych
cytatów do danego fragmentu ze Starego Prawa. Egzegeza nie jest
celem samym w sobie. Chodzi raczej o udział w tym samym Duchu,
w którym uczestniczył piszący autor, o odniesienie do siebie czynów
i słów Jezusa. Gdy do tego nie dojdzie, oznacza to, że nie dotarliśmy
jeszcze do najgłębszego znaczenia – do osoby Jezusa Chrystusa. Jak
to wyraził sam Orygenes: Co z tego, że Jezus narodził się w ciele
wziętym z Maryi, a nie narodzi się w moim ciele20.

Mateusz Zduński OSB — mgr filozofii UJ, student teo-
logii na Uniwersytecie Opolskim, mieszka w Biskupowie,
w benedyktyńskim klasztorze Zwiastowania.

20Orygenes, Homilie o księdze Rodzaju, III, 7, w: Orygenes, Homilie o księgach
Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, 64–65.
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Według interpretacji antiocheńskiej Stary Testament nie

mówił nic pewnego o Chrystusie. Dopiero w świetle

Nowego Testamentu możliwa jest interpretacja typolo-

giczna. Interpretacja alegoryczna zaś utożsamiała Chry-

stusa ze starotestamentalną Mądrością, co prowadziło

do błędu subordynacjonizmu. Interpretacja antiocheń-

ska zatem stała się narzędziem obrony ortodoksji w Ko-

ściele. Teologom szkoły antiocheńskiej dosłowne rozumie-

nie Pisma pomogło w uzasadnieniu ortodoksyjnej nauki

o Chrystusie jako równym Bogu Ojcu.
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Wierni literze
egzegeza szkoły
antiocheńskiej

S
tarożytność chrześcijańska wykształciła dwa charaktery-
styczne sposoby patrzenia na Pismo Święte. Oba nurty, zwane
szkołą aleksandryjską i szkołą antiocheńską, swoje nazwy zawdzię-

czają miastom, w których powstały. Pierwsza z nich powstała w Alek-
sandrii w III wieku. Podstawowe zasady interpretacyjne tej metody
czytania Biblii zostały zaczerpnięte głównie od starożytnych pisa-
rzy niechrześcijańskich. Druga metoda zrodziła się w Antiochii, w IV
wieku. Obie nazywane są szkołami, co może być mylące, gdyż nie
mamy tu do czynienia ze szkołami w naszym rozumieniu tego słowa.
O ile jeszcze szkoła aleksandryjska miała przez pewien czas charak-
ter przypominający dzisiejsze szkoły – regularne nauczanie teologii,
czy interpretacji Pisma świętego – to w Antiochii nie istniała żadna
regularna szkoła, a jedynie grupa egzegetów i teologów połączonych
relacjami typu mistrz – uczeń, używających w swej pracy podobnych
metod i założeń. W tym artykule chcę przybliżyć dorobek szkoły an-
tiocheńskiej.

Na początku zobaczmy ogólny obraz egzegezy w starożytności
chrześcijańskiej. Jest to bowiem okres, w którym chrześcijanie nie
posiadali jednej, spójnej metody patrzenia na Pismo święte. Trzeba
bowiem zaznaczyć, że szkoły, o których mowa, nie tylko różniły się
od siebie, ale prezentowały dwa przeciwstawne i konkurujące ze sobą
sposoby interpretacji Pisma. Niektórzy komentatorzy mówili nawet
o konflikcie. Jednak ja zacznę od tego, co łączyło starożytne szkoły
i nurty egzegezy biblijnej.
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Egzegeza starożytna – cechy wspólne

Można w egzegezie starożytnej znaleźć wątki wspólne dla wszystkich
prądów myślowych i szkół. Okazuje się, że wspólną płaszczyzną sta-
rożytności, a zatem także obu szkół, była interpretacja typologiczna.
Koncepcja ta polegała na wyszukiwaniu w Starym Testamencie tzw.
typów, czyli rzeczywistości, które zapowiadały zbawcze wydarzenia
związane z przyjściem Chrystusa. Pewne zdarzenia, przedmioty, czy
osoby pojawiające się Starym Testamencie zapowiadały i w pewnym
sensie antycypowały wydarzenia Nowego Testamentu. Sztandarowym
przykładem tej koncepcji jest osoba Mojżesza, która zapowiada osobę
Chrystusa. W Mojżeszu, w jego słowach i czynach można dostrzec
niektóre cechy Chrystusa. Typologia miała na celu ukazanie jedności
między Starym a Nowym Testamentem. Tę koncepcję przyjmowali
wszyscy Ojcowie, niezależnie od przynależności do szkoły egzegetycz-
nej. Różniła ich jedynie intensywność i częstotliwość jej stosowania.
Profesor J. D. Kelly tak ujmuje wspólną cechę Ojców w podejściu do
Biblii:

Utarło się rozróżniać różne szkoły patrystycznej egzegezy, szczegól-
nie aleksandryjską, z jej inklinacją w kierunku alegorii, i antiocheń-
ską, z jej pasją do dosłownego rozumienia Pisma Świętego. Nieza-
leżnie od podstaw tej różnicy nie trzeba jej podkreślać, przeoczając
zasadniczą na głębszym poziomie typologii jedność podejścia Ojców
do przekazanego przez Pismo Święte objawienia. Panowała ogólna
zgoda w odniesieniu do zasadniczych kwestii, takich jak ta, że Adam
czy prawodawca Mojżesz byli w prawdziwym znaczeniu zapowie-
dzią Chrystusa; potop zapowiadał chrzest, a także sąd . . . Byli oni
jednomyślni w wierze, że to, co Orygenes nazwał „całą tajemnicą
żydowską” (albo przymierzem), było jak gdyby próbą tajemnicy
chrześcijańskiej1.

Różnice między szkołami

Przejdźmy zatem do różnic między Aleksandryjczykami a Antiocheń-
czykami. Szkoła aleksandryjska wykształciła swoje podstawy w III w.
Najwybitniejszym jej przedstawicielem był Orygenes. Główny pro-
blem starożytnej egzegezy polegał na tym, jak interpretować teksty,
1J. D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, tł. J. Mrukówna, Warszawa:

Instytut Wydawniczy PAX, 1988, 63.
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które znajdują się w kanonie ksiąg objawionych, jednakże nie mówią
wprost o Bogu, czy moralności, ani nie stanowią duchowej strawy dla
wierzących. Orygenes, podobnie jak wcześniej Filon z Aleksandrii,
posługiwał się starożytną metodą interpretacji pism Homera. Głów-
nym założeniem metody było przekonanie, że najważniejsze przesła-
nie tekstu zawiera się w duchowej interpretacji treści. Dosłowne rozu-
mienie stawało się nieważne, gdyż niwelowało je znaczenie duchowe.
Taki sposób interpretowania tekstu nazywano alegorią. Aleksandryj-
czycy stosowali ją szczególnie w interpretacji Starego Testamentu.
Znajduje się tam wiele fragmentów, które niewiele mówią chrześci-
jańskiemu czytelnikowi. Metoda alegoryczna miała pozwolić wydobyć
sens, który służył duchowemu pożytkowi wiernych.
Alegoria wspierała interpretację typologiczną w ukazywaniu dzia-

łania Chrystusa w Starym Testamencie. Alegoria była więc ważną
bronią w walce z gnostykami, którzy odrzucali Stary Testament twier-
dząc, że nie ma on nic wspólnego z chrześcijaństwem. Pozwoliła do-
strzec Boską Osobę Słowa w wielu wydarzeniach i symbolach, których
literalna interpretacja wskazywała jedynie na historię Izraela.
Choć Orygenes stosował metodę alegoryczną bardzo rzetelnie, po-

siadając dużą kompetencję filologiczną oraz wrażliwość krytyczną,
jego następcy nie byli już tak dokładni jak ich mistrz. Wielu współ-
czesnych odnosiło wrażenie, że metodę alegoryczną stosują oni w spo-
sób arbitralny, nadając tekstowi sens, który akurat pasował do ich
koncepcji teologicznej. Tak przynajmniej twierdzili późniejsi przed-
stawiciele szkoły antiocheńskiej. Sprzeciw wobec alegorycznej inter-
pretacji Pisma stanowił jeden z głównych powodów powstania w An-
tiochii tak silnego ośrodka egzegezy biblijnej. Antiochia wpisuje się
tym samym w tradycję egzegezy małoazjatyckiej, która posługiwała
się przede wszystkim interpretacją dosłowną.

Okoliczności powstania Szkoły

Zapytajmy zatem o okoliczności powstania autonomicznego (w sto-
sunku do Aleksandrii) ośrodka myśli teologicznej w Azji (trzeba pa-
miętać, że podział na szkoły nie dotyczył jedynie kwestii interpretacji
Biblii, ale także tematów ściśle teologicznych, takich jak chrystologia
czy soteriologia).
Po pierwsze, w III w. po Chr. Antiochia zyskuje na znaczeniu,

jako jedno z większych i dynamicznie rozwijających się miast azja-
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tyckiej części Cesarstwa. Pod koniec IV wieku stała się ona jednym
z najważniejszych miast cesarskich (w IV w. Cesarstwo nie posiada
jednej określonej stolicy, cesarz rezyduje w wielu miastach zależnie od
sytuacji politycznej). Poza tym Antiochia szczyciła się silną tradycją
apostolską (przebywał tam Piotr, Paweł i Barnaba); to właśnie w niej
wyznawców Chrystusa po raz pierwszy nazwano chrześcijanami2.
Po drugie, Antiochia stanowiła silny ośrodek intelektualny chrze-

ścijańskiego Wschodu. Biskupem tego miasta był jeden z Ojców Apo-
stolskich, Ignacy Antiocheński, męczennik, którego listy do gmin chrze-
ścijańskich stanowią ważne świadectwo życia pierwszych chrześcijan.
Żyli tam także sławny apologeta chrześcijański II wieku Teofil z An-
tiochii oraz sławny herezjarcha, Paweł z Samosaty. Niejaki Lucjan,
o którym wiemy niewiele poza tym, że był męczennikiem z 312 r.,
miał założyć szkołę teologii, kształcąc takich uczniów jak Ariusz (po-
chodził z Aleksandrii) i Euzebiusz z Nikomedii. Jak widać powyżej,
przez pewien czas Antiochia gościła nieortodoksyjnych nauczycieli.
Paradoksalnie jednak, to właśnie dzięki staraniom antiocheńskiego
biskupa Melecjusza, kryzys ariański został ostatecznie przezwycię-
żony (na Soborze Konstantynopolitańskim w 381 r.). Dzięki temu,
Antiochia stała się stolicą ortodoksji chrześcijańskiego Wschodu, co
pozwoliło teologom antiocheńskim odważnie przedstawiać swoje kon-
cepcje teologiczne, nie zawsze zgodne z obowiązującą tradycją. Symp-
tomatyczne jest zachowanie Jana Chryzostoma, który wyśmiewa sta-
rożytną tradycję (popartą autorytetem teologów), mówiącą o zstą-
pieniu Jezusa do otchłani, w celu uwolnienia świętych Starego Testa-
mentu oraz przepowiadania duchom Dobrej Nowiny. Podobnie postę-
puje Nestoriusz (wywodzi się ze szkoły antiocheńskiej), odrzucając
uświęcony tradycją tytuł Maryi Theotokos, Matki Boga3.
Po trzecie, zmieniły się warunki teologiczne na chrześcijańskim

Wschodzie. W IV wieku nie trzeba było nadal bronić jedności Starego
i Nowego Testamentu, gdyż główni przeciwnicy tej prawdy, gnostycy,
nie wywierali już większego wpływu na poglądy wiernych. Dotych-
czas obrona jedności obu Testamentów wymagała użycia obok orto-
doksyjnej metody typologicznej, także metody alegorycznej. Ponadto
w czasie działalności szkoły istniała tendencja do przeciwstawiania
sobie obu Testamentów, opierająca się na teologii Pawłowej, bardzo

2Dz11, 26
3Tekst Nestoriusza znajduje się w Patrologia Graeca 57, 416n. Odnośnie Jana

Chryzostoma zobacz M. Simonetti, Między dosłownością a alegorią, tł. T. Ski-
biński, «Myśl Teologiczna, 26», Kraków: Wydawnictwo WAM, 2000, 159.
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popularnej w tym czasie. Innymi słowy, alegoryczna i typologiczna
interpretacja Starego Testamentu mogła ograniczyć się do minimum,
na rzecz bardziej dosłownej interpretacji starotestamentalnych tek-
stów.
Po czwarte, zwiększyło się zainteresowanie Biblią jako tekstem

historycznym, stanowiącym źródło dla poznania historii Ludu Wy-
branego. Pogłębiła się także wrażliwość na krytyczno–naukowe rozu-
mienie tekstu. Rozwijała się filologia, zaczęto czytać Biblię w języku
hebrajskim. Przyczynił się do tego w dużej mierze Orygenes, tworząc
Hexaplę, czyli zestawienie sześciu różnych wersji Biblii, w tym Biblii
hebrajskiej.
Po piąte, na terenach Azji Mniejszej, tradycyjną metodą inter-

pretacji Pisma Świętego była interpretacja literalna. Już Teofil z An-
tiochii wykazywał tendencje do literalnego rozumienia Pisma Świę-
tego, czego wyrazem jest jego interpretacja pierwszych rozdziałów
Księgi Rodzaju. Wiele podobieństw do interpretacji Teofila znaj-
dziemy u Jana Chryzostoma. Było to wyrazem innej wrażliwości
Azjatów oraz sprzeciwem wobec rozprzestrzeniającej się kultury alek-
sandryjskiej. Bowiem kultura aleksandryjska z alegorią, jako sztanda-
rową ideą, zaczęła na przełomie III i IV w. rozprzestrzeniać się w Azji
Mniejszej. Wzbudzało to sprzeciw intelektualistów azjatyckich oraz
pogłębiło ich niechęć do alegorii. Dlatego zaczęli ze zwiększoną gor-
liwością rozwijać metody interpretacji dosłownej. Te wszystkie oko-
liczności sprawiły, że doszło do wytworzenia się specyficznego prądu
myślowego zwanego szkołą antiocheńską.

Środowisko teologów azjatyckich

Przyjrzyjmy się teraz poprzednikom myślicieli szkoły antiocheńskiej,
by lepiej poznać środowisko intelektualne, w którym wzrastali Antio-
cheńczycy. Warto przyjrzeć się pięciu teologom IV wieku.
Euzebiusz z Cezarei żyjący w początkach IV wieku, mimo wiel-

kiej sympatii do Orygenesa, przejmuje od niego raczej wrażliwość
do krytycznego czytania Pisma, z zastosowaniem najnowszych me-
tod naukowych, odrzucając w dużej mierze rozbudowaną alegorię.
U Euzebiusza jednak równowaga między alegorią a dosłownością jest
jeszcze dobrze widoczna.
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Akacjusz, uczeń Euzebiusza z Cezarei, przejawia silną, niespoty-
kaną dotąd tendencję, do tłumaczenia trudnych fragmentów, nie tyle
odwołując się do jakieś tajemniczej symboliki, a raczej odważnie sto-
sując aktualnie dostępne narzędzia naukowej egzegezy.
Euzebiusz z Emezy, studiujący w Antiochii, przyjmuje alegorię,

jednakże pogardliwie odnosi się do praktyki alegoryzowania każdego
trudnego fragmentu Pisma. Dopuszcza on jedynie zastosowanie alego-
rii wtedy, gdy ucieka się do tego sam autor biblijny. Dzieje się tak na
przykład w przypadku proroka Izajasza, który stosując jakiś symbol,
następnie podaje jego interpretację.
Czwarty teolog azjatycki, Apolinary z Laodycei, mimo, że sze-

roko stosuje dosłowną interpretację, różni się znacznie od przedsta-
wicieli szkoły antiocheńskiej. Jego interpretacja Starego Testamentu
jest bardzo chrystologiczna, czego nie można powiedzieć o Antiocheń-
czykach. Jednakże nie alegoria, a typologia, jest dla Apolinarego pod-
stawą dla interpretacji chrystologicznej.
Efrem Syryjczyk, żyjący w odpornej na wpływy hellenizmu alek-

sandryjskiego Odessie, także w dużej mierze stosuje interpretację do-
słowną, czasem tylko posługując się alegorią.
W klimacie egzegetycznym środowiska azjatyckiego jasno widać

tendencję do dosłownego i zazwyczaj naukowego interpretowania Pi-
sma świętego.

Szkoła antiocheńska (ok. 380 – 430)

Przejdźmy zatem do opisu samej szkoły. Należy pamiętać, że mówiąc
o szkole, mamy raczej na myśli grupę podobnie myślących teologów,
a nie regularną instytucję dydaktyczną.
Co łączy tych teologów w jedną szkołę myślenia? Odpowiedź na

to pytanie nie jest zadaniem łatwym. Na pierwszy rzut oka bowiem,
między Antiocheńczykami można dostrzec więcej różnic, niż podo-
bieństw. Zacznijmy jednak od podobieństw, gdyż musi istnieć coś, co
pozwala mówić o jednej szkole myślenia.
Istnieją dwie płaszczyzny łączące Antiocheńczyków: przywiąza-

nie do literalnego interpretowania Pisma Świętego oraz chrystologia
dowartościowująca człowieczeństwo Chrystusa. Obie tendencje stoją
w jawnej sprzeczności z tezami Aleksandryjczyków: alegorią oraz pod-
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kreślaniem bóstwa w Osobie Jezusa Chrystusa4. Wyłania się tutaj
trzecia cecha wspólna Antiocheńczyków – sprzeciw wobec teologii
aleksandryjskiej. Przyjrzyjmy się bliżej tym trzem rzeczywistościom.

Łatwo zrozumieć postawę antyaleksandryjską, pamiętając o tym,
co powiedzieliśmy wcześniej: inna wrażliwość, inne postrzeganie świa-
ta, potrzeba odrębności, konkurencja między Antiochią a Aleksandrią
w różnych dziedzinach życia itp.

Przywiązanie do dosłownego rozumienia Biblii można zauważyć
u wszystkich czterech Antiocheńczyków, choć w przypadku Diodora
i Teodora egzegeza literalna przybiera formę najbardziej radykalną.
Tendencja do dosłownego interpretowania tekstów Starego Testamen-
tu była widoczna w całym środowisku teologicznym Azji Mniejszej.
Nie dziwi zatem nikogo ten rys egzegezy szkoły antiocheńskiej. Jed-
nakże wnioski teologiczne, do których prowadzi Antiocheńczyków li-
teralizm, są zupełnie inne niż u poprzedników. Prawie w ogóle nie do-
strzegają oni Osoby Chrystusa w Starym Testamencie. Jedynie Teo-
doret przejawia w tym względzie większą otwartość, używając często
interpretacji typologicznej.

Ma to związek z rozumieniem Osoby Chrystusa. Teologia antio-
cheńska zawsze podkreślała Jego człowieczeństwo (tzw. chrystologia
oddolna), w przeciwieństwie do aleksandryjskiej tendencji podpo-
rządkowania człowieczeństwa Chrystusa boskiemu Logosowi. Przy-
kładem tej tradycji, jednakże zradykalizowanej aż do rozmiarów he-
rezji, jest teologia Pawła i Lucjana z Samosaty z III wieku. Teologo-
wie szkoły antiocheńskiej kontynuują tradycję chrystologii oddolnej,
jednakże występują już nie jako heretycy, lecz obrońcy doktryny or-
todoksyjnej, ustalonej na soborze w Nicei w 325 r. Ich dosłowne rozu-
mienie Pisma pomogło w uzasadnieniu ortodoksyjnej nauki o Chry-
stusie jako równym Bogu Ojcu. Antiocheńczycy twierdzili, że wiedzę
o Chrystusie możemy czerpać tylko z Nowego Testamentu, czyli od
momentu Wcielenia. Według tej interpretacji Stary Testament nie
mówił nic pewnego o Chrystusie. Dopiero w świetle Nowego Testa-
mentu możliwa jest interpretacja typologiczna. Interpretacja alego-

4Na Soborze w Chalcedonie (451 r.) ustalono, że Osoba Syna Bożego posiada
dwie natury: boską i ludzką. Do czasu tego orzeczenia istniał spór między teolo-
gami. Jedni, jak Aleksandryjczycy, podkreślali Bóstwo Syna Bożego. Inni, w tym
przypadku Antiocheńczycy, podkreślali naturę ludzką Chrystusa.
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ryczna zaś utożsamiała Chrystusa ze starotestamentalną Mądrością,
co prowadziło do błędu subordynacjonizmu5. Interpretacja antiocheń-
ska zatem stała się narzędziem obrony ortodoksji w Kościele.
Trudno powiedzieć, czy wybór metody dosłownego rozumienia Pi-

sma był spowodowany przywiązaniem do chrystologii podkreślającej
człowieczeństwo, czy było raczej odwrotnie. Pewne jest, że te dwie
rzeczywistości są u egzegetów szkoły antiocheńskiej ściśle ze sobą po-
wiązane.
Przyjrzyjmy się teraz z bliska każdemu z czterech egzegetów an-

tiocheńskich, by zobaczyć co ich różni.

Diodor z Tarsu

Pierwszym egzegetą antiocheńskim, który jednocześnie uważany jest
za założyciela szkoły antiocheńskiej, jest Diodor z Tarsu. Urodził się
w Antiochii, w pierwszej połowie IV w. Studiował w rodzinnym mie-
ście oraz w Atenach. Zanim został wypędzony przez cesarza Walensa,
nauczał w Antiochii egzegezy. Przed soborem w Konstantynopolu
w 381 r. został wybrany biskupem Tarsu. Niewiele z jego pism prze-
trwało do naszych czasów, gdyż w V wieku uważano go za kryptone-
storianina i większość jego dzieł zniszczono. Za życia jednak uważany
był za stróża ortodoksji. Stworzył teoretyczne fundamenty oryginal-
nej metody patrzenia na Pismo święte.
Podstawowym sposobem interpretacji Pisma była dla Diodora

interpretacja dosłowna. Dopuszczał jednak także interpretację du-
chową, odżegnując się jednocześnie od alegorii. Interpretację duchową
określał mianem theoria. Polegała ona na nałożeniu na pierwszy po-
ziom tekstu, także drugiego, duchowego, który jednak nie sprzeciwiał
się interpretacji dosłownej. W ten sposób postępował za św. Pawłem,
który mówiąc w Liście do Galatów (Ga 4, 24) o Hagar i Sarze jako
symbolach dwóch rodzajów przymierzy, nie negował jednocześnie hi-
storyczności tych postaci. Interpretacja duchowa po prostu nakładała
się na znaczenie historyczne. Diodor swoją koncepcję rozumienia Pi-

5Pogląd dotyczący relacji Słowa Bożego do Boga Ojca. Twierdzono, że Syn
Boży jest wprawdzie Bogiem, ale nie równym Ojcu. Słowo Boże jest odbiciem
dobroci Boga Ojca. Pogląd ten zrodził się z utożsamienia Słowa Bożego z Mądro-
ścią w Starym Testamencie. Niektóre fragmenty mówiące o Mądrości sugerują jej
niższość w stosunku do Boga. Por. J.D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej,
105.

 Teofil 1(25)2007



Page (PS/TeX): 105 / 105,   COMPOSITE

Maciej Okoński OP

sma expressis verbis przeciwstawiał koncepcji aleksandryjskiej. Uwa-
żał bowiem, że ta ostatnia nie respektuje rzeczywistości dosłownej,
od razu przechodząc do interpretacji duchowej, jednocześnie negując
pierwotne znaczenie fragmentu.
Poza theoria Diodor mówi także o tropologia, czyli mówieniu prze-

nośnym. Taki przypadek zachodzi na przykład wtedy, gdy Izajasz
nazywa Izraela winnicą. Diodor wyodrębnia jeszcze takie fragmenty,
w których jedne rzeczy ukrywają w sobie głębszy sens. Przykładem
takiej sytuacji jest wąż w Księdze Rodzaju. Wąż bowiem nie jest
tylko przenośnią oznaczającą diabła, lecz realnie istnieje jako praw-
dziwy wąż. Dopiero w głębszym sensie wąż przedstawia diabła. Taki
przypadek Diodor nazywa ainigmata. Alegoria nie pozwoliłaby zoba-
czyć w tym fragmencie rzeczywistego węża, a jedynie symbol diabła.
Interpretując Stary Testament, Diodor rzadko używa interpretacji

chrystologicznej. Widoczne jest to przede wszystkim w komentarzu
do Psalmów, gdzie jedynie trzy psalmy w sposób jednoznaczny od-
nosi do Chrystusa. Jest to jawne sprzeniewierzenie się tradycyjnej
egzegezie, która w psalmach odnajduje szczególne źródło chrystologii
Starego Testamentu.

Teodor z Mopsuestii

Teodor z Mopsuestii uczył się prawdopodobnie u Diodora i pogań-
skiego mistrza Libaniosa, wraz ze swoim kolegą Janem, później zwa-
nym Chryzostomem. Podobnie jak Diodor, za życia ceniony za swoje
ortodoksyjne poglądy, Teodor pośmiertnie zostaje potępiony za po-
dobieństwa do doktryny Nestoriusza. Stąd jego pisma w większości
przepadły. Był biskupem Mopsuestii. Najbardziej twórczy okres jego
działalności przypada na przełom wieków IV i V.
Z jego interpretacji Starego Testamentu znika pierwiastek chry-

stologiczny. Stary Testament jest według niego jedynie zapisem hi-
storii Żydów. Oczywiście, Teodor nie odbiera Staremu Testamentowi
charakteru objawionego. Twierdzi natomiast, że jego rola polega na
przygotowaniu ludzkości na przyjęcie chrześcijaństwa. Stąd interpre-
tacja Starego Przymierza jest radykalnie dosłowna. Jaskrawy tego
przykład stanowi Pieśń nad Pieśniami. Teodor rozumie tę księgę je-
dynie jako historię miłości dwojga ludzi, bez jakiegokolwiek odnie-
sienia do relacji Chrystusa i Kościoła, co było szeroko przyjmowane
przez Tradycję.
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Historię starotestamentalną rozumie jako zamkniętą i dlatego uwa-
ża, że powinna być ona rozpatrywana bez odniesienia do Nowego
Testamentu. Uznaje wprawdzie w pewnych miejscach symboliczność
pewnych zachowań prorockich, jednak nie zgadza się, by symbole do-
tyczyły rzeczywistości przekraczających ramy Starego Testamentu.
Według Teodora proroctwa zapowiadają Mesjasza. Nie jest on jed-
nak Synem Bożym, ale człowiekiem6. Jeździec na kasztanowym ko-
niu z proroctwa Zachariasza interpretowany jest jako anioł, a nie Syn
Boży. Nikt bowiem nie mógł znać Syna Bożego, zanim Ten nie obja-
wił się w Chrystusie. Także teofanie, których świadkami byli patriar-
chowie, Teodor interpretuje jako ukazanie się aniołów, nie zaś Osób
Trójcy7.
Wielką wagę Teodor przykładał do przedstawienia kontekstu hi-

storycznego. Każdy komentarz do księgi prorockiej poprzedzał opi-
sem okoliczności życia proroka, relacjonował krótko treść księgi oraz
przedstawiał przedmiot proroctwa.
Teodor naśladuje swojego mistrza w krytyce alegorii aleksandryj-

skiej. Twierdzi, że głównym zadaniem egzegety nie jest podanie czyta-
jącym strawy duchowej, a jedynie wytłumaczenie i rozjaśnienie trud-
nych fragmentów tekstu tak, by zrozumienie Pisma Świętego było jak
najpełniejsze i jak najprawdziwsze. Przydatność psałterza sprowadza
Teodor do możliwości zastosowania go w nauczaniu moralnym.

Jan Chryzostom

Jan Chryzostom, współczesny Teodoretowi i zapewne podobnie jak
on uczeń Diodora i Libaniosa, był przede wszystkim kaznodzieją i dusz-
pasterzem. W związku z jego płomiennym stylem potomność nadała
mu przydomek Złotousty. Był biskupem Konstantynopola, jednakże
z powodu swej bezkompromisowości, wiele razy musiał stamtąd ucie-
kać, bądź usuwano go siłą.
Chryzostom jako jeden z niewielu Ojców skomentował całe Pi-

smo Święte. Jednakże jego komentarz ma przeważnie charakter ho-
miletyczny, stąd styl znacznie odróżnia go od myślicieli z jego grona.
Jego komentarze najczęściej nie tyle wyjaśniają, co zachęcają do życia

6Por. H. Pietras, By nie milczeć o Bogu. Zarys teologii Ojców Kościoła, Kra-
ków: Wydawnictwo Maszachaba, 1991, 180.
7Por. M. Simonetti, Między dosłownością a alegorią, 177.
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zgodnego ze wskazaniami Pisma świętego. Niewiele interesuje go kon-
tekst historyczny. Stary Testament jest dla niego przede wszystkim
źródłem nauki moralnej, nie interesuje go z reguły teologia. Więk-
szą wagę przykłada do Nowego Testamentu, w którym osoba Pawła
przedstawiana jest jako wzór chrześcijanina.
W sposobie interpretacji stosuje się do zasad podanych przez

swego mistrza Diodora. Zatem jego egzegeza jest przede wszystkim
dosłowna, a interpretację duchową stosuje jedynie wtedy, gdy pozwala
na to samo Pismo święte. Czasem stosuje dwupoziomową interpreta-
cję Pisma. Tak dzieje się w przypadku interpretacji psalmów stopni.
Były to psalmy, które Izraelici śpiewali, wracając do Jerozolimy z wy-
gnania babilońskiego. Jan wspomina o dawnym ich przeznaczeniu,
jednak interpretuje je także na poziomie duchowym. Tłumaczy je
jako obraz wznoszenia się chrześcijanina w życiu moralnym.
Jan, podobnie jak wcześniej omawiani Antiocheńczycy, ogranicza

interpretację chrystologiczną Starego Testamentu, choć w psalmach
można zauważyć więcej odniesień do Chrystusa niż u Diodora i Teo-
dora.

Teodoret z Cyru

Teodoret z Cyru jest najbardziej nieantiocheński z Antiocheńczyków.
O pokolenie młodszy od Teodora i Jana, żyje w epoce, w której pa-
nuje większe zamiłowanie do syntezy całej spuścizny poprzedników
i zharmonizowania osiągnięć dawnej teologii. Szuka, inaczej niż An-
tiocheńczycy, inspiracji także w innych środowiskach teologicznych.
Poza tym posiada wyśmienity warsztat naukowy. Do tekstu podcho-
dzi z różnych perspektyw: filologicznej, historycznej oraz doktrynal-
nej. Owocuje to bardziej kompletnym patrzeniem na tekst.
Zgadza się ze swoimi mistrzami, Diodorem i Teodorem, w najbar-

dziej fundamentalnym założeniu egzegezy, w dosłowności. W wielu
kwestiach jednak koryguje ich poglądy. Przykładem jest stosowanie
interpretacji chrystologicznej do Starego Testamentu. Wbrew rady-
kalnym poglądom Teodora, widzącego w Starym Testamencie jedy-
nie zamknięty etap historii zbawienia prowadzący do chrześcijaństwa,
Teodoret korzysta często z interpretacji typologicznej, widząc w wielu
fragmentach zapowiedzi Syna Bożego, a nie jak Teodor, jedynie me-
sjasza – człowieka. Chrystologiczną interpretację psalmów Teodoret
zastosował aż w około pięćdziesięciu przypadkach, co stoi w jawnym

Mądrość Ojców Kościoła 



Page (PS/TeX): 108 / 108,   COMPOSITE

konflikcie z poprzednikami, z których żaden nie uciekł się do takiej
interpretacji więcej niż czterokrotnie.
Wiele fragmentów Teodoret interpretuje na dwóch poziomach tek-

stu: dosłownym i duchowym. Przykładem tej tendencji może być in-
terpretowanie rzek i kanałów Egiptu jako błędu bałwochwalstwa8.
Jest to zgodne z theoria mistrza Diodora. Jednakże Teodoret w kilku
miejscach ucieka się do zastosowania alegorii, gdyż uważa, że litera
tekstu jest niezrozumiała. Teodoret najbardziej zbliżył się do Alek-
sandryjczyków, interpretując Pieśń nad Pieśniami. Zrozumiał to dzie-
ło w całości na sposób alegoryczny. Nie mógł się bowiem zgodzić na
literalne rozumienie tekstu. Sugerowałoby to niesłuszne umieszczenie
jej w kanonie ksiąg natchnionych. Zastosowanie alegorii było podyk-
towane potrzebą chrystologicznej interpretacji dzieła, a nie wolnym
wyborem autora komentarza. Zastosowanie alegorii nie oznaczało po-
rzucenia ideałów szkoły antiocheńskiej. W interpretacji Nowego Te-
stamentu bowiem Teodoret powraca do ściśle literalnej egzegezy. Ale-
goria zatem okazała się dla niego jedynie przydatnym narzędziem.

Zmierzch szkoły antiocheńskiej

Po Teodorecie z Cyru trudno znaleźć egzegetę, który realizowałby za-
łożenia szkoły antiocheńskiej. Triumf teologii aleksandryjskiej (w oso-
bie Cyryla Aleksandryjskiego) w batalii o prawidłowe rozumienie re-
lacji człowieczeństwa i bóstwa w Chrystusie sprawił, że szkoła antio-
cheńska popadła w niełaskę. Interpretacja dosłowna, stosowana przez
Nestoriusza, stała się niepopularna, gdyż mogła prowadzić do here-
zji, jak to miało miejsce w jego przypadku. Pisma głównego przed-
stawiciela szkoły, Teodora, zostały zniszczone, on sam pośmiertnie
potępiony (na Soborze w Konstantynopolu w 553 r., więc aż sto pięć-
dziesiąt lat po śmierci) jako domniemany wyznawca nestorianizmu.
Główne założenia szkoły, tj. dosłowność egzegezy oraz naukowość,

podjęte zostaną w egzegezie średniowiecznej, a także w egzegezie XX-
wiecznej, z jej wyostrzonym zmysłem krytycznym i wyczuleniem na
historyczny kontekst Pisma Świętego.

Maciej Okoński OP — ur. 1980 r., mgr teol. PAT,
mieszka w Krakowie.

8Por. M. Simonetti, Między dosłownością a alegorią, 196.
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Chwalić Pana
z aniołami
Wpływ Pisma świętego
na anafory
Ojców Wschodnich

O
d wieków w Kościołach Wschodnich sprawowane są litur-
gie św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego. Obydwie mają bardzo
podobną strukturę, która ukształtowała się na przestrzeni ko-

lejnych stuleci. W tym artykule spróbuję przybliżyć, w jaki sposób
anafory (modlitwy eucharystyczne) tych liturgii ukształtowało Pismo
święte. Zanim jednak rozpocznę analizę tych anafor, chciałbym przy-
bliżyć pokrótce problem ich autentyczności oraz strukturę liturgii.

Problem autentyczności

Pisząc o autorstwie anafory liturgii św. Bazylego nie mamy wątpli-
wości – jest to oryginalny tekst tego świętego1, choć przyjmuje się, że
św. Bazyli zredagował już istniejący tekst. Problem jednak w tym, że
posiadamy dwie różne redakcje: aleksandryjską oraz bizantyjską. Po-
nadto każda z nich posiada różne warianty. Jednak wersja bizantyjska
jest dłuższa, zatem uczeni zasadniczo są zgodni, że jest ona wersją
ostateczną2. Różnice wynikają z tego, że tam, gdzie przyjmowano li-
turgię św. Bazylego, dostosowywano ją do swoich lokalnych potrzeb.
W tym artykule będę zajmował się wersją bizantyjską.

1Por. H. Paprocki, Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego. Wstęp. Pochodze-
nie Liturgii , w: Liturgie Kościoła Prawosławnego, tł. H. Paprocki, «Biblioteka
Ojców Kościoła, 20», Kraków: Wydawnictwo M, 2003, 130.
2Por. H. Paprocki, Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego. Wstęp. Pochodze-

nie Liturgii, 131

Mądrość Ojców Kościoła 



Page (PS/TeX): 110 / 110,   COMPOSITE

Chwalić Pana z aniołami

Inaczej sprawa ma się z anaforą liturgii św. Jana Chryzostoma.
Tradycyjnie mówiło się o autorstwie Złotoustego, powołując się na
świadectwo Proklusa, który pisze, że „nasz Ojciec Jan o złotych us-
tach” skrócił liturgię św. Bazylego przekazaną nam przez przodków3.
Problem polega na tym, że zasadniczo obie anafory różnią się dość
znacznie4. Ponadto część modlitw w anaforze Chryzostoma jest dłuż-
sza, jak np. modlitwa za katechumenów, zatem hipoteza o skróceniu
anafory św. Bazylego nie wytrzymuje próby. Na to wszystko nakłada
się jeszcze jeden fakt: anafora św. Jana Chryzostoma jest bardzo po-
dobna do anafory Dwunastu Apostołów, która do dzisiaj używana jest
w kościele syryjskim. Dodatkową trudnością jest to, że inne przekazy
nic nie mówią o rzekomym autorstwie tego świętego. Co więcej, Sobór
w Trullo właściwie wręcz temu przeczy. Ojcowie soborowi powołują
się na autorytet św. Bazylego oraz św. Jakuba jako autorów liturgii,
oraz na św. Jana Chryzostoma jako autora Komentarza do Ewange-
lii św. Mateusza5. Gdyby Chryzostom był autorem liturgii, wydaje
się, że także zostałby wymieniony w pierwszej grupie. Dlatego nie
wdając się w dłuższe wywody, przyjmuję za ks. Jerzym Klingerem,
że św. Jan przeniósł z Antiochii do Konstantynopola, gdzie był dia-
konem, liturgię Dwunastu Apostołów i ją dostosował do miejscowych
warunków6.
Należy więc mieć na uwadze, że tylko tradycja przypisuje autor-

stwo tej anafory św. Janowi Chryzostomowi. Na szczęście tekst ten
bez wątpienia jest starożytnym tekstem.

Struktura liturgii

Zanim zacznę analizować anafory, chciałbym w skrócie przybliżyć
strukturę liturgii bizantyjskiej, by czytelnicy mogli zrozumieć, jaką
rolę pełni w niej anafora. Zarówno liturgia św. Bazylego, jak i św.
Jana Chryzostoma mają bardzo podobny schemat, dlatego w tym
miejscu będę pisał o obydwu jednocześnie.

3Proklus, De traditione Divinae Missae, PG, 87, 2991.
4Zob. np. początek anafor, epiklezy i in.
5Por. H. Paprocki, Wstęp. Modlitwy liturgiczne, w: św. Jan Chryzostom, Wy-

bór Pism, tł. H. Paprocki – W. Kania, wstęp i opr. H. Paprocki – A. Słomczyńska,
«Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, 13», Warszawa: Akademia Teologii Kato-
lickiej, 1974, 13.
6J. Klinger, Pochodzenie Liturgii św. Jana Chryzostoma, [w:] „O istocie pra-

wosławia. Wybór Pism”, Warszawa: Instytut wydawniczy PAX, 1983, 127–143.
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Zasadniczo liturgia rozpoczyna się od tzw. proskomidii (gr. pro-�omid  ), czyli przygotowania darów. Zanim kapłan rozpocznie tę
część powinien, wg Liturgikonu (mszału), przygotować się wewnętrz-
nie. Dlatego odmawia on specjalne modlitwy, następnie ubiera się
w szaty liturgiczne, po czym podchodzi do specjalnego stołu i roz-
poczyna przygotowanie darów. Mamy tu: modlitwę wstępną, przy-
gotowanie chleba i wina, wspomnienie świętych, żywych i zmarłych,
błogosławieństwo kadzidła i nakrywanie przygotowanych darów, oka-
dzenie darów i modlitwę nad darami oraz obrzędy zakończenia, tzw.
odpust.

Drugą częścią liturgii jest liturgia słowa, czyli katechumenów (gr.� leitourg�a tÀn kathqoumènwn ). Ta część rozpoczyna się obrzędami
wstępnymi: okadzeniem ołtarza, ikonostasu, a w końcu wszystkich
wiernych (w tradycji greckiej jest to nieobecne), dalej mamy mo-
dlitwy wstępne i dialog celebransa z diakonem, doksologię, ektenie
(modlitwy z prośbami) i antyfony. Następnie jest tzw. małe wejście,
czyli procesja z ewangeliarzem oraz śpiew trisagionu (Święty Boże,
Święty mocny. . . ). Po zakończeniu tej części mamy czytania z Pisma
świętego. Najpierw śpiewany jest tzw. Prokimemon – krótki werset,
najczęściej z psalmu, następnie czytany Apostoł, dalej śpiew Alleluja
oraz Ewangelia. Na koniec liturgii słowa śpiewana jest ektenia nie-
ustanna, potem w tradycji słowiańskiej, gdy liturgia jest sprawowana
za zmarłych, ektenia za tychże oraz ektenia za katechumenów i ich
rozesłanie.

Trzecia część liturgii to liturgia eucharystyczna, inaczej nazywana
liturgią wiernych (gr. � leitourg�a tÀn pi�Àn ). Zasadniczo składa
się z jedenastu elementów. Najpierw celebruje się tzw. modlitwę wier-
nych. Następnie mamy wielkie wejście, na które składają się: hymn
Cherubinów, modlitwa celebransa, okadzenie i przeniesienie darów
ofiarnych. Kolejną częścią jest ektenia błagalna, znak pokoju oraz
wyznanie wiary. Potem następuje anafora, czyli modlitwa euchary-
styczna. I to jest centrum Liturgii: tu dokonuje się cudowna prze-
miana darów. Rozpoczyna się ona dialogiem celebransa z ludem, dalej
następuje modlitwa dziękczynna (prefacja), hymn serafinów (Święty,
Święty, Święty. . . ), anamneza, słowa ustanowienia, epikleza – mo-
dlitwa do Ducha Świętego o uświęcenie darów oraz modlitwy wsta-
wiennicze, w których wymienia się świętych, zmarłych oraz żywych.
Ostatnią częścią jest Komunia Święta, która rozpoczyna się przygoto-
waniem: ektenią błagalną, po której następuje modlitwa Ojcze nasz,
modlitwa nad pochylonymi głowami, modlitwa o uświęcenie, łamanie
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chleba i złączenie Ciała i Krwi Pańskiej. Po tym kapłan spożywa Naj-
świętsze Ciało i Krew Pańską i udziela ich wiernym. Gdy ten obrzęd
dobiega końca, kapłan przenosi Kielich z ołtarza do proskomidyjnika
(specjalnego stolika, na którym sprawowana jest proskomidia) i roz-
poczynają się obrzędy zakończenia liturgii, których początkiem jest
tzw. modlitwa zaambonna, która swą nazwę wywodzi stąd, że wygła-
szana w miejscu poza tzw. ambonem (podwyższeniem przed ikono-
stasem) i stanowi ona prośbę o błogosławieństwo dla całego świata,
także dla ludzi niewierzących. Dalej mamy błogosławieństwo kapłana,
rozesłanie i rozdanie tzw. antydoru, a więc tych części chleba, które
były przygotowane do Eucharystii, a nie zostały konsekrowane. Po
tym kapłan odmawia tzw. odpust, czyli modlitwę rozesłania z prośbą
o miłosierdzie i zbawienie.

Anafora św. Jana Chryzostoma

Samo słowo anafora oznacza tyle, co „podnoszenie do góry” oraz
„ofiarowanie” i pochodzi od greckiego czasownika �nafèrw7. Od IV
wieku obserwujemy w Kościele wschodnim bardzo rozwiniętą twór-
czość w tej dziedzinie. Wystarczy tu wspomnieć, że istnieje ponad 60
anafor tradycji zachodnio–syryjskiej, 16 etiopskich, kilkanaście kop-
tyjskich8. W Kościele Prawosławnym do dziś używa się trzech anafor:
najczęściej św. Jana Chryzostoma, 10 razy w roku św. Bazylego oraz
bardzo rzadko św. Jakuba9.

7Por. J. Czerski, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Wprowadzenie
liturgiczno–biblijne do liturgii eucharystycznej Kościoła wschodniego, «Opolska
Biblioteka Teologiczna, 28», Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opol-
skiego 1998, 120.
8Por. P. Nowakowski, Anafory – modlitwy Eucharystyczne Kościołów Wschod-

nich, [w:]Modlitwy Eucharystyczne Mszału Rzymskiego. Dzieje, teologia, liturgia,
red. H. J. Sobeczko, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uni-
wersytetu Opolskiego, 2005, 7.
9Liturgia św. Bazylego sprawowana jest w następujące dni: 5 niedziel Wiel-

kiego Postu, Wielki Czwartek, Wielką Sobotę, Wigilię Bożego Narodzenia, Wigilię
święta Epifanii oraz w dniu wspomnienia św. Bazylego, tzn. 1 stycznia. Litur-
gia św. Jakuba zasadniczo sprawowana jest w dniu wspomnienia tego Apostoła,
tzn. 23 października, z tym, że greckojęzyczne Kościoły Prawosławne Bliskiego
Wschodu sprawują ją także w I niedzielę po Bożym Narodzeniu, a patriarchat
jerozolimski dodatkowo po nieszporach w niedziele Wielkiego Postu oraz w Wielki
Czwartek i Wielką Sobotę.
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Anafora rozpoczyna się dialogiem, który zapoczątkowuje diakon.
Mówi: Stańmy dobrze, stańmy z bojaźnią, bądźmy uważni, abyśmy
świętą ofiarę w pokoju złożyli10. Następnie kapłan zwraca się do wier-
nych o to, by mieli serca wzniesione ku górze, a więc by myśli były
podporządkowane Bogu. Człowiek ma oderwać się od codziennych
spraw11, jak pisze apostoł Paweł w liście do Kolosan: Myślcie o tym,
co na górze, a nie o tym, co na ziemi12. I zaczyna wypowiadać mo-
dlitwę dziękczynną, tzn. prefację. W liturgii św. Jana Chryzostoma
ma ona charakter przede wszystkim uwielbienia – człowiek uwielbia
Boga, gdyż Bóg jest Bogiem niewysłowionym, niepojętym, niewidzial-
nym, nieogarnionym, który przywiódł nas z niebytu do istnienia (. . . )
i darował nam (. . . ) przyszłe królestwo. Słowa o tym, że Bóg powołał
istnienie z niebytu, mają swoje źródło w 2 Księdze Machabejskiej13,
gdzie matka siedmiu synów, którzy zostali zamordowani przez króla
Antiocha, tak mówi do najmłodszego: Proszę cię, synu, spojrzyj na
niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko, co jest na nich, zwróć
uwagę, że z niczego powołał je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sam
sposób. Tak zostaje proklamowana modlitwa uwielbienia za stworze-
nie, jakiego Bóg dokonał. I dlatego składamy dzięki Trójcy Świętej.
Dalej prefacja wspomina o tym, że Bóg pozwala nam sprawować

tę świętą liturgię mimo to, że stoją przed Nim tysiące Archaniołów
i miriady Aniołów, Cherubini, i Serafini sześcioskrzydli, i wieloocy,
unoszący się uskrzydleni. Ta litania anielska ma swój początek w Bi-
blii. O tym, że przed tronem Bożym stoją dziesięć tysięcy po dziesięć
tysięcy wspomina księga Daniela14 w wizji Syna Człowieczego. Z kolei
o sześcioskrzydłych Serafinach mówi prorok Izajasz w wizji swojego
powołania15. I dlatego zaraz potem następuje śpiew hymnu Serafi-
nów Święty, Święty, Święty. . . . Te słowa wskazują bardzo mocno na
transcendencję Boga16. Po złożonym dziękczynieniu następuje Teofa-
nia, objawienie się Boga w Eucharystii. Druga część hymnu Błogosła-
wiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości to oczywi-
ście słowa z Ewangelii, gdy Chrystus przed swoją śmiercią wstępował

10Tekst anafory podaję za: Liturgie Kościoła Prawosławnego, 90–95.
11J. Czerski, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma, 125.
12Kol 3, 2. Wszystkie cytaty z Pisma Świętego podaję za: Pismo Święte Starego
i Nowego Testamentu, wyd. 4, red. Benedyktyni tynieccy, Poznań: Pallottinum,
1996.
132Mch 2, 7
14Dn7, 10.
15Iz 6, 1– 13.
16Por. J. Czerski, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma, 128.
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do Jerozolimy. Słowa te jednak mają swój starotestamentalny odpo-
wiednik. W Księdze Psalmów17 okrzyk ten był błogosławieństwem
dla pielgrzymów, którzy wkraczali do świątyni jerozolimskiej18. To
okrzyk radości ze spotkania z Chrystusem19. On przypomina, że za
chwilę nastąpi bezkrwawa ofiara, powtórzenie tej, która dokonała się
na krzyżu. Ten hymn stanowi swego rodzaju węzeł: tu łączy się li-
turgia niebiańska z ziemską20. Jednocześnie Boga zaczynają chwalić
ludzie i aniołowie.
Po śpiewie tego hymnu następuje wspomnienie Ostatniej Wiecze-

rzy. Kapłan wiąże modlitwę ludzi z modlitwami aniołów. Wielbimy
Boga za to, że dał nam swego Syna. W tym miejscu dostrzegamy
cały cytat z Ewangelii św. Jana (z niewielkim zmianami): Ty, który
tak umiłowałeś świat swój, że Syna Twego Jednorodzonego dałeś, aby
każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał żywot wieczny21. Słowa
te w Ewangelii są słowami Jezusa w czasie dialogu z Nikodemem.
I od tych słów autor anafory płynnie przechodzi do opisu ustanowie-
nia Eucharystii. Posługuje się tu ciekawą kompilacją słów św. Pawła
i Ewangelistów. Tej nocy, w którą został wydany, a raczej sam siebie
wydał za życie świata, wziął chleb w swoje święte, przeczyste, i nieska-
lane ręce, dzięki składał i błogosławił, uświęcił, przełamał, dał swoim
świętym uczniom i Apostołom. Pierwsze słowa pochodzą z listu do
Koryntian22, kolejne, o wydaniu siebie za ludzi, z listu do Galatów23.
Z kolei słowa o tym, że Jezus wziął chleb w swoje ręce to tekst ewan-
geliczny. Można powiedzieć, że następuje tu interpretacja Ostatniej
Wieczerzy. Ustanowienie Eucharystii jest już tym momentem, w któ-
rym Jezus wydaje siebie za ludzi. Bowiem ta ofiara antycypuje, a po-
tem już w czasie każdej Liturgii powtarza ofiarę krzyżową.
Po słowach ustanowienia następuje anamneza (gr. �n�mnh	s).

Słowo to oznacza tyle, co przypomnienie, wspominanie24. W litur-
gii słowo to oznacza wspomnienie śmierci, zmartwychwstania i wnie-
bowstąpienia Chrystusa, które pojawiają się po słowach ustanowie-
nia25. Dlatego kapłan wypowiada formułę, która przypomina zbaw-
17Ps 117, 26a
18Por. J. Czerski, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma, 129.
19Tamże, 129.
20Tamże, 129.
21J 3, 16.
221Kor 11, 23.
23Ga 1, 4.
24Por. Słownik grecko–polski , I, red. Z. Abramowiczówna, Warszawa: Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958, 151.
25Por. R. Niparko, Anamneza, [w:] Encyklopedia katolicka, I, red. F. Grygle-
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cze wydarzenia Jezusa Chrystusa: o krzyżu, grobie, po trzech dniach
zmartwychwstaniu, o wstąpieniu na niebiosa, zasiadaniu po prawicy
i o drugim pełnym chwały przyjściu. Z tych słów wypływa kolejne
wezwanie – przynosimy Ci Panie to, co Twoje. . . , gdyż ofiara, którą
Ci składamy jest niczym innym, jak wspomnieniem i powtórzeniem
tego, co dokonane zostało na krzyżu.

Za te zbawcze wydarzenia należne jest Bogu uwielbienie, dlatego
chór śpiewa słowa: Ciebie wysławiamy, Tobie śpiewamy. Albowiem,
Ty jesteś tym, który nas zbawił. W Apokalipsie św. Jana znajdujemy
takie słowa: Dzięki czynimy Tobie, Panie, Boże wszechmogący, który
jesteś i który byłeś, żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować26.
Ofiara Eucharystyczna nie byłaby możliwa bez królowania Jezusa.
Po tym pełnym napięcia wezwaniu mamy kulminację, którą jest

epikleza. To prośba o zesłanie Ducha Świętego na ofiarowane dary,
aby stały się Ciałem i Krwią Pańską. Na marginesie warto wspomnieć
o sporze pomiędzy teologami katolickimi a prawosławnymi o moment,
w którym dokonuje się konsekracja, przemiana darów. Według katoli-
ków są to słowa ustanowienia, zaś według prawosławnych – epikleza.
I choć spór ten nie do końca został rozwiązany, to jednak wielu teo-
logów mówi dziś o tym, że ta przemiana dokonuje się w czasie całego
aktu eucharystycznego27.
Po epiklezie następują modlitwy wstawiennicze. Na początku ka-

płan modli się o owoce darów ofiarnych dla tych, którzy będą je spo-
żywać. I dlatego prosi o trzeźwość duszy, jak pisał o tym św. Piotr
w swoim liście: Bądźcie trzeźwi, czuwajcie28 . Słowa te pojawiają się
w Piśmie Św. w kontekście ostrzeżenia przed pokusami. A zatem Eu-
charystia ma nas przed nimi ustrzec. Jeżeli godnie ją przyjmujemy,
to będziemy w stanie walczyć z zasadzkami szatana.
Kolejną prośbą jest prośba o odpuszczenie grzechów. Te słowa to

wypełnienie tego, co powiedział sam Chrystus podczas Ostatniej Wie-
czerzy: To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów29. Zatem ta modlitwa skierowana jest do
Boga, po to, by ofiara, którą składamy, nie poszła na marne i by On,
wszechmocny, odpuścił grzechy tym, którzy spożywają Eucharystię.

wicz – R. Łukaszyk – Z. Sułowski, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, 1973, 512.
26Ap11, 7.
27Zob. np. J. Czerski, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma, 135.
281 P5, 8.
29Mt26, 28.

Mądrość Ojców Kościoła 



Page (PS/TeX): 116 / 116,   COMPOSITE

Chwalić Pana z aniołami

Trzecia z kolei prośba dotyczy udziału we wspólnocie Ducha Świę-
tego. W Drugim Liście do Koryntian św. Paweł pisze tak: Łaska Pana
Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami
wszystkimi30. Bowiem jednym z owoców Ducha Świętego jest jed-
ność.
Kolejne wezwanie dotyczy wypełnienia się Królestwa Niebieskiego.

Kościół jest wspólnotą, która z nadzieją czeka na nadejście Królestwa
Bożego. Pełnią jest Chrystus – zechciał bowiem Bóg, aby w Nim za-
mieszkała cała Pełnia31. A więc w Eucharystii oczekujemy pełni, to
znaczy nadejścia czasów, w którym cały wszechświat będzie odku-
piony i przemieniony.
Ostatnia już prośba dotyczy śmiałości wobec Boga. Co to znaczy?

W Liście do Efezjan św. Paweł tak pisze:W Nim (Chrystusie) mamy
przystęp (do Ojca) z ufnością dzięki wierze w Niego32. A zatem dzięki
Eucharystii możemy z ufnością i niejako ze śmiałością zwracać się do
Boga. Od razu też mamy jednak ostrzeżenie – nie na sąd lub potę-
pienie. Zgodnie ze słowami św. Pawła: Kto bowiem spożywa i pije nie
zważając na (Ciało Pańskie), wyrok sobie spożywa i pije33. A zatem
jest to też przestroga, byśmy nie próbowali niegodnie przyjmować
Najświętszego Sakramentu.
Kolejną modlitwą wstawienniczą jest modlitwa za zmarłych. Naj-

pierw za tych, którzy w wierze spoczęli, za Praojców, Ojców, Pa-
triarchów, Proroków, Apostołów, Kaznodziejów, Ewangelistów, Mę-
czenników, Wyznawców, Ascetów oraz za każdego ducha sprawiedli-
wego, który w wierze dopełnił życia. A więc za cały Kościół niewi-
dzialny. W Apokalipsie św. Jan tak pisze: Napisz: Błogosławieni, któ-
rzy w Panu umierają34. To jest też wyraz wiary Kościoła, że zmarli
dzięki Zmartwychwstaniu Chrystusa mogą się cieszyć wieczną szczę-
śliwością.

Dalej mamy hymn ku czci Bogurodzicy, a następnie wspomnienie
św. Jana Chrzciciela i innych świętych oraz wszystkich, którzy zasnęli
w Panu. Tak, jak opisał to św. Mateusz: I pójdą (. . . ) sprawiedliwi
do życia wiecznego35, aby zaznali odpoczynku, tam, gdzie jaśnieje
światłość oblicza Twego.

302Kor 13, 13.
31Kol 1, 19.
32Ef 3, 12.
331Kor 11, 29.
34Ap14, 13.
35Mt25, 46.
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W tej litanii modlitw wstawienniczych nadszedł moment modli-
twy za żywych. Zatem na początku prośba za cały episkopat orto-
doksyjny, głoszący w sposób prawy słowo Twojej prawdy. Jak jest
napisane w Drugim Liście do Tymoteusza: Dołóż starania, byś sam
stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przy-
nosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy36.

Biskup jest tym, który ma strzec wiary prawowiernej. Dlatego
ten, który się temu sprzeniewierza, nie jest godny, aby go wymieniać
w modlitwie eucharystycznej. Biskup ma także swoich pomocników:
prezbiterów i diakonów, których obowiązkiem jest także stanie na
straży prawdziwej nauki wiary.
Kolejne prośby dotyczą całego Kościoła. I co osobliwe – za władzę

polityczną. To jest polecenie samego Apostoła: Zalecam więc przede
wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia od-
prawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawu-
jących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą
pobożnością i godnością37 .
Dalej mamy prośbę za miasto, w którym żyjemy i za wszystkich

jego mieszkańców.
W końcu zaś modlitwa za naszego arcybiskupa, któremu pozwól

w świętych Twych Kościołach w pokoju, bezpieczeństwie, czci, zdrowiu
i przez długie lata głosić w sposób prawy słowo Twojej prawdy.
Na samym końcu kapłan wymienia także żeglujących, podróżu-

jących, chorych, cierpiących, uwięzionych i ich wybawienie, a także
wspomina o ofiarodawcach i dobroczyńcach, o tych, którzy są miło-
sierni i za wszystkich nas tu obecnych.

Anafora kończy się doksologią, tzn. modlitwą ku czci Trójcy Świę-
tej. W tej modlitwie zawarta jest prośba, abyśmy jednymi ustami
i jednym sercem sławili Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W Starym
Testamencie, szczególnie u proroka Ezechiela w wielu miejscach są
słowa o tym, że Bóg da Izraelowi jedno serce i jednego ducha38. To
znaczy, że Bóg chce obdarzyć swój lud prawdziwą jednością. Zatem ta
doksologia ma charakter jednoczący – Eucharystia ma nas jednoczyć
w chwaleniu Trójcy Świętej. Bardzo podobnie pisze o tym św. Paweł
w liście do Filipian: Dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie

362Tm2, 15; greckie słowo „prosty” to (ærjós).
371Tm2, 1–2.
38Ez 11, 19; 18, 31; 36, 26.
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mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc
tylko jednego39.

Anafora św. Bazylego Wielkiego

Jak już pisałem, anafora św. Bazylego ma taką samą konstrukcję, co
anafora Jana Chryzostoma. Dlatego o tych częściach, które są iden-
tyczne nie będę już pisał (dialog przed modlitwą dziękczynną, hymn
serafinów, słowa ustanowienia, niektóre elementy modlitw wstawien-
niczych, doksologia końcowa).
Anafora ta jest znacznie dłuższa od Chryzostomowej. Być może

z tego właśnie powodu utarł się też pogląd, że Jan Chryzostom skrócił
tę anaforę. Jak już jednak pisałem wyżej, jest zbyt dużo różnic, by
ten pogląd mógł się obronić.
Modlitwa dziękczynna ma zasadniczo inną treść niż w przypadku

anafory Chryzostoma. Jest ona wielkim hymnem pochwalnym ku czci
Boga w Trójcy Jedynego. Początkowe wersety nawiązują do słów
z księgi Wyjścia: Ty, który jesteś40. To jest tytuł, który przysługuje
tylko Bogu. W tej anaforze pełni on funkcję swego rodzaju inwokacji.
Kolejne wymieniane tytuły:Władco, Boże, Ojcze wszechwładny i wy-
sławiany dają obraz Boga, który jest potężny. I dalej mamy przejście
do dziękczynienia. To dziękczynienie należne jest Bogu ze względu na
Jego majestat, jak pisze o tym psalmista: Pokolenie pokoleniu głosi
Twoje dzieła i zwiastuje Twe potężne czyny. Głoszą wspaniałą chwałę
Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda41. Majestat bowiem Boga
domaga się tego. I dlatego składamy Bogu to duchowe nasze po-
sługiwanie42, zgodnie ze słowami Apostoła: Pełnijcie służbę Panu43.
Przez to ofiarowanie bowiem Bóg pozwala nam dotknąć prawdy. Kon-
sekwencją tego jest jednak pytanie: Któż zdoła wypowiedzieć Twoją
potęgę? Dlatego autor przechodzi do opisu transcendencji Boga i wy-
licza kolejne tytuły Boga, które wywodzą się z Biblii. I tak Bóg jest
władcą wszystkich44, Panem nieba i ziemi45, Panem wszystkich stwo-

39Flp 2, 2.
40Wj 3, 14.
41Ps 145, 4–5.
42Tekst anafory podaję za: Liturgie Kościoła Prawosławnego, 141–149.
43Rz 12, 11.
44Hi 5, 8.
45Mt 11, 25.
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rzeń46. Bóg jednocześnie jest całkowicie transcendentny i całkowi-
cie immanentny, gdyż przenika otchłanie, ale też jest niewidzialny,
nie mający początku, niewidzialny, niedościgniony, nieopisany, nie-
zmienny.
Po tej modlitwie do Boga Ojca, autor przechodzi do uwielbienia

Syna Bożego, który jest obrazem boskiej dobroci. Słowa te nawiązują
do słów z Księgi Mądrości, wedle których Mądrość jest tym obra-
zem47. Jak wiemy, szczególnie u Ojców Kościoła, starotestamentalna
Mądrość utożsamiana jest z Chrystusem. Dalej, według autora ana-
fory, Jezus jest okazującym Ojca. Jest to nic innego, jak przypomnie-
nie słów Jezusa, które Ten wypowiada do Filipa w Ewangelii św. Jana:
Filipie (. . . ), kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca48. I w końcu Je-
zus jest żywym Słowem, prawdziwym Bogiem49, przedwieczną mądro-
ścią, życiem, uświęceniem, mocą, prawdziwą światłością. Te wszyst-
kie tytuły w ten czy inny sposób nawiązują bezpośrednio do Pisma
Świętego.
W końcu mamy modlitwę do Ducha Świętego, który jest Duchem

Prawdy50 . Tu mamy nawiązanie do początkowych słów tej modlitwy
– Ty bowiem dałeś nam poznanie Twojej prawdy, które odnosiły się
do Ojca. To dzięki Duchowi Świętemu możemy dotknąć tej prawdy.
Jednocześnie, ponieważ jest Osobą Boską, możemy to samo orzekać
zarówno o Ojcu, Synu, jak i Duchu. Dalsze wymieniane w anaforze
tytuły ukazują moc Ducha Świętego.
Po tej wielkiej modlitwie dziękczynnej do Trójcy Świętej, mamy,

tak jak w przypadku anafory Chryzostoma, przejście do momentu,
w którym niezliczone zastępy aniołówwysławiają Boga hymnem Świę-
ty, Święty, Święty. . .
Teraz z kolei przejdę do modlitwy post–Sanctus. Kapłan włącza

naszą liturgię w liturgię niebiańską. Nazywa przy tym Boga Przyja-
cielem człowieka (gr. fil�njrwpos), zgodnie z tym co pisze św. Pa-
weł w Liście do Tytusa: Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Boga
do ludzi51. Bóg bowiem prawdziwie miłuje człowieka, co pokazuje hi-
storia zbawienia, którą autor przypomina. Najpierw odwołuje się do

463Mch 2, 2; Katolicki kanon Pisma Świętego 3 i 4 Księgę Machabejską uznaje
za apokryfy, natomiast obie księgi znajdują się w kanonie biblijnym Kościoła
prawosławnego.
47Mdr 7, 26.
48J 14, 9.
491 J 5, 20.
50J 14, 17.
51Tt 3, 4.
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świętości Boga: Święty jesteś zaprawdę i (. . . ) święty we wszystkich
swoich dziełach. Służy to temu, by pokazać dobroć Boga, bowiem za-
raz potem następują słowa o stworzeniu: ulepił Bóg człowieka z pro-
chu ziemi i uczynił go swoim obrazem, jak pisze Księga Rodzaju52.
I dał mu obietnicę nieśmiertelności za wierność przykazaniom. Jednak
człowiek popełnił grzech za namową węża, co zaowocowało wygna-
niem z raju. Jest to oczywiście opisane w Księdze Rodzaju53. Lecz
Bóg był miłosierny – przygotował zbawienie człowiekowi z powtór-
nego odrodzenia. Człowiek bowiem jest Jego stworzeniem, którego On
nie opuszcza, zgodnie z dramatycznym wołaniem psalmisty: Panie,
na wieki trwa Twoja łaska, nie porzucaj dzieła rąk Twoich54 . Dlatego
Bóg posłał proroków, przez których było zapowiadane dzieło zbawcze
Jezusa Chrystusa. I żeby lud mógł zrozumieć to orędzie, dał prawo.
Aż w końcu nadeszła pełnia czasów i przyszedł na świat Syn Boży.
W podobnym duchu pisze św. Paweł: Gdy nadeszła pełnia czasu, ze-
słał Bóg Syna swego55, tego Syna, który jest odbiciem Twojej mocy.
Dalej mamy bezpośredni cytat z listu do Filipian: On istniejąc w po-
staci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Tobą,
Bogiem Ojcem56, lecz przyjął postać sługi57. Dzięki temu Jego chwała
mogła w nas zajaśnieć. I dalej następują słowa nawiązujące do słów
św. Pawła z Listu do Rzymian, o tym, że skoro przez jednego czło-
wieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć58, Jezus osądził
w swoim ciele grzech, abyśmy zostali ożywieni. Dzięki temu staliśmy
się ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym59.
Następują więc słowa o odkupieniu przez chrzest oraz mękę i zmar-
twychwstanie. Gdyby bowiem Jezus nie zerwał kajdan śmierci, nie
zyskałby pierwszeństwa. Po zmartwychwstaniu zaś zasiadł po prawicy
majestatu Boga na wysokościach60 . I teraz oczekujemy powtórnego

52Rdz 2, 7; por. 1, 26.
53Rdz 3, 19.
54Ps 138, 8.
55Ga 4, 4.
56Flp 2, 6. Lepszym tłumaczeniem tego fragmentu Pisma Świętego jest prze-
kład M. Przyszychowskiej: „Jezus Chrystus będąc w postaci Bożej, nie uważał za
przywłaszczenie tego, że był równy z Bogiem, ale uniżył samego siebie przyjąw-
szy postać sługi”, zob. Grzegorz z Nyssy, Homilie do błogosławieństw , homilia
I, wstęp i tł. M. Przyszychowska, «Źródła Myśli Teologicznej, 34», Kraków: Wy-
dawnictwo WAM, 2005, 36.
57Flp 2, 7.
58Rz 5, 12.
591 P2, 9.
60Hbr 1, 3.
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przyjścia, gdy odda wszystkim według uczynków61. Nie zostawił nas
jednak samych – pozostawił nam Najświętszą Eucharystię. I dlatego
w anaforze w tym momencie następują słowa ustanowienia, (zasadni-
czo) bardzo podobne do słów z anafory Chryzostoma, więc nie będę
się nad nimi zatrzymywał. Dalej mamy anamnezę, w której kapłan
wspomina mękę, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, zasia-
danie po prawicy Boga oraz ponowne przyjście Syna Bożego.
Kolejną częścią jest epikleza. W anaforze św. Bazylego ma ona

charakter antytezy: my nie mamy żadnych zasług, dlatego nie mo-
żemy własnymi siłami konsekrować chleba i wina, lecz Bóg dzięki
swej dobroci może zesłać swego Ducha, by uświęcił te dary. Jedno-
cześnie jest to prośba o zesłanie Ducha Świętego na wszystkich, którzy
uczestniczą w tej ofierze. I dlatego kapłan następnie prosi o zjednocze-
nie wszystkich, którzy spożywają Eucharystię, we wspólnocie Ducha
Świętego. Jedność bowiem, jak już pisałem przy anaforze Jana Chry-
zostoma, jest jednym z darów Ducha Świętego. Powstaje bowiem py-
tanie, czy bez jedności możliwe jest godne przyjęcie Eucharystii. Jest
to pytanie o naszą, tzn. wszystkich chrześcijan, wierność Duchowi
Świętemu. Dlatego autor anafory chce nas na to uwrażliwić. Stąd
prośba o zjednoczenie razem z wszystkimi, którzy już są w wieczno-
ści. I następuje litania chórów świętych, która jest prawdopodobnie
zapożyczona z anafory św. Jana Chryzostoma62. Dalej mamy kul-
minację tej modlitwy: modlitwa za Bogurodzicę, w którą wcielił się
Bóg.
Kolejną częścią anamnetyczną jest wspomnienie św. Jana Chrzci-

ciela i innych świętych oraz wszystkich zmarłych, aby mogli oglądać
światłość Twojego oblicza, o czym wspomina Psalm 463. Po wspo-
mnieniu tych, którzy już odeszli z tego świata, przychodzi czas na
wspomnienie Kościoła widzialnego i prośba za tę konkretną świątynię,
w której dokonuje się cudowna przemiana. Następnie kapłan wylicza:
tych, którzy ofiarują te dary, aby mogli się cieszyć darami niebie-
skimi; pustelników i wszystkich żyjących w rozpadlinach ziemi64; dzie-
wice, ascetów; cesarza65; stojących tu ludzi, aby dostąpili miłosierdzia
i o pomyślność ziemską; wszystkich młodych, starców, małodusznych,
rozproszonych, zbłąkanych. Na tym nie kończy się wyliczanie. Dalej

61Rz 2, 6.
62Por. H. Paprocki, Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego, 159.
63Ps 4, 7.
64Hbr 11, 38.
65O podstawach biblijnych modlitwy za rządzących pisałem już wyżej opisując
anaforę św. Jana Chryzostoma
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kapłan modli się za dręczonych przez duchy nieczyste, gdyż tak, jak
pisze ewangelista Łukasz: także i ci, których dręczyły duchy nieczyste,
doznawali uzdrowienia66 ; za podróżujących i żeglujących; pracujących
w kopalniach, więźniów, wszystkich mających kłopoty. W końcu au-
tor prosi za tych, których zapomnieliśmy wymienić, gdyż Bóg zna
każdego z łona jego matki67.
Na końcu mamy modlitwy za arcybiskupa, aby, tak jak to jest

napisane w anaforze Chryzostoma, mógł głosić słowo prawdy, oraz
za cały episkopat ortodoksyjny. W końcu kapłan modli się za sie-
bie samego o darowanie win, i za wszystkich kapłanów i wszystkich
stojących wokół ołtarza.
Modlitwa kończy się prośbą o pomyślność ziemską oraz o kres

podziałom, o zniszczenie herezji, abyśmy wszyscy mogli być synami
światłości, jak o tym pisze św. Paweł68.
Tak jak anafora św. Jana Chryzostoma, anafora św. Bazylego koń-

czy się doksologią, która ma tę samą treść.

Zakończenie

Jak widzimy obydwie anafory mają bardzo dużo odniesień do Pisma
Świętego. Można by nawet zaryzykować twierdzenie, że w ich przy-
padku dokonało się nie tylko ukształtowanie przez Pismo Święte, ale
też mamy do czynienia z bardzo piękną kompilacją cytatów z Pi-
sma Świętego. Widać jednocześnie, jak bardzo w czasach Ojców Ko-
ścioła była rozpowszechniona znajomość tekstów biblijnych. I jedno-
cześnie dzięki temu możemy się uczyć takiej znajomość Pisma Świę-
tego, która nie pozwala na oderwanie się od Tradycji Kościoła, lecz
jest w niej zakorzeniona i z niej wypływa.

Łukasz Filc OP — ur. 1982 r., student Kole-
gium Filozoficzno–Teologicznego Dominikanów, mieszka
w Krakowie.

66Łk 6, 18.
67Iz 49, 1, por. Ps. 139.
681Tes 5, 5.
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Wojciech Dudzik
dominikanin

Liturgia słowa
pierwszych
chrześcijan

A podczas czytania ewangelii,

niech kapłani, diakoni i cały lud,

stoją w najwyższym milczeniu, bo

jest napisane: Pilnuj i słuchaj

Izraelu.

Konstytucje Apostolskie II, 57, 8

T
en starodawny tekst1 z pewnością nie powstał po to, by
w przyszłości służyć za użyteczne motto. Znalazł się jednak
w tym miejscu ze względu na niebanalną syntezę Starego i No-

wego Przymierza, jaką zawiera w swej treści. Przykazanie uważnego
słuchania skierowane do Narodu Wybranego wciąż pozostaje aktu-
alne w Kościele słuchającym Dobrej Nowiny Chrystusa. Tematyka
kształtu liturgii słowa w starożytnym Kościele przypomina spotkanie
z ojcem rodziny, który ze swego skarbca wyjmuje i kładzie przed nami
rzeczy nowe i stare2. Wzorując się na Mistrzu, chrześcijanie nie znieśli
Prawa, ale wypełnili je Ewangelią. W świetle nauki Chrystusa mogli
zrozumieć sens Starego Przymierza, a zarazem poznać zupełnie nową
jakość ustanowionego w Zbawicielu zjednoczenia człowieka z Bogiem.
Wyrazem tej wczesnochrześcijańskiej świadomości okazał się sposób
celebrowania Słowa Bożego w trakcie wspólnych zgromadzeń.

1Powyższe tłumaczenie pochodzi z: Eucharystia pierwszych chrześcijan, wy-
bór i opracowanie M. Starowieyski, «Ojcowie Żywi, 7», Kraków: Społeczny Insty-
tut Wydawniczy Znak, 1987, 255n (tekst Konstytucji w tł. J. Nowowiejskiego).
Dalej Konstytucje jako CA.
2Por. Mt 13, 52.
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Przytoczony tekst pochodzi z Konstytucji Apostolskich. Są one
zbiorem liturgiczno–prawnym, zredagowanymw Syrii około 380 roku3.
Konstytucje są ważnym źródłem naszej wiedzy o wyglądzie starożyt-
nej liturgii chrześcijańskiej. Jednak nie jedynym i wcale nie najstar-
szym. Począwszy od natchnionych tekstów Nowego Testamentu, na
każdym etapie rozwoju piśmiennictwa Ojców Kościoła odnajdujemy
bardzo dokładne, bądź jedynie lakoniczne świadectwa przebiegu li-
turgii słowa. Prześledzimy je pod kątem trzech pytań, dzięki któ-
rym liturgia słowa pierwszych chrześcijan przedstawi się Czytelnikowi
w miarę jasno i zrozumiale. Chodzi mianowicie o to, co było czytane,
przez kogo, i z jakiego miejsca.

Co czytali w liturgii pierwsi chrześcijanie?

Poszukując odpowiedzi na to pytanie bardzo często natrafiamy na
świadectwa syntezy Starego i Nowego Przymierza. Nie możemy za-
pominać o tym, iż dla pierwszych pokoleń uczniów Chrystusa „Pismo
Święte” oznaczało uznane teksty Starego Przymierza4. I nic więcej.
Był to dopiero czas spisywania Nowego Testamentu, który rzeczy-
wiście nabrał mocy po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chry-
stusa5. Jednakże w księgach Nowego Przymierza możemy odnaleźć
kilka śladów używanych przez pierwsze gminy tekstów Pisma Świę-
tego. W Liście do Kolosan, Paweł Apostoł zachęcał adresatów, by na-
uczali i napominali samych siebie między innymi przez psalmy (por. 3,
16). Zbiór psalmów nie tracił dla chrześcijan nic ze swego charakteru
mądrościowego. Obok funkcji wychowującej do modlitwy i życia we
wspólnocie oddającej cześć Bogu, jaką spełniały psalmy, odnajdujemy
w Dziejach Apostolskich ślad odczytywania w tych pieśniach Izraela
zapowiedzi wypełnienia przez Boga obietnicy zbawienia w Jezusie
Chrystusie6. Zachętę do przemawiania do siebie psalmami czytamy
także w Liście do Efezjan (5, 19). Fakt, że Paweł kieruje te słowa do
wspólnot, gdzie większość stanowili chrześcijanie pochodzący z po-
gan – nie posiadający zatem znajomości Pisma – świadczy o tym,

3Por. J. Żelazny, Biskup ojcem. Zarys eklezjologii syryjskiej na podstawie
„Konstytucji Apostolskich”, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 2006, 33.
4Por. M. Simonetti, Między dosłownością a alegorią, tł. T. Skibiński, «Myśl

Teologiczna, 26», Kraków: Wydawnictwo WAM, 2000, 17.
5Por. Hbr 9, 16 – 17.
6Por. Dz 13, 33.
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jak szybko ci, którzy przyjmowali wiarę w Chrystusa, przyjmowali
zarazem mówiące o Nim teksty Starego Przymierza.
Okazuje się jednak, że nie tylko Stary Testament czytano w pierw-

szych gminach chrześcijańskich. Paweł zaklina bowiem Tesaloniczan,
aby dopilnowali odczytania jego listu wszystkim braciom (por. 1 Tes
5, 27). Fragment ten świadczy o traktowaniu listów apostolskich z sza-
cunkiem, skoro miały one karmić i pouczać ochrzczonych w takiej sa-
mej mierze, co psalmy i inne pisma Starego Testamentu7. Należy jesz-
cze wspomnieć o świadectwie, które podaje nam Kanon Muratoriego.
Ten spis ksiąg kanonicznych Nowego Testamentu bierze swą nazwę
od mediolańskiego bibliotekarza, który w 1740 r. odnalazł dzieło da-
towane na ok. 200 rok. Obok wymienionych ksiąg, które nie budzą
wątpliwości autora kanonu i są czytane w Kościele, są wspomniane pi-
sma, co do których natchnienia nie było pewności. Autor zauważa, że
niektóre wspólnoty nie chcą czytać Apokalipsy Piotra, choć on uznaje
to pismo na równi z Apokalipsą Jana. Natomiast Pasterz napisany
w Rzymie przez Hermasa nie może być podawany ludowi w Kościele
– więc używany w liturgii słowa – a jedynie czytany prywatnie. Ta-
kie dookreślenie z pewnością miało powody w praktyce liturgicznego
czytania Pasterza i uprzedniego traktowania tego pisma na równi
z tekstami natchnionymi8.
Wśród pism najstarszychOjców, którzy pozostawili nam wzmianki

o pierwotnej liturgii młodego Kościoła, zaszczytne miejsce zajmuje
opis św. Justyna, zachowany w jego pierwszej Apologii9 . W tym szcze-
gółowym zapisie możemy znaleźć poszukiwaną odpowiedź na pytanie
o treść czytaną w pierwotnej Liturgii Słowa.

W dniu zaś zwanym Dniem Słońca, odbywa się w jednym miejscu
spotkanie wszystkich mieszkających w miastach i wsiach. Czyta się
wtedy Pamiętniki Apostolskie albo Pisma Prorockie, dopóki czas na
to pozwala. (Apologia I, 67, 4)

Justyn opisuje Eucharystię sprawowanąw Dniu Słońca, czyli w nie-
dzielę. Nieco wcześniej wspomina o tym, że pamiętniki zapisane przez
Apostołów są nazywane Ewangeliami (66, 3). Jednak pozostawienie
dowolności w wyborze lektury („albo”) świadczy o tym, iż specjalnie

7Por. Kol 4, 16; 2P 3, 15n.
8Por. Apokryfy Nowego Testamentu, I, Ewangelie synoptyczne, red. M. Sta-

rowieyski, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1986, 37n.
9Por. Św. Justyn, Apologia I, 65 – 67, w: Pierwsi apologeci greccy , wstęp, tł.

L. Misiarczyk, opr. J. Naumowicz , «Biblioteka Ojców Kościoła, 24», Kraków:
Wydawnictwo M, 2004.
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nie wyróżniano Dobrej Nowiny podczas tej części Eucharystii, która
była przeznaczona na czytanie w taki sposób, do jakiego przywykli-
śmy we współczesnym rycie. Innym wytłumaczeniem tej liturgicznej
swobody, może być traktowanie „Pism Prorockich” jako już zreali-
zowanych w Jezusie Chrystusie, a przez co również opowiadających
o Jego życiu i śmierci. Justyn nazywał Chrystusa „Tłumaczem pro-
roctw niepojętych”, a żydowskie Pismo Święte uważał za własność
chrześcijan, jako tych, którzy w nie uwierzyli10. Z powyższego opisu
dowiadujemy się ponadto, że czytano tak długie fragmenty Pamięt-
ników i Pism, na jakie pozwalały możliwości czasowe zgromadzenia.
Widać stąd, iż wspólnota Justyna nie posiadała czegoś w rodzaju
lekcjonarza, zawierającego wydzielone perykopy. Jest w takim podej-
ściu do ilości czytanych świętych tekstów wyraz tęsknoty i pragnienia
słuchania ich jak najdłużej.
Wśród świadectw pochodzących z II wieku warto zauważyć in-

formacje podawane nam przez Dionizego z Koryntu, a zachowane
u historyka Euzebiusza. Dionizy był biskupem w Koryncie i pisał
listy do Kościołów11. W Liście do Rzymian, kierowanym do ówcze-
snego biskupa Rzymu Sotera12, tak czytamy o niedzielnym czytaniu
liturgicznym:

Dzisiaj obchodziliśmy święty dzień Pański i czytaliśmy List Wasz,
a będziemy go ku zbudowaniu naszemu zawsze odczytywali, tak
samo jak ten, który pisaliście dawniej przez Klemensa. (HK, IV, 23, 11)

List pisany przez Kościół w Rzymie za czasów Sotera, i ten sprzed
kilkudziesięciu lat, napisany przez Klemensa Rzymskiego, były lek-
turą w czasie świętowania niedzieli we wspólnocie korynckiej. Obchód
świętego dnia Pańskiego jest w tym świadectwie złączony z praktyką
czytania listów biskupów. Niedzielne zgromadzenia, kiedy spotykała
się cała wspólnota, były najdogodniejszą okazją, by wszystkich za-
poznać i „zbudować” treścią listów. Zarówno tych najświeższych, jak
i uznanych już za czcigodne i wartościowe dla trwania w wierze.
Posiadamy także świadectwa udzielające odpowiedzi na pytanie

o treść czytań, pochodzące z Kościoła afrykańskiego. Tertulian – au-
tor z przełomu II i III wieku – pozostawił nam w dziele De pra-

10Por. Apologia I, 32, 2; Dialog z Żydem Tryfonem 29, 2n; także J. N. D.
Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej , tł. J. Mrukówna, Warszawa: Instytut
Wydawniczy PAX, 1988, 35.
11Por. Euzebjusz z Cezarei, Historja Kościelna, IV, 23, 1n, tł. A. Lisiecki,
«Pisma Ojców Kościoła, 3», Poznań: Fiszer i Majewski, 1924, 181 (=HK).
12Był nim w latach 165–174, Por. HK, Tabele chronologiczne, 516.
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escriptione informacje o tym, co czytano w Kościołach Apostolskich
w północnej Afryce:

Ty, który chcesz dostatecznie zaspokoić ciekawość w sprawie swego
zbawienia, przebiegnij Kościoły apostolskie, w których dotąd stolica
Apostołów na swych miejscach przewodniczy; w których czytane
są autentyczne ich pisma (authenticae litterae), brzmiące głosem
każdego i jego oblicze wyobrażające (De praescriptione 36, 1)13.

Z pewnością nie jest to fragment szczegółowego opisu wczesno-
chrześcijańskiej Eucharystii. Autor tych słów odsłania jednak pośred-
nio to, jakimi treściami karmiły się Kościoły założone przez Aposto-
łów. Tertulian pisze, że czyta się w nich autentyczne pisma Dwunastu.
Wyrażenie authenticae litterae może sugerować, że autor piszący te
słowa około 200 roku, ma na myśli zachowane jeszcze rękopisy pism
apostolskich, pieczołowicie przechowywane i odczytywane w Kościo-
łach14. Ciekawie przedstawia się również sposób, w jaki Tertulian
opisuje same teksty Apostołów. Słyszy w czytanych słowach ich głos
oraz widzi prawdziwe ich oblicza.
W jednym z listów św. Cypriana czytamy bardzo pochlebne słowa

o młodym chrześcijaninie – Aureliuszu. Biskup Kartaginy opisuje jego
męstwo w prześladowaniach, przez co tłumaczy niejako swoim adre-
satom powody, dla których ten młodzieniec otrzymał święcenia i zo-
stał lektorem. Cyprian mówi o czytaniu Ewangelii przez Aureliusza
(Evangelium Christi legere, unde martyres fiunt)15, którego wzniosłe
słowa głosiły mękę Chrystusa. Warto dodać, że autor listu określa
Ewangelię Chrystusa jako źródło męczenników. Oczywiście widzimy
tu świadectwo czytania Ewangelii przez Kościół w Afryce wyrażone
przez biskupa Cypriana. Jednak oprócz tej cennej informacji, możemy
także dostrzec w jaki sposób pierwsi chrześcijanie łączyli Ewangelię
i jej treść ze swoim, niełatwym i niespokojnym przecież, życiem. W in-
nym liście Cypriana możemy przeczytać polecenie, by właśnie czyta-
nego listu nie zatrzymać u siebie, w ukryciu, ale przekazać go innym
braciom, by i oni go przeczytali16. Świadczy to o wspólnym czytaniu
przez gromadzących się nie tylko pism uznawanych za natchnione, ale
także aktualnych słów biskupa.
13Cyt. za: J. Czuj, Apologety Tertuliana dowód z przedawnienia przeciw here-
tykom, „Collectanea theologica” 25 (1954), 229.
14Por. Tertulian, Traité de la prescription contre les hérétiques, ed. P. de
Labrielle, «Sources Chré tiennes, 46», Paris: les Éditions, du Cerf 1957, 131.
15Sancti Cypriani Episcopi Epistularium, ed. G. F. Diercks, «Corpus Christia-
norum. Series Latina III B», Turnholti: Brepols, MCMXCIV, Ep. 38, II.
16Ep. 11, VII.
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Wspomniane już syryjskie Konstytucje Apostolskie z drugiej po-
łowy IV wieku, podają nam najobfitszy katalog ksiąg czytanych w ra-
mach starożytnej liturgii słowa. Interesujące nas świadectwa odnaj-
dujemy w dwóch miejscach: w księdze II, która jest drobiazgowym
opisem mszy katechumenów, czyli przebiegu celebracji tylko do litur-
gii słowa, oraz na końcu dzieła – w księdze VIII, podającej przebieg
tzw. liturgii klementyńskiej17. Pierwszy fragment (II, 57, 5 – 8) wy-
mienia księgi, które lektor ma czytać z podwyższenia. Czytamy więc
o księgach Mojżesza i Jozuego, syna Nuna, Sędziów oraz Królewskich
Kronikach i Dziejach Powrotu – czyli Nehemiasza i Ezdrasza. Po-
nadto wymienione są księgi Hioba, Salomona i „szesnastu Proroków”.
Autor zaznacza, że po każdych dwóch lekcjach ma być odśpiewany
psalm Dawida. Następnie, jako że są to przecież konstytucje apostol-
skie, więc to oni – Apostołowie zalecają czytanie swoich dziejów, oraz
listów Pawła, „naszego współpracownika” – jak dodaje autor dzieła.
Na końcu czytamy o wszystkich czterech wersjach Ewangelii, oczywi-
ście z podkreśleniem apostolskiego autorstwa Mateusza i Jana, a nie
bez uwagi, że Łukasza i Marka są pochodzenia uczniowskiego18. Drugi
fragment Konstytucji (VIII, 5, 11) w skrócie wspomina o lekcjach
z Prawa i Proroków, z „naszych listów (tÀn >Epi�olÀn �mÀn)19,
a także z Dziejów i Ewangelii. Widzimy tu zatem bardzo obfity zbiór,
z którego syryjscy chrześcijanie korzystali podczas swych celebracji.
Obecność zarówno Pięcioksięgu, ksiąg historycznych, mądrościowych,
prorockich, jak i psalmów i całego Nowego Testamentu świadczy o ro-
snącej w ciągu pierwszych wieków w uczniach Chrystusa świadomości
objawienia się Boga w historii Izraela i kontynuacji tego dzieła w Ko-
ściele.

Kto czytał w czasie starożytnych liturgii?

W Nowym Testamencie nie odnajdujemy żadnych śladów wskazania
na kogoś konkretnego, kto w pierwszych wspólnotach chrześcijan od-

17Por. J. Żelazny, Biskup ojcem, 19; M. Metzger, Les deux prières eucharisti-
ques des Constitutions Apostoliques, „Revue des sciences religiueses”, 45 (1971),
52.
18Korzystam z polskiego przekładu Konstytucji w: J. Bilczewski, Eucharystya
z świetle najdawniejszych pomników piśmiennych, ikonograficznych, epigraficz-
nych, Kraków: Spółka Wydawnicza Polska, 1898, 103.
19Les Constitutions Apostoliques. III, Livre VII – VIII, ed. M. Metzger, «So-
urces Chrétiennes, 336», Paris: Les Éditions du Cerf 1987, 151.
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czytywał Słowo Boże podczas liturgii. Jedynie w radach udzielanych
przez Pawła Tymoteuszowi (1 Tm 4,13) możemy znaleźć wskazówkę
mówiącą nie więcej niż to, że czytanie było podtrzymywaniem cha-
ryzmatu w przełożonym wspólnoty – było jego pracą nad sobą. Być
może zatem sam przewodniczący zgromadzenia czytał także w czasie
celebracji.
Takiej hipotezy nie sposób utrzymywać dłużej po dotarciu do tego

cennego źródła, jakim jest dalszy fragment przytaczanej już powyżej
Apologii Justyna Męczennika. Czytamy tam bowiem o lektorze, który
po zakończeniu swej czynności, oddawał niejako głos przełożonemu,
aby ten zachęcał i napominał, czyli głosił homilię20. Do czytania był
zatem przeznaczony ktoś inny od przewodniczącego całego zgroma-
dzenia. W tym rozdzieleniu funkcji można dostrzec swoisty ślad dra-
matu: słowo, które pochodzi od Boga, jest wypowiadane przez inną
osobę niż słowo skierowane do Niego przez zebrany Kościół21. Ter-
min użyty przez Justyna na określenie lektora – å �nagin¸�wn –
nie jest bynajmniej neologizmem stworzonym na oznaczenie jakiejś
nowej funkcji w Kościele. Znaczy on bowiem tyle, co czytający, czy-
telnik. Wprawdzie nie odnajdziemy go w takiej postaci w Nowym
Testamencie, to jednak czasownik, od którego go utworzono (�na-gin¸�w), posłużył natchnionym autorom do opisania czytania przez
Jezusa proroctwa Izajasza w Nazarecie (Łk 4, 16), a także wielokrot-
nie do opisu lektury Pisma przez żydów i lektury listów u adresa-
tów Pawła Apostoła. Nie możemy zatem traktować tego określenia
„lektor” jako posługi wyróżnianej przez specjalne ustanowienie, czy
też jako stopnia święceń w Kościele II wieku. Justyn mówi tu raczej
o mężczyźnie, który czyta wobec zgromadzenia słowo Boże i nie jest
jednocześnie przewodniczącym tego eucharystycznego zebrania.
Ciekawe informacje o zorganizowanym już porządku stopni świę-

ceń w Kościele rzymskim możemy wyczytać z listu św. Korneliusza,
biskupa Miasta w latach 251 – 253. W zachowanym przez historyka
Euzebiusza z Cezarei fragmencie trzeciego listu Korneliusza do bi-
skupa Fabiusza z Antiochii, a dotyczącym schizmy Nowacjana, au-
tor wymienia ilość osób na każdym ze stopni święceń. Interesująca
nas funkcja lektora (å �nagn¸�hs) została przez Korneliusza wy-
20Por. Apologia I, 67, 4 – 5.
21Por. J. A. Jungmann, The Mass of the Roman Rite. Its origins and de-
velopment (Missarum Sollemnia), translated by F. A. Brunner, revised by
Ch. K. Riepe, New York – Boston – Cincinnati – Chicago – San Francisco: Ben-
zinger Brothers, Inc., 1961, 268.
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mieniona wspólnie z egzorcystami i ostiariuszami22, a wszystkich ich
było pięćdziesięciu dwóch23. Na innym miejscu Euzebiusz mówi jesz-
cze o lektorach, gdy opisuje prześladowanie za Dioklecjana. W dru-
gim edykcie, z połowy 303 roku, cesarz nakazał wtrącić do więzienia
„zwierzchników kościelnych” i zakuć ich w kajdany. Historyk opisuje
więzienia nad miarę przepełnione między innymi lektorami, a tym
samym nie spełniające swego przeznaczenia – przetrzymywania zasą-
dzonych zbrodniarzy24.
Wspominaliśmy już powyżej o liście św. Cypriana, w którym bi-

skup Kartaginy opisuje wyświęcenie Aureliusza na lektora. Autor li-
stu, napisanego w roku 250, tłumaczy swoim adresatom powody, dla
których wyświęcił na lektora tego młodego chłopca. Opierając się
dzielnie prześladowcom zasłużył on na wyższe stopnie święceń. Cy-
prian uważa jednak za stosowne, aby rozpoczął od obowiązku lektora
(officio lectionis). Ten głos, który wyznał mężnie wiarę, będzie teraz
rozbrzmiewał przy uroczystym odczytywaniu słów Bożych – oznajmia
z niemałym wyczuciem retorycznym Cyprian. Interesującym szczegó-
łem, o którym wspomina Kartagińczyk, jest modus udzielania świę-
ceń. Mówi bowiem o sobie i swoich – dosłownie – kolegach, czy też
współpracownikach (collegis), że wspólnie udzielili Aureliuszowi świę-
ceń lektoratu. Widać stąd, że posługa lektora była traktowana z dużą
powagą. Świadczy o tym nie tylko obrzęd ustanawiania lektora. Sze-
reg porównań postawy męczeńskiej i obowiązków lektorskich, prezen-
towany przez autora listu, ukazuje nadto, iż celebracja Słowa Bożego
była wyrazem dojrzałej wiary, a co za tym idzie, takiej wiary wyma-
gała od uczestników liturgii.
Konstytucje apostolskie również wymieniają oficjum lektora. Jed-

nak nie czyta on wszystkiego – w szczegółowym zapisie przebiegu
liturgii słowa (II, 57, 5 – 9) są wspomniani także inni celebransi . Do
lektora (znane nam już określenie Euzebiusza – å �nagn¸�hs) należy
odczytanie perykopy ze Starego Testamentu. Śpiewaniem psalmów
Dawida ma się zająć ktoś inny (éteros). Choć autor Konstytucji nie
mówi o tym, to można przypuszczać, że po psalmie znów głos od-
dawano lektorowi (być może drugiemu, bądź starszemu?), który czy-
tał fragmenty Nowego Testamentu. Jeśli do tego momentu Czytelnik

22Ostiariusz czyli odźwierny, czuwał nad bezpieczeństwem świątyni i pilnował,
by na nabożeństwo nie dostawali się poganie, por. B. Filarska, Początki archi-
tektury chrześcijańskiej, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL,
1983, 268.
23Por. HK VI, 43, 11.
24Por. HK, VIII, 6, 9.
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rozpoznał dobrze znane elementy rytu współczesnego, to w dalszym
ciągu nie zostanie już zaskoczony. Odczytanie Ewangelii w liturgii sy-
ryjskiej należało bowiem do diakona bądź prezbitera. Ciekawy prze-
bieg miała wedługKonstytucji homilia. Kapłani pouczali lud po kolei,
jeden po drugim, ale nie wszyscy razem, jak pewnie nie bez powodu
zaznacza autor. Cała taka homilia kończyła się słowem biskupa, przy-
równanego do kapitana okrętu25.

Obok przepisów tyczących się zachowania podczas celebracji, od-
najdujemy w syryjskich Konstytucjach wzmianki na temat statusu
lektora i przeszkód wynikających z tego oficjum. Lektor był włączony
do kleru26 przez święcenia udzielane mu przez biskupa, a nie prezbi-
tera27. Przypomnijmy, że podobnie w północnej Afryce lektora Aure-
liusza wyświęcił Cyprian w towarzystwie innych biskupów. Lektorem,
według Konstytucji apostolskich, mógł zostać mąż jednej żony, a świę-
cenia bezżennego nie przeszkadzały, by w przyszłości mógł on jeszcze
zawrzeć małżeństwo28. Apostołowie, którzy w zamyśle autora z IV w.
są autorami Konstytucji , zabraniali lektorowi chrzcić29. Informacje te
świadczą o poważnym traktowaniu życia i posługi mężczyzn, którzy
byli powołani do czytania Bożego słowa w czasie wspólnej liturgii.
O wadze oficjum lektora świadczy ponadto jeden z kanonów synodu
w Sardyce odbytego w latach 343 – 344. Według jego treści żaden
człowiek bogaty, albo prawnik sądowy, który ubiegałby się o urząd
biskupa, nie powinien być wyniesiony do tej godności, gdyby wcze-
śniej nie pełnił funkcji lektora, diakona i prezbitera. Kanon nazywa
każdy z trzech etapów drogi do episkopatu stopniami – å bajmìs30.
Innym znaczeniem tego greckiego słowa jest „próg”. Przestępowanie
zatem kolejnych progów prowadziło w końcu do pełni kapłaństwa.
Jednak na początku drogi – jak zawsze – stało czytanie i słuchanie
Bożego Słowa.

25Por. J. Żelazny, Biskup ojcem, 186n.
26Por. CA VI, 17, 2.
27Por. CA III, 11, 3.
28Por. CA VI, 17, 2.
29Por. CA III, 11, 1.
30Por. Sardyka (343 – 344), Kanon 10 , tł. S. Kalinkowski , [w:] Synody i Ko-
lekcje Praw , I, Dokumenty synodów od 50 do 381 roku, układ i opracowanie
A. Baron – H. Pietras, « Źródła Myśli Teologicznej, 37», Kraków: Wydawnictwo
WAM, 2006, 152*.
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Liturgia słowa pierwszych chrześcijan

Skąd sprawowano starożytną liturgię słowa?

Trudno pisać o wyposażeniu świątyń wczesnochrześcijańskich, zwłasz-
cza o elementach, którymi posługiwano się w liturgii słowa, bez uprzed-
niej wzmianki o synagodze. Jak pisze L. Bouyer, Kościół, a także jego
świątynie, nie został stworzony ex nihilo31 . Liturgia synagogalna,
skoncentrowana wokół Pisma, była wzorem, na podstawie którego
chrześcijanie celebrowali wspólne czytanie słowa Bożego32. Ucznio-
wie Chrystusa przejęli z liturgii żydowskiej nie tylko „materię” –
czyli Stary Testament, ale także i zewnętrzną formę czytania Pisma
Świętego na wspólnym zgromadzeniu. Do tej formy zaliczymy między
innymi miejsce wykonywania czytań. W synagodze modlitwy i czy-
tanie Tory i Proroków odbywały się publicznie. Ten, kto modlił się
i czytał święte słowa, musiał być zatem dobrze słyszany i widziany
przez wszystkich33. Aby osiągnąć ten cel, lektor stawał na podwyższe-
niu umieszczonym centralnie, do którego przymocowany był pulpit.
W czasach helleńskich zaczęto nazywać tę część wyposażenia syna-
gogi mianem bema34. Warto zauważyć, że greckie słowo – tä b¨ma,
występuje w Nowym Testamencie na oznaczenie trybunału, zarówno
ludzkiego, jak na przykład w procesie Jezusa przed Piłatem, ale także
Bożego, przed którym wszyscy kiedyś staniemy35.
Zanim jednak odnajdziemy bemę w świątyniach chrześcijańskich

zwróćmy uwagę na skromne, trzeba przyznać, świadectwo, jakie na
temat miejsca czytania pozostawił nam w jednym ze swoich listów
Cyprian z Kartaginy. Jest to kolejne pismo, w którym biskup infor-
muje o wyświęceniu kogoś na lektora. Tym razem wybrańcem jest
Celeryn, który podobnie jak znany nam już Aureliusz, zasłużył na
swą godność przez mężne znoszenie prześladowań. Cyprian tak pyta
adresatów listu:

Czyż tego męża, najukochańsi bracia, który do nas przybył, obda-
rzony tak wielką łaską Pana, zaszczycony cudownym świadectwem

31Por. L. Bouyer, Architecture et liturgie, traduit de l‘américain par G. Lecourt,
Paris: Les éditions du Cerf, 1967, 15.
32Na temat dyskusji wokół tezy o pochodzeniu kształtu chrześcijańskiej litur-
gii słowa od liturgii synagogalnej zob. M. Kunzler, Liturgia Kościoła, tł. i opr.
L. Balter, Poznań: Pallottinum, 1999, 335n.
33Widzimy te elementy w opisie wizyty Jezusa w synagodze w Nazarecie
(Łk 4, 16 –20).
34Por. L. Bouyer, Architecture et liturgie, 21.
35Por. Mt 27, 19; J 19, 13; Rz 14, 10; 2 Kor 5, 10.
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swego prześladowcy, nie należało umieścić przy pulpicie, to jest
mównicy kościelnej, aby stojąc na podwyższonym miejscu, w blasku
swej chwały, na oczach całego ludu odczytywał przykazania i ewan-
gelię Pana, której trzyma się odważnie i wiernie? (38, 4)36.

Celeryn był Rzymianinem, czego pośrednio dowiadujemy się z in-
nego listu (Ep. 27), dlatego Cyprian pisze o nim jako o przybyszu.
Przyjęty do posługi lektora mógł on wstępować na pulpit, by stąd od-
czytywać Słowo Boże. Łacińskie określenie – pulpitum – użyte przez
biskupa Kartaginy, oznacza po prostu drewniane podium. Dodajmy,
że w liście dotyczącym lektora Aureliusza znajdujemy informację,
że odczytuje on Boże słowo z pulpitu37. W liście o Celerynie Cy-
prian precyzuje, że pulpit jest kościelną mównicą (tribunal ecclesiae).
W końcu dodaje jeszcze, że stoi on w miejscu podwyższonym (loci al-
terioris), skąd lektor jest widziany przez cały lud. Informacja o „try-
bunale” jakim był pulpit używany w czasie liturgii słowa, być może
wskazuje na inne jeszcze czynności, do których wykorzystywano ten
przedmiot. Możemy to sobie wyobrazić w ten sposób, że w przy-
stosowywanych do celebracji liturgicznych pomieszczeniach (były to
jeszcze czasy Kościoła prześladowanego), dbano o zbudowanie drew-
nianego podestu, z którego lektorzy czytali słowo, a celebransi głosili
homilie.
W epoce konstantyńskiej, gdy nic już nie stało na przeszkodzie, by

dla licznej wspólnoty wybudować świątynię, zobaczymy, że czytanie
Słowa Bożego również uzyska nową i większą przestrzeń. W całym ob-
szarze liturgii syryjskiej archeologia poświadcza istnienie bemy, jako
miejsca dla duchowieństwa i dla czytania Pisma. Była to drewniana,
bądź murowana ława w kształcie absydy usytuowana na środku świą-
tyni. Siedzący w jej szczycie przewodniczący zgromadzenia był zwró-
cony twarzą ku wschodowi. Po jego prawej stronie, więc w południowo–
wschodnim narożniku bemy, znajdował się pulpit. Pod nim w pro-
stokątnej, bądź półkolistej niszy przechowywano księgi. Trudno dziś
ustalić, w którą stronę zwrócony był lektor. Jeśli ku wschodowi, wów-
czas czytałby tylko do mężczyzn, którzy w świątyniach syryjskich
zajmowali miejsca między bemą a apsydą. Kobiety bowiem zajmo-
wały tylko zachodnią część budynku38. Być może najrozsądniejszym

36Św. Cyprian, Listy, tł. W. Szołdrski, wstęp M. Michalski, opr. E. Stanula,
«Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, 1», Warszawa: Akademia Teologii Katolic-
kiej, 1969, 115.
37Ep. 38, II.
38Por. B. Filarska, Początki architektury chrześcijańskiej, 191.
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rozwiązaniem było zwrócenie się w kierunku północnym. Bouyer pre-
cyzuje, że w bemie były zamontowane dwa pulpity. Południowy, na
którym lektor stojąc zwracał się ku północy, służył do odczytywania
Ewangelii. Natomiast wszystkie pozostałe teksty czytano z pulpitu
północnego39. W Konstytucjach Apostolskich czytamy jedynie o tym,
że lektor stawał na środku, w miejscu podwyższonym (tä Íyhlìn)40.
Możemy stąd wnioskować że pulpit w bemie był podwyższony, w tym
samym celu, co w poprzednich przypadkach: dla lepszego przekazu
nienagłośnionego sztucznie głosu.

Kilka słów podsumowania

Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę Czytelnika na dwa nurty,
w których rozwijał się kształt liturgii słowa chrześcijan pierwszych
czterech wieków. Zdanie z Konstytucji Apostolskich otwierające ni-
niejszy szkic, przytacza inny tekst – starotestamentalne przykazanie:
słuchaj! Chrześcijanie pozostali wierni temu poleceniu i w oparciu
o nie rozwijali swój szacunek dla świętego tekstu. Jako pierwszy nurt
moglibyśmy zatem wskazać kontynuację praktyk Starego Testamentu.
Widzieliśmy to wyraźnie w przypadku synagogalnej bemy, która nieco
zmodyfikowana przyjęła się w świątyniach chrześcijańskich.
Drugi nurt, jest bardziej, powiedzielibyśmy, wewnętrzny. Prowa-

dził on do coraz głębszego rozumienia roli Objawienia i konieczności
jego głoszenia wpierw we wspólnocie – w czasie liturgii – ale także
w życiu codziennym.
Ewangelia owocuje i rośnie od dnia, w którym żeście usłyszeli i po-

znali łaskę Boga w jej prawdzie (Kol 1, 6). Możemy jedynie dopowie-
dzieć, że sposób czytania, jego miejsce i pozycja tego, który czytał
we wspólnocie, również „owocowały i rosły”, umożliwiając uczniom
Chrystusa coraz głębsze poznanie Jego samego i Jego Dobrej Nowiny
o zbawieniu.

Wojciech Dudzik OP — ur. 1981 r., mgr teol. PAT,
mieszka w Krakowie.

39Por. L. Bouyer, Architecture et liturgie, 35.
40CA II, 57, 2.
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By zrozumieć
Wstęp do egzegezy
św. Hieronima

Jeżeli korzysta ktoś z daru

języków, to niech mówią kolejno

dwaj, najwyżej trzej, a jeden

niech tłumaczy!

1 Kor 14,27

D
ość spojrzeć na zbiór pism Ojców Kościoła Migne’a, i po-
święcone Hieronimowi ze Strydonu tomy (od XXII do XXX),
by zdać sobie sprawę tak z jego pisarskiej płodności, jak i zna-

czenia dla Kościoła, skoro aż tyle się do naszych czasów zachowało.
Mistrz łaciny, żyjący w szczytowym i burzliwym dla starożytnej teo-
logii okresie, erudyta przemieszczający się między stolicami impe-
rium, pustelnik – biblista par exellence, dla którego Pismo święte
i jego język było ascezą, namiętnością, wreszcie drogą do świętości.
Pełen temperamentu i twardo stąpający po ziemi, czasem skłonny
do pochopnych ocen, czasem wahający się nad jednym przymiotni-
kiem. Przez jego pisma, także komentarze biblijne, z wyjątkową siłą
przemawia osobowość autora. Artykuł niniejszy za cel stawia sobie
zachęcenie do spotkania z jego pasją.

Gigant na gigancie

Bernard z Chartres mówił o sobie, że stoi na ramionach olbrzyma. Po-
dobnie Hieronim. Właściwie we wszystkich jego komentarzach można
znaleźć nawiązania do Orygenesa zmarłego w 254 r., jakieś osiemdzie-
siąt lat przed jego narodzeniem. Nie był to jednak jedyny nauczyciel.
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Pozwólmy samemu mistrzowi opowiedzieć o swoich początkach:

Gdy byłem młodzieńcem, opanował mnie godny podziwu zapał do
nauki; uczyłem się sam, a nie według czyichkolwiek pomysłów. Czę-
sto słuchałem w Antiochii Apolinarego z Laodycei i miałem dla
niego uznanie, ale chociaż mnie kształcił w Piśmie świętym, ni-
gdy nie przyjąłem od niego dogmatu przewyższającego rozum. Już
głowa okryła się siwizną i przystało mi raczej być nauczycielem
niż uczniem, udałem się jednak do Aleksandrii, gdzie słuchałem
Didyma. Za wiele rzeczy składam mu dzięki. Czego nie umiałem,
tego nauczyłem się; tego zaś, co umiałem, nie straciłem wskutek
jego wykładów. Ludzie myśleli, że już skończyłem naukę. Przyby-
łem do Jerozolimy i Betlejem; z jakimże trudem, za jaką cenę zy-
skałem w Bar–Anina nocnego nauczyciela! Bał się bowiem żydów
i przychodził do mnie jak drugi Nikodem. O tych wszystkich często
wspominam w moich pracach1.

Źródłami, z których czerpał, były więc Antiochia, Aleksandria,
Palestyna i ich szkoły.

Antiocheńczycy

Pierwszym kompetentnym nauczycielem Pisma świętego dla ponad
czterdziestoletniego Euzebiusza Hieronima, był Apolinary z Laody-
cei. Poznał przyszłego herezjarchę w czasie swojego drugiego pobytu
w Antiochii (377–379), po tym, jak niechętni obcym syryjscy mnisi
obrzydzili mu pobyt na pustyni Chalcis, gdzie podjął pierwszą próbę
życia anachoretycznego. Szkoła antiocheńska przeżywała wtedy sam
początek swego rozkwitu. Komentarze Apolinarego nie zachowały się
wystarczająco, by móc ocenić pewnie jego wpływ na przyszłego dok-
tora Kościoła. Choć uczeń czasem krytykuje swego nauczyciela, jed-
nak stosunkowo często się doń odwołuje. Dodajmy tu, że Apolinary
znał hebrajski i w opinii sobie współczesnych był wielkim erudytą.
Dzieła Teodora z Heraklei i Euzebiusza z Emezy, również należących
do tego kręgu, Hieronim znał na tyle, że opisał je w De Viris illustri-
bus, w kilka lat po opuszczeniu Antiochii (378 r.)2. Choć zdaje się,
że nigdy nie został entuzjastą tej szkoły, zawdzięcza jej dążenie do
zakotwiczenia egzegezy w sensie dosłownym.

1List 84, 3, PL 22, 745, w: św. Hieronim, Listy, II, tł. J. Czuj, Warszawa:
Instytut Wydawniczy PAX, 1953, 242–243.
2A. Penna, Principi e caratteri dell’esegesi di Girolamo, Roma: Pontificio

Istituto Biblico, 1950, 10–11.
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Aleksandria

Domyślać się można, że z mistrzem Aleksandrii, Orygenesem, spo-
tkać się musiał wcześnie, a już na pewno pracując nad tłumaczeniem
wyboru jego homilii, po kilkuletnim pobycie na Wschodzie, kiedy
jego znajomość greki siłą rzeczy była doskonała. Z powodu braku
pieniędzy na sekretarzy zdołał przetłumaczyć ledwie część z tego, co
planował. Jak niektórzy uważają, przekład Hieronimowy jest bardziej
czytelny i zrozumiały niż greckie oryginały, choć daleki od dosłowno-
ści – a może właśnie dzięki temu. Po publikacji tych pism został roz-
poznany przez szeroką publiczność jako doskonały tłumacz. Jak było
to niemalże zawsze, Hieronim podjął się tej pracy za namową przyja-
ciela – w tym wypadku Vincentiusa, który powołując się na autorytet
Didyma Ślepego, uznawał Aleksandryjczyka za „drugiego po Aposto-
łach”. Zaważyć też musiał pewnie szacunek, jakim darzył Orygenesa
Grzegorz z Nazjanzu, który był w tym czasie (380–382) opiekunem
i nauczycielem Hieronima w Konstantynopolu. Dzielił z nim literacki
talent, zamiłowanie do życia ascetycznego, ale także słabe zdrowie
i temperament sprawiający czasem kłopoty. Dzięki niemu też poznał
osobistości przewijające się przez wschodnią stolicę w czasie synodu
w 381 roku, np. Grzegorza z Nyssy3. Sam Grzegorz z Nazjanzu w swo-
jej egzegezie prezentował stanowisko pośrednie między Antiocheńczy-
kami a szkołą aleksandryjską, podobne do Hieronimowego.
Pierwsze samodzielne komentarze do Pisma Świętego, znowu po-

wstają z powodu prośby przyjaciół (Pauli i Eustochium). Hieronim
mierząc siły na zamiary, zaczął od najkrótszego dzieła Nowego Te-
stamentu, Listu do Filemona, i ośmielony dobrym przyjęciem zaraz
podjął się komentarza listów do Galatów, Efezjan i Tytusa. Póki co
idzie w nich za swoim przewodnikiem, Orygenesem, niemalże nie-
wolniczo, może nawet bezkrytycznie, podając te same wyjaśnienia,
łącznie z tymi, które później jednoznacznie zostaną uznane za hete-
rodoksyjne4. Już we wstępie komentarza do Listu do Galatów, jednym

3Por. J. N. D. Kelly, Hieronim. Życie, pisma, spory, tłum. R. Wiśniewski,
«Biografie Sławnych Ludzi», Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2003,
85–87.
4Jak bliski był Orygenes Hieronimowi niech świadczy to, że do dziś nie daje się

do końca jednoznacznie stwierdzić, które spośród homilii do psalmów należą do
kogo. Interwencje Hieronima jako tłumacza były tak duże, że wypada właściwie
mówić o współautorstwie. Zob. A. Bandura, Wstęp, w: Orygenes – Hieronim,
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ze swych najwcześniejszych komentarzy biblijnych, informuje czytel-
nika, że korzystał z wykładu Didyma Ślepego, ale również Apoli-
narego z Laodycei. W tym samym roku w Rzymie (384) tłumaczy
homilie Orygenesa do Pieśni nad Pieśniami5.
W 385 roku spędził prawdopodobnie miesiąc u Didyma Ślepego,

którego wielokrotnie wychwalał w swoich pismach, a jeszcze częściej
do niego nawiązywał lub też wprost cytował. Wypada zaznaczyć, że
również sam Didym zwracał więcej uwagi na sens dosłowny niż jego
mistrz Orygenes. Hieronima można już w tym momencie postrzegać
jako należącego do kolejnego pokolenia torującego pewną via media
w egzegezie.

Mater linguarum

Nie sposób po greckich mistrzach nie wspomnieć o zmaganiach Hiero-
nima z hebrajszczyzną. W liście 125 wspomina, że nauka tego języka
miała być najpierw ascetyczną praktyką – miała dopomóc w opano-
waniu myśli. Czy myśli opanował, wprost o tym nie wspomina, tak
czy inaczej studium stało się dla niego źródłem wielu zmagań, a nawet
upokorzeń, o czym też Hieronim wielokroć pisze. Pierwszym nauczy-
cielem hebrajskiego był mnich z pustyni Chalcis, żydowski konwer-
tyta, w czasie jego pierwszego pobytu na pustyni (przez dwa lata, ok.
376–380).

Gdy byłem młodzieńcem i głucha samotność otaczała mnie zewsząd,
nie mogłem znieść napaści grzechu i żaru zmysłów; i chociaż łama-
łem je częstymi postami, to jednak umysł płonął w myślach. Chcąc
go poskromić zwróciłem się z prośbą o naukę do pewnego brata,
który był Żydem z pochodzenia; po odbytych studiach, dzięki któ-
rym poznałem bystrość Kwintyliana, bujną wymowę Cycerona, po-
wagę Frontona i łagodność Pliniusza, zacząłem się uczyć alfabetu,
zastanawiać się nad słowami syczącymi i przydechowymi. Ileż w to
włożyłem pracy, ile podjąłem trudów, ile razy zwątpiłem, ile razy
ustawałem i z gorącego pragnienia, żeby się nauczyć, znów zaczyna-
łem, co wycierpiałem, świadkiem jest moje sumienie i ci, którzy żyli

Homilie do Psalmów, «Źródła Myśli Teologicznej, 32», Kraków: Wydawnictwo
WAM, 2004, VI–IX.
5W kilkanaście lat później, (398–399) przetłumaczy O Zasadach, ale bynaj-

mniej nie z entuzjazmu dla Orygenesa, lecz po to, by wykazać jego błędy. Por.
A. Penna, Principi e caratteri , 14.
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razem ze mną. I dzięki czynię Panu, że z gorzkiego nasienia nauki
zbieram słodkie owoce6.

Jego wyznanie, zgodne pewnie z doświadczeniem wszystkich uczą-
cych się semickich języków, powinno dodać otuchy mozolącym się nad
nimi. Jeszcze jakieś sześć lat późnej, pisząc Komentarz do Tytusa
(384 r.) nadmienia, że Żydzi śmiali się z jego dziwacznego akcentu
i wadliwej wymowy syczących i gardłowych głosek. Prawdopodobnie
do końca życia uczył się hebrajskiego od żydowskich nauczycieli.

Erudycja synagogi

Hieronim w poszukiwaniu źródeł poszedł nawet dalej niż po prostu
poznanie języka hebrajskiego. Jak to wykazuje w swojej pracy m.in.
J. Braverman, wykorzystywał nauczanie żydowskich rabinów, dla-
tego niektórzy uważają nawet, że jego komentarze mogą być jedno-
cześnie źródłem dla poznania tradycji rabinicznych7. W cytowanym
wyżej liście 84. Hieronim wymienia wśród swoich nauczycieli, obok
tak wielkich postaci jak Apolinary i Didym, imię nauczyciela Bar–
anina. Miał on nawet dla swego chrześcijańskiego ucznia potajemnie
wynieść z synagogi zwoje. Ponieważ Hieronim miał dostęp do tekstu
Pisma, można założyć, że i tu chodziło o jakieś komentarze, bądź
targumy.
Już w 389 roku, kiedy przygotowywał jeszcze rewizję tłumaczenia

Vetus Latina (z LXX, a nie z tekstu hebrajskiego), pisał: „Pozyskałem
byłego nauczyciela Prawa z Tyberiady, który był u Żydów w wielkim
poważaniu, i przejrzałem z nim wszystko, jak mówią, od czubka głowy
do paznokcia u nogi”8. Dość często pojawiają się u Hieronima odwoła-
nia do autorytetu, anonimowych najczęściej Hebrajczyków, do tego
stopnia, że kiedy jego tłumaczenie odchodzi znacznie od starszych
wersji, zwłaszcza jeśli dotyczy to biblijnej flory i fauny, można zało-
żyć z dużym prawdopodobieństwem, że podąża za współczesną mu

6List 125, 12, PL 22, 1079, w: św. Hieronim, Listy , III, tł. J. Czuj, Warszawa:
Instytut Wydawniczy PAX, 1954, 262–263.
7Por. J. Braverman, Jerome’s Commentary On Daniel: A Study of Compara-

tive Jewish and Christian Interpretation of the Hebrew Bible, Washington: The
Catholic Biblical Association of America, 1978, 3–14.
8„De Tiberiade legis quondam, qui apud Hebraeos admirationi habebatur,

assumpsi: et contupi cum eo a vertice, ut aiunt, usque ad extremum unguem”
(Praefatio in Paralipomenom juxta LXX interpretes, PL 29, 423).
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interpretacją rabinów. Wykazano sporo, często zaskakujących, podo-
bieństw między jego Wulgatą a targumami9

Zaskakujące, jak Hieronim odważnie sięga do tradycji uznawanej
przez jemu współczesnych za niższą, odrzuconą i taką, która już nic
do powiedzenia o Piśmie nie ma. Hieronim chciał przedstawić łaciń-
skiemu czytelnikowi „sekrety hebrajskiej erudycji i ukryte nauczanie
nauczycieli synagogi, w takim stopniu, w jakim jest ono zgodne z Pi-
smem świętym”10. W komentarzu do Eklezjastesa wprost powołuje
się na „Barakibę” – słynnego Rabbiego Akibę Ben Josef z drugiego
wieku. Nie tylko przysłuchiwał się żydowskim tannim11, ale i ich
cytował. Niektórzy nawet doszukują się w jego komentarzach tech-
nicznych zwrotów mających swe bezpośrednie odpowiedniki w języku
Miszny.

Oczywiście myliłby się ktoś, kto z powyższego wysnułby wnio-
sek, że Hieronim był filosemitą. Bynajmniej, o ile nie waha się wspo-
mnieć o jakiejś tradycji, która wydaje mu się cenna, o tyle w słowach
nie przebiera, kiedy uznaje jakieś żydowskie tradycje za bezwarto-
ściowe: „babskie bajdy, tak niewłaściwe, że wstyd by mi było je przy-
taczać”12. Dodać jednak trzeba, że jego znajomość żydowskich trady-
cji była wyrywkowa i obarczona uprzedzeniami wspólnymi wszystkim
chyba ówczesnym chrześcijanom. Hieronim nie znał ani też nie stoso-
wał hermeneutycznych reguł Hillela, podobnie w swoich etymologiach
nie szedł za żydowskimi. Wpływ rabiniczny przejawił się zasadniczo
zainteresowaniem sensem dosłownym pisma: Hebrajczycy dostarczyli
mu koniecznych wiadomości leksykograficznych i historycznych.

9J. Braverman, Jerome’s Commentary, 6, przyp. 28..
10Comm. ad Zach. cap. II, 6, 9 (PL 25, 1455): „Semel proposui arcana erudi-
tionis Hebraicae, et magistrorum synagogae reconditam disciplinam, eam dumta-
xat, quae Scripturis sanctis convenit, latinis auribus prodere. Quamobrem necesse
mihi in locis obscurissimis historiae lineas ducere, et sic quae ab ecclesiasticis viris
accepi, proferre in medium, lectoris arbitrio quid magis sequi debeat, relinquens”.
11Z aramejskiego powtarzać; ci którzy w zgromadzeniu recytowali z pamięci
nauczanie starszych, tradycję ustną.
12„Nie mogę rozwodzić się nad tym, ile jest ustaw faryzeiskich, które dziś nazy-
wają się deuter¸�is, i jakie są baśnie niewieście. Nie pozwala mi na to objętość
książki, zresztą wiele rzeczy jest takich, że wstydzę się o nich mówić. Powiem tylko
jedno: na czele synagog stoją mądrzy mężowie, którzy mają zadanie badania krwi.
Dochodzą oni wzrokiem lub smakiem, czy krew jest czysta, czy nieczysta i jakie
jest jej pochodzenie” (List 121, 10, PL 22, 1033, w: św. Hieronim, Listy , t. III,
195).
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Fundament i dach

Sens literalny dosłowny

Schemat łączący aleksandryjskią i antiocheńską egzegezę, począwszy
od pierwszych prac, został zachowany właściwie do końca. Jedynie
komentarz do Księgi Daniela jest inny, bardzo mało w nim alegorii,
ale właściwie jest on bardzej zbiorem i wyjaśnieniem trudności, niż
pełnym komentarzem w pojęciu Hieronima. Zaczynał zwykle od wy-
łożenia sensu dosłownego (secundum historiam, historiae veritas, hi-
storia, secundum litteram, carnaliter), po czym przechodził do sensu
duchowego. Hieronim, choć często zaczynał wprost od alegorycznej
analizy, do litery zawsze powracał. Odżegnywał się od fantastycznych
wyjaśnień bez zakorzenienia w sensie dosłownym, chociaż przyznać
trzeba, że sam nie był konsekwentny. Bywa na przykład, że podaje ja-
kąś alegoryczną interpretację, potem zaś zaznacza, że nie od pochodzi
od niego i przechodzi do veritas historiae.
Obydwie chrześcijańskie szkoły egzegezy zgadzały się w swym po-

dejściu do większości tekstów Starego Testamentu – można widzieć
w nich więcej niż jeden sens. Różnice polegały na uznaniu bądź nie
wagi sensu historycznego, a więc realności opisanych sytuacji. Hiero-
nim na przykład rozważa, czy małżeństwo proroka Ozeasza z nierząd-
nicą faktycznie mogło mieć miejsce – jeśli nie, tekst miałby jedynie
sens alegoryczny13. Jednocześnie miał takie wymagania co do dokład-
ności sensu historii, że wolał na przykład stwierdzić niekompletność
relacji Ewangelistów, niż to, że nie wszystkie detale z opisu Dnia Pań-
skiego u Joela miały miejsce w godzinie śmierci Jezusa14. Podobnie
nie uznawał za mające historyczny sens, a więc realne, wymógu i prze-
strzegania szabatu. Uważał, że żydzi popełniają błąd w interpretacji,
bowiem nie można przyjmować dosłownie przykazania szabatu, któ-
rego nie da się wypełnić dosłownie (quod juxta litteram impossibile
est15).
Jednakże brak egzegezy historycznej jest wyjątkiem; zwykle do-

szukiwał się dwóch poziomów sensu albo po prostu pozostawał wła-

13„Ponieważ wiemy, że Bóg nie chce niczego, jedynie tego, co jest uczciwe, więc
przykazał to, co uczciwe” (In Oseam, Prologus, (PL 26, 816–818)). Do tej pory
zresztą egzegeci pozostają tu na odmiennych stanowiskach.
14In Joelem, 2, 31 (PL 25, 977): „co wierzymy, że stało się według sensu do-
słownego (juxta historiam) i pominięte zostało milczeniem przez ewangelistów”.
15In Isaiam 58, 13 (PL 24, 595); także List 52,10.
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śnie na tym dosłownym. Pewnym wkładem Hieronima, choć jak zwy-
kle i tu nie był konsekwentny, jest uznanie metafory za należącą jesz-
cze do poziomu egzegezy dosłownej, ponieważ należy do formy, w jaką
treść jest przybrana16. Można przypuszczać, że Hieronim wstydził się
pierwszego komentarza biblijnego do Księgi Abdiasza (374?) nie z po-
wodu nadmiernej alegorii, lecz z powodu braku przygotowania filolo-
gicznego, przez co brak tam było przedstawienia sensu dosłownego.

Sens duchowy17

Chrześcijański komentarz Starego Testamentu musiał, i takie było
również przekonanie szkoły antiocheńskiej, być czymś więcej niż ob-
jaśnieniem danych historycznych18. Podejście to obecne jest już w sa-
mym Piśmie świętym, najwyraźniej u św. Pawła, który pisał, że litera
zabija, Duch zaś ożywia (tä g�r gr�mma �poktènnei, tä dà pneÜmazúopoieØ 2 Kor 3,6). Hieronim cenił sens dosłowny, ponieważ był on
konieczny do przejścia ku teologii właściwej, za jaką była uważana
interpretacja alegoryczna. Ponieważ Żydzi nie dostrzegali w Starym
Testamencie Chrystusa i sensu dostępnego alegorii, pisał:

Wy macie Pisma, a my zrozumienie Pism; wy czytacie księgi, a my
wierzymy w Tego, który jest w księgach; wy zachowujecie strony,
my znaczenie stronic; wy składacie pergaminy martwych stworzeń,
my posiadamy Ducha Ożywiciela19.

Egzegeza chrześcijańska Starego Testamentu oznacza dla Hiero-
nima egzegezę alegoryczną, która pozwala wznieść się ku Chrystu-
sowi, według tego zresztą, co sam o sobie Jezus mówił – I zaczynając
od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszyst-
kich Pismach odnosiło się do Niego (Łk 24, 27). Kto pozostaje tylko
na poziomie sensu dosłownego, zbiera liście zamiast owoców i ogląda
ściany, zamiast podziwiać architekturę.
Doktor Kościoła powszechnego pisał swoje komentarze zachęcony

przez konkretnych ludzi albo też wprost na ich zlecenie i dla nich.
16Dlatego sens dosłowny prawidłowo np. tłumaczy metaforę klęsk Egiptu spo-
wodowanych przez najazd Babilończyków. Zob. In Ezechielem 32 (PL 25, 305–
306)
17Należałoby zaznaczyć, że Hieronim uznawał istnienie również trzeciego sensu
typologicznego; tym niemniej, ponieważ sam termin jest u niego bardzo wielo-
znaczny, a jednocześnie w czasach współczesnych nie odróżnia się go od „sensu
duchowego”, nie został tu wyróżniony.
18Por. A. Penna, Principi e caratteri , 59–61: prìqeiros ênnoia, kat� prw̃tonlìgon, aÒnigma – takimi określeniami sensu dosłownego najprawdopodobniej po-
sługiwał się sam Teodor z Mopsuestii.
19In die dominica Paschae. Cyt. za A. Penna, Principi e caratteri , 9.
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Proporcje historii i alegorii różnią się też w zależności od adresatów.
Wpływowa i przebogata Marcella miała praktyczny rzymski rozsą-
dek, który domagał się większego oparcia na sensie dosłownym. Do
tego stopnia, że jak sam Hieronim pisał, ten, który nauczał, czuł
się raczej jak wobec sędziego, niż jak wobec uczennicy. Podobnie
w komentarzu do dziesięciu wizji Izajasza dla biskupa Amabiliusa był
ograniczony jego wymaganiami. Do tego stopnia czuł potrzebę dopeł-
nienia tego komentarza przez interpretację alegoryczną, że dodał póź-
niej osobno dwie księgi. Inaczej pobożne dusze kapłanów, a zwłaszcza
poświęconych Bogu kobiet – Pauli i Eustochium, które były otwarte
na budujące alegorie. Postępował zgodnie z założeniem, że o ile sens
dosłowny jest fundamentem, o tyle alegoria jest dachem dającym du-
szy schronienie20.
W każdym komentarzu w jasny sposób widać, że egzegezy ale-

gorycznej jest objętościowo więcej. Różnice pomiędzy komentarzami
wynikają raczej z natury danej księgi niż z odejścia od alegorii. Ewen-
tualna ewolucja pism Hieronima w stronę docenienia sensu literal-
nego jest trudna do utrzymania. Orygenes został odrzucony przez
niego jako teolog, ale nie jako egzegeta, a jego wpływ do końca jest
widoczny. Nawiązania do szkoły aleksandryjskiej i antiocheńskiej ist-
niały równolegle. Jeśli ich wnioski były czasem sprzeczne, Hieronim
podawał je oba, składając na czytelnika ciężar ewentualnego wyboru.
Można nawet mówić o pewnej mozaice, w którą układa się jego twór-
czość, z której nie da się wysnuć pewnych wniosków na temat stałych
teologicznych tendencji ich autora.

Metoda

Co dość uderzające w pracy mistrza z Betlejem, to tempo jego pracy.
Jak musieli się przy tym napocić sekretarze, którym dyktował, niech
świadczy fakt, że wszystkie komentarze do Listów św. Pawła powstały
w jakieś pięć miesięcy, ok. 384 roku. Czy to przez rodzaj kurtuazji, czy

20Por. A. Penna, Esegesi, 30–31, 34. W liście do Eustochium opiewającym
cnoty jej zmarłej matki, Pauli, m.in. podziwia jej gorliwość w nauce hebrajskiego,
która pozwoliła jej śpiewać psalmy w tym języku. Wszystko jednak ostatecznie
służy dobru duszy: „Pismo umiała na pamięć, a kochając historię świętą, którą
nazywała podwaliną prawdy, doszukiwała się w słowach Pisma raczej duchowego
ich sensu i nim karmiła swą duszę”. (List 108, 27, PL 22, 902, w: św. Hieronim,
Listy , II, 448).
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też chęć usprawiedliwiania niedoskonałości dzieła, autor we wstępie
Komentarza Listu do Galatów pisze, że dyktował w pośpiechu cokol-
wiek przyszło na usta (quodcumque in buccam venerit). Komentarz
do Efezjan powstał w tempie tysiąca wierszy dziennie, a Komentarz
do Mateusza w dwa tygodnie. Słynne jest tridui opus – tłumaczenie
Przysłów, Eklesiastesa i Pieśni nad pieśniami – trzy księgi poetyckie
w trzy dni (sic!).
O ile można wziąć pewną poprawkę na retorykę Hieronima skłonną

do hiperboli, ślady pośpiechu da się zauważyć. Jak mógł dokonać
tego bez współczesnych nam narzędzi: słowników, konkordancji, ka-
ten, teorii gramatycznych (bo na pierwsze podręczniki gramatyki he-
brajskiej trzeba byłoby czekać jeszcze dobrych kilkaset lat)? Tłuma-
czyć to można jedynie przepastną pamięcią, w której umieścił już
wcześniej wielokrotnie przemyślane teksty, ich trudności, tłumacze-
nie i różnorakie interpretacje, z którymi musiał się spotkać. Dzieła
właściwie już istniały, czas ich pisania polegałby więc przede wszyst-
kim na dyktowaniu tego, co istniało już w umyśle.
Pośpiech i zdumiewająca pamięć wyjaśniają poniekąd wielką liczbę

zapożyczeń, żeby nie powiedzieć anachronicznie: plagiatów. Euze-
biusz z Cezarei, Orygenes, Didym Ślepy są niemalże cytowani bez
podania źródła21. Czasem tylko we wstępie robi generalną uwagę za-
znaczając, kto go w pracy zainspirował. Zestawia różne opinie, czasem
bez przedstawienia swojego zdania, często zaś pozostawiając czytelni-
kowi uznanie, która byłaby słuszniejsza. W Komentarzu do Ozeasza
po wyliczeniu swych poprzedników: Apolinarego, Orygenesa, Euze-
biusza z Cezarei i Didyma pisze:

To mówię, abyś wiedział, jakich miałem poprzedników na polu [ba-
dań] tego proroka. Nie we wszystkim jednak za nimi szedłem, że
wprost i bez pychy (jak ktoś z moich przyjaciół zawsze podszeptuje)
wyznam to twojej roztropności, aby być raczej sędzią ich [czyli po-
przedników] dzieła niż tłumaczem, i powiedzieć, co mi się wydaje
w szczególności, i co od hebrajskich nauczycieli tu czy tam przeją-
łem22.

Tłumaczyć, ale co?

Dość wyraźnie jesteśmy w stanie prześledzić budzący się w Hiero-
nimie zmysł krytyczny poszukujący możliwie pierwotnego brzmienia
21Por. A. Penna, Principi e caratteri , 18–29.
22Praefatio in Osee, PL 25, 820.
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tekstu. Opatrzność właściwie sama mu ten problem poddała dzięki
propozycji, jaką otrzymał w czasie swojego drugiego dłuższego po-
bytu w Rzymie od 382 do 385 roku. Znajomość języków i sytuacji
Kościoła na Wschodzie sprawiła, że stał się bardzo pomocny w czasie
rzymskiego synodu przeciw apolinarystom. Papież Damazy uczynił
z niego niemalże swego sekretarza. Z tego czasu pochodzi też nasz ob-
raz Hieronima jako kardynała pracującego w gabinecie wypełnionym
księgami, co o tyle jest prawdą, że woził ze sobą stale powiększającą
się bibliotekę. Damazy, sam z niejakim zacięciem literackim, poprosił
go o rewizję tłumaczenia psałterza, który zawierał wiele oczywistych
odchyleń od wersji greckiej. W tamtym czasie wystarczyło mu, że
posługiwał się wersją tekstu posiadającą „apostolską aprobatę” i nie
rozstrzygał, które z greckich tłumaczeń hebrajskich Psalmów jest lep-
sze23.

Zaraz jednak po swoim osiedleniu się w Betlejem (386 r.), mo-
gąc swobodnie korzystać z dorobku Orygenesa, powrócił do badania
źródeł w związku z kolejną rewizją tłumaczenia Psalmów. W tym
przypadku zaznacza się wpływ wielkiego dzieła, jakim była Heksa-
pla, zestawiająca tekst hebrajski, jego grecką transliterację i LXX
z innymi greckimi tłumaczeniami Akwili, Symmacha, i Teodocjona24.
Orygenes jest pierwszym chrześcijańskim egzegetą zajmującym się
krytyką tekstu dla ustalenia brzmienia tekstu „oryginalnego”. Zasto-
sował w swoim wydaniu LXX system znaków stosowanych wcześniej
przez hellenistycznych humanistów w pierwszych krytycznych wyda-
niach Homera już w III w. p.n.e. Obelus (÷) przed słowami, których
brak w tekście hebrajskim; gwiazdkę (*) przed słowami wstawionymi
z hebrajskiego; wreszcie metaobelus (⊥) znaczący koniec frazy do-
danej lub brakującej25. Hieronim i tu skorzystał z pracy Orygenesa,
zapoznawszy się z tym systemem, zaopatrzył kolejną recenzję Psal-
mów (ok. 389–392 r.) w taki właśnie aparat krytyczny26.

23Ta pierwsza edycja miałby powstać ok. 384 r. Hieronim wspomina o tej swojej
pracy tylko raz. Najprawdopodobniej nie zachowała się w ogóle, bowiem Psalte-
rium Romanum jest innego autorstwa. Por. C. Estin, Les Psautiers de Jérôme
a la lumière des traductions juives antérieurs, Roma: San Girolamo, 1984, 24.
24Te wersje tłumaczą hebrajski tekst protomasorecki, różny od LXX, z którego
tłumaczył też i sam Hieronim.
25Por. J. Braverman, Jerome’s Commentary , 19–22.
26Ta wersja tłumaczenia z LXX została przez Alkuina dołączona do Vulgaty
i jako Psałterz Gallikański zdobyła sobie większe powodzenie w Kościele niż ko-
lejne tłumaczenie już z hebrajskiego. Por. C. Estin, Les Psautiers, 28.
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By zrozumieć. Wstęp do egzegezy św. Hieronima

Gdziekolwiek zobaczycie asteryski, czyli gwiazdki jaśniejące w tej
księdze, tam wiedzcie, że z hebrajskiego jest dodane coś, czego nie
ma w łacińskich kodeksach. Gdzie zaś na początku stoi obelus, czyli
obrócona kreska, tam oznacza, co tłumacze Septuaginty dodali, albo
dla upiększenia tekstu, albo z powodu powagi Ducha Świętego, cho-
ciaż w hebrajskich zwojach tego się nie przeczyta27 .

Warto tu zaznaczyć, że w tym czasie nadal przyjmuje kanonicz-
ność Septuaginty, uznając różnice i dodatkowy materiał w niej się
znajdujący za spowodowane dążeniem do upiększenia stylu bądź bez-
pośrednio za natchnione przez Ducha Świętego28. Jego tłumaczenie
podąża więc zasadniczo nadal za zrewidowanym przez Orygenesa tek-
stem greckim i jest świadectwem drogi, która doprowadzi Hieronima
do przekonania o konieczności sięgnięcia bezpośrednio do tekstu he-
brajskiego. Inne księgi w ten sposób przepracowane zaginęły, a i pew-
nie sam Hieronim, uznając je potem jedynie za tłumaczenie tłuma-
czenia, stracił dla nich zainteresowanie29.

Przy hebrajskim źródle

Dużo ważniejszym dziełem, w pewnym sensie przełomowym, był ko-
mentarz do Eklezjastesa (389 r.), pierwszy łaciński komentarz opiera-
jący się na tekście hebrajskim30. We wstępie już zaznaczył, że chce,
tym razem nie opierając się na niczyim autorytecie, wyjaśniać tekst
w jego brzmieniu hebrajskim i przedstawić własne jego tłumaczenie.
Swoją wersję dostosował do Vetus Latina tam, gdzie nie było to jaw-
nie odmienne od oryginału, konfrontując je jednocześnie z greckimi
tłumaczeniami Akwili, Symmacha, i Teodocjona.
W podawaniu intelligentiam spiritalem, jest nieodmiennie wierny

interpretacji Orygenesa, wiele zbieżności wykazuje także komentarz
Didyma Ślepego. Hieronim dba jednocześnie, by nie zaniedbać sensu
literalnego31.

27Praefatio in Paralipomenom juxta LXX interpretes, PL 29, 426.
28„Jeśli ktoś coś z tej interpretacji chciałby odrzucić, niech zapyta Hebrajczy-
ków, rozważy w swoim sumieniu, zobaczy porządek i tekst przemowy, i wtedy,
jeśli zdoła, niech naszą pracę obali” (Praefatio in Paralipomenom juxta LXX
interpretes, PL 29, 426).
29J. N. D. Kelly, Hieronim, 182–183.
30K. Bardski. Il Commentarius In Ecclesiasten di Girolamo. Dall’intenzione
del testo alle traduzioni interpretative, Roma: Pontificio Istituto Biblico, 1997.
31A. Penna, Principi e caratteri , 24–28.
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Mniej więcej w tym samym czasie (389 r.) w pierwszym poważ-
nym przedsięwzięciu translatorskim, jakim było tłumaczenie Księgi
Kronik, uzasadnia podjęcie rewizji tekstu LXX. Bogactwo nazw wła-
snych sprawiało szczególne problemy. Widzi ewidentne błędy, choć
póki co przypisuje je nie tłumaczom, ale skrybom.

Często trzy nazwy, po usunięciu środkowych sylab, łączą w jedno
słowo, albo jedną nazwę [pochodzącą] od kraju, ze względu na jej
długość, dzielą na dwie lub trzy. Ale i same nazwy oznaczają nie
ludzi, jak wielu sądzi, lecz miasta, kraje, wąwozy i prowincje, i pod
ich interpretacją i figurą są opowiadane niejasno pewne historie32.

Czując się w hebrajszczyźnie coraz to pewniej Hieronim, jakby
czając się do lwiego skoku przed tłumaczeniem Pisma świętego, do-
starczył światu łacińskiemu narzędzia biblijne, które przez kolejnych
kilka stuleci będą niezastąpione. Liber interpretationis hebraicorum
nominum, Liber Quaestionum hebraicorum in Genesim, Liber loco-
rum powstały najprawdopodobniej jednocześnie ok. 389–391 roku.
Pierwsze, zwane też Onomasticon, swoisty słownik etymologiczny, był
doskonałym narzędziem dla egzegezy alegorycznej. Podobne zresztą
tworzyli komentatorzy literatury starożytnej. Podane etymologie po-
zwalały niejednokrotnie wybrnąć z egzegezy dość kłopotliwych dla
pobożnego ucha fragmentów Pisma. O ile zaznaczyć wypada, że więk-
szość etymologii podawanych przez Hieronima jest błędna, jego dąże-
nie jest metodologicznie zgodne z założeniem, w które nikt wówczas
nie wątpił, a mianowicie, iż z hebrajskiego wywodzą się wszystkie
pozostałe języki, powstałe dopiero po pomieszaniu języków przy bu-
dowie wieży Babel33. Quaestiones in Genesim zawierają najwięcej
tradycji rabinicznych, które bywają błędne czy też ze sobą sprzeczne.
Nie można do końca ustalić ich zgodności z współczesnymi mu tra-
dycjami, ponieważ brakuje porównawczych źródeł rabinicznych.

Charyzmat tłumacza

Święty Hieronim przeszedł drogę odwrotną do zalecanej dzisiaj lo-
gicznej kolejności. Teologia alegorii potrzebowała rzetelnego sensu
dosłownego i wreszcie pracy nad samym tekstem na poziomie filo-
logicznym. Wszedł przecież do światowej literatury nie przez swoje

32Praefatio in Paralipomenom juxta LXX interpretes, PL 29, 426.
33J. N. D. Kelly, Hieronim, 178.
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komentarze, ale tłumaczenie Pisma świętego, które stało się korpusem
słynnej Wulgaty. Choć sam Hieronim pod koniec twórczości utrzymy-
wał, że tłumacze nie są natchnieni, Wulgata została uznana za tekst
autorytatywny Kościoła Rzymskiego34. Do tej pory w krytycznych
wydaniach tekstu hebrajskiego bierze się pod uwagę warianty propo-
nowane przez Hieronima, jako godne uwagi źródło.
Uczciwość intelektualna Hieronima pochyliła go nad pojedynczą

literą, nauczyła szacunku wobec różnorodności danych, niedających
się łatwo pogodzić. Na Kościół spadło wiele nieszczęść z powodu nie-
zrozumienia słów. Spór teologiczny o pochodzenie Ducha Świętego
od Drugiej Osoby Trójcy Świętej między Kościołem Rzymskim a tra-
dycją wschodnią rozstrzygnięty został dzięki temu, że po kilkunastu
wiekach porównano terminy greckie i łacińskie. Dlatego też tłumacz
teolog ma swoje szczególne miejsce w Kościele, może mniej widoczne
niż nota w przypisach, bo całe jego zadanie polega na tym, by być
przezroczystym. Przy czym potrzebna jest do tej wierności ogromna
twórczość, intuicja, wszelkie zdolności, osobowość – kongenialność
wreszcie, która jest Bożym darem dla Kościoła, charyzmatem, któ-
rym święty Hieronim służył.
Podstawowym i niezbędnym poziomem hermeneutyki jest tłuma-

czenie. Dobre, twórcze, stale poprawiane tłumaczenie jest kluczem
ludzkiej kultury – przekładamy słowa ojców na słowa dzieci, by ich
opowieść mogła przetrwać, przekładamy Pismo święte na języki na-
rodowe, wreszcie doświadczenie religijne na poezję, filozofię, teologię
czy kazanie. Musimy, bo co nie jest przekładane, umiera.

Tak też i wy: jeśli pod wpływem daru języków nie wypowiadacie
zrozumiałej mowy, któż pojmie to, co mówicie? Na wiatr będziecie
mówili. Na świecie jest takie mnóstwo dźwięków, ale żaden dźwięk
nie jest bez znaczenia. Jeżeli jednak nie będę rozumiał, co jakiś
dźwięk znaczy, będę barbarzyńcą dla przemawiającego, a przema-
wiający barbarzyńcą dla mnie (1 Kor 14, 9–11).

Łukasz Popko OP— ur. 1978 r., mgr teol. PAT, student
Biblicum, mieszka w Rzymie.

34„vulgata [. . . ] pro authentica probeatur” Denz. 785. Oczywiście nie brak było
nadużyć w tym zakresie – w trójjęzycznej edycji Biblii Polyglotta Complutensia
z XVII w. łacińskie tłumaczenie Hieronima znalazło się, jak napisano we wstępie
„jak Jezus między łotrami”, w środkowej kolumnie między „gorszymi” tekstami:
hebrajskim synagogi i greckim schizmatyków ze Wschodu.
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Efrem Syryjczyk
i jego miłość

W
spotkaniu z misterium człowiek nie potrafi pozostać obo-
jętny. Chrześcijanie pierwszych wieków przestrzeń tajemnic
Bożych darzyli wielkim poszanowaniem. Mistyka szczęśliwie

pozostawała niezbadana. Jedyną możliwością zbliżenia się do niej
było „empiryczne” wejście w jej zasięg.
Miejscem pod tym względem wyjątkowym była Syro–Mezopota-

mia. Ziarno Dobrej Nowiny (eÎaggèlion) na tym semickim gruncie za-
kwitło z niespodziewanym wdziękiem. Powstała poezja, która karmi
Kościół powszechny od ponad 1800 lat.
Jeśli spróbujemy zdefiniować poezję, dla jej bezpieczeństwa: osz-

czędnie i lapidarnie, jako próbę wyrażenia tego, co niewyrażalne1, to
istotnie Syryjczycy doświadczyli Niepojętego i Niewyrażalnego.
W II w. ktoś z nich śpiewał taką modlitwę:

Rolnik pług popycha, to jego praca,
żeglarz naciąga żagiel,
a moja praca to opiewać Pana,
to moja sztuka i rzemiosło – Jego chwalić.
Miłość nakarmiła moje serce
i wargom podsunęła swe owoce.
Moja miłość to Pan,
Jego pragnę opiewać.
Bo siła moja w wychwalaniu Pana,
a moja wiara w Nim spoczywa.
Otworzę usta
a Jego Duch przeze mnie będzie opowiadać
chwałę Pana i piękność (. . . )2.

1Por. A. Kamieńska, Na progu słowa, Poznań: W drodze, 2004, 17.
2Ody Salomona, 16, w: Muza chrześcijańska, I, Poezja armeńska, syryjska

i etiopska, red. M.Starowieyski, tł. A. Kamieńska, «Ojcowie Żywi, 6», Kraków:
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1985, 177.
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Dwa stulecia później, kiedy cesarzem Rzymu był Konstantyn, na
wschodnich granicach jego Imperium chrześcijańska kultura zaowo-
cowała (sic!) największym poetą ery patrystycznej, a może i nawet
jedynym poetą–teologiem w szeregu z Dantem3. Jest nim św. Efrem
z Nisbis, na zachodzie nazywany Syryjczykiem.

Efrem był nieznany na Zachodzie do XVI w., a dopiero Stefano
Assemani w 1746 roku wydał łacińskie opracowanie jego dzieł4. Gdy
zaczęto mu się bliżej przyglądać, okazało się, że posiada coś, za czym
Zachód tęsknił, czego namiastkę mógł posmakować w średniowiecz-
nych pustelniach i opactwach Irlandii5.

Prawdziwe zainteresowanie Diakonem z Nisbis wybuchło na po-
czątku XX w. W rok po otwarciu Instytutu Wschodniego (1919),
papież Benedykt XV dokonał spektakularnego gestu ekumenicznego
i ogłosił Efrema Doktorem Kościoła. Czyniąc to, dodał ostatni ozdob-
nik do chwały wielkiego Syryjczyka, wyrażając tym samym znak apo-
stolskiej miłości wobec chrześcijańskiego Wschodu6.

W ostatnich latach badania nad dziełami Efrema bardzo się roz-
winęły. Jednakże recepcja jego utworów w Kościele jest wciąż nie-
przyzwoicie niska. Brakuje tłumaczeń podstawowych dzieł dla zrozu-
mienia jego myśli. Można tylko ubolewać nad tak nielicznym wyko-
rzystaniem liturgicznym jego tekstów. Tylko kilka jego pieśni można
usłyszeć w naszych kościołach7.

Spróbujmy zatem zapoznać się z pokornym Mistrzem z Nisbis.

3Por. R. Murray, Ephrem Syrus, [w:] Catholic Dictionary of Theology, II, ed.
J. H. Crehan, London: Nelson, 1967, 220–223.
4Por. J. Huscenot, Doktorzy Kościoła, tłum. K. Wójtowicz, Częstochowa: Edy-

cja Świętego Pawła, 2002, 27.
5Jedna z hipotez mówi, że monastycyzm iroszkocki przyszedł wprost z pu-

styń Egiptu i Syrii. Zob. W. Falarski, Podróże po Irlandii monastycznej, Poznań:
W drodze, 2006, 8. Natomiast sam Efrem jest znany i cytowany w łacińskich ko-
mentarzach szkoły Canterbury w VII w. Zob. W. L. Petersen, Ephrem Syrus and
the Venerable Bede: Do East and West Meet?, „Studia Patristica, 34 (2001), 451.
6Por. Benedykt XV, Principi Apostolorum, AAS, 12 (1920), 470: „Quibus

omnibus rite perpensis, ut id suppleremus quod ad magni anachoretae gloriam
deesse videbatur, simulque Orientis christiani populis gratificaremur apostolicae
caritatis qua eorum utilitati atque honori prospicimus (. . . )”.
7Zob. pieśni: Niepojęta Trójco, Dialog (Pieśń o Maryi i Mędrcach), Kan-

tyk o Męce Pańskiej, O Dniu Radosny, w: Niepojęta Trójco, red. J. Gałuszka
– M. Stós, Kraków: Dominikański Ośrodek Liturgiczny, 1998, 4, 144, 180, 200.
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Zrozumieć syryjskiego diakona

Gdy rodził się Efrem (rok 306, okolice Nisbis), chrześcijaństwo w do-
rzeczach Eufratu miało już długą tradycję. Około roku 170 Tacjan
dokonał kompilacji czterech Ewangelii w jedno dzieło zwane Diates-
saron8. Zachowały się z niego małe fragmenty syryjskie i greckie.
Pełny przekład mamy natomiast po arabsku. Inne tłumaczenie, tzw.
Ewangelie rozdzielone – Damefāressē – najstarsze świadectwo tłu-
maczenia Nowego Testamentu9, zbiega się nie przypadkowo z prze-
łomem w rozwoju języka syryjskiego i jego literatury10. W ten spo-
sób chrześcijaństwo bardzo szybko rozprzestrzeniło się na tych tere-
nach. Sprzyjały temu niedogodne warunki polityczne w Palestynie
oraz duża ilość semickich wspólnot w Mezopotamii. Region Osroëne
ze stolicą w Edessie był pod panowaniem rzymskim, a jednak nie
przeszkodziło to w przyjęciu – po raz pierwszy w historii – chrześci-
jaństwa jako oficjalnej religii11.
Euzebiusz z Cezarei pisał12, że Apostołem ludów wschodniej Sy-

rii był św. Tomasz. I faktycznie, u Efrema znajdziemy świadectwa
kultu jego relikwii w Edessie. Euzebiusz korzystał w czasie prac nad
monumentalnym dziełem Historia Kościelna z archiwum w Edessie
tłumacząc wprost z syryjskiego np. apokryficzną korespondencję Je-
zusa z tamtejszym królem Abgarem13. Apokryficzne Dzieje Tomasza
także powstały w języku syryjskim. Co więcej, jest wielce prawdopo-
dobne, że oryginalnie to w nim została zredagowana koptyjska Ewan-
gelii Tomasza14.

8Tekst zachował się tylko w języku syryjskim (dialekcie języka aramejskiego),
który był, być może, językiem oryginalnym. Zob. A. Tronina, Tekst Pisma Świę-
tego, [w:] Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Szlaga, Poznań – Warszawa:
Pallottinum, 1986, 170.
9Por. M. Albert, Langue et littérature syriaques, [w:] Christianismes orien-

taux: introduction á l’etude des langues et des littératures, «Initiations au chri-
stianisme ancien, 4», Paris: Les Éditions du Cerf, 1993, 313.
10Podobny proces przeszły inne języki kościołów orientalnych.
11Por. N. W. Pigulewska, Kultura syryjska we wczesnym średniowieczu, tł.
C. Mazur, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1989, 15, 25.
12Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna, III,1,1, tł. A. Lisiecki, «Pisma Ojców
Kościoła, 3», Poznań: Fiszer i Majewski, 1924, 91.
13N. W. Pigulewska, Kultura syryjska, 214.
14Por. W. Myszor, Wstęp, w: Św. Efrem – Cyryllonas – Balaj, Wybrane pie-
śni i poematy syryjskie, «Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, 11», opr. i wstęp
W. Myszor, tł. W. Kania, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1973, 10.
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Ludność Osroëne, pomimo wyraźnych korzeni żydowskich, nie po-
zwalała nawet się nazywać Semitami. Oni byli Syryjczykami. Efrem
z Nisbis był nim także, i to całym sercem. Cykl Pieśni Nisbijskich
wyraża jego najgłębiej pojęty patriotyzm. Podłoże judeochrześcijań-
skie, na którym wyrastał Efrem, ma jeszcze jedno ważne znaczenie.
Wszystkie inne wspólnoty ludzi zwanych Qri�iano�, rozsiane po ów-
czesnym świecie, powoli, acz skutecznie, traciły swój semicki charak-
ter. Śmiało można powiedzieć, że Syryjczycy pozostali jedyną wyro-
słą, a nie wszczepioną gałęzią tego drzewa. Wydaje się prawdopo-
dobne, że pierwsi chrześcijańscy wysłannicy (�pì�oloi) dotarli do
Edessy (obecnie turecka Urfa) jeszcze w I wieku15. Dlatego dzieła Dia-
kona – Proroka Syryjczyków zostały zabarwione specyficzną, z ducha
semicką wrażliwością, podobną do tej, w której powstawały Ewange-
lie.
Efrem większość swoich dni spędził w Nisbis posługując tam ko-

lejnym biskupom, poczynając od Jakuba (zm. 338), który zaraz po
powrocie z Soboru Nicejskiego w 325 roku mianował swojego wycho-
wanka na nauczyciela – egzegetę16 i wyświęcił go na diakona. Cenił
ogromnie życie na pustyni, przyjaźnił się z mnichami, nawet żył w ten
sam sposób. Nie zapomniał jednak, że jego powołaniem była troska
o pogłębienie wiary Kościoła.

Z czasem Syro–Mezopotamia stała się frontem wojny Imperium
Rzymskiego z Persją. Od roku 338 Nisbis było nękane najazdami
sasanidzkiego króla Szapura II. Efrem przeżył trzy takie oblężenia
w latach: 338, 350, 35917. Ataki zostały odparte pomimo wielkich
armii, jeźdźców i słoni18. W roku 363 cesarz Jowian oddał Szapu-
rowi Nisbis. Niechlubna sława podatków, a następnie prześladowań,
które urządzał chrześcijanom w swoim królestwie, z pewnością do-
biegła do Nisbis19, dlatego chrześcijanie uchodzą do Edessy. Efrem
przenosi tam swoją „szkołę perską”, którą ufundował razem z bisku-

15Por. S. Brock, Introduction, [w:] Ephraem, The harp of the Spirit: Eighteen
poems of saint Ephrem, Introduction and translation S. Brock, San Bernardino,
California: Borgo Press, 1984, 8.
16Por. K. E. McVey, Ephrem the Syrian, [w:] The early christian world, ed.
P. F. Esler, London – New York: Routledge, 2000, 1229.
17Por. R. Murray, Symbols of Church and Kingdom, Cambridge: Cambridge
University Press, 1975, 30.
18Por. A. M. Le Hir, Études bibliques avec introduction et sommaires, II, Paris:
Joseph Albanel, 1868, 391.
19Por. N. W. Pigulewska, Kultura syryjska, 219–220.
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pem Jakubem20 – przykład wczesnośredniowiecznego uniwersytetu
z zachowanym do naszych dni szczegółowym statutem21.
W Edessie, mieście na pół zhellenizowanym, Efrem doświadcza

kryzysu swojego Kościoła rozdzieranego różnymi opcjami dogmatycz-
nymi, błędami herezji. Przez ostatnie 10 lat życia widząc, jak roz-
plenia się arianizm negujący bóstwo Chrystusa, z pełnym oddaniem
służy Kościołowi swoimi talentami. Umiera w roku 373 służąc z mi-
łością konającym braciom, gdy na Edessę spadła klęska głodu22.

Zrozumieć kaznodzieję

W IV wieku język syryjski należy obok greki i łaciny do trzech głów-
nych języków Kościoła i pozostanie nim, póki nie wyprze go arabski.
W miastach takich jak Antiochia czy Damaszek, gdzie panował język
grecki, większość mieszkańców była dwujęzyczna23, dzięki czemu sy-
ryjskie teksty bardzo szybko były tłumaczone i rozprzestrzeniały się
w basenie Morza Śródziemnego. Przez dziesiątki lat, bez specjalnego
politycznego ciśnienia wiele elementów syro–mezopotamskich prze-
niknęło do kultury hellenistycznej terenów Azji Mniejszej i Palestyny.
Proces ten nazywamy orientalizacją kultury greckiej (hellenistycznej),
którą odtąd nazywamy bizantyjską24. Doszło do tego pomimo to, że
w jakiś niezrozumiały jak dotąd sposób kontakty z Azją Mniejszą
i Antiochią były ograniczone25.
Efrem posługiwał się tylko językiem syryjskim26. To wystarczało,

ponieważ w edesskich szkołach greka stała się obowiązkowa dopiero
w V wieku. Święty Diakon, będąc nauczycielem w słynnej akade-
mii, wykładał Pismo święte w języku ojczystym. Polegało to przede
wszystkim na egzegezie ksiąg. Wiele komentarzy zachowało się w ma-
nuskryptach i trzeba przyznać, iż był niebywale płodnym pisarzem
– poetą. Zachowało się kilkaset jego pieśni (samych tylko skompono-

20Por. F. Rilliet, Éfrem le Syrien, [w:] Dictionnaire encyclopédique du chri-
stianisme ancien, ed. A. Di Berardino, adaptation française F. Vial, Paris: Les
Éditions du Cerf, 1989, 824–827.
21Por. N. W. Pigulewska, Kultura syryjska, 42–101.
22Por. K. E. McVey, Ephrem the Syrian, 1229.
23Por. N. W. Pigulewska, Kultura syryjska, 25.
24Por. W. Myszor, Wstęp, 8.
25Por. R. Murray, Symbols of Church, 344.
26Por. J.–B. Chabot, Littérature syriaque, [Paris]: Bloud & Gay, [1935], 28.
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wanych na uroczystości liturgiczne ok. 45027), homilii i innych pism,
choć ówczesne świadectwa podają, że spod jego pióra wyszło ich nie-
porównanie więcej: historyk Kościoła Sozomen mówi o trzech milio-
nach wierszy28, a Focjusz o ponad tysiącu kazań29.
W prosty sposób możemy wyróżnić wśród nich prozę, homilie

i hymny. Do pierwszej grupy należą pisane komentarze do Ksiąg Świę-
tych. Znajdziemy pomiędzy nimi interpretacje Księgi Rodzaju, Listów
św. Pawła, a przede wszystkim przepiękny „Komentarz do Diates-
saronu”30. W swojej wymowie pisma te są całkiem blisko tradycji
targumicznych (aramejskich) i żydowskich midraszy.
Efrem jako diakon głosił słowo Boże w czasie liturgii, jednak wy-

korzystywał do tego lirykę. Homilie metryczne (mēmrē), którymi się
posługiwał, złożone są przeważnie z siedmiosylabowych wersów. Jest
to gatunek typowo syryjski. Do dziś w kościołach orientalnych są one
uroczyście wygłaszane – tak jak przed 1600 laty. W wielu z nich ilość
wersów przekracza tysiąc, zatem, aby utrzymać napięcie liturgiczne
i uwagę, przeplatane są hymnami31.
Nauczyciel z Nisbis niewątpliwie zasłynął najbardziej swoją twór-

czością hymniczną. Termin „hymn” był nieznany Syryjczykom. Od-
powiadające mu słowo madrašē oznacza poezję, rozumianą jako po-
uczenie lub naukę. Oczywiście element chwalebny nie ustępował cał-
kowicie miejsca parenetycznemu. Pieśni miały swoje głębokie osadze-
nie w teologii i w Piśmie Świętym. Wykonywały je chóry, bądź sam
kantor według melodii pieśni powszechnie znanych32, później ustruk-
turalizowanych w tony – melodie tzw. qolē33. Do wiernych należała

27Por. M. Doumith, Introduction, „Parole de l’Orient”, 4 (1973), 8.
28Sozomen, Historia Kościelna, III, 16, tł. S. Kazikowski, Warszawa: Instytut
Wydawniczy PAX, 1980, 189.
29Focjusz, Biblioteka. II, Kodeksy 151–222, Kodeks 196, tł. O. Jurewicz, War-
szawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1986, 150.
30Éphrem de Nisbe, Commentaire de l’Évangile concordant ou Diatessaron,
«Sources chrétiennes, 121», traduction, introduction et notes L. Leloir, Paris: Les
Éditions du Cerf, 1966. Komentarz ten znany jest z przekładu ormiańskiego z VI
w. W roku 1957 odkryto rękopis syryjski z mniej więcej połową oryginalnego
tekstu. Zob. B. Altaner – A. Stuiber, Patrologia: Życie, pisma i nauka Ojców
Kościoła, tł. P. Pachciarek, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1990, 135.
31S. P. Brock, The Transmission of Ephrem’s Madrashe in the Syriac Liturgical
Tradition, ed. E. A. Livingstone, „Studia Patristica”, 33 (1997), 490.
32To także element znany z poezji hebrajskiej. Por. Ps 9, 1; Ps 22, 1; Ps 45,
1 etc. Takie wskazówki daje też Efrem, por. Éphrem de Nisbe, Hymnes sur la
Nativité, «Sources chrétiennes, 459», introduction F. Graffin, traduction et notes
F. Cassingena–Trévedy, Paris: Les Éditions du Cerf, 2001.
33M. Albert,Langue et littérature syriaques, 340.
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zawsze odpowiedź w formie refrenu (onitâ34). Na marginesie trzeba
dodać, że mogło mieć to wpływ na powstanie średniowiecznego Gra-
duale, czyli psalmicznego responsorium, które w tej ostatniej formie
przechowało się do naszych czasów35.
Jeszcze w IV w. staje się powszechnie znanym poetą, nazywanym

Harfą Ducha Świętego36, najprawdopodobniej za sprawą jego wołania
z drugiej Pieśni Nisbijskiej :

Ego qui factus est agnus dissertus (. . . )
Benedictus qui fecit me suam citharam37!

Sozomen podaje, że dzieła Efrema tłumaczone były na grekę w cza-
sach, gdy jeszcze żył38. Kunszt poezji Efrema sławiony był od Mace-
donii po Egipt. Jego pisma znał m.in. św. Hieronim. Św. Bazyli Wielki
napisał panegiryk na jego cześć, podkreślając przy tym, że pomimo
tłumaczenia jego teksty tchną niezwykłą elokwencją. Diakon z Nis-
bis stał się klasykiem w Mezopotamii, prawdziwą kolumną Kościoła
syryjskiego. Zyskał sobie rzesze naśladowców, przez co trudno ustalić
autentyczność niektórych jego dzieł. Swoim wpływem objął poezję
etiopską, koptyjską, ormiańską i grecką. Co do tej ostatniej, to warto
podkreślić piętno, które odcisnął na twórczości Romana Pieśniarza
(å melodìs)39 – najpewniejszego autora Akatystu do Matki Bożej.
Cała technika głoszenia słowa, była skierowana na umocnienie

wiary i prawowierności ludu Bożego. Mēmrē i madrašē to odpowiedź
na trudne czasy herezji rozdzierającej Osroëne. Dzięki temu orężu
34Por. J. Gelineau, Chant et musique dans le culte chrétien; principes, lois et
applications, «La Collection Kinnor. Serie etudes, 1», Paris: Éditions Fleurus,
1962, 133.
35Por. J. W. McKinnon, O początkach graduału w IV wieku, „Canor”, 31
(2001), 19–28.
36Por. Teodoret z Cyru, List 146, [w:] Teodoret z Cyru, Listy, tł. J. Radożycki,
Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1987, 248.
37„Ja, który stałem się barankiem wymownym/Niech będzie błogosławiony ten,
który uczynił mnie swoją harfą!” (S. Ephraemi Syri carmina Nisibena, addi-
tis prolegomenis et suppl. lexicorum Syriacorum, primus ed., vertit, explicavit
G. Bickell, Leipzig, 1866, 6). Cytat za: E. Beck, Éphrem, [w:] Dictionnaire de
spiritualité ascétique et mystique, doctrine et histoire, M. Viller – F. Cavallera –
J. Guibert, et al., Paris: Éditions Beauchesne, 1937, 792.
38Por. Sozomen, Historia Kościelna, III, 16.
39Por. S. P. Brock, From Ephrem to Romanos, ed. E. A. Livingstone, „Studia
Patristica”, 20 (1989), 139–151; W.L. Petersen, „The Dependence of Romanos
the Melodist upon the Syriac Ephrem: Its Importance for the Origin of the Kon-
takion, „Vigiliae Christianae”, 39 (1985), 171–187; W. L. Petersen, The Diatessa-
ron and Ephrem Syrus as sources of Romanos the Melodist, «Corpus scriptorum
Christianorum Orientalium, 475», Lovanii: E. Peeters, 1985.
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sztuka przepowiadania wzniosła się na wyżyny, celnie trafiając do
serca. Jest wyrazem troski o człowieka, by po wyjściu z liturgii pa-
miętał, o czym była w jej trakcie mowa.
Wśród hymnów Syryjczycy upodobali sobie jeszcze jeden spe-

cjalny gatunek zwany u nich sugithā. Był to hymn (madrašē) dialogo-
wany. Dwie postacie lub grupa postaci (np. mędrcy ze Wschodu) śpie-
wały swoje wypowiedzi na przemian w formie numerowanych zwro-
tek. Taką dramatyczną i dynamiczną formę znamy także w naszych
tekstach liturgicznych, jak choćby z „Sekwencji na Zmartwychwsta-
nie” lub pieśni „Archanioł Boży Gabriel”. Jednakże w tamtych cza-
sach była to całkowita nowość liturgiczna, otwierająca nowe możliwo-
ści poruszenia serc wiernych. W ten sposób Diakon z Nisbis okazuje
się odgrywać znaczącą rolę w rozwoju bizantyjskiej hymnografii oraz
niezmiernie popularnego w zachodnioeuropejskim średniowieczu dra-
matu liturgicznego40.
Przy tym wszystkim Diakon Nisbijski był doskonałym kompozy-

torem i śpiewakiem. Uczył śpiewu wiernych swego kościoła. Zapisał
się w historii jako pierwszy kantor, który dopuścił kobiety do śpiewu
w czasie liturgii41. Gromadziły się na nabożeństwach rano i wieczo-
rem42, czasem dołączały do nich okoliczne anachoretki. Efrem śpiewał
razem z nimi przygrywając na harfie43.

Zrozumieć Pismo

Herezje, z którymi zmagało się Osroëne, zastały Syryjczyków całko-
wicie bezbronnych: bez narzędzia greckiej filozofii, ze słabo rozwiniętą
teologią, za to z wyobraźnią chłonącą wszelkie symboliczne obrazy.
Efrem wykorzystuje to bardzo zręcznie, używając poetyckiego języka
i egzegezy alegorycznej. Typologiczne łączniki między księgami Sta-
rego i Nowego Przymierza, aplikacja wydarzeń biblijnych do kon-
kretnych sytuacji życia, sprawiły, że umierając zostawił w Edessie
prawowiernych chrześcijan jako najmocniejszą z partii44.

40Por. K. E. McVey, Ephrem the Syrian, 1231.
41Por. S. Brock, Introduction, 8.
42Por. R. Duval, Histoire politique, religieuse et littéraire d’Édesse jusqu’à la
première croisade, Paris: Imprimerie Nationale, 1892, 156.
43Por. R. Murray, Symbols of Church, 30.
44Por. , 341.
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Jego zakorzenienie w Piśmie świętym widać na każdym poziomie
jego twórczości. Czy to gdy weźmiemy hymny maryjne, czy paschalne,
modlitwy o ratunek przed wojskami perskimi czy błagania o deszcz,
wszędzie tam znajdziemy niezliczone odniesienia do Świętych Ksiąg.
To jest źródło modlitwy Doktora Syryjskiego.
Zasługująca na uwagę jest pod tym względem szczególna koncep-

cja Objawienia, którą wysuwa Efrem45. Diakon z Nisbis przez obja-
wienie rozumie opisanie Nieopisanego, inaczej mówiąc, przyzwolenie
Boga na bycie określonym w ludzkich kategoriach, przyjęcie imienia.
I tak Objawienie jest potrójne: pierwszą odsłoną Boga jest stworzenie
(kyānā), drugą Pismo (kt ābā), trzecią Wcielenie:

W swojej księdze Mojżesz opisał
stworzenie świata natury,
i tak oboje, Natura i Pismo,
mogą nieść świadectwo o Stwórcy:
Natura przez to, że człowiek z niej korzysta,
Pismo, przez czytanie go:
Są to dwa świadectwa,
które sięgają wszędzie,
można je znaleźć we wszelkich czasach,
obecne są w każdej godzinie
udowadniając błąd niewierzącemu
który obraża Stwórcę46.

Wszystko, co stworzone, w jakiś tajemniczy sposób jest świadkiem
obecności Stwórcy. Potrzeba bystrego oka wiary, aby zgłębić ukryte
znaczenie i moc (haylā kasyā) tego, co jest. Warto zauważyć, że Efrem
wychwalając stworzenie w IV w. buduje most między światem ma-
terialnym i duchowym, co było dużym problemem dla wyznawców
Chrystusa piszących po grecku coraz bardziej zachłyśniętych neopla-
tonizmem47.
Następny krok to poznawanie świętych imion, które Bóg przy-

brał i objawił ludziom. Dokonuje się to wtedy, gdy człowiek mądrze
korzysta ze świata, gdy napełnia go zachwyt nad Bożym dziełem,
a z drugiej strony czyta i medytuje nad Biblią. Hymn 31 O wierze
ujmie to tak:

45Por. C. McCarthy, Allusions and Illusions: St Ephrem’s Verbal Magic in the
Diatessaron Commentary, [w:] Scriptural Interpretation in the Fathers: Letter
and Spirit, edd. T. Finan – V. Twomey, Dublin: Four Courts Press, 1995, 146.
46Éphrem de Nisbe, Hymnes sur le paradis, traduction R. Lavenant, introduc-
tion et notes F. Graffin, «Sources chrétiennes, 137», Paris: Les Éditions du Cerf,
1968, 71–72; C. McCarthy, Allusions and Illusions, 146.
47Por. C. McCarthy, Allusions and Illusions, 143–162.
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Składajmy Bogu dzięki, który przyodział się imionami różnych czę-
ści ciała:

Pismo Święte odpowiada Jego uszom, aby nas pouczyć, że On nas
słucha. . . 48.

Trzecia odsłona Objawienia przekroczyła poziom pierwszy, Bóg
przybrał ciało. Jest to punkt kulminacyjny historii świata: Słowo
stało się ciałem (J 1, 14). Nic więcej nie potrzeba, jak tylko wejść
w tę prawdę wiary. Dla Efrema Wcielenie jest filarem całej teologii.
Świadectwem przylgnięcia do tej tajemnicy są „Hymny na Boże Na-
rodzenie” (De Nativitate) obchodzone 6 stycznia49 jako Epifania. Oto
fragment jednego z nich:

3.
Ukryła się przed nami Twa wielkość,
a zajaśniała Twa dobroć.
Chcę milczeć, Panie, o Twej wielkości,
a sławić Twą dobroć:
Bo dobroć Cię zmusiła,
byś zstąpił do nas słabych.
Dobroć kazała Ci być dzieckiem,
dobroć uczyniła Cię człowiekiem,
dobroć zmniejszyła i powiększyła Twą wielkość.
Błogosławiona moc, co stała się mała i wielka!
(. . . )

14.
Twe narodzenie objęło i dzieci Adama.
Potężny stałeś się dziecięciem,
przez narodzenie swe mnie odrodziłeś.
O, czysty, co chrzest przyjąłeś,
przez swe narodzenie obmyj nas z brudu.
Ty co jesteś Życiem,
choć umarłeś,
daj nam życie z Twej śmierci!
Chcę Ci dziękować w Tym, który wypełnia wszystko.
Chwała Ci od nas wszystkich50!

Chrystus jest mostem łączącym nieogarniętego Stwórcę ze stwo-
rzeniem. W pięknym obrazie pochodzącym z hymnu 29, De Virgini-
tate, Efrem zwięźle nakreśla tę myśl:

48Ephraem, Hymns on paradise, trad. S. P. Brock, Crestwood – N.Y.: St. Vla-
dimir’s Seminary Press, 1990, 41. Cyt. za: C. McCarthy, Allusions and Illusions,
146.
49Por. B. Altaner – A. Stuiber, Patrologia, 459–464.
50Efrem Syryjczyk, Kolęda Pustyni Syryjskiej, tł. W. Kania, „Tygodnik Po-
wszechny”, 3 (1979), 5.
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Słowo Najwyższego zstąpiło i przybrało
słabe ciało mające ręce,
i wzięło dwie harfy [Pierwsze i Drugie – Nowe – Przymierze]
w Jego prawicę i lewicę.
Trzecią [Natura] postawiło przed sobą,
by była świadkiem dla dwóch [pozostałych],
natomiast środkową harfę, by ją przekonać,
że Pan ich gra na każdej51.

Trzeba zaznaczyć, że dla wielu naukowców wyszukiwanie ukry-
tych znaczeń symboli, alegorii oraz typologii52 biblijnych jest naduży-
ciem tekstu. W ostatnich dziesięcioleciach rozgorzała dyskusja na ten
temat. Stanowisko przeciwne egzegezie alegorycznej zajęli np. bibli-
ści niemieccy53, poddając w wątpliwość wartość teologiczną znacznej
części komentarzy patrystycznych i średniowiecznych, także Efrema.
Jednak wiele środowisk naukowych wystąpiło w obronie sensu po-
naddosłownego54. Ich linia wysuwa argumenty na podstawie współ-
czesnych teorii hermeneutycznych.
Efrema nie jest tak łatwo wciągnąć w ten spór. Jego patrzenie

na tekst Pisma jest zintegrowane w swojej wielowymiarowości. Pod-
stawą jest namysł nad warstwą dosłowną oraz znajomość kontekstu
kulturowego, który pomimo wpływów helleńskich w wielu miejscach
był oczywisty dla Syryjczyków. Sens alegoryczny w egzegezie nie po-
jawiał się w próżni. Zazwyczaj komentarze były adresowane do kon-
kretnej wspólnoty, umacniając jej wiarę lub uderzając w jej niewier-
ności i problemy. Wszystko to staje się zrozumiałe, gdy popatrzymy
na głębokie umiłowanie Boga, które wypełniało Świętego z Nisbis.

Zrozumieć mistyka

Efrem wyznaje zasadę, że prawdziwy sens Pisma to ten, który na-
wraca człowieka, poddaje natchnieniom Ducha, kieruje do niego kon-
kretne żywe słowo Boga, a przede wszystkim prowadzi do kontempla-
cji. Hymn o wierze wyrazi to tak:
51Por. K. E. McVey, Ephrem the Syrian, 1232.
52Nieco uproszczając definiujemy: symbol jako wieloznaczny, alegorię jako jed-
noznaczną, typ (figura) jako rodzaj alegorii łączącej elementy lub postacie Starego
i Nowego Testamentu (np. Ewa jest typem Maryi).
53Por. N. Lohfink, Pieśń chwały: chrześcijanin a Stary Testament, tł. J. Dok-
tór, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1982.
54Por. K. Bardski, Patrystyczna egzegeza alegoryczna – użycie czy nadużycie
tekstu biblijnego?, „Vox Patrum”, 23 (2003), 48–68.
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Twa fontanna, Panie, jest ukryta przed tymi, którzy nie mają pra-
gnienia Ciebie;

Twój skarbiec jest pusty dla tych, którzy Cię odrzucają;

To miłość jest skarbnikiem Twego niebiańskiego bogactwa55 .

Jego egzegeza, czy to zawarta w hymnach, homiliach czy też w ko-
mentarzach, to dojrzały owoc zjednoczenia z Bogiem, i w takim aspek-
cie trzeba ją postrzegać. Jeśli się wczytać w Pieśń o Edessie, można
między wierszami odnaleźć echo mistycznego spotkania:

Czyż to nie jest cudem,
że Bóg zbratał się z wami,
ale zerwaliście więzy pokrewieństwa,
ponieważ przyjęliście Stwórcę
za krewnego,
jak gdyby był stworzeniem.
Niech Ci, Boże, będzie chwała,
żeś nas zbratał
nie ze stworzeniami
lecz z sobą samym,
Panem wszelkiego stworzenia!
Dzięki Ci za to zjednoczenie!
(. . . )
Chwała niech będzie Panu,
że słudzy stali się Jego braćmi!56

Efrem upodobał sobie typologie dlatego, że odkrył w Jezusie,
Bogu Wcielonym, element czegoś ukrytego, co objawi się w pełni
dopiero w przyszłym świecie. Alegoria i typologia przybliżają zatem
tajemnicę57. W jednym z hymnów opisujących Paschę Baranka czy-
tamy:

(. . . )
siła, która gromadzi wszystko,
a zarazem może wszystko rozwiązać,
pozostaje w Nim [Baranku na krzyżu] ukryta.

Złożyliśmy ją w grobie,
ona się wycofała w Nim,

55De Fide 30,2, w: Textes syriaques: Dieu miséricorde, Dieu amour, selection
et traduction S. Brock, Centre d’Etudes et de Recherches Orientales – Ordre
Antonine Maronite, 2002, 33.
56Św. Efrem, Pieśń o Edessie, w: Św. Efrem – Cyryllonas – Balaj, Wybrane
pieśni, 62.
57Ephraem, The harp of the Spirit, 13.
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głos, który roztrzaskiwał
skały, te najtwardsze.

Jeszcze raz ją zabalsamowaliśmy i złożyliśmy:
pozostała w nim skryta
siła, która w dolinie
sprawiła, że kości ożyły58

Obwinięty jak zmarły
posiada wciąż głos,
który to zawołał Łazarza59

niemniej obwiązanego60 .

Wrażliwy na głęboką jedność i wewnętrzne życie Pisma, czytał je
oczami wiary. Dla niego Stary i Nowy Testament to pewna całość.
W tle pojawia się idea organiczności. Księgi Pierwszego Przymierza
zmierzają i wypełniają się w Ewangelii, przy tym obie wzajemnie się
przenikają i uzupełniają.
Doskonałą ilustracją tego jest pobożność maryjna Świętego Dia-

kona. Z jednej strony bazuje na Biblii, a z drugiej nie boi się wkła-
dać w usta Maryi nowych słów: rozważań i modlitw. Wzruszającym
świadectwem jest Pieśń Maryi do Boskiego Dzieciątka. Hymn ten jest
tym bardziej wyjątkowy, że mówi o śpiewie człowieka odkupionego.
W rzeczywistości to modlitwa Efrema–kantora, ofiarowującego swoją
modlitwę przed Bogiem:

18
Chwalą Cię w Niebie Serafini,
jak więc ja mogę śpiewać Tobie pieśni?
Cherubini grają Ci na cytrach,
a ja mam uczcić Cię melodią?

19
Niech posłucha Ewa mej pieśni
i tu przyjdzie!
Niech wzniesie głowę.
co ze wstydu opadła w raju!

20
Niech odsłoni swe oblicze i Ci śpiewa,
bo usunąłeś od niej zawstydzenie.

58Ez 37, 1–14.
59J 11, 43–44.
60Ephrem, Hymni azymorum XIII, w: Ephrem, Célébrons la Pâque, introduc-
tion et traduction D. Cerbelaud, «Les Pères dans la foi, 58», Paris: Migne –
Diffusion Brépols, 1995, 65.
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Niech posłucha pieśni pokoju,
bo Córka zmazała jej winę!61

Kontynuacją modlitwy pieśniarza może być fragmentHymnu o wie-
rze i modlitwie:

Ofiaruję Ci, Panie, swą wiarę
donośnym głosem,
bo modlitwa i prośba poczynają się i rodzą
w duchu i w ciszy62.

Przy całej głębokiej namiętności, którą żywił do Boga, Efrem nie
zapomniał, że chodzi po ziemi i jest sługą Kościoła zarówno widzial-
nego, jak i niewidzialnego. Przypomina, sobie i swoim wiernym, że
każde piękno życia codziennego jest namacalnym świadectwem ła-
skawości Boga:

Lecz przypomnieniem są wszystkie te rzeczy, które Ten, który jest
łaskawy, stworzył w swoim miłosierdziu.
Dostrzeżmy te dzieła, które On stwarza dla nas każdego dnia.
Jak wiele smaków dla ust! Jak wiele piękna dla oczu!
Jak wiele melodii dla uszu! Jak wiele zapachów dla nozdrzy!
Któż mógłby być przyrównany z dobrocią tych małych rzeczy!63

Oddając sprawiedliwość Syryjczykowi trzeba uznać, że był wyjąt-
kowym teologiem. Wcale nie bał się spekulatywnego myślenia o Bogu.
Jednak rzeczą niezwykłą jest użycie języka poezji w celu wyjaśnia-
nia prawd wiary. Geniusz Mistrza z Nisbis polega na tym, że obrazy,
którymi wyrażał naukę chrześcijańską, są pod względem znaczenia
teologicznego bardzo precyzyjne, jednocześnie łatwe do zapamiętania
i przyswojenia. Zależność prawdy i miłości ujmie w słowach:

Prawda i Miłość to dwa skrzydła, które nie mogą być rozłączone,
ponieważ Prawda bez Miłości nie jest w stanie polecieć;
podobnie, Miłość bez Prawdy nie wzbije się w powietrze:
harmonia to ich jarzmo64.

61Efrem, Pieśń Maryi do Boskiego Dzieciątka, [w:] Ojcowie Kościoła greccy
i syryjscy. Teksty o Matce Bożej, tł. W. Kania, red. S. C. Napiórkowski, «Beatam
me Dicent, 1», Niepokalanów: Ojcowie Franciszkanie, 1981, 47.
62Efrem, Pieśń o wierze i modlitwie (De fide XX), [w:] Świadkowie naszej tra-
dycji. Pisma Ojców Kościoła, tł. W. Kania, «Głos tradycji», Tarnów: Oratorium,
2000, 264.
63Efrem, De Virginitate 31, [w:] K. E. McVey, Ephrem the Syrian, 1248.
64Efrem,Pieśń o wierze, 266.
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Robert Murray SJ, wybitny znawca literatury syryjskiej, z nutką
zachodniej zazdrości, podsumuje nieprzeciętny dar odczytywania zna-
ków czasu, Świętego Diakona:

Efrem idzie daleko poza tradycję, którą odziedziczył, jego kwie-
cista wyobraźnia rysując obrazy czasami zdaje się być komiczna,
kiedy np. porównuje Kościół rozważający Słowo Boże do owcy prze-
żuwającej powtórnie miazgę pokarmową (Hc Haer. 1,14). Lecz to
wszystko jest autentycznie semickie, jest czymś, co wyrosło na ro-
dzimym gruncie, spontaniczną odpowiedzią serc dotkniętych łaską,
bez żadnej sztuczności wynikających z przyjmowania obcych for-
muł. Takie jest właśnie zadanie Kościoła na ziemi – i jest chwałą
Wschodniego Chrześcijaństwa – aby prawdziwie «wcielać» orędzie
Chrystusa właśnie w ten sposób w każdy naród i kulturę65.

Grzmi w dole ziemia
i w górze niebo.
Zmieszała wiosna
melodie niebieskie i ziemskie.
Złączyły się pieśni świętego Kościoła
z grzmotem Bóstwa,
z Jego światłem
zlał się blask błyskawic,
z kroplami deszczu łzy cierpiących,
z rozkwitającą łąką wielkanocne święto66.

Po rozpaczy zimy niemej i cichej,

Teraz rozbrzmiewa Nisan67! On jest zaklęciem, które wszystko uspo-
kaja:

uspokaja morze przez śpiew wioślarzy i żeglarzy,
uspokaja pustynię przez śpiew stad,
i także powietrze, przez śpiew ptaków.
W czasie miesiąca Nisan uspokoiła się rozpacz Szeolu, ponieważ
poznał on,
że przybył głos życiodajny. . . 68

Stanisław Nowak OP — ur. 1983 r., student Kole-
gium Filozoficzno–Teologicznego Dominikanów, mieszka
w Krakowie.

65R. Murray, Symbols of Church, 344.
66Efrem, Pieśń Wielkanocna, w:Muza chrześcijańska. I, tł. W. Kania, 243–244.
67Miesiąc, w którym wypada Święto Paschy.
68Ephrem, De Resurrectione V , [w:] Ephrem, Célébrons la Pâque, 174.
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To, co Ewagriusz pisze o smutku, adresowane jest w

pierwszym rzędzie do mnichów, ale dotyczy w jakimś

stopniu wszystkich chrześcijan. Wszyscy bowiem wie-

rzący powołani są do świętości, a kiedy chcą do niej zmie-

rzać, doświadczają walki duchowej. Dla wszystkich jed-

nak dostępna jest także broń potrzebna do tej walki. Opi-

sywane tu sposoby opierania się złu dotyczą w zasadzie

różnorodnych pokus, jednak niektóre z tych metod mają

szczególne zastosowanie do acedii i często z nią związa-

nego smutku.
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Piąty demon
O smutku – za Ewagriu-
szem z Pontu

Niech nikt spośród anachoretów nie uprawia anachorezy pełen gnie-
wu, pychy czy smutku ani niech nie ucieka od braci doznając utra-
pień przez takie myśli. (. . . ) Trzeba uprawiać anachorezę z wielką
pokorą i łagodnością, i zachęcać swoją duszę duchowymi słowami,
i przemawiać do niej słowami świętego Dawida: Błogosław, duszo
moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
On odpuszcza wszystkie twoje nieprawości i leczy wszystkie twoje
choroby. On życie twoje wybawia od zguby, wieńczy cię łaską i zmi-
łowaniem (Ps 103, 2–4). Mów do niej te i tym podobne [słowa], tak
jak matka uważnie pilnująca własnego dziecka w tłumie, aby jakiś
przestępca porwawszy je, nie uciekł. Zwłaszcza w wytężonej modli-
twie stawiaj Twoją duszę w obecności Pana1.

Jak matka uważnie pilnująca własnego dziecka w tłumie, aby ja-
kiś przestępca porwawszy je, nie uciekł, tak czuwa ten, kto chroni się
od pokusy. Kto chroni od niej swoją duszę. Czy smutek jest pokusą?
Uważamy go dziś przede wszystkim za jedno z uczuć, ewentualnie za
składnik choroby – element depresji. Tymczasem w tradycji ducho-
wej Kościoła jest on także obecny jako jedna z wad głównych, jeden
z „korzeni grzechu” i jako pokusa właśnie. W ten sposób przedsta-
wia go Ewagriusz z Pontu, którego czynimy tu naszym pierwszym
przewodnikiem2.

1Ewagriusz z Pontu, O różnych rodzajach złych myśli, nr 24[r.l.], [w:] Ewa-
griusz z Pontu, Pisma ascetyczne, I (dalej cytowane jako PA), tł. K. Bielawski
et al., wstęp i opr. L. Nieścior, «Źródła Monastyczne, 18», Kraków: Tyniec Wy-
dawnictwo Benedyktynów, 1998, 351–352.
2Ewagriusz z Pontu został potępiony na II Soborze Konstantynopolitańskim za

orygenizm, jednak część jego nauki moralno–ascetycznej weszła na trwałe do dzie-
dzictwa chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu; na Zachód dotarła przede wszyst-
kim poprzez Jana Kasjana (por. J. Pryszmont, Ewagriusz z Pontu, [w:] Ency-
klopedia katolicka, IV, red. R. Łukaszyk et al., Lublin: Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1983, kol. 1372–1373).
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Pokusa smutku

Podstawowym kontekstem, w jakim należy odczytywać słowa Ewa-
griusza, jest życie mnichów na Pustyni Egipskiej w IV w. n.e. Ewa-
griusz sam jednym z nich. Życie mnisze jako droga ku Bogu wypeł-
nione jest praktyką ascetyczną, pracą i modlitwą. Jest ono także zma-
ganiem z pokusami złego ducha. Walka ta przebiega przede wszystkim
w myślach: Przeciwko świeckim demony walczą raczej za pomocą rze-
czy, przeciwko zaś mnichom najczęściej za pomocą myśli. Z powodu
odosobnienia są oni bowiem pozbawieni rzeczy3. Co więcej, do tych
mnichów, którzy mieszkają we wspólnocie (cenobitów), pokusa przy-
chodzi często z powodu jakichś zachowań braci, dopiero zaś ci, którzy
żyją samotnie (anachoreci), są najbardziej narażeni na bezpośrednie
spotkanie z kusicielem: Przeciw anachoretom demony walczą same,
natomiast przeciw tym, którzy razem praktykują cnoty w klasztorach
(. . . ) uzbrajają do walki bardziej niedbałych braci4. Najcięższą formą
walki duchowej jest właśnie bezpośrednie spotkanie z demonem.
Pokusy nie przychodzą wszystkie naraz, lecz kolejno. Ewagriusz

podaje typową (z pewnymi wariantami) sekwencję, w jakiej odpowie-
dzialne za daną pokusę duchy trapią człowieka. Każdą pokusę można
sprowadzić do którejś z ośmiu głównych, którymi są (w kolejności po-
jawiania się): obżarstwo, nieczystość, chciwość, gniew, smutek (lup ),
acedia, próżność (lub próżna chwała), pycha5. Demon smutku przy-
chodzi jako piąty. Pontyjczyk wskazuje na dwa źródła tej pokusy: są
nimi pożądanie i gniew6. Pierwsza przyczyna sprawia, że w smutku
pogrąża się ten, kto jest pozbawiony czegoś, do czego jest przywią-
zany:

Kto ucieka od wszystkich światowych przyjemności, podobny jest
do wieży, niedostępnej dla demona smutku. Smutek bowiem bierze
się z pozbawienia przyjemności, czy to obecnych, czy oczekiwanych.

3Ewagriusz z Pontu, O praktyce [ascetycznej], nr 48, [w:] PA, 217.
4Tamże, nr 5, cyt. za: G. Bunge, Acedia, [w:] G. Bunge, Ewagriusz z Pontu

– mistrz życia duchowego, tł. J. Bednarek – A. Jastrzębski – A. Ziernicki, red.
nauk. L. Nieścior, «Źródła Monastyczne, 19», Kraków: Tyniec Wydawnictwo Be-
nedyktynów, 1998, 181.
5Por. Ewagriusz z Pontu, O ośmiu duchach zła, [w:] PA, 375–403; O różnych

rodzajach złych myśli, nr 1, [w:] PA, 329; O praktyce [ascetycznej], nr 6, [w:] PA,
206–207.
6Smutek bierze się czasem z niespełnionych pragnień, czasem zaś jest następ-

stwem gniewu (Ewagriusz z Pontu, O praktyce [ascetycznej], nr 10, [w:] PA, 207).
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Niemożliwe jest jednak, abyśmy odparli tego wroga, gdy jesteśmy
namiętnie przywiązani do czegoś na tej ziemi. Tam bowiem zastawia
on pułapkę i sprowadza smutek, ku czemu, jak widzi, najbardziej
się skłaniamy7.

W tym samym dziele (O praktyce [ascetycznej]) można znaleźć
sugestywny opis tego mechanizmu:

Co do niespełnionych pragnień, to dzieje się tak: pewne myśli zbli-
żają się i przywodzą na pamięć duszy dom, rodziców i dawne życie.
A gdy spostrzegą, że ona się nie opiera, lecz poddaje i rozpływa
w tych przyjemnościach, które istnieją tylko w wyobraźni, wówczas
pochwyciwszy ją pogrążają w smutku, gdyż poprzednie rzeczy już
nie istnieją i nie mogą nawet istnieć ze względu na obecny sposób ży-
cia. A im łatwiej nieszczęsna dusza poddała się pierwszym myślom,
tym bardziej zostaje poniżona i przytłoczona przez drugie8.

Pokusa ta może jednak także dotyczyć rzeczy przyszłych lub zgoła
fikcyjnych. I tak „myśli próżnej chwały”, które skłaniają do szukania
sławy u ludzi i budzą różne marzenia np. stawiając przed oczami wy-
chodzące z krzykiem demony i uzdrowioną kobietę, i tłum dotykający
szat [mnicha], także mogą wtrącić człowieka w smutek po tym, jak
podda się tym złudzeniom. Poprzez przywoływane marzenia o wielko-
ści, wyniósłszy go tak na wyżyny przez próżne nadzieje, demon ten od-
latuje, zostawiając kuszenie demonowi pychy lub demonowi smutku9.
Wydaje się, że to przywiązanie, które odbija się w postaci smutku, nie
zawsze jest czymś ewidentnym i może czasem być subtelne i w jakiejś
mierze ukryte. Jednak kto ciągle się smuci, a pozoruje beznamiętność,
podobny jest do chorego, który udaje zdrowego. Jak bowiem chorego
zdradza kolor [skóry], tak namiętnego – smutek10. Bardzo specyficz-
nym rodzajem przygnębienia płynącego z zawiedzionych pragnień jest
stan człowieka, którego modlitwa została wysłuchana, jednak to, co
otrzymał, okazuje się nie takie, jakiego się spodziewał11.

7Tamże, nr 19, [w:] PA, 210–211.
8Tamże, nr 10, [w:] PA, 207–208.
9Tamże, nr 13, [w:] PA, 209.
10Ewagriusz z Pontu, O ośmiu duchach zła, nr 12, [w:] PA, 392. Beznamiętność,
(�p�jeia), o której tutaj mowa, jest stanem, do którego zmierza droga duchowa,
stanem „czystości serca” umożliwiającym czystą miłość i modlitwę wolną od na-
miętności; namiętność z kolei Ewagriusz definiuje jako jakąś przyjemność wrogą
człowiekowi, zrodzoną z wolnej woli i przymuszającą umysł, aby źle używał Bo-
żych stworzeń, [a] którą odcina, jak się wierzy, prawo Boże (cyt. za: L. Nieścior,
Wstęp, [w:] PA, 27, por. tamże 31–32).
11Por. Ewagriusz z Pontu, O modlitwie, nr 32, [w:] PA, 256.
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Drugim ze źródeł smutku jest gniew12. Sfrustrowany gniew, który
nie może osiągnąć swego celu, jakby „przetapia się” w smutek. Być
może należałoby to potraktować jako szczególny przypadek niezaspo-
kojonego pragnienia, które powoduje smutek, o czym była już mowa.
Dla Ewagriusza gniew wiąże się z pragnieniem zemsty – niedopełnie-
nie zaś zemsty rodzi smutek. Należy także dodać, że według mnicha
z Pontu gniew nigdy nie powinien być skierowany przeciwko ludziom,
a zawsze przeciwko złu, przeciwko złemu duchowi. Wydaje się, że pa-
miętliwość o złu także jest powiązana z gniewem, a w każdym razie
wywołuje ona smutek – świętem Boga jest zapomnienie o rzeczach
złych, tego zaś, kto pamięta zło, ogarnie smutek13.
Skutkiem smutku jest niemożność modlitwy kontemplacyjnej: smut-

ny mnich nie pobudzi swego umysłu do kontemplacji ani nie wzniesie
czystej modlitwy, bowiem smutek jest przeszkodą wszelkiego dobra14.
W innym zaś miejscu czytamy: jeżeli chcesz się modlić jak należy,
nie zasmucaj duszy – inaczej biegniesz na próżno15. Bowiem ci, któ-
rzy gromadzą w sobie troski i pamięć złego, a zdaje się im, że się
modlą, są podobni do tych, którzy czerpią wodę i wlewają ją do dziu-
rawego naczynia16. Podobnie jak głębin wody nie przeniknie promień
słońca, tak wypełnionego smutkiem serca nie rozjaśni kontemplacja
światła17. Dusza tego, kto uległ smutkowi, zostaje poniżona i przy-
tłoczona18. Odebrane jest jej wszelkie zadowolenie: miły dla wszyst-
kich ludzi jest wschód słońca, ale dusza smutna nawet i tym się nie
cieszy19. Człowiek jakby traci smak i wrażliwość na życie. Demon
smutku działa, odbierając duszy wszelką przyjemność i wysuszając ją
przez smutek. Zaiste bowiem „wysychają kości męża smutnego”(Prz
17, 22)20. Ewagriusz używa także obrazu choroby: Żółtaczka odbiera
zmysł smaku, a smutek odbiera wrażliwość duszy21.
Smutek może doradzać ucieczkę z miejsca przebywania, a kiedy

jest długotrwały, wywoływać także pragnienie „definitywnego odej-

12Smutek jest przygnębieniem duszy i powstaje z myśli gniewu (Ewagriusz
z Pontu, O ośmiu duchach zła, nr 11, [w:] PA, 390).
13Ewagriusz z Pontu, Do mnichów mieszkających we wspólnotach, nr 41, [w:]
PA, 288.
14Ewagriusz z Pontu, O ośmiu duchach zła, nr 11, [w:] PA, 390–391.
15Ewagriusz z Pontu, O modlitwie, nr 20, [w:] PA, 254.
16Tamże, nr 22, [w:] PA, 254.
17Ewagriusz z Pontu, O ośmiu duchach zła, nr 12, [w:] PA, 392.
18Ewagriusz z Pontu, O praktyce [ascetycznej], nr 10, [w:] PA, 208.
19Ewagriusz z Pontu, O ośmiu duchach zła, nr 12, [w:] PA, 392.
20Ewagriusz z Pontu, O różnych rodzajach złych myśli, nr 13, [w:] PA, 340.
21Ewagriusz z Pontu, O ośmiu duchach zła, nr 12, [w:] PA, 393.
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ścia” i pokusę samobójstwa. Stan smutku, kiedy dłużej się utrzymuje,
rodzi myśli, które doradzają duszy potajemne odejście [z ciała]22, tę
ostateczną i rozpaczliwą próbę ucieczki.
Nie złamie smutek, gdy nie ma innych namiętności23 – pisze Ewa-

griusz. Jest coś frapującego w fakcie, że umieszcza on smutek obok
innych namiętności. Czy jest on jedną z nich? Czy jest w nim jakaś
niedozwolona przyjemność wroga człowiekowi24 (zgodnie z Ewagriu-
szową definicją namiętności)? Być może właśnie tak, bo czyż melan-
cholia nie ma w sobie pewnej słodyczy, a rozpacz – odurzającej mocy?
Przychodzi tu na myśl powracające raz po raz do motywu smutku
pisarstwo Bernanosa, który przestrzega: „Grzech przeciw nadziei –
najśmiertelniejszy ze wszystkich i być może najlepiej przyjmowany,
najbardziej pieszczony. Trzeba długiego czasu, żeby go rozpoznać,
a smutek, który go zwiastuje, poprzedza, jest tak słodki! Jest to naj-
tęższy z eliksirów złego ducha, jego ambrozja”25.

Pogranicze

Poruszając się w delikatnej materii wewnętrznych przeżyć człowieka,
należy wskazać na pewne niejednoznaczności związane z pojęciem
smutku. Pierwsza z nich dotyczy już samej oceny tego stanu. Ocena
ta nie jest jednoznacznie negatywna. Zarówno w Piśmie Świętym, jak
i w pismach mistrzów duchowych, znajdziemy rozróżnienie na dobry
i zły smutek lub też na jego pozytywne i negatywne aspekty.
Św. Paweł pisze do Koryntian zasmuconych jego listem: smutek,

który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego się [po-
tem] nie żałuje, smutek zaś tego świata sprawia śmierć (2Kor 7, 10).
Można zatem zasmucić się po Bożemu (2Kor 7, 11) i przynosi to
nawrócenie. Pan Jezus wypowiada błogosławieństwo dla płaczących
i tych, którzy się smucą (Mt 5, 4; Łk 6, 21). List do Rzymian uczy, że
człowiek powinien smucić się płacząc z tymi, którzy płaczą (12,15).

22Ewagriusz z Pontu, O różnych rodzajach złych myśli, nr 13, [w:] PA, 340;
Ewagriusz porusza wprost problem samobójstwa i oczywiście je odrzuca (por.
G. Bunge, Acedia, 249).
23Ewagriusz z Pontu, O ośmiu duchach zła, nr 11, [w:] PA, 391.
24Por. przyp. 10.
25G. Bernanos, Pamiętnik wiejskiego proboszcza, tł. W. Rogowicz, Warszawa:
Instytut Wydawniczy PAX, 1950, 95.
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Sam Chrystus przeżywa smutek jako część swej odkupieńczej męki,
mówiąc: smutna jest moja dusza aż do śmierci (Mt 26, 38).
W Starym Testamencie można znaleźć przestrogi przed smutkiem:

Nie wydawaj duszy swej smutkowi ani nie dręcz siebie myślami. (. . . )
Oddal długotrwały smutek od siebie; bo smutek zgubił wielu i nie ma
z niego żadnego pożytku (Syr 31, 21.23). Z drugiej strony jednak są
miejsca, gdzie przypisuje mu się pewną wartość. W Księdze Kohe-
leta czytamy, że smutek może prowadzić do potrzebnej refleksji nad
życiem: Lepiej jest iść do domu żałoby, niż iść do domu wesela, bo
w tamtym jest koniec każdego człowieka, i człowiek żyjący bierze to
sobie do serca (7, 2). Smutek nawet, jak czytamy dalej, sprzyja pra-
wości i mądrości: Lepszy jest smutek niż śmiech, bo przy smutnym
obliczu serce jest dobre. Serce mędrców jest w domu żałoby, a serce
głupców w domu wesela (Koh 7, 3–4).

Podobną intuicję wyraża także Ewagriusz, pisząc, iż duch smutku
dręczący ludzi wie, że staje się [mimowolnie] szafarzem dobrej po-
kuty26. Inaczej niż pozostałe złe duchy, ten, odbierając upodobanie
w jakiejkolwiek przyjemności, odsuwa równocześnie te pragnienia,
które płyną z innych niż on pokus. Pojawia się tu porównanie do jadu
żmii, który, według ówczesnego przekonania, w małej dawce ma dzia-
łanie lecznicze – wydzielina żmii dawkowana zgodnie z pożytkiem ludzi
niszczy trucizny innych zwierząt, nieumiarkowanie zaś przyjęta, nisz-
czy samą także żywą istotę27. Podobnie smutek usuwa inne pokusy,
sam jednakże mogąc się stać w większej dawce śmiertelną trucizną.
Ewagriusz zna ponadto dobry smutek, który jest znakiem miłosier-
dzia i który sprawia, że człowiek płacze z płaczącymi28.
Tę wieloznaczność smutku powiększa fakt, że można go ująć z róż-

nej perspektywy i w różnych kontekstach. Zanim stanie się on po-
kusą i grzechem, jest sam w sobie jednym z ludzkich uczuć i jako
taki nie ma jeszcze żadnej wartości moralnej29. Niektórzy ludzie mają
szczególną skłonność do smutku i ta cecha jest u nich dopiero jakimś
materiałem dla duchowej pracy. Znali zresztą tę słabość mistrzowie

26Ewagriusz z Pontu, O różnych rodzajach złych myśli, nr 13, [w:] PA, 341.
27Tamże, nr 13, [w:] PA, 341.
28Ewagriusz z Pontu, Listy, List 60 [do mnichów], nr 2, [w:] PA, 197. Wschodnia
tradycja monastyczna znała dobry smutek (pènjos), który był żałobą rodzącą
radość i wiązał się z pełnym miłości opłakiwaniem grzechów całego świata (por.
T. Špidlik – I. Gargano, Historia duchowości, III, Duchowość Ojców Kościoła,
tł. K. Framczyk – J. Serafin, Kraków: Wydawnictwo Homo Dei, 2004, 125).
29Zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1767.
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życia duchowego30. O skłonności do melancholii wspomina św. Jan
od Krzyża31 i św. Teresa Wielka32. Współcześnie natomiast wiele
uwagi poświęca się depresji i związanemu z nią (obok innych obja-
wów) smutkowi33. W takim psychologicznym ujęciu jest on elemen-
tem choroby, w przeważającej mierze niezależnym od woli przeżywa-
jącej go osoby. Z tej perspektywy interpretuje się niekiedy doświad-
czenia Hioba czy św. Jana od Krzyża jako stany depresyjne34. Jednak
z perspektywy teologicznej smutek św. Jana od Krzyża jest prze-
cież elementem „nocy ciemnej”, okresu duchowego oczyszczenia. Już
u Ewagriusza można znaleźć pojęcie „opuszczenia”, któremu czasem
poddawany jest mnich, a które służy jego oczyszczeniu35. Widziane
z tej perspektywy, tzn. z płaszczyzny teologii duchowości, psycholo-
gicznie definiowane doświadczenie depresji może, kiedy jest przyjęte
w wierze, stać się tworzywem wewnętrznego rozwoju właśnie jako
element duchowego oczyszczenia36. Nasuwa się tu cały złożony pro-

30Np. św. Grzegorz Wielki pisze: A niektórzy stają się wesołymi lub smutnymi
nie z powodów rzeczowych, ale są takimi z natury. Tym należy tłumaczyć, że
niektóre wady związane są z usposobieniem. U wesołych bowiem na podorędziu
jest zbytkowność, u smutnych gniew (Księga reguły pasterskiej, tł. J. Czuj, «Pi-
sma Ojców Kościoła, 22», Poznań: Fiszer i Majewski, 1948, 90). U św. Franciszka
Salezego zaś czytamy: Niekiedy smutek jest wynikiem naszego naturalnego uspo-
sobienia, jeżeli jesteśmy skłonni do melancholii. Wprawdzie usposobienie to samo
w sobie nie jest czymś złym, jednak nasz nieprzyjaciel posługuje się nim w du-
żej mierze, aby zasnuć duszę naszą tysięcznymi pokusami. Jak pająki zazwyczaj
snują pajęczynę, kiedy jest czas niepogodny i niebo pokryte chmurami, tak ten zły
duch nie tak łatwo zastawia sieci swoich poduszczeń w duszach pogodnych, ła-
godnych i wesołych, jak to czyni w tych, w których panuje duch ponury, smutny
i melancholiczny. Te dusze bowiem z łatwością doprowadza do smutku, podej-
rzeń, nienawiści, szemrania, posądzeń, zazdrości, gnuśności i ociężałości ducha
(Traktat o miłości Bożej, ks. 11, rozdz. XXI, tł. M.B. Bzowska, Kraków: Siostry
Wizytki, 2002, 651).
31Zob. Droga na Górę Karmel, ks. II, rozdz. 13, nr 1–6, [w:] św. Jan od Krzyża,
Dzieła, tłum. B. Smyrak, Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, 1995,
225–227; por. św. Jan od Krzyża, Noc ciemna, ks. I, rozdz. 9, nr 2, [w:] Dzieła,
428.
32Zob. Księga Fundacji, rozdz. 7, [w:] św. Teresa od Jezusa, Dzieła, t. II, tł.
H.P. Kossowski, Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, 1987, 499–506.
Trzeba jednak zwrócić uwagę, że pod nazwą melancholii zarówno Teresa, jak i Jan
od Krzyża, rozumieją także różne rodzaje zaburzeń psychicznych.
33Zob. C. Hammen, Depresja, tł. M. Trzebiatowska, Gdańsk: Gdańskie Wy-
dawnictwo Psychologiczne, 2004, 14.
34Por. Depresja. Wiedzieć, aby pomóc, red. D. Dudek – A. Zięba, Kraków:
Wydawnictwo Medyczne, 2002, 14–17.
35Por. Ewagriusz z Pontu, O modlitwie, nr 38(37) wraz z przypisem, [w:] PA,
257.
36Por. W. Stinissen, Noc jest mi światłem, tł. J. Iwaszkiewicz, Kraków: Wy-
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blem relacji pomiędzy psychologią a teologią duchowości, problem jak
rozróżnić to, co psychiczne i to, co duchowe.
Nie wchodząc głębiej w tę kwestię, zwróćmy uwagę na pewien

istotny wyznacznik duchowego aspektu życia człowieka, jakim są ro-
zumne i wolne akty osobowe. Poprzez te akty, poprzez dokonywane
wybory, przez wiarę i miłość dokonuje się proces autotranscendencji
osoby względem tego, co daje się wyczerpać w jej opisie psycholo-
gicznym. W świetle tych aktów osobowych, uwarunkowanych, lecz
ostatecznie niezdeterminowanych, należy odczytywać różne duchowe
i psychologiczne ujęcia smutku. Wydaje się, że jego istotę jako po-
kusy i grzechu stanowi świadoma i dobrowolna zgoda na odwrócenie
wzroku (i całej osoby) od Bożego dobra. To znaczy od tego dobra,
które Pan Bóg już dokonał i którego dokonuje oraz tego, do którego
zaprasza i które obiecuje. Pozwolić się uwieść smutkowi to także od-
wrócić wzrok od dobra, którym jest sam Bóg.
Wieloznaczność związaną ze smutkiem widać także w porówna-

niu go z jego „siostrą” – acedią. Ewagriusz opisuje acedię jako wspól-
niczkę smutku37, a smutek jako towarzysza acedii38. Jest ona jedną
z najtrudniej definiowalnych pokus. Do jej istoty należy osłabienie
duchowe i wewnętrzna niemoc: jak bowiem chory nie dźwiga wiel-
kich ciężarów, tak i uległy acedii nie będzie spełniał gorliwie Bożego
dzieła. Pierwszy bowiem utracił siłę fizyczną, drugi zaś jest pozba-
wiony mocy duszy39. Acedia jest otępiającym duszę splotem myśli,
w którym obok smutku obecne są także pożądanie i gniew. Jej po-
krewieństwo ze smutkiem jest jednak tak duże, że to, co Ewagriusz
pisze o smutku, w dużej mierze odnosi się także do niej40. Różnice

dawnictwo OO. Karmelitów Bosych, 1997, 62–81; zob. też: J. Prusak, Depresja
a rozwój duchowy, „Życie duchowe”, 38(2004), 47–58.
37Ewagriusz z Pontu, O wadach, które przeciwne są cnotom, nr 4, [w:] PA, 411.
38Tamże, nr 3, 410. Ewagriusz tak m.in. opisuje powiązanie acedii ze smutkiem:
[Demon acedii podsuwa mnichowi myśl], że zanikła miłość wśród braci, a nie ma
nikogo, kto by go pocieszył. A jeśli jest ktoś, kto w owych dniach zasmucił mni-
cha, to tym także posługuje się demon, by zwiększyć jego nienawiść (O praktyce
[ascetycznej], nr 12, [w:] PA, 208–209).
39Ewagriusz z Pontu, O ośmiu duchach zła, nr 14, [w:] PA, 395.
40Por. G. Bunge, Acedia, 212–215. W tekście tym, mimo że w całości poświę-
cony jest acedii, widać jasno, jak trudnym do uchwycenia zjawiskiem jest ta po-
kusa, która jest najuciążliwsza ze wszystkich i poddaje duszę najcięższej próbie
(Ewagriusz z Pontu, O praktyce [ascetycznej], nr 28, [w:] PA, 213). Najbardziej
precyzyjnie odróżnia Bunge smutek od acedii, pisząc: Tym, co charakteryzuje
acedię i zarazem odróżnia ją od smutku, jest równoczesne i długotrwałe pobu-
dzenie obu irracjonalnych władz duszy: pożądliwości i popędliwości. Dlatego też
acedia stanowi mieszaninę sfrustrowanej pożądliwości i agresywności (G. Bunge,
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pomiędzy acedią i smutkiem są na tyle trudne do sprecyzowania, że
choć acedia występowała na Wschodzie odrębnie jako jedna z wad
głównych i grzechów (tak jest u Ewagriusza i u Jana Kasjana), to na
Zachodzie została przez Grzegorza Wielkiego połączona ze smutkiem
jako jedna wada41. Znane nam spośród siedmiu grzechów głównych
lenistwo jest właśnie śladem tego połączenia. Chcąc pozostać wier-
nymi jego źródłowemu znaczeniu, należałoby je zatem interpretować
przede wszystkim jako „lenistwo duchowe”42. Tak właśnie określa się
niekiedy acedię – jako lenistwo dotyczące pełnienia obowiązków reli-
gijnych koniecznych do uświęcenia, a jednocześnie smutek przyzwolo-
nej odrazy do rzeczy duchowych43 . Św. Tomasz nazywa acedię smut-
kiem z dobra duchowego44. Używa się także określeń takich jak „ozię-
błość”45 lub „letniość”46. Nie będziemy tu szerzej rozwijali tych okre-
śleń, jednakże w każdym z tych ujęć dają się zauważyć pewne prze-
sunięcia znaczeniowe w pojmowaniu acedii i w pojmowaniu smutku.
Jak widać z powyższych uwag, doświadczenie smutku jest obcią-

żone pewną wieloznacznością. Ewagriusz nie daje nam w tym miejscu
odpowiedzi. Aby więc wnieść tu więcej światła i uporządkować nieco
tę zawikłaną materię, przywołajmy rozróżnienia dotyczące smutku
poczynione przez dwu innych mistrzów życia duchowego – św. Fran-
ciszka Salezego i św. Tomasza z Akwinu.
Św. Tomasz zwraca uwagę, że uczucia same w sobie nie są ani do-

bre, ani złe. W pewnym sensie jednak smutek sam w sobie jest czymś
negatywnym. Mianowicie smutek jako cierpienie spowodowane obec-
nością zła jest sam w sobie czymś złym, nie pozwala bowiem władzy
pożądawczej spocząć w dobru, do którego ona dąży. Jednak w kon-
tekście zaistniałego już zła smutek jest właściwą i dobrą reakcją na
nie. Smutek jest czymś dobrym, o ile jest reakcją na zło (i nieobecność

Acedia, 301).
41Por. G. Bardy, Acedia, [w:] Dictionnaire de spiritualité, t. 1, Paris: Gabriel
Beauchesne et ses Fils Ed., 1937, col. 168. Inni podają, że w zachodnim katalogu
grzechów smutek występuje jako zazdrość, specyficzny rodzaj smutku z cudzego
dobra. Por. T. Špidlik – I. Gargano, Historia duchowości, 119–120.
42Katechizm mówi o lenistwie lub znużeniu duchowym (KKK 1866).
43R. Garrigou–Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia
w niebie, I, Poznań: Pallottinum, 1960, 390–391.
44Summa teologiczna (dalej: S.Th.) 2–2, q. 35, a. 2, c.; tłumaczenie wg: św.
Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna. Miłość, 2–2, q. 23–46, tł. A. Głażewski,
Londyn: Veritas, 1967.
45Por. A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, II, tł. P. Mańkow-
ski, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1949, 500–507.
46Por. J.W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Kraków: Wydawnictwo Kar-
melitów Bosych, 2001, 126–131.
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pewnego dobra) oraz o ile zachowana jest w nim właściwa miara47.
Krótko mówiąc, cierpienie smutku w świecie, gdzie obecne jest zło,
może mieć pewną pozytywną wartość i zawierać w swym rdzeniu tę-
sknotę za dobrem.
Św. Franciszek Salezy dzieli za św. Pawłem smutek na ten, który

pochodzi od Boga, i na „smutek tego świata”. Pozytywny smutek
pochodzący od Boga może się przejawiać w pokucie za grzechy, we
współczuciu dla bliźnich oraz w opłakiwaniu, ubolewaniu i współczu-
ciu48 wobec ich upadków. Smutek tego rodzaju nie sprzeciwia się
pobożności, lecz raczej ją pobudza, może mieć w sobie także posmak
radości, która jest owocem Ducha Świętego. Smutek tego świata może
mieć trzy przyczyny. Pierwszą z nich jest bezpośrednia pokusa złego
ducha. Drugie źródło to naturalne usposobienie człowieka. Trzeci zaś
powód smutku to różne wydarzenia naszego życia (np. śmierć kogoś
z bliskich49). W tym trzecim wypadku różnica pomiędzy „dobrymi
i złymi” (cierpienie bowiem dotyka wszystkich) jest taka, że u „do-
brych” smutek jest opanowany poddaniem się woli Bożej i świętą rezy-
gnacją50 , jak u biblijnego Tobiasza, zaś u „złych” ciąży ku wewnętrz-
nemu zamętowi i rozpaczy. Wydaje się, że podział ludzi na „dobrych
i złych”, jak przedstawia go św. Franciszek, należy rozumieć jako po-
dział na tych, którzy szukają Boga i starają się przeżywać smutek
w Jego obecności, i tych, którzy od Boga się odwracają i narażeni
są na rozpacz. Co do następstw smutku, to wypływają z niego dwa
dobre strumienie – miłosierdzie i pokuta, lecz aż sześć bardzo złych,
tzn. ścieśnienie serca, lenistwo, gniew, zazdrość, niepokój i niecier-
pliwość51.

Szukając lekarstwa

To, co Ewagriusz pisze o smutku, adresowane jest w pierwszym rzę-
dzie do mnichów, ale dotyczy w jakimś stopniu wszystkich chrześci-

47Por. S.Th. 1–2, q. 39, a. 1, c.; S.Th. 2–2, q. 35, a. 2, ad 1.
48Św. Franciszek Salezy, Traktat, ks. 11, rozdz. XXI, 650.
49Głębokim opisem takiego smutku jest książka C.S. Lewisa napisana po śmierci
żony: C.S. Lewis, Smutek, tł. J. Olędzka, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX,
1967.
50Św. Franciszek Salezy, Traktat, ks. 11, rozdz. XXI, 651.
51Św. Franciszek Salezy, Filotea czyli droga do życia pobożnego, tł. A. Jełowicki,
Warszawa: Oficyna Wydawnicza VIATOR, 2001, 306. Widzimy w tym opisie
charakterystyczne objawy acedii.
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jan. Wszyscy bowiem wierzący powołani są do świętości, a kiedy chcą
do niej zmierzać, doświadczają walki duchowej. Dla wszystkich jed-
nak dostępna jest także broń potrzebna do tej walki. Opisywane tu
sposoby opierania się złu dotyczą w zasadzie różnorodnych pokus,
jednak niektóre z tych metod mają szczególne zastosowanie do acedii
i często z nią związanego smutku.
Do pierwszych, najbardziej ogólnych rad dawanych przez Ewa-

griusza, należy przede wszystkim czuwanie nad myślami – człowiek
jest przez Boga powołany do bycia dobrym pasterzem myśli, który
odpędzać ma myśli wilcze52, a zachowywać dobre. Dlatego też Ewa-
griusz radzi: bądź „odźwiernym” swego serca i nie wpuszczaj żadnej
myśli bez pytania. Pytaj każdą jedną myśl i mów do niej: „Jesteś
jedną z naszych czy od naszego wroga?”53. Myśl dobra przynosi po-
kój, pochodząca zaś od złego – wewnętrzny zamęt lub namiętność54.
Na innym miejscu mowa jest o „rozbijaniu” myśli: myśli rozbijają i są
rozbijane. Dobre myśli mianowicie rozbijają złe i z kolei są rozbijane
przez tamte55. Człowiek pozostaje odpowiedzialny za to, co dzieje się
w jego umyśle, choć nie panuje nad tym całkowicie: ponieważ będąc
ludźmi i prowadząc walkę z demonami, nie jesteśmy w stanie utrzy-
mać prawej myśli jako nienaruszonej 56. Działa to jednak także w od-
wrotnym kierunku: również zła myśl nie zdoła utrzymać się w nas nie
zostawszy poddana „pokusie”, gdyż pozostają w nas resztki [nasiona]
cnót57. Zamiast „rozbijać” pojawiające się myśli można także pró-
bować od nich uciec, co dotyczy zwłaszcza wyobrażeń: Trzeba zatem
w czasie pokus spróbować przenieść umysł od myśli nieczystej na dru-
gie wyobrażenie, a od niego na inne, i w ten sposób uciec od owego
złego dozorcy58.
Do tego podstawowego arsenału środków przeciwko pokusie oczy-

wiście należy także modlitwa. Choć Ewagriusz mówi o niej w wielu

52Ewagriusz z Pontu, O różnych rodzajach złych myśli, nr 17, [w:] PA, 344;
Ewagriusz szerzej rozwija to porównanie, cytując Pismo.
53Ewagriusz z Pontu, List 11 [do pewnego mnicha], nr 3, [w:] PA, 127–128.
54Nie należy jednak tej reguły traktować mechanicznie, dobre jej rozwinięcie
przynoszą reguły rozeznawania duchów podawane przez św. Ignacego Loyolę.
55Ewagriusz z Pontu, List 18 [fragment], nr 3, [w:] PA, 136.
56Tamże, nr 5, [w:] PA, 136.
57Tamże, nr 5, [w:] PA, 136. Na innym miejscu Ewagriusz pisze: Kto odrzuca
złe myśli od swego serca, podobny jest temu, kto rozbija niemowlęta o skałę (Do
mnichów mieszkających we wspólnotach, nr 45, [w:] PA, 289). Jest to alegoryczne
nawiązanie do fragmentu psalmu złorzeczącego, mówiącego o zabiciu dzieci Ba-
bilonii (Ps 137[136], 9) oraz do obrazu Chrystusa jako skały (1Kor 10, 4).
58Ewagriusz z Pontu, O różnych rodzajach złych myśli, nr 23[r.l], [w:] PA, 353.
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miejscach, to najbardziej charakterystyczna pozostaje jego metoda
„zaprzeczania Słowem”, której poświęcił osobne dzieło59. Polega ona
na przeciwstawieniu się demonowi poprzez krótki, odpowiednio wy-
brany, fragment Pisma Świętego. W takiej podobnej do aktu strze-
listego modlitwie człowiek sprzeciwia się złu, opierając się na mocy
Słowa Bożego i na Jego łasce. Skierowanie spojrzenia na słowa Pi-
sma pozwala także wyjść poza zamknięty krąg powracających myśli
pokusy.
Słowem Bożym można ponadto przemówić do samego siebie, do

własnej duszy. Widać to we fragmencie, który posłużył nam za motto
tego artykułu, a jeszcze wyraźniej w następującym tekście:

Kiedy wpadniemy w sidła demona acedii, wśród łez rozdzielmy swą
duszę na dwie części: pocieszającą i pocieszaną, zasiewając w nas
samych dobrą nadzieję i śpiewając te słowa świętego Dawida: Czemu
jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu trwożysz się we mnie? Ufaj
Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać: zbawienie mego oblicza i mo-
jego Boga (Ps 42[41], 6)60.

W tekście tym jeszcze raz występują obok siebie acedia i smutek,
zgnębienie. Podobnie jest we fragmencie, gdzie Ewagriusz mówi, że
modlitwa jest lekarstwem na smutek i zniechęcenie61.
Kolejnym ważnym środkiem w walce z pokusą jest „otwarcie serca”

przed duchowym ojcem, którym zwykle był bardziej doświadczony
starszy mnich. Takie wyjawienie myśli nawiedzających serce jest po-
żyteczne z kilku powodów. Pozwala zobiektywizować doznawane trud-
ności i oprzeć się na roztropnym osądzie innej, doświadczonej osoby.
Ponadto ujawniona pokusa zaczyna tracić swoją siłę62. Wreszcie,
poza zwyczajnym oparciem i pocieszeniem, jakie przynosi takie po-
wierzenie się drugiemu, osoby pełniące zadanie duchowego ojca i kie-
rownika obdarzane są przez Ducha Świętego charyzmatem rady zgod-
nej z wolą Bożą.

59Ewagriusz z Pontu, O sporze z myślami (Antirrheticus), [w:] Ewagriusz
z Pontu, Pisma ascetyczne, II, tł. M. Grzelak et al., wstęp i opr. L. Nieścior,
«Źródła Monastyczne, 36», Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2005,
157–233.
60Ewagriusz z Pontu, O praktyce [ascetycznej], nr 27, [w:] PA, 212.
61Ewagriusz z Pontu, O modlitwie, nr 16, [w:] PA, 253.
62Jan Kasjan pisze o tym w taki sposób: Jeśli bowiem złą myśl wyjawiliśmy
drugiemu, zaraz traci ona swą moc i zanim jeszcze roztropność wyda wyrok, już
wąż plugawy pierzcha haniebnie (Rozmowa II,10,3, [w:] Rozmowy z Ojcami, I, tł.
A. Nocoń, «Źródła Monastyczne, 28», Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyk-
tynów, 2002, 120).
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U źródeł smutku i acedii, jak powiedzieliśmy, jest często pożądanie
i gniew, dlatego jednym z lekarstw jest zwrócenie się przeciwko tym
korzeniom zła i staranie o poznanie, miłość oraz wstrzemięźliwość,
bowiem poznanie uzdrawia umysł, miłość uzdrawia gniew, a wstrze-
mięźliwość uzdrawia pożądanie63 .
Niektóre sposoby walki z pokusą są szczególnie trafne w przy-

padku acedii i smutku. Należy do nich dar łez towarzyszący modli-
twie, któremu Ojcowie przypisywali duże znaczenie: Ciężki do znie-
sienia jest smutek i trudna do odparcia acedia, lecz łzy wylane przed
Panem są mocniejsze od nich64.
Kolejnym z takich środków jest wytrwałość. Należy wiernie wy-

trzymać, przetrwać czas pokusy. Ewagriusz pisze:

Wytrwałość jest zagładą acedii, wykorzenieniem złych myśli, stale
pamięta o śmierci, jest ćwiczeniem się w niesieniu krzyża, bojaź-
nią [Bożą] tak mocno osadzoną niczym wbity gwóźdź, złotem wy-
stawionym na uderzenia, uwolnieniem od ucisku prawa, pancerzem
wyciszenia, orężem trudów; zaangażowaniem w dzieła szlachetne,
potwierdzeniem cnót65.

Widzimy w tym fragmencie wymienione jednym tchem przynaj-
mniej dwa inne środki, które podaje się jako lekarstwo na acedię; są
nimi pamięć o śmierci (która stawia człowieka w fundamentalnej dla
niego perspektywie wobec Boga i odrywa od ziemskich pożądań) oraz
bojaźń Boża. Wytrwałość, o której tu mowa, ma nie tylko bierny
charakter znoszenia pokusy, lecz ma być także bardziej pozytywną
i aktywną wytrwałością w pracy:

Acedię leczy wytrwałość i czynienie wszystkiego z wielkim staraniem
i bojaźnią Bożą. Wyznacz sobie miarę w każdym dziele i wcześniej
nie odstępuj, póki jej nie wypełnisz. I módl się uważnie i żarliwie,
a duch acedii ucieknie od ciebie66.

Na innym miejscu Ewagriusz dodaje: To cierpliwość jest tą cnotą,
która powstrzymuje acedię67. W tym kontekście znów odnajdujemy
także współwystępowanie acedii i smutku:

63Ewagriusz z Pontu, cyt. za: G. Bunge, Acedia, 251. Wstrzemięźliwość wiązała
się dla Ojców z praktyką postu. W prezentacji Ewagriuszowych zaleceń przeciw
acedii idę za G. Bunge.
64Ewagriusz z Pontu, Napomnienie dla dziewicy, nr 40, [w:] PA, 304.
65Ewagriusz z Pontu, O wadach, które przeciwne są cnotom, nr 4, [w:] PA, 411.
66Ewagriusz z Pontu, O ośmiu duchach zła, nr 14, [w:] PA, 395.
67Ewagriusz z Pontu, cyt. za: G. Bunge, Acedia, 254.
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Jeśli duch acedii opanuje cię, nie opuszczaj swojej celi i w czasie
smutku nie skłaniaj się [ku jego podszeptom]. Jeśli bowiem wy-
trwasz, stanie się twoje serce tak jasne, jak wtedy, gdy ktoś oczyści
srebro68.

Przytoczmy jeszcze jeden fragment o wytrwałości, akcentujący
pracę jako sposób zwyciężenia pokusy:

Troszcz się o pracę ręczną i to stosownie do sił we dnie i w nocy,
abyś nie obciążał kogoś, ale raczej sam innych obdzielał, jak zachęca
i mówi święty Apostoł Paweł (por. 1Tes 2, 9; Ef 4, 28). A w ten spo-
sób także zwyciężysz demona acedii i oddalisz od siebie wszystkie
pozostałe pożądliwości wzniecone przez wroga. Lenistwu bowiem to-
warzyszy demon acedii, a, jak mówią, mieszka on w pożądliwościach
(Prz 13, 4)69.

Dla porównania i uzupełnienia zobaczmy jeszcze, co doradzają
przeciwko smutkowi św. Tomasz z Akwinu i św. Franciszek Salezy,
do których już się odwoływaliśmy. Obaj są oni zgodni, że pomocą
w smutku może być jakieś oderwanie się od niego lub jakaś przyjem-
ność. Św. Franciszek pisze:

Dobrze jest oddawać się zajęciom zewnętrznym i na ile to możliwe
urozmaicać je, ażeby duszę odrywać od przedmiotu smutku, a ducha
zagrzewać i pobudzać. Smutek jest bowiem namiętnością tempera-
mentu zimnego i suchego70 .

Tomasz zaś twierdzi, że łagodzić smutek mogą jakieś przyjem-
ności, wymienia zaś dwa konkretne i proste środki – kąpiel i sen71.
Widać tu pewną różnicę podejścia w porównaniu z Ewagriuszem,
który co prawda dopuszcza pewne odprężenie, np. spacer72, ale przede
wszystkim akcentuje wytrwałość i trud, podobnie jak inni przedsta-
wiciele wczesnego monastycyzmu. Być może należałoby tu rozróżnić
powołania – mnich wezwany jest raczej do zwycięstwa nad smutkiem
przez trud wytrwałości i zdanie się na Boga, zaś świecki może szukać
lekarstwa w pewnej dystrakcji i przyjemności73. Zresztą św. Franci-
szek również zachęca do wytrwałości i gorliwości:
68Ewagriusz z Pontu, Do mnichów mieszkających we wspólnotach, nr 55, [w:]
PA, 289.
69Ewagriusz z Pontu, cyt. za: G. Bunge, Acedia, 263.
70Św. Franciszek Salezy, Filotea, 308.
71Por. S.Th. 1–2, q. 38, a. 1 i 5.
72Por. G. Bunge, Acedia, 258.
73Ilustracją takiego rozróżnienia może być jeden z apoftegmatów Ojców: Opo-
wiadał abba Daniel, uczeń abba Arseniusza: „Byłem kiedyś u abba Aleksandra,
a jego opanował smutek, i z tego smutku wyciągnął się na ziemi i patrzył w niebo.
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Sprzeciwiaj się energicznie skłonności do smutku i choćby ci się zda-
wało, że wszystko, co robisz wtedy dobrego, dzieje się zimno, po-
sępnie i słabo, mimo to nie przestawaj tego robić. Bo szatan, który
chce nas smutkiem zniechęcić do dobrych uczynków, widząc, że ich
nie zaniedbujemy i wiedząc, że czynione z oporem więcej nam przy-
noszą, przestaje nas smucić74.

Św. Tomasz i Franciszek są również zgodni, że należy szukać po-
mocy u ludzi. Pierwszy pisze o pociesze, jaką przynosi współczucie
przyjaciół, którzy biorą na siebie jakby część ciężaru75, drugi zaś za-
leca otwarcie się przed spowiednikiem oraz przebywanie w towarzy-
stwie osób pobożnych. Tu również zaznacza się pewna różnica akcen-
tów w porównaniu ze zdaniem Ewagriusza, który co prawda przywią-
zuje ogromną wagę do duchowego prowadzenia przez „starca” oraz
docenia przyjaźń i pomoc przyjaciół, zwłaszcza ludzi wiernych Bogu
(por. Ps 101[100], 6), ale podkreśla raczej samotne trwanie przed Pa-
nem76. Wydaje się, że znowu należy tu rozróżnić powołanie świeckie
i mnisze. Dobrze ilustruje to apoftegmat, w którym jeden z mnichów
skarży się Bogu, że od czasu kiedy został biskupem i wrócił do życia
w świecie, nie może już zachowywać tak ścisłej ascezy jak na pustyni
i pyta, czy opuściła go łaska. Bóg zaś mu odpowiada: Nie; ale tam
była pustynia, więc ponieważ nie było tam ludzi, Bóg cię wspoma-

Przypadkiem błogosławiony Arseniusz przyszedł właśnie, żeby z nim mówić, i wi-
dział go leżącego. Podczas rozmowy zapytał: „A gdzie jest ten świecki, którego
tu widziałem?” Abba Aleksander na to: „Gdzież go widziałeś?” Odrzekł: „Kiedy
schodziłem z góry, spojrzałem tu w stronę jaskini i zobaczyłem człowieka wycią-
gniętego na ziemi i patrzącego w niebo”. On upadł do nóg starca i powiedział:
„Wybacz mi, to ja byłem: bo opanował mnie smutek”. A starzec odpowiedział:
„Ach, więc to ty byłeś? Dobrze. Ja myślałem, że to ktoś świecki, i dlatego za-
pytałem” (Księga Starców (Gerontikon), tł. M. Borkowska, wstęp i opr. M. Sta-
rowieyski, «Ojcowie Żywi, 5», Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak,
1983, 63–64).
74Św. Franciszek Salezy, Filotea, 307. Św. Franciszek dodaje: Śpiewaj pieśni po-
bożne, bo często szatan na głos pieśni zaniechał kuszenia, co widzimy na przykła-
dzie Saula (. . . ) Spełniaj akty zewnętrzne właściwe gorącości ducha, chociażbyś
miał to czynić ozięble: weź krzyż, przyciskaj go do serca, całuj ręce i nogi Chry-
stusa ukrzyżowanego, wznoś oczy i ręce do Nieba, wykrzykując ku Bogu słowa
miłości i wielkiej ufności (Św. Franciszek Salezy, Filotea, 308). Chodzi tu o przy-
jęcie opartej na wierze postawy wdzięczności, ufności i uwielbienia.
75S.Th. 1–2, q. 38, a. 3, c.; tłumaczenie wg: św. Tomasz z Akwinu, Suma teo-
logiczna. Uczucia, 1–2, q. 22–48, tł. J. Bardan, Londyn: Veritas, 1967.
76Jeśli posiadasz przyjaciół, unikaj ciągłych spotkań z nimi. Wtedy tylko bę-
dziesz im użyteczny, gdy będziesz z nimi rozmawiał po długiej przerwie (. . . )
Trzeba bowiem, abyś miał przyjaciół, (. . . ) którzy aprobując twój styl życia, by-
liby tobie pomocni (Podstawy życia monastycznego, nr 7, [w:] PA, 314).
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gał; a tu jest świat, i wspomagają cię ludzie77. Powołany do życia
samotnego jest wezwany do całkowitego zdania się na Boga; kto żyje
wśród bliźnich, z ich strony może się spodziewać zapośredniczonego
działania Bożej łaski.
Oczywiście nadzieja na pomoc drugich nie zwalnia z indywidual-

nego wysiłku. Współcześnie zwraca się uwagę, że pomocne w zwal-
czeniu acedii może być jakieś wykraczające poza codzienną rutynę,
nadzwyczajne umartwienie dotykające w jakiś sposób sfery cielesnej
i zmysłowej 78.
Oprócz środków wskazywanych wspólnie, św. Tomasz i Franciszek

dają również inne rady. I tak, św. Franciszek, pisząc o potrzebie mo-
dlitwy, przypomina o umocnieniu, jakie przynosi przystępowanie do
Komunii Świętej79. Św. Tomasz zaś zwraca uwagę, że ulgę w smutku
może przynieść płacz (rozumiany tu inaczej niż u Ewagriusza, nie
jako dar w czasie modlitwy, lecz jako naturalna ulga w cierpieniu)80.
Ponadto Tomasz pisze, że pocieszenie w bólu i smutku może przy-
nieść kontemplacja prawdy, która jest najwyższym pozytywnym do-
znaniem81.

***

Jak pisze Ewagriusz, ten, kto czuwa nad swoją duszą, jest jak
matka uważnie pilnująca własnego dziecka w tłumie, aby jakiś prze-
stępca porwawszy je, nie uciekł. Zaś kto wytrwa w pokusie smutku
i acedii, tego serce stanie się tak jasne, jak wtedy, gdy ktoś oczy-
ści srebro. Zanim jednak to nastąpi, czeka go czas wysiłku i trudu.
Część środków, które doradza wtedy Ewagriusz, jest prosta i w grun-
cie rzeczy zdroworozsądkowa – wytrwałość, modlitwa, praca. . . Nie-
które rady są mniej oczywiste: przemawianie do samego siebie sło-
wami Pisma czy bojaźń Boża. Właściwie Ewagriusz zajmuje się tylko
jednym rodzajem smutku – tym, który wynika wprost z pokusy (nie-
którzy twierdzą, że w tym podejściu traktuje pokusę zbyt szeroko82).

77Księga Starców, 97.
78J. W. Gogola, Teologia komunii, 131 Św. Franciszek pisał bardziej radykalnie:
Biczowanie się umiarkowanie jest dobrym lekarstwem przeciwko smutkowi, bo
to dobrowolne umartwienie pozyskuje pociechę wewnętrzną, a dusza czując ból
z zewnątrz, odrywa się od boleści wewnętrznej (Filotea, 308).
79Por. Św. Franciszek Salezy, Filotea, 308.
80Por. S.Th. 1–2, q. 38, a. 2.
81Por. S.Th. 1–2, q. 38, a. 4.
82Por. T. Špidlik – I. Gargano, Historia duchowości, 114.
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Oprócz tego istnieją także inne rodzaje smutku: taki, który jest skut-
kiem nieszczęścia dotykającego człowieka, czy ten, który płynie z oso-
bistej skłonności charakteru. Istnieje także dobry smutek „ku nawró-
ceniu” lub ten, który wiąże się ze współczuciem i miłosierdziem wo-
bec innych. Trzeba przyznać, że wytyczenie wyraźnych granic między
różnymi typami smutku jest problematyczne. Niewątpliwie smutek,
w którym ma udział zły duch, jest najgroźniejszy. Może bowiem nie
tylko doprowadzić człowieka do śmierci, ale jest także zagrożeniem
dla jego duszy.
Do tego, co człowieka wewnętrznie najgłębiej określa, należy rów-

nież i to, że jest on „istotą pragnącą”. Miejsce, gdzie powstaje pra-
gnienie, jest tuż obok tego miejsca, gdzie rodzi się smutek, by czło-
wieka „ogarnąć” i by ten się w nim „pogrążył”. Ideał chrześcijańskiej
beznamiętności (�p�jeia), głoszony przez pierwszych mnichów, ma
prowadzić do niepoddawania się namiętnościom wiodącym do grze-
chu oraz do skupienia pragnienia i miłości na Bogu. Właśnie w relacji
do Boga smutek w specyficzny sposób odwodzi spojrzenie człowieka
od dobra, pochodzącego od Stwórcy. Właściwą odpowiedzią na dobro
przeszłe i obecne jest wdzięczność, zaś na dobro przyszłe – nadzieja.
Tymczasem w smutku jest coś, co sprzeciwia się obu tym postawom
i cnotom. Jest w nim także coś, co skłania do rezygnacji z dobra,
do uczynienia którego jesteśmy wezwani, rezygnacji pod pozorem, że
dobro to nie ma znaczenia.
Wydaje się, że przewodnicy, za którymi szliśmy w tym tekście, nie

wspominają o jeszcze jednej dobrej drodze odpowiadania na smutek.
Jest nią współcierpienie z Chrystusem w Jego smutku, kiedy mówi:
smutna jest moja dusza aż do śmierci (Mt 26,38). W Jego smutku
jest miejsce na nasz smutek. Jest w nim schronienie dla nas.
Cierpienie smutku, jakie przeżywa Chrystus, płynie z konfrontacji

z radykalnym i ostatecznym złem. Egzystencjalny smutek człowieka
pozostaje w związku z tym złem obecnym w świecie. Odpowiedzią na
ten smutek jest nadzieja, wypływająca ze zmartwychwstania Chry-
stusa i Jego zwycięstwa. Smutek, do którego przyłącza się nadzieja,
staje się tęsknotą. Nadzieja przypomina obietnicę, że oto otrze z ich
oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku,
ni trudu już [odtąd] nie będzie (Ap 21,4). Za nadzieją zaś idzie radość.

Michał Golubiewski OP — ur. 1975 r., lic. teol. PAT,
sekretarz redakcji miesięcznika „W drodze”, mieszka
w Poznaniu.
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Apofatyczny biegun teologii nie znosi prawdziwości wy-

rażonych w niej ludzkim językiem twierdzeń, które są wy-

razem wiary Kościoła. Jednocześnie prawdziwość teologii

pozytywnej nie zagraża tajemnicy teologii apofatycznej,

tak jak prawda człowieczeństwa Chrystusa nie znosi i nie

ogranicza tajemnicy Jego prawdziwego bóstwa.
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Wojciech Golubiewski OP

Mówmy o Bogu Jezusa Chrystusa

Klucz chrystologiczny

Z
ogromnym zainteresowaniem wysłuchałem w ubiegłym roku
wykładu ks. Tomasza Węcławskiego – Pytanie o możliwość po-
znania Boga objawienia, w którym odwołując się do tradycji teo-

logii apofatycznej poddał krytyce pewien sposób mówienia i myśle-
nia o Bogu1. Sposób ten określił mianem „teologii kompendialnej”
i zaproponował w jego miejsce nie–przedmiotowe mówienie o Bogu.
Nie sposób tu zrelacjonować wielu ciekawych wątków myśli ks. pro-
fesora. Reakcją na propozycję Węcławskiego był tekst, polemika Pio-
tra Sikory: Jak mówić o Bogu, w którym radykalizuje on apofatyczny
charakter „mowy o Bogu” i stawia ks. Węcławskiemu zarzut, że jego

1Por. „Teofil”, 23 (2006), 8–21.
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próba przekroczenia zaklętego kręgu „teologii kompendialnej” nie po-
wiodła się2.
Chciałbym się odnieść do pewnych wątków, które pojawiają się

u obu autorów i zaproponować perspektywę, która pozwoli spokoj-
niej przyjąć ten nurt teologii, któremu stawia się zarzut „kompen-
dialności”. Nie zamierzam bezpośrednio rozwijać uzasadnienia ana-
logii jako przyjętej w klasycznej teologii mowy o Bogu3. Chodzi mi
raczej o zwrócenie uwagi na chrystologiczny fundament języka teo-
logicznego. Właśnie on, zdaniem Cipriano Vagaggini, znakomitego
włoskiego teologa, stanowi podstawę uzasadnionego pluralizmu teo-
logicznego w Kościele, a więc również „wielości języków” w teologii.
Vagaggini poszukując klucza do zrozumienia bogactwa różnorod-

ności w chrześcijańskiej teologii, mówi o nieredukowalnej dwubiegu-
nowości misterium i uznaje dogmat chalcedoński za podstawową re-
gułę hermeneutyczną. Jest to ogniskowa, która zbiera całą różnorod-
ność teologicznych modeli. W sposób pełny ta dwubiegunowość spo-
tyka się właśnie we współistnieniu skończoności i nieskończoności4.
Oto jak sam Vagaggini formułuje tę regułę: „W każdej hipote-

zie, by nie porzucić wiary chrześcijańskiej, z postanowień Chalcedonu
należy mieć na uwadze przynajmniej wyliczone powyżej punkty: że
jedyny Chrystus jest jednocześnie doskonałym człowiekiem i dosko-
nałym Bogiem, bez połączenia i bez rozdzielenia pomiędzy naturą
boską i ludzką, i nie przez proste przeciwstawienie tych natur, ale
przy determinującej wszystko nadrzędnej roli natury boskiej w sto-
sunku do natury ludzkiej, jakkolwiek z zachowaniem pełni natury
ludzkiej”5.
Wydaje się, że propozycja Vagagginiego doskonale daje się wpi-

sać w dyskusję dotyczącą języka teologii chrześcijańskiej. Oczywiście
wówczas jedynie, gdy chodzi nam właśnie o poznanie Boga Objawie-
nia. Podobnego zdania jest dominikanin Thierry–Dominique Hum-
brecht, który twierdzi, że „istnieje głęboki związek między uniżeniem
Osoby Słowa (kenozą Syna) a wyniesieniem naszego dyskursu o Bogu,
który to dyskurs stał się możliwy i pewny. Także i w tym znaczeniu

2Por. „Teofil”, 24 (2006), 197–203.
3Na temat roli analogii w teologii negatywnej św. Tomasza z Akwinu zob.: Th.–

D. Humbrecht, Teologia negatywna św. Tomasza z Akwinu, [w:] Święty Tomasz
teolog. Wybór studiów, tł. Z. Bomert – A. Kuryś – P. Lichacz, red. M. Paluch,
Warszawa – Kęty: Instytut Tomistyczny – Antyk, 2005, 139–145.
4Por. C. Vagaggini, Teologia. Pluralizm teologiczny , tł. J. Partyka, Kraków:

Wydawnictwo Homini, 2005, 97–99.
5Tamże, 102.
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prawda wiary jest fundamentem dla prawdy teologii”6. Węcławski
zaś stwierdza, że „nie ma takiego ludzkiego języka, który by nie mógł
być językiem o «Bogu»” (20). Stwierdzenie to również wydaje się być
słuszne. Znaczenie mowy o Bogu Objawienia zależy przy tym jednak
od tajemnicy, która zostaje objawiona i przyjęta w wierze.
Sądzę więc, iż można uznać, że nieredukowalna dwubiegunowość,

o której pisze Vagaggini, stanowi charakterystykę nie tylko samego
misterium, ale i mówienia o nim. Oznacza to jedność i nierozdzielność
przy zachowaniu różnicy: pozytywnej – katafatycznej mowy o Bogu
i Jego objawieniu oraz negatywnej – apofatycznej, która pozosta-
wia tajemnicę objawiającego się Boga ostatecznie nieprzeniknioną
i chroni ją przed uzurpacją ludzkiej mowy.

Doświadczenie „w miejsce” Tajemnicy

Węcławski charakteryzuje teologię kompendialną jako kształtującą
się od czasów Reformacji, a szczególnie w XVIII i XIX wieku w róż-
nych kręgach chrześcijaństwa doktrynę, mającą określić, kto i w ja-
kim stopniu jest chrześcijaninem i wyznaczającą minimum jego re-
ligijnych i moralnych zobowiązań. Stopień znajomości kompendium
miał, według Węcławskiego, stanowić o przynależności do swoistej
elity wierzących (11). Węcławski zauważa, że pojmowanie wiary jako
obszaru, mającego swe centrum i peryferie, po której poruszać się
można jedynie ze swego rodzaju teologiczną mapą, prowadzi do nie-
samodzielności w wierze i nie uwzględnia tego, co w niej najważniejsze
– „odkrywanej w wolności przynależności do Boga i wynikającej z niej
możliwości powierzenia się Bogu w każdej chwili tak, jakby była to
chwila śmierci” (13; por. 11–13).
Przyczyną ułomności kompendialnej teologii, właściwej także Ka-

techizmowi Kościoła Katolickiego (KKK), jest zdaniemWęcławskiego
niedocenienie przez nią teologii apofatycznej i perspektyw, które ona
otwiera. Profesor analizuje fragment KKK (nr 39–43) dotyczący ana-
logicznego orzekania o Bogu i widzi w nim pewną trudność. Ujmuje
ją w dwie tezy: „1. Poznanie Boga i mówienie o Nim jest uniwersal-
nie możliwe, ale możliwość ta jest zarazem radykalnie ograniczona.
2. Mówimy o Bogu językiem ludzkim, to znaczy zawsze nieadekwat-
nym wobec tajemnicy, ale język ten w istocie odnosi się do samego

6Th.–D. Humbrecht, Teologia negatywna, 209.
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Boga” (16). Nie odżegnując się od analogii, która pozwala tę trudność
rozwiązać, zauważa, że problem adekwatności czy braku adekwatno-
ści języka wiary można przekroczyć dzięki „nie–przedmiotowej mowie
o Bogu”(17), która wyrzeka się mówienia o Bogu samym, by wyrazić
wyłącznie sytuację człowieka i świata wobec Niego (20).

Zdaniem Sikory jednak, Węcławski nie jest dość konsekwentny
w pójściu za apofatyczną tradycją teologii i chcąc „rozbroić” przy-
tłaczający wiarę gmach teologii kompendialnej tworzy. . . język, który
wygląda na „jak najbardziej przedmiotową mowę o Bogu, która w do-
datku zgłasza pretensje do adekwatności” (199). Sikora uważa więc,
że trudności, którą Węcławski dostrzegł w klasycznym ujęciu teologii
i jej „kompendialnej postaci”, nie udało mu się przekroczyć. Zarzut
ten wydaje się trafny. „Nie–przedmiotowa mowa o Bogu”, którą pro-
ponuje Węcławski, chcąc nie chcąc osuwa się, według Sikory, w pewną
postać teologii pozytywnej, nawet jeśli nie stanowi ona „kompen-
dium” w rozumieniu, jaki przypisuje mu Węcławski. Pojawia się za-
tem pytanie, czy nowe pozytywne oblicze teologii, tematyzując to, co
tradycyjnie pozostawało otoczone milczeniem tajemnicy „większego
niepodobieństwa”, nie usuwa ostatecznie samej tajemnicy i różnicy
między pozytywnym i negatywnym biegunem teologicznego języka.

Węcławski, by rozwinąć swą propozycję, odwołuje się do klasycz-
nego w teologii zastrzeżenia (orzeczenia Soboru Laterańskiego IV,
przywołane w KKK nr 43), w którym teologia pozytywna oddaje
sprawiedliwość teologii negatywnej: „gdy wskazujemy na podobień-
stwo między Stwórcą i stworzeniem, to zawsze niepodobieństwo mię-
dzy nimi jest jeszcze większe” (19). Węcławski do tego stopnia ak-
centuje jednak „nieadekwatność” ludzkiej mowy o Bogu, że operuje
niepodobieństwem nie na drodze uwznioślenia (via eminentiae), lecz
samej negacji, otwierając dzięki niej pojęciową próżnię. Wydaje się
bowiem, że jakiekolwiek wypowiedziane o Bogu słowa można obracać
w ich przeciwieństwo w nie kończącym się lustrzanym efekcie. Neo-
platońska droga negacji Pseudo–Dionizego, a nie Tomaszowa droga
uwznioślenia ma tu ostatnie słowo. Ostateczna negacja nie jest chyba
jednak do końca konsekwentna, skoro utworzona dzięki niej „pu-
sta przestrzeń”, zostaje wypełniona indywidualnym doświadczeniem
człowieka. W ten sposób niepodobieństwo otrzymuje treść indywidu-
alnego doświadczenia. Zatem już nie tyle Bóg mówi do człowieka, ile
człowiek nadaje treść niepodobieństwu Boga poprzez swe doświad-
czenie: „miejsce wypełnia się tym, czym wypełniają je ludzie, którzy
do niego zmierzają” (20). Można odnieść wrażenie, że w ten sposób
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tajemnica Boga – przestrzeń, którą teologia klasyczna przenikała je-
dynie swym milczeniem – zostaje wypełniona treścią pozytywnego
ludzkiego doświadczenia.
Uwzględniając perspektywę dwóch biegunów języka misterium,

można się zastanawiać nad prawidłowością ich wzajemnego odniesie-
nia w propozycji Węcławskiego. Czy biegun negatywny, tak mocno
wyakcentowany ze względu na nieadekwatność ludzkiej mowy o Bogu,
nie pozbawia bieguna pozytywnego należnej mu prawdziwości i teolo-
gicznej prawomocności? I wreszcie, czy ostatecznie biegun negatywny
nie zostaje „zmieszany” z pozytywnym ludzkim doświadczeniem?

Milczenie w miejsce Objawienia

Sikora wydaje się być bardziej konsekwentny w swych wnioskach od
Węcławskiego, radykalizując propozycję przekroczenia „kompendial-
nych” ograniczeń teologii: „Tradycja apofatyczna nie uczy nas innego
sposobu mówienia i pisania niż tradycja katafatyczna. Wymazuje to,
co napisaliśmy. Kładzie nam palec na ustach” (203). Sikora pisze
o religijnej intuicji, która „wzbrania się czcić cokolwiek skończonego,
ograniczonego, nie–absolutnego” (203). Postawa apofatyczna kształ-
towana przez tę intuicję pozbawia ostatecznie znaczenia jakąkolwiek
pozytywną mowę o Bogu. W konsekwencji „nic, do czego w jakiej-
kolwiek wypowiedzi możemy odnieść się w mowie, nie jest tym, o co
ludziom religijnym powinno chodzić” (200).
Sikora bardzo ciekawie ukazuje i uzasadnia rolę teologii apofa-

tycznej nie tylko argumentami wielkich przedstawicieli tego nurtu
tradycji – Klemensa Aleksandryjskiego, Grzegorza z Nazjanzu, Au-
gustyna, aż po Mikołaja Kuzańczyka, ale też rozważaniami z filozo-
fii języka. Inspirując się Augustynem dostrzega paradoks, polegający
na tym, że „musimy mówić o Bogu, mówiąc o Nim między innymi,
(a nawet przede wszystkim), że nie da się o Nim mówić” (201). Wo-
bec tego Sikora podkreśla jałowość prób konstruowania teorii języka,
które mogłyby ów paradoks rozwiązać. Zaraz jednak, o dziwo, for-
mułuje teoretyczne uwagi dotyczące roli języka teologicznego: „rola
języka polega na tym, że jego użycie pozwala umysłowi uniknąć bez-
ładnego błąkania się, ukierunkowując nasze myślenie w taki sposób,
że jesteśmy w stanie utworzyć sobie pewne obrazy naszego ostatecz-
nego celu. Jednak obrazy te nie są same tym ostatecznym celem, nie
są też – i nie mogą być – celu tego spójną i trwałą teorią” (201–
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202). Czy rozwiązanie to, które ostatecznie ma doprowadzić do cał-
kowitego milczenia (por. 203), nie znosi jednak zbyt szybko napięcia
między mową a milczeniem, o którym mówił Augustyn: „walkę tę le-
piej znieść w milczeniu, niż próbować ją zakończyć słowami”7? Moim
zdaniem św. Augustyn podkreśla w przywołanym przez Sikorę frag-
mencie prymat milczenia wobec tajemnicy nad mową o tajemnicy,
pierwszeństwo negatywnego bieguna języka nad pozytywnym, który
nie znosząc „walki” między nimi, pozwala jednak przyjąć oba.
Język religijny, zdaniem Sikory, ma ograniczoną funkcję kierowa-

nia myśli poprzez obrazy ku temu, co ostateczne (201–202). Ponieważ
obrazy te nie dosięgają jednak celu (nie uczestniczą w nim w żaden
sposób, jak powiedziałby św. Tomasz8), nie ma sensu mówić o praw-
dzie lub nieprawdzie tego języka. Prawdziwość języka, którego zdaje
się domagać biegunowość misterium wiary w Chrystusa, nie gra tu
roli. W tak ustawionej koncepcji języka religijnego, ku ostatecznemu
celowi naszą myśl może kierować bardzo wiele różnych obrazów, które
i tak w końcu należy odrzucić, aby „wymazać to, co zostało napisane”
(por. 203). Szala zwycięstwa w tej szczególnej „walce” przechyla się
zdecydowanie na korzyść bieguna negatywnego, a to co pozytywne
zostaje unieważnione, wymazane.
Warto przywołać w tym miejscu ostre zdanie kardynała Ratzin-

gera, który twierdzi, że jednostronne akcentowanie teologii apofatycz-
nej może przyjąć szczególną postać ikonoklazmu:

Ikonoklazm opiera się na teologii jednostronnie apofatycznej, która
zna tylko owo „całkowicie inne” Boga będącego poza wszelkimi wy-
obrażeniami i słowami. Zatem objawienie postrzegane jest tam je-
dynie jako po ludzku nie wystarczające odbicie tego, co zawsze nie-
uchwytne, co powoduje, że wiara traci wszelki punkt oparcia. Nasza
dzisiejsza forma zmysłowości, która nie potrafi już uchwycić prze-
zroczystości ducha, przynosi niemal w sposób konieczny ucieczkę
w teologię „czysto” negatywną (apofatyczną): Bóg jest poza wszel-
kim myśleniem, a zatem wszelkie wypowiedzi o Nim i wszelkie formy
obrazów są ostatecznie równie ważne, jak i nieważne. Owa pozornie
najwyższa pokora wobec Boga sama z siebie staje się pychą, która
nie pozwala Bogu przemawiać i wkroczyć realnie do historii9.

7Św. Augustyn, De doctrina christiana I, 6, cyt. za P. Sikora, Jak mówić
o Bogu, 201.
8Na temat partycypacji w kontekście teologi negatywnej Akwinaty zob. Th.–

D. Humbrecht, Teologia negatywna, 166–170; 204.
9J. Ratzinger, Duch liturgii, tł. E. Pieciul, Poznań: Klub Książki Katolickiej,

2002, 112–113.
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Bóg w takiej teologii nie może na serio o sobie mówić, nie może,
pozostając niezgłębioną tajemnicą, jednocześnie siebie objawiać. Wy-
znanie wiary w Boga, który przyjmuje ludzką postać, wiary w Boga
Trójjedynego, nie jest już wówczas twierdzeniem, że tak oto, a nie
inaczej się sprawy mają, bo tak się Bóg objawił; może być jedynie
wyznaniem, że tak oto, a nie inaczej te sprawy mi się jawią, choć na-
prawdę może być zupełnie inaczej i ostatecznie nie ma to znaczenia,
bo Bóg jest ponad wszelkim obrazem i wszelką myślą. To, co Kościół
nazywał wiarą boską – nie jest już możliwe, bo wiara pozostaje na po-
ziomie nieskończenie odległym od tego, co prawdziwie boskie. Język
może najwyżej wyrażać przeczucie tego, co boskie i dane w jakiejś
formie mistycznego doświadczenia, lub niezobowiązująco posługiwać
się różnymi obrazami.

Kompendium jako reguła wiary

Wprawdzie rozważania na temat możliwości poznania Boga, z któ-
rymi wiąże się rozróżnienie na teologię apofatyczną i katafatyczną,
dotyczą tradycyjnie traktatu o Bogu Jedynym, wywierają jednak
wpływ na całą teologię. Trafnie dostrzega to sam Węcławski, który
w oparciu o swą teologię możliwości poznania Boga Objawienia, oce-
nia krytycznie cały teologiczny obszar, określony przez niego mianem
teologii kompendialnej. ZarównoWęcławski, jak i Sikora trafnie zdają
się dostrzegać ryzyko spłaszczenia teologii do swego rodzaju kompen-
dium, w którym nie ma już miejsca na głębię tajemnicy, którą chroni
teologia apofatyczna. Uważam jednak, że nie zawsze i nie najczęściej
brak ten dotyczy teologii przyjmującej formę katechizmu, co zdaje się
sugerować Węcławski (11). Dotyczy to raczej takiej teologii, która re-
dukuje tajemnicę do problemu, uznając tym samym, że ma ona moż-
liwe racjonalne i dostępne dla naszego umysłu rozwiązanie. Zgadzam
się ze zdaniem Weinandy’ego, że „rzeczywistym celem poszukiwań
teologicznych nie jest rozwiązywanie teologicznych problemów, lecz
zgłębianie, czym jest tajemnica wiary”10.
Przeakcentowanie roli teologii negatywnej, szczególnie wówczas,

gdy dzieje się to kosztem pozytywnego wykładu wiary, może stano-
wić intelektualną przeszkodę w przyjęciu objawienia, a tym samym

10T. G. Weinandy, Czy Bóg cierpi? , tł. J. Majewski, «Alfa i Omega», Poznań:
W drodze, 2003, 63.
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w przyjęciu wiary. Radykalna postać teologii negatywnej jest religią
filozofów, do przyjęcia dla agnostyków11, ale towarzysząca jej religijna
intuicja może być zamknięta na chrześcijańską intuicję wiary. Intuicja
wiary „wspólna prostej wierze i uczonym teologom” stoi za każdym jej
doktrynalnym i spekulatywnym rozwinięciem12. Kardynał Newman
pisząc o wierze, określał ją jako „żywotny element doktryny”, który
„chroni ją od wewnątrz”, powiązany z prawdą Wcielenia i poddany
jej oddziaływaniu13.
Również dogmat chrystologiczny, przyjęty tu jako kryterium her-

meneutyczne języka teologii, ma swe źródło w płynącej z wiary ducho-
wej intuicji: „impulsu doświadczenia dotyczącego Jezusa Chrystusa
i przeżytego z Nim samym”14 . To właśnie doświadczenie wiary Ko-
ścioła, różne od religijnego doświadczenia gnostyków, było niesione
jak w naczyniu w pierwszych wyznaniach i regułach wiary: każdy,
który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy
zaś duch, który, nie uznaje Jezusa nie jest z Boga; i to jest duch
Antychrysta (1 J 4, 2–3). „Ojciec jest niewidzialnym Syna, Syn jest
widzialnym Ojca” (św. Ireneusz, Adversus haereses IV, 6, 6 )15, Chry-
stus „był równocześnie człowiekiem i Bogiem [. . . ] szczególny cha-
rakter każdego z jego stanów, ludzkiego i boskiego, został zachowany
w prawdzie jego dwóch natur [. . . ] Dlaczego wydawać kłamstwu po-
łowę Chrystusa? Wszystko w Nim było prawdą” (Tertulian, De carne
Christi, V, 7–8)16

Sądzę, że pierwsze starożytne reguły wiary, ale też późniejsze,
choćby Wykład wiary prawdziwej Jana Damasceńskiego – wielkiego
przedstawiciela teologii apofatycznej, czy Summa Teologii św. To-
masza z Akwinu, były udaną formą mniej lub bardziej obszernych
teologicznych kompendiów, których trafność wynikała z odpowied-
niego powiązania obu biegunów chrześcijańskiego misterium. „Kom-
pendialność” nie musi więc, moim zdaniem, zagrażać istocie ani au-

11Por. głos B. Skargi w dyskusji z J. A. Kłoczowskim: Poznawalny czy nie-
poznawalny Bóg? Teologia negatywna św. Tomasza, http://www.it.dominika-
nie.pl/cc/main/spotkania20045.2.pl.html.
12Ch. Schönborn, Bóg zesłał Syna Swego. Chrystologia, tł. L. Balter, «Amateca,
7», Poznań: Pallottinum, 2002, 98.
13J. H. Newman, O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, tł. J. W. Zielińska, War-
szawa: Fronda, 1998 , 57; por. 299.
14Ch. Schönborn, Bóg zesłał, 99.
15Irénée de Lyon, Contre les hérésies, livre IV/II, ed. critique A. Rousseau,
«Sources Chrétiennes, 100», Paris: Les Éditions du Cerf, 1965, 450.
16Tertullien, La chair du Christ, I, introd., texte qritique, trad. et comm., J.–P.
Mahé, «Sources Chrétiennes, 216», Paris: Les Éditions du Cerf, 1976, 230.
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tentyczności wiary. O ile teologia jest wierna misterium Chrystusa
i w nim zanurzona, nadanie jej formy kompendium, w ogóle nie sta-
nowi dla wiary balastu. Jest wówczas wyrazem trwającego w Kościele
pierwotnego doświadczenia wiary, jak i naturalnej potrzeby refleksji
nad tym doświadczeniem. Refleksji, która jest uzasadniona katafa-
tycznym biegunem chrześcijańskiego misterium, o ile szanuje jedno-
cześnie jej biegun apofatyczny.
Struktura „teologii kompendialnej”, jako reguły wiary czy do-

gmatu, jest bowiem zgodnie z logiką dwubiegunowości misterium,
w swej istocie paralelna do tego, o czym mówi nam dogmat chry-
stologiczny oraz odpowiada tej jego strukturze, o której pisze Va-
gaggini. Prawdziwość pozytywnej teologii nie zostaje wymazana ani
przekreślona przez ogarniającą wszystko tajemnicę, tak jak prawdzi-
wość człowieczeństwa Chrystusa nie zostaje zniesiona ani unieważ-
niona przez fakt Jego Bóstwa. To, co stanowi ostateczną tajemnicę,
głębokości Boga samego w Osobie Jezusa Chrystusa, nie przekreśla
bowiem i nie narusza Jego człowieczeństwa, choć przyporządkowuje je
tajemnicy Boskiej Osoby. Apofatyczny biegun teologii nie znosi więc
prawdziwości wyrażonych w niej ludzkim językiem twierdzeń, które
są wyrazem wiary Kościoła. Jednocześnie prawdziwość teologii pozy-
tywnej nie zagraża tajemnicy teologii apofatycznej, tak jak prawda
człowieczeństwa nie znosi i nie ogranicza tajemnicy prawdziwego bó-
stwa, Jednego i tego samego Chrystusa Pana, Syna Jednorodzonego
[. . . ] w dwóch naturach: bez zmieszania, bez zmiany, bez podzielenia
i bez rozłączenia17.

Wojciech Golubiewski OP — ur. 1977, lic. teologii
PAT, mgr prawa UG, studiuje i mieszka w Krakowie.

17Definicja wiary Soboru Chalcedońskiego, cyt. za: Dokumenty Soborów Po-
wszechnych, I, oprac. A. Baron – H. Pietras, «Źródła Myśli Teologicznej, 24»,
Kraków: Wydawnictwo WAM, 2002, 223.
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We wczesnej ikonografii świętego, Dominik jest najczę-

ściej przedstawiany z księgą w ręku. Szczegół ten bynaj-

mniej nie jest przypadkowy. Albowiem księga, a zwłasz-

cza księga Ewangelii, miała dla Dominika kluczowe zna-

czenie, zarówno w jego studium, jak i w życiu modlitwy.
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„Zjedz tę Księgę”: studium
w tradycji dominikańskiej∗

M
iejsce studium w ramach tradycji dominikańskiej określa wy-
raźnie poniższy krótki fragment z bł. Humberta z Romans.
W Traktacie o formacji kaznodziejów czytamy:

Chociaż łaskę przepowiadania otrzymuje się jedynie w darze od
Boga, roztropny kaznodzieja, przez uważne studiowanie tego, co ma
głosić, powinien dołożyć wszelkich starań, aby jego przepowiadanie
godne było pochwały [. . . ]. Również Hieronim w swoim komentarzu
do Ezechiela 3, 1 – „Zjedz tę Księgę”, mówi: „Słowa Boga winny
być zachowywane w sercu i dokładnie rozważane, a dopiero potem
przekazywane ludowi”1.

∗Niniejszy artykuł jest skróconą wersją III rozdziału książki o. Paula Mur-
raya OP, Młode wino dominikańskiej duchowości , która ukazała się nakładem
wydawnictwa „W drodze”. Pierwotnie ukazał się on jako artykuł w Angelicum,
81 (2004): 405–430 (red.).
1Humbert z Romans, Treatise on the Formation of Preachers VII, 82, w:

Early Dominicans: selected writings, ed. S. Tugwell, «The Classics of the Western
Spirituality», New York, 1982, 205.
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Na podstawie tego fragmentu dwie sprawy od razu stają się ja-
sne. Po pierwsze, w kontekście dominikańskiego życia i powołania nie
podejmuje się studiów dla nich samych, ale w celu głoszenia Słowa
Bożego. I po drugie, chociaż oczywiście zakłada się jakąś formę dzia-
łalności akademickiej, przewidywane studium wskazuje na coś jesz-
cze – wymagany jest przymiot uwagi angażującej całą osobę. Dla-
tego Humbert z Romans zaznacza, że słowa Boże należy nie tylko
rozważać, ale spożywać, nie tylko z pomocą abstrakcyjnej, naukowej
metody zapisać je w swoim umyśle z zaledwie powierzchownym zro-
zumieniem, ale w jakiś sposób uwewnętrznić i pochłonąć czy – jak on
sam to ujmuje – „zachowywać w sercu”.
Humbert w ogóle nie wspomina tu o modlitwie, ale rzecz jasna

istnieje oczywisty związek pomiędzy modlitwą i kontemplacją kazno-
dziei a wskazaniami autora. Jednak na czym rzeczywiście ten zwią-
zek polega? Jak w początkach istnienia zakonu dominikanie rozumieli
na przykład zależność między gorliwym zaangażowaniem w studium
a życiem modlitwy? I dlaczego nalegali, aby związek tak rozumianego
studium z powołaniem głosiciela Słowa uczynić nierozerwalnym?

Przykład Dominika

Przywiązanie Dominika do studium zostało podkreślone przez Jor-
dana z Saksonii na jednej z pierwszych stron ważnego dzieła pod
tytułem Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum. Jordan pisze:

Zapał [Dominika] do upajania się strumieniami Pisma świętego był
tak ogromny i nieprzerwany, że spędzał całe noce prawie bez spo-
czynku, tak niestrudzone było jego pragnienie studiowania2.

Ponadto, ponieważ „przyjmował przykazania Pana tak serdecz-
nie” i ponieważ „jego miłość i pobożność użyźniała wszystko, czego
się uczył”, Dominik – jak słyszymy – „potrafił zgłębiać tajemnice
trudnych kwestii teologicznych pokornym rozumieniem swojego ser-
ca”3. Wydaje się, że w przypadku Dominika zaangażowanie w stu-
dia teologiczne było niemal instynktowne. Już w 1215 lub 1216 roku
widziano, jak z kilkoma braćmi uczęszczał na wykłady z teologii wy-
głaszane w Tuluzie przez angielskiego teologa Alexandra Stavensby.

2Libellus 7, 28; cyt. za S. Tugwell, Jordan of Saxony: On the Beginnings of
the Friars Preachers 1, 7, Dublin 1982, 1.
3Libellus 7, 28–29; cyt. za S. Tugwell, Jordan of Saxony. . . , 1–2.
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A kilka lat później wysłał grupę swoich nowicjuszy do Paryża i Bo-
lonii, które w tamtym czasie były głównymi ośrodkami studiów teo-
logicznych. Jeden ze świadków w jego procesie kanonizacyjnym, brat
Jan z Hiszpanii, zauważył, że Dominik „zawsze nosił ze sobą Ewan-
gelię św. Mateusza oraz Listy św. Pawła” i „studiował je tak bardzo,
że znał je na pamięć”4. Słowo „zawsze” w odniesieniu do studium
z pewnością mówi bardzo wiele. Jan z Hiszpanii opowiada dalej, że
Dominik „zawsze radził braciom i nawoływał ich, by studiowali za-
równo Stary, jak i Nowy Testament”5.
We wczesnej ikonografii świętego, Dominik jest najczęściej przed-

stawiany z księgą w ręku. Szczegół ten bynajmniej nie jest przypad-
kowy. Albowiem księga, a zwłaszcza księga Ewangelii, miała dla Do-
minika kluczowe znaczenie, zarówno w jego studium, jak i w życiu
modlitwy. Z tekstu pochodzącego z trzynastego wieku, znanego pod
tytułem Dziewięć sposobów modlitwy św. Dominika, dowiadujemy się,
że kaznodzieja

rześki i namaszczony duchem pobożności [. . . ] udawał się do jakiegoś
pomieszczenia, do celi lub gdzie indziej, aby czytać lub rozmawiać
w samotności przed Bogiem. Siedział spokojnie i przed sobą rozkła-
dał jakąś księgę. [Potem] oddawał cześć księdze, pochylał się przed
nią i ją całował, zwłaszcza jeżeli był to kodeks Ewangelii lub gdy
akurat czytał słowa, które Chrystus wypowiadał swoimi ustami6.

Powyższe wypowiedzi o Dominiku, odnoszące się do modlitwy
i studium, przywołują ów krótki, sugestywny nakaz: „Zjedz tę księgę”,
który Humbert z Romans cytował z trzeciego rozdziału Ezechiela. We
fragmencie pisma Proroka po słowach: „zjedz tę księgę” czy „zjedz
ten zwój”, czytamy:

Otworzyłem więc usta, a On dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do mnie:
„Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym
zwojem, który ci podałem”. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki
jak miód (Ez 3, 2–3).

Można powiedzieć, że tak jak prorok Ezechiel, św. Dominik spo-
żył z entuzjazmem zwój czy księgę słowa Bożego. Najpierw ją czytał,
a potem smakował. Nie powinno zatem dziwić, że gdy Jordan z Sak-
sonii w Libellus mówi o Dominikowym głodzie i pragnieniu prawdy,
4Acta canonizationis s. Dominici 29, w: MOPH 16, Rzym 1935, 147. Wyróż-

nienie dodane przez autora.
5Acta canonizationis s. Dominici 29. Wyróżnienie dodane przez autora.
6“Dziewięć sposobów modlitwy świętego Dominika, 8”, przeł. J. A. Spież OP,

W drodze, 8 (1981): 106.
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nawiązuje do podobnego tekstu ze Starego Testamentu. Jordan pisze:
„Zaczął odczuwać pełen pasji apetyt na słowa Boże, które stawały
się »słodsze od miodu na jego wargach«”7. Jednak dla Dominika naj-
ważniejsze było nie doświadczenie czy smak Słowa, tylko Słowo samo
w sobie i powierzona mu misja głoszenia Słowa. Dlatego niezwykle
ważne staje się następujące, krótkie zdanie z tekstu Ezechiela: „Synu
człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą. Zjedz ten zwój i idź prze-
mawiać do domu Izraela”8 (Ez 3, 1). Możemy być pewni, że Dominik
nie przeoczył tego końcowego nakazu. Przede wszystkim miał być
głosicielem.

Kaznodzieje o wielkiej wiedzy i gorliwości

W pieśni dwunastej Raju, gdy Dante zaczyna mówić o Dominiku
i jego pasji przekazywania słowa prawdy, przedstawia go nie tylko
jako człowieka wykształconego i głosiciela Ewangelii, ale niemal jak
siłę natury: „A potem wiedza i wola ofiarna, i »tak« papieskie sko-
czyć mu kazało tak jak potoku z góry woda czarna”9. Już współcześni
Dominika byli świadomi jego całkowitego poświęcenia się dziełu gło-
szenia. Jeden ze świadków w procesie kanonizacyjnym zauważył, że
Dominik był

tak pełen entuzjazmu jako kaznodzieja, że dniem i nocą, w kościo-
łach, w domach, na polach i w drodze chciał głosić słowo Pana i za-
chęcał braci, aby czynili to samo i nie rozmawiali o niczym innym
jak tylko o Bogu10.

Jak się dowiadujemy, swoim współczuciem ogarniał „nie tylko wie-
rzących, lecz także pogan i niewierzących, a nawet potępionych w pie-
kle; bardzo wiele nad nimi płakał”11.

7Libellus 6, s. 28; cyt. za S. Tugwell, Jordan of Saxony. . . , 1. (Zob. Psalm
119, 103: „Jak słodka jest dla mego podniebienia Twoja mowa, ponad miód dla
ust moich”).
8Wyróżnienie dodane przez autora.
9Dante Alighieri, Raj, Pieśń XII, 97–99, przeł. A. Kuciak, Poznań 2004, 86.
10Świadek, opat William Pierre, złożył zeznanie w langwedockim procesie kano-
nizacyjnym. Zob. Acta canonizationis s. Dominici 18, 182–183. Przekład S. Tu-
gwella zamieszczony w: V. Koudelka OP, Dominic, Londyn 1997, 138.
11To świadectwo złożył brat Ventura w bolońskim procesie kanonizacyjnym.
Zob. Acta canonizationis s. Dominici 11, 132, zob. V. Koudelka, Dominic 104,
122.
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Dominika – widać to wyraźnie – mocno pociągały przygody i nie-
pewne przedsięwzięcia. Był odważny z natury, i dzięki łasce. Dante
nazywa go il santo atleta, „zapaśnik święty”12. Niezależnie od tego,
jak trudne albo zaskakujące były wyzwania danej chwili, nie bał
się podejmować wielkiego ryzyka ze względu na Ewangelię. Stąd nic
dziwnego, że w ciągu kilku lat można było mówić o młodych braciach,
którzy podążali jego śladem i których osobiście rozesłał w daleki, sze-
roki świat, aby głosili Ewangelię, tak że ocean wyznaczał granice ich
klauzury13. Spytajmy jednak, czy ten duch ryzyka i przygody znajdo-
wał swoje odzwierciedlenie na życiu intelektualnym pierwszych domi-
nikanów? Wiemy, że studium otrzymało miejsce, o jakim nie słyszano
nigdy wcześniej w historii życia zakonnego. Nie było już po prostu
jednym z wielu zajęć. Stało się teraz kluczowym i świętym zadaniem.
Na ile jednak zdumiewające i oryginalne były studia pierwszych braci,
jeśli wziąć pod uwagę konkretne treści oraz szerokość zainteresowań?
Przede wszystkim, odpowiadając na to pytanie, trzeba zaznaczyć, że
pierwsi dominikanie nie usiłowali być „zdumiewający i oryginalni”.
Ich studia kształtowały się pod wpływem potrzeb innych ludzi, a zwa-
żywszy na charakter kryzysu w tamtym czasie, do realizacji zadania
głoszenia i troski o dusze (cura animarum) najpilniej potrzebna była
bezpośrednia moralna i doktrynalna katecheza. Oczywiście, domini-
kanie mieli się potem znaleźć w czołówce „nowej nauki” na większości
wielkich uniwersytetów w Europie. Taki rozwój następował jednak
powoli, może nawet dużo wolniej niż uczeni w większości jeszcze do
niedawna sądzili.
W obszernym, pomocnym opracowaniu dotyczącym kształtu stu-

diów dominikańskich przed rokiem 1350 M. Michèle Mulchahey zwró-
ciła nam uwagę na – jak to określa – „zasadniczy konserwatyzm
wczesnego dominikańskiego kształcenia”14. Ponieważ zakon został za-
łożony dla zwalczania herezji, pierwszym celem edukacyjnym – za-
uważa autorka – było zapewnienie ortodoksji jego własnych człon-

12Dante Alighieri,Raj, Pieśń XII, 56, 84. Zob. przypis 11: „w oryginale: »atleta«
(zgodnie z formułą tekstów hagiograficznych: athleta Christi)”.
13To doskonałe spostrzeżenie wyszło spod pióra Mateusza Parisa w połowie
trzynastego wieku. Nie było jednak zamierzone jako komplement. Paris przeciw-
stawiał „przyzwoite i uporządkowane” życie mnichów w klauzurze oburzającej
wolności braci, którzy zamiast przebywać cały czas w swoich klasztorach włóczyli
się po miastach i wioskach. Zob. Chron. maiora V, Rolls Series 57e, 529; cyt. w:
S. Tugwell, Pasja Dominika, tł. J. Buda et al., «Biblioteka Teofila, 1», Kraków
1996, 41.
14M.M. Mulchahey, „First the Bow is Bent in Study”: Dominican Education
before 1350, Toronto 1998, 54.
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ków. W związku z tym zakres zainteresowań edukacyjnych nie po-
szerzał się przez dość długie lata. Bezpośrednim i najważniejszym
zadaniem było poznanie Pisma Świętego i prawdziwej doktryny. Nie
zachęcano do szerokich studiów nad „księgami pogan i filozofów”.
W rzeczywistości specjalna klauzula wpisana w Konstytucje z 1220
roku pouczała kaznodziejów, żeby czytali „tylko księgi teologiczne”15.
Oczywiście stopniowo charakter kształcenia dominikańskiego zaczął
się zmieniać. W pewnym sensie przez analogię do oryginalnego pra-
gnienia samego Dominika, by iść po najdalsze granice ludzkich po-
trzeb, i w kontekście jego nieustannej gotowości do nawiązania dia-
logu z wszystkimi ludźmi, z biegiem czasu bracia kaznodzieje okazali
się zdolni do ciągłego, poważnego zajęcia się zarówno naukami świec-
kimi, jak i pismami „pogan i filozofów”. Jednym z wielkich pionierów
w tej dziedzinie, jeśli nie największym, był Albert Wielki.

Przykład Alberta Wielkiego

Albert był człowiekiem, uczonym, jak nikt inny z jego pokolenia ogar-
niętym ciekawością – niemal wewnętrznym przymusem – rozumienia
i opisywania niezliczonych cudów stworzenia. Wydawało się, że nic
w świecie ożywionym, nic w powietrzu ponad jego głową, nic, co po-
ruszało się po ziemi albo w rzekach, albo w ogromnych oceanach, nic
nie umknęło jego uwadze. Pisał traktaty o astronomii, chemii, gra-
matyce, botanice, zoologii, biologii, logice i matematyce. W traktacie
De caelo et mundo, rozważając rozmiar i kształt ziemi, posłużył się
nie tylko podstawową obserwacją wzrokową, lecz również „metodami
matematycznymi” (signa sumpta ex Mathematicis), aby potwierdzić,
że świat jest okrągły16.
Niezależnie od tego, czy jego uwaga kieruje się na największe, czy

na najmniejsze części stworzenia, za każdym razem ujawnia się wy-
razistość jego postrzegania. Stąd na przykład w De animalibus, oma-
wiając sposób odżywiania się węgorza, kategorycznie odrzuca myśl

15Primitive Constitutions, XXVII, w: Saint Dominic: Biographical Documents,
red. F.C. Lehner OP, Waszyngton 1964, 245. Napomnienie dotyczące pogańskich
i świeckich pism nie było dla braci kaznodziejów czymś dziwnym.W rzeczywistości
przedstawiało jedną ze zwykłych norm czy reguł kształcenia kleryków w tamtym
czasie. Zob. M.M. Mulchahey, „First the Bow is Bent in Study”. . . , 57.
16Św. Albert, De caelo et mundo 2, IV, xi, w: Opera omnia B. Alberti Magni,
t. 4, Paryż 1890, 232.
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Arystotelesa, że stworzenie to żywi się wyłącznie mułem. Albert pi-
sze: „Widziałem, jak zjada żaby, robaki i kawałki ryby, i jak na taką
przynętę można go złowić na wędkę”17. Albert był zafascynowany na-
rzędziami i metodą pracy w każdym zawodzie. Opowiada na przykład,
że studiował dokładnie, „ jak pracują w miedzi w Paryżu i w Kolonii,
i w innych miejscach”, gdzie mieszkał18. Zważywszy na tak niezwy-
kłą pasję poszukiwania prawdy rzeczy, nic dziwnego, że Albert był
równie wielkim nauczycielem jak uczonym, a także znakomitym ka-
znodzieją. Albowiem daleki od przyjęcia postawy milczącego ascety,
samotnie wspinającego się na górę prawdy, sam do Samego, Albert
opowiada nam, że nieustanną radością dla niego jako nauczyciela było
szukanie prawdy razem ze swoimi towarzyszami19.
Nowość czy świeżość dominikańskiego podejścia do życia zakon-

nego i studium uwidacznia się jeszcze bardziej, jeśli czystą radość,
jaką Albert i inni kaznodzieje czerpali z zadania głoszenia i naucza-
nia, zestawimy ze smutną formułą św. Hieronima dotyczącą sposobu
prowadzenia się zakonników. „Obowiązkiem mnicha – oświadcza Hie-
ronim – jest płakać, a nie nauczać”20. I właśnie taki, mający wielo-
wiekową tradycję, obraz zakonnika czy mnicha przez kilka lat zdawał
się straszyć na obrzeżach życia pierwszych dominikanów. Na przy-
kład w Vitae Fratrum znajdujemy opowieść o tym, jak diabeł, „arcy-
kłamca”, przybrał pewnego razu postać surowego mnicha, aby wzbu-
dzić w pierwszych braciach poczucie winy z powodu kilku nowych
dyspens wprowadzonych w zakonie ze względu na studia i głosze-
nie. Zważywszy na ogromne sukcesy Jordana z Saksonii w kazno-
dziejskim apostolacie, nic dziwnego, że właśnie do niego jako jednego
z pierwszych diabeł wybrał się z wizytą. Jak słyszymy, diabeł pojawił
się przed nim w przesadnie dostojnym przebraniu i dało się słyszeć,
że mruczy do siebie „jak mnich recytujący psałterz i godziny Ofi-

17De animalibus 7, I, iii, w: Opera omnia B. Alberti Magni, t. 11, Paryż 1891,
372–373; cyt. za H. Wilms OP, Albert the Great: Saint and Doctor of the Church,
Londyn 1933, 32.
18De mineralibus 4, I, vi, w: Opera omnia B. Alberti Magni, t. 5, Paryż 1890,
90.
19Politica 8, vi, w: Opera omnia B. Alberti Magni, t. 8, Paryż 1891, 804. Zob.
Y. Congar, In dulcedine societatis quaerere veritatem: Notes sur le travail en
équipe chez s. Albert et chez les prêcheurs au XIII siècle, w: Meyer, Albertus
magnus Doctor Universalis, 47–57.
20Św. Hieronim, Liber contra Vigilantium, PL 23, 351B. Zob. Reginald Ladner
OP, The Plight of Preaching in the Twelfth Century, w: P. Mandonnet OP, St.
Dominic and His Work, Londyn 1944, 131–132. Zob. także Early Dominicans,
7–8.
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cjum” (quasi homo religious diceret psalmos et horas)21. Ów „mnich”
ostrzegł Jordana, kaznodzieję, że jeśli będzie dalej dyspensował się od
Reguły, stanie się powodem publicznego zgorszenia, co w konsekwen-
cji doprowadzi do osądów, plotek i niepokoju. Na szczęście po kilku
dniach Bóg sprawił, że Jordan zrozumiał, iż tą poważną osobą, która
go odwiedziła, tak sztywno trzymającą się prawa, był w rzeczywi-
stości nie kto inny, tylko sam diabeł, który przyszedł, aby osłabić
kaznodzieję z „zazdrości o życie, jakie ten prowadził, i z zazdrości
o głoszenie”22.
W życiu Alberta Wielkiego – jak słyszymy – miało miejsce po-

dobne wydarzenie. Według relacji Tomasza z Cantimpré, kiedy Al-
bert przebywał w Paryżu, nawiedził go diabeł przebrany za zakonnika
(in specie cuiusdam fratris)23. Tym razem przedmiotem smutku dia-
bła było wielkie przywiązanie św. Alberta do życia intelektualnego.
Tekst wyraźnie stwierdza, że zły przyszedł, aby odwieść kaznodzieję
od studium (ut eum a studio revocaret)24. Albert był jednak czujny na
diabelskie oszustwo. Myśl, że on, syn Dominika i kaznodzieja, powi-
nien porzucić studium, od razu została uznana za ordynarną pokusę.
Albert uczynił znak krzyża, a zjawa natychmiast znikła25.
Nikt nie oddawał się badaniom i studiom bardziej niż Albert

Wielki. Nie był on jednak naiwny. Wiedział, że podobnie jak jest
z każdym innym darem w życiu, dar wiedzy może być przyjęty i uży-
wany w zły sposób albo w złym duchu. A jeśli zdarzyłoby się to
w wypadku braci kaznodziejów, wówczas pełne zaangażowania stu-
dium, zamiast być dla nich wspaniałą pomocą w głoszeniu, stałoby
się ciężarem. Nie budzi więc zdziwienia modlitwa Alberta wyrażona
kiedyś takimi słowami: „Panie Jezu Chryste, usłysz łaskawie nasz
głos pełen smutku [. . . ], aby nas nie zwiodła kłamliwa mowa [. . . ]
kusząca nas do ciekawości wiedzy (curiositate scientiae)”26. Zdaniem
Alberta nie było nic złego w chęci badania tajemnicy rzeczy, ponie-

21Vitae Fratrum 3, 28, 123, nr 12.
22Vitae Fratrum 3, 28, 123, nr 12.
23Thomas z Cantimpré, Bonum universale de apibus II, vii, 34, Douai 1627,
563.
24Thomas z Cantimpré, Bonum universale de apibus II, vii, 34, 563.
25Przed ponad 70 laty dominikanin z Saulchoir opublikował sztukę teatralną
opartą na życiu św. Alberta Wielkiego. Na szczególną uwagę zasługuje scena,
w której diabeł kusi Alberta, aby zaniechał studiowania. Zob. C. Just (A.-M.
Roguet OP), Saint Albert le Grande célébré par personnages 2, 9, Paryż 1932,
61–65.
26Oratio IV (Dominica quarta in adventu Domini), Orationes super evangelia
dominicalia, w: Opera omnia B. Alberti Magni, t. 13, Paryż 1891, 346.
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waż taka chęć była rodzajem świętej ciekawości, czymś całkowicie
godnym pochwały. Jednak istnieje jeszcze ciekawość innego rodzaju,
intelektualna dociekliwość, która jest przeszkodą w pracy kaznodziei,
a nawet w samym studium. Podejmując tę kwestię, św. Tomasz, po-
mimo własnej niezwykłej pasji dla studiów i badań, zdecydowanie
ostrzega, że nieuporządkowana ciekawość, ponieważ pociąga umysł
ku powierzchownym rozproszeniom, stanowi zagrożenie lub problem
nie tylko dla samego studium, lecz również dla wszelkich innych zadań
czy zajęć umysłowych27.

Prawdopodobnie z powodu tego niebezpieczeństwa pierwsi domi-
nikanie zadali sobie trud zachowania kilku historii, które podkreślały,
że w życiu kaznodziei potrzeba czegoś więcej niż akademickiego za-
angażowania. Na przykład jedna z najbardziej sugestywnych relacji
w Vitae Fratrum dotyczy pewnego brata, który znajdował wielkie
upodobanie w filozofii. Pewnego dnia, znalazłszy się w stanie zachwy-
cenia, usłyszał dochodzące – jak wierzył – od sędziowskiego tronu
w niebie słowa nagany i oskarżenia: „Nie jesteś zakonnikiem, lecz fi-
lozofem!”28 Historia powtarza, jak się okazuje, niemal we wszystkich
szczegółach doświadczenie św. Hieronima sprzed kilku wieków, stąd
trudno orzec, czy jest prawdziwa. Wskazuje jednak na pewne duchowe
napięcie lub troskę obecną w sercach i umysłach braci w odniesieniu
do wiedzy. Sto lat później w Dialogu św. Katarzyny czytamy o ka-
znodziejach, którzy są tak zaabsorbowani swoimi badaniami i dumni
ze swej wiedzy w tak nieuporządkowany sposób, że stali się ślepymi
przewodnikami. Czytają Pismo Święte – wyjaśnia Ojciec – ale bez zro-
zumienia: „Kosztują tylko litery, przerzucając liczne księgi; nie sma-
kują rdzenia Pisma”29. Według Dialogu ludzie ci, zniewoleni przez
fałszywą ciekawość, utracili podstawową łaskę głosicieli, mianowicie
„głód i pragnienie zbawienia dusz”30.

27Zob. św. Tomasz z Akwinu, Contra impugnantes Dei cultum et religionem
9, 4, 6 w: Opera omnia s. Thomae Aquinatis, t. 41, Rzym 1970, A134. Pomocną
refleksję o curiositas u św. Tomasza można znaleźć w artykule L.G. Walsha OP,
„St. Thomas and Study”, La Formazione integrale domenicana, red. R. Chri-
stian OP, Bolonia 1996, 228 i nast. Wcześniejsza wersja tego artykułu została
opublikowana w The Renewal Papers, Tallaght 1994, 58–89.
28Vitae Fratrum 4, 19, iii, 208–209.
29Św. Katarzyna ze Sieny, Dialog o Bożej Opatrzności LXXXV, przeł. L. Staff,
Poznań 1987, 146.
30Św. Katarzyna ze Sieny, Dialog VIII, 34.
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Studium i szczęście

Rzetelne studiowanie jakiejkolwiek dziedziny jest wymagającą dys-
cypliną. Jednakże właściwego celu studium nie można osiągnąć, jeśli
okazuje się, że studenci, przystępując do nauki, polegają tylko na
sile i determinacji woli (Simone Weil nazywa to „mięśniowym wy-
siłkiem”31). W przypadku św. Tomasza tym, co wyjaśnia niezwykłą
gorliwość jego zaangażowania w studia, jest przede wszystkim pra-
gnienie poznania Boga i rzeczy Bożych. Simone Weil w pouczających
rozważaniach na temat studiów, opracowanych dla jej przyjaciela i po-
wiernika, dominikanina, ojca Perrin, pisze:

Inteligencję może prowadzić tylko pragnienie. Aby istniało pragnie-
nie, trzeba, żeby istniała przyjemność i radość. Inteligencja rozwija
się i wydaje owoce tylko w radości. Radość nauki jest tak samo nie-
zbędna w studiach, jak poprawne oddychanie dla biegaczy. Tam,
gdzie jej nie ma, nie ma studiów, są tylko nędzne karykatury termi-
natorów, którzy po ukończeniu terminu nie będą nawet znali swego
rzemiosła. Właśnie rola pragnienia w studiach pozwala zrobić z nich
naprawdę zaprawę do życia duchowego32 .

Kiedy św. Tomasz mówi o „radości uczenia się”, czasem ma na
myśli po prostu zwyczajną, naturalną przyjemność, którą student
może czerpać z konkretnego przedmiotu. Jednak dogłębna radość,
o której Tomasz mówi w swoich pismach najczęściej i którą łączy ze
studium, wiąże się z podmiotem czy przedmiotem tego studium, mia-
nowicie z Bogiem. Kontemplacja [kontemplacyjne studium] – mówi
w Summie – jest przyjemna „od strony przedmiotu, mianowicie gdy
człowiek kontempluje to, co kocha. Tę [. . . ] przyjemność znajdujemy
również w patrzeniu cielesnym, bo nie jest przyjemne samo patrzenie,
ale przyjemne jest także i to, że się widzi kochaną osobą”33. Gdy tym
„kimś” czy tą osobą jest Bóg, wówczas – wyjaśnia Tomasz – zaczyna
się doświadczać, w pewnej mierze nawet już tutaj na ziemi, wyjąt-
kowej radości. Zrozumienie, które pochodzi z modlitewnego studium

31S. Weil, „Rozważania o dobrym użytku studiów szkolnych w miłości do
Boga”, Wybór pism, przeł. Cz. Miłosz, Kraków 1991, 51.
32S. Weil, „Rozważania o dobrym użytku studiów. . . ”, 52. W cytowanym przez
autora tłumaczeniu mowa jest o roli radości w studiach. Por.: „the part played
by joy in our studies”, w: S. Weil, Waiting on God, Glasgow 1983, 70 – przyp.
tłum.
33ST 2–2 q. 180 a. 7.
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i kontemplacji, nie jest zatem chłodną czy ślepą abstrakcją, ale w pew-
nym sensie jest już początkiem wizji, i to wizji radosnej: „Gdy ktoś
widzi tego, kogo miłuje – zauważa Tomasz, cytując św. Grzegorza –
tym większą miłością ku niemu płonie”34.

Nie jest dziełem przypadku, że słowo „szczęśliwy” wiąże się ze
św. Tomaszem w dwóch najważniejszych wczesnych biografiach świę-
tego. O felix Doctor powtarza się wielokrotnie zarówno u Wilhelma
Tocco, jak i u Bernarda Gui, jak gdyby sformułowanie „szczęśliwy
nauczyciel” było najdoskonalszym i najdokładniejszym opisem św.
Tomasza jako człowieka i teologa35. Sam Tomasz mówi nam, i to
w wielu miejscach, że „spośród wszystkich dociekań ludzkich bada-
nie mądrości [kontemplatywne studium] jest [. . . ] najradośniejsze”36.
I zauważa jeszcze, że ludzie, których życie jest ukierunkowane na po-
szukiwanie mądrości, „są tak szczęśliwi, jak tylko jest to możliwe na
tym świecie”37. Jak możemy się domyślać, szczęście opisywane tutaj
przez Tomasza, przejawiało się w życiu wielu dominikanów, z którymi
przebywał, pracował i studiował, ludzi o szlachetnej i pełnej pasji in-
teligencji – jak to wyraził Albert Wielki – „w radości towarzystwa
wspólnie poszukujących prawdy” (in dulcedine societatis quaerere ve-
ritatem)38. Albert w jednym z kazań mówi również o wielkiej radości,
której doświadczał jako uczony, indywidualnie oddając się wytrwa-
łym badaniom, szukając mądrości w nocy, w ciszy samotności. „Ta
radość jest najlepsza – zauważył – w której najwięcej szczęścia [. . . ]
a jest to radość, jaką ludzie mają w sercu z powodu mądrości [. . . ] czę-
sto spędzałem w ten sposób całe noce, nie przypuszczając, że minęły
choćby dwie godziny”39.

34ST 2–2 q. 180 a. 7 ad 1. Cytat z Grzegorza zaczerpnięty z: Homil. in Eze-
chielem Prophetam 2, hom. 2. PL 76, 953.
35Zob. W. Tocco, Vita s. Thomae Aquinatis, red. D. Prümmer, fasc. II, w:
Fontes vitae s. Thomae Aquinatis, oraz B. Gui, Vita s. Thomae Aquinatis, w:
Fontes vitae, fasc. III; dokumenty zredagowane z Revue thomiste, 1913–1927.
36Św. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej
1, 2, przeł. Z. Włodek – W. Zega, «Alfa i Omega», Poznań 2003, 19.
37Św. Tomasz z Akwinu, Sententia libri ethicorum 10, 11, 1177 b 31, w: Opera
omnia sancti Thomae Aquinatis, t. 47, Rzym 1969, 588.
38Św. Albert Wielki, Politica 8, vi, w: Opera omnia B. Alberti Magni, t. 8,
Paryż 1891, 804.
39Zobacz artykuł J.B. Schneyera na temat kazań Alberta, w: AFP 34 (1964)
56; cyt. w: S. Tugwell, Albert and Thomas, 29.
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Przykład św. Tomasza

Jeszcze za życia Alberta i Tomasza ludzie wyrażali zdumienie głębią
i obfitością ich literackiego dorobku. Jeden ze świadków w procesie
kanonizacyjnym Akwinaty zauważył: „nie wydaje się to możliwe, aby
człowiek używając tylko ludzkich mocy, napisał tak wiele wspaniałych
dzieł w tak krótkim czasie”40. Jak sądzę, można to częściowo wytłu-
maczyć tym, że ci, którzy naprawdę z radością podejmują swoje zada-
nia, prawie zawsze są w nich najwybitniejsi. Sam Tomasz stwierdza,
że „przyjemność zwiększa aktywność” i dlatego ci, którzy znajdują
przyjemność w swojej pracy, „czynią wielkie postępy w tej konkretnej
dziedzinie”41. Jego zdolność koncentracji była legendarna. „Tak jakby
modlitwa jego umysłu nigdy nie ustawała – opowiada nam Bernard
Gui – i rzeczywiście żadne zewnętrzne sprawy nigdy nie były w sta-
nie odciągnąć go od myśli, w których miał upodobanie”42. Pewnego
razu Tomasz był tak zatopiony w medytacji, że zapomniał, gdzie się
znajduje, zupełnie nie zważając na to, że posadzono go obok waż-
nego dostojnika kościelnego, który przyszedł specjalnie, aby się z nim
spotkać. Budząc się ze swojego transu, Tomasz krzyknął: „Mój Boże,
proszę mi wybaczyć: myślałem, że jestem ciągle w swojej celi. Wła-
śnie przyszła mi do głowy piękna myśl do pracy, którą się obecnie
zajmuję – naprawdę była to wspaniała myśl i sprawiła mi taką przy-
jemność!”43.
Jest jeszcze inna historia dotycząca wielkiego oddania Tomasza

studiom i badaniom. Wilhelm Tocco w sugestywny i – jak sądzę –
zabawny sposób odsłania zdecydowanie intelektualny rys charakteru
świętego44. Pewnego razu, gdy Tomasz modlił się w dominikańskim
konwencie w Naples, zjawił mu się w wizji niejaki brat Romanus,
którego ostatnio spotkał w Paryżu. Romanus powiedział do Toma-
sza: „Odszedłem już z tego świata, ale pozwolono mi przyjść do cie-
bie ze względu na twoje zasługi”. Tomasz był najpierw wstrząśnięty

40Processus canonizationis s. Thomae, Napoli, w: Fontes vitae, red. M.-H.
Laurent, 384; dokumenty zredagowane z Revue thomiste, 1912–1928, przeł. na
j. angielski K. Foster OP, w: The Life of Saint Thomas Aquinas: Biographical
Documents, Londyn 1959, 113–114.
41Św. Tomasz z Akwinu, Sententia libri ethicorum, t. 10, 7, 1175 a 29, 572.
42Gui, Vita 15, 183; zob. także Foster, Biographical Documents, 37.
43Gui, Vita 25, 192; zob. Foster, Biographical Documents, 45.
44De visione fratris Romani, w: W. Tocco, Vita 45, 118–119. Inną wersję tej
historii można także znaleźć w: Gui, Vita 19, 186–187.
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pojawieniem się ducha, ale zbierając się na odwagę, powiedział do
Romanusa: „Jeśli to miłe Bogu, przysięgam cię na Boga, abyś od-
powiedział na moje pytania”45. Święty zadał wówczas Romanusowi
dwa dość bezpośrednie pytania; pierwsze dotyczyło jego samego, jego
pracy i stanu jego duszy, drugie zaś kondycji duchowej przyjaciela.
Jednak przy trzecim i ostatnim pytaniu słyszymy nagle, jak włącza się
w tę historię głos brata Tomasza z Akwinu, poszukującego, niestru-
dzonego uczonego i pełnego pasji scholastyka. Bez żadnego wstępu
mówi do Romanusa: „W związku z tym pytaniem, nad którym tak
często wspólnie dyskutowaliśmy, dotyczącym potencjalnych zdolności
poznawczych nabytych tutaj na ziemi, czy pozostają nam one w oj-
czyźnie niebieskiej?”46 Dość nieoczekiwane pytanie do ducha! Jak
możemy sobie wyobrażać, święci lub ci, którzy miewają wizje, z pew-
nością nie takie pytanie normalnie chcieliby zadać. Odpowiedź brata
Romanusa jest krótka i – co być może nie dziwi – negatywna: „Bracie
Tomaszu, ja widzę Boga, a tobie nie wolno zadawać mi więcej pytań
na ten temat”47.
Wszystko, co było do powiedzenia, zostało powiedziane i mogłoby

się wydawać, że krótka wyprawa w stronę scholastyki skończona. Jed-
nak Akwinata natychmiast powraca do swojej kwestii. Wizja to czy
nie, Tomasz jest uczonym, dręczy go pewne pytanie i nie zamierza
łatwo rezygnować. „Skoro widzisz Boga – mówi do Romanusa – czy
możesz Go widzieć dokładnie, w bezpośredni sposób (sine media spe-
cie), czy tylko przez podobieństwo?” W tym momencie przybysz z za-
światów wyraźnie ma już dość. Woli od razu wycofać się z tej dyskusji
i zniknąć. Zanim to jednak nastąpi, wygłasza krótki, tajemniczy wer-
set: „Cośmy słyszeli, to i zobaczyli w mieście Boga naszego!”48

Dla św. Tomasza zaangażowanie w dziedzinie myśli i spekulacji
nigdy nie było wyłącznie intelektualnym zajęciem. Zawsze stanowiło
część kontemplacyjnego poszukiwania i przygody. Dlatego można bez
żadnej przesady powiedzieć, że w pracy Tomasza teologia i duchowość
są zawsze jednym i tym samym. Na ten temat Torrell pisze: „Jeśli
św. Tomasz nigdy nie miał potrzeby, aby obok swojej teologii roz-
wijać duchowość, działo się tak po prostu dlatego, że teologia sama
w sobie jest une science pieuse, jak lubił mawiać Père Chenu”49.

45Tocco, Vita 45, 119.
46Tocco, Vita 45, 88.
47Tocco, Vita 45, 88.
48Tocco, Vita 45, 89.
49J.-P. Torrell OP, „Ascese intellectuelle et vie spirituelle”, La Vie spirituelle,
grudzień 1999, 153, 733, 613.
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Nawet jeśli dla Tomasza teologia jest zawsze zadaniem kontempla-
cyjnym, nie oznacza to, że zastępowała w jego życiu modlitwę. Prze-
ciwnie, jak opowiada nam jeden z pierwszych świadków w procesie
kanonizacyjnym, „całe jego pisanie zaczynało się od modlitwy i do
modlitwy uciekał się we wszystkich swoich trudnościach”50. Niemniej
jednak trzeba uznać, że pod pewnymi względami Tomasz nie paso-
wał do obowiązującego wówczas modelu świętości51. Był oczywiście
pobożny, ale był też człowiekiem pochłoniętym pragnieniem wiedzy
i pragnieniem poznania Boga. I w końcu samo to pragnienie stało się
częścią jego świętości. A.D. Sertillanges w słynnej pracy La Vie intel-
lectuelle pisze: „Szczególną cechą charakteryzującą myśliciela jest być
pochłoniętym pragnieniem wiedzy”52. Studium – chęć studiowania –
gdy, podobnie jak modlitwa, zakorzenione jest w pragnieniu, samo
może się stać formą modlitwy. Sertillanges nazywa to „aktywną mo-
dlitwą”53, sposobem, by modlić się nieustannie. I tym właśnie stało
się studium dla św. Tomasza.
Jednym z bezpośrednich skutków otwartości Tomasza na filozofię

Arystotelesa było to, że przez kilka lat na jego pracę rzucał się cień
podejrzliwości. Twierdzenia zaczerpnięte z jego pracy, albo z nim ko-
jarzone, zostały potępione przede wszystkim przez biskupa Paryża,
a potem przez arcybiskupa Canterbury54. W rzeczywistości dopiero
po śmierci Tomasza ów cień podejrzliwości otaczający jego pisma
ostateczne zniknął55. Jest wielką ironią, że brata Tomasza z Akwinu,
teologa i uczonego, który później będzie znany jako Doctor Commu-
nis w Kościele powszechnym, wielu uważało najpierw za znak sprze-
ciwu. Nie trzeba dodawać, że sam Tomasz nie był miłośnikiem kontro-
wersji dla niej samej. Jednak gdy w pewnych sytuacjach przesłanie
Ewangelii było zagrożone, nie obawiał się zabierać głosu i angażo-

50Wspomnianym świadkiem był Wilhelm Tocco. Zob. Processas canonizationis
s. Thomae, Napoli 58, w: Fontes, 346.
51Nie odnotowano na przykład, by czynił cuda. Jest pewna historia – niektórzy
uważają, że legenda – o tym, iż kiedy przyszło do kanonizacji, w życiu Tomasza
znaleziono tak mało cudów, że zaczęto sprzeciwiać się wyniesieniu go na ołtarze.
Jednak papież Jan XXII interweniował na rzecz świętego, zauważając, że każda
kwestia, na którą Tomasz odpowiadał, była cudem sama w sobie. Zob. S. Tugwell,
Albert and Thomas, 259.
52A.D. Sertillanges OP, The Intelectual Life, Cork 1965, 71.
53A.D. Sertillanges OP, The Intelectual Life, 70.
54J.-P. Torrell OP, Saint Thomas Aquinas: the Person and His Work, Wa-
shington 1996, 299–304. Oczywiście za życia Tomasza byli również tacy, którzy
czynnie wspierali jego pracę i bronili jej.
55J.-P. Torrell OP, Saint Thomas Aquinas. . . , 323–324.
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wać w wolną, otwartą debatę. Zawsze posłuszny nauczaniu Kościoła,
jednocześnie był świadomy tego, że jego pisma miały wystarczającą
oryginalność i siłę, aby sprowokować silny sprzeciw ze strony pew-
nych kościelnych kręgów. Ostatecznie jednak żaden sprzeciw nie był
w stanie zanegować spokojnego, wytrwałego świadectwa i mądrości
jego życia i pracy.

Wolność Lagrange’a i Congara

W czasach bardziej nam współczesnych podobny cień podejrzliwo-
ści padł na pisma dominikańskiego egzegety i teologa, Marie-Josepha
Lagrange’a. Znany z odwagi i pokornej wiary, Lagrange wytrwale
kontynuował swoje badania i studia, choć wiedział, że przyniesie mu
to ogromne cierpienie. Do Desqueyroux’ego pisał, cytując św. Hie-
ronima: „Świadomie i roztropnie wkładam rękę do ognia” (Sciens
et prudens manum misi in ignem)56. We wszystkich pismach La-
grange’a z tego okresu dogłębnie wzrusza jego całkowite poddanie się
ostatecznej ocenie autorytetu Kościoła. Od początku do końca trwał
mocno w wypełnianiu – jak to nazywa Barthélemy – „podwójnej
misji” teologa: [misji] „zachowywania wolności badań teologicznych
i pozostania w pełni zakorzenionym we wnętrzu Kościoła”57.
Yves Congar był jeszcze jednym dominikańskim teologiem współ-

czesnych czasów, który musiał znosić długi, nieustanny sprzeciw, za-
nim świetlista prawda tego, co mówił, stała się jasna dla wszystkich.
Wygnany z Paryża i z konwentu mieszkających tam braci z naka-
zem milczenia, Congar wyraził coś z tego cierpienia w liście do swojej
osiemdziesięcioletniej matki:

Francuscy dominikanie – pisał – są prześladowani i zredukowani
do milczenia [. . . ], ponieważ byli jedynymi, którzy posiadali pewną
wolność myśli, inicjatywy i ekspresji. Oczywiście nie może być żad-
nej wolności bez ortodoksji, ale ortodoksja musi mieć swoje źródło
również w Piśmie Świętym, w Ojcach, etc.58.

56M.-J. Lagrange, List do Desqueyroux’ego, 3 lipca 1901. Zob. B. Montagnes,
Premiers combats du p. Lagrange: la conférence de Toulouse, 1902, AFP 59, 1991,
358. Cytowane w: T. Radcliffe OP, „Źródło nadziei. Studium i głoszenie Dobrej
Nowiny”, Nazwałem was przyjaciółmi, Kraków 2002, 215.
57D. Barthélemy OP, „The Responsibility of the Theologian”, Dominican Ash-
ram, czerwiec 1991, 10, 2, 68.
58Y. Congar OP, “Lettre à sa mère”, Journal d’un théologien, 1946–1956, Paryż
2001, 425.
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Congar, jak nikt inny z jego pokolenia, rozumiał wielkie znaczenie
wolności myślenia i studiowania, i wolności mówienia w Kościele59.
Dla Congara, przez całe dorosłe życie, wolność ta była częścią jego
powołania uczonego i kaznodziei, a także częścią jego kapłaństwa.
Studium nie było jedynie pewnego rodzaju akademickim obowiąz-
kiem czy prawem. Było częścią świętego zaufania, mandatu od Boga
do głoszenia Słowa.

W przemówieniu wygłoszonym w 1951 roku Congar cytował z wy-
raźnym entuzjazmem fragment z pracy XIX-wiecznego dominikanina,
Henri’ego Dominique’e Lacordaire’a. Lacordaire pracował niestrudze-
nie we Francji na rzecz wolności nauczania – wolności i dla katolików,
i dla innych. Jednak tutaj, we wspomnianym fragmencie, Lacordaire
mówi wyłącznie o swoim własnym doświadczeniu głosiciela Słowa:

Nigdy nie rozumiałem wolności lepiej niż tego dnia, gdy wraz z bło-
gosławieństwem świętych olejów, otrzymałem prawo mówienia o Bo-
gu. Cały wszechświat otworzył się wówczas przede mną i uświado-
miłem sobie, że w istocie ludzkiej jest coś niezbywalnego, boskiego
i wiecznie wolnego – Słowo! Jako kapłanowi zostało mi powierzone
Słowo i powiedziano mi, abym zaniósł je na krańce ziemi, a przy
tym nikt nie ma prawa zamknąć mi ust nawet na jeden dzień mo-
jego życia60.

Książki i Księga

Nauka potrzebuje książek. Karmi się książkami. Jedyna w swoim ro-
dzaju rozmowa z przeszłością i teraźniejszością, którą nazywamy teo-
logią, byłaby niemożliwa bez biblioteki. Stąd, nie bez powodu, pierwsi
bracia kaznodzieje traktowali książki z ogromnym szacunkiem. Hum-
bert z Romans mówi w pewnym miejscu o książkach w taki sposób,
jakby były przedmiotami otaczanymi czcią61. A św. Tomasz, cytu-

5923 marca 1954 roku Congar zrobił następująca notatkę w swoim dzienniku:
„Dire la vérité. Prudement, sans scandale provocant et inutile. Mais demeurer
– et devenir de plus en plus – un témoin authentique et pur de ce qui est vrai.
Continuer au maximum à écrire dans la même sens utilisant toutes les chances
encore libres”. Journal . . . , 271.
60Cytowane przez Congara w: La liberté dans la vie de Lacordaire, Les Voies
du Dieu vivant: théologie et vie spirituelle, Paryż 1962, 337.
61Humbert z Romans, De libris divinis procurandis 140, w: Opera de vita re-
gulari, t. 1, 419–423.
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jąc Hieronima, pisze: „Niech nigdy nie zabraknie księgi przed twymi
oczyma i w twoim ręku”62.
Studium podejmowane przez dominikanów powinno skupiać się

zarówno na sprawach wiecznych, jak i na otaczającym nas świecie
naturalnym. Humbert z Romans w traktacie o kaznodziejstwie mówi,
że całe stworzenie samo w sobie jest „księgą” oraz że „ci, którzy wie-
dzą, jak czytać tę księgę, mogą zaczerpnąć z niej wiele rzeczy bardzo
użytecznych, by pomóc ludziom wzrastać”63. W pewnym sensie na-
wet samych dominikanów – a szczególnie ich życie jako kaznodziejów
– można określić mianem żywego pisma, czy księgi, którą inni mogą
czytać.
Wiemy, że Dominik w swoje podróże zabierał książki64. Jednak

chociaż z pewnością w zadaniu głoszenia książki były mu potrzebne,
Dominik nie polegał wyłącznie na tekstach spisanych czy na uczo-
nych komentarzach. Zapytany kiedyś przez osobę, która była pod
silnym wrażeniem jego wiedzy i głoszenia, jakie księgi studiował naj-
dokładniej, Dominik odpowiedział, że „z księgi miłosierdzia nauczył
się więcej niż z innych” (in libro caritatis plus quam in alio)65. Przez
wyrażenie „księga miłosierdzia” Dominik odwołuje się do zbawczego
przesłania Bożej miłości objawionej na krzyżu.
Wyrażenie „księga życia” pojawia się w jednym z najbardziej pa-

miętnych listów bł. Jordana z Saksonii do jego wielkiej przyjaciółki,
dominikanki kontemplacyjnej, Diany d’Andalò. W „Księdze Życia” –
mówi Jordan – zapisana jest miłość i miłosierdzie:

Jej zdumiewająco piękny opis znajdujesz zawsze, ilekroć spoglądasz
na Zbawiciela Twojego, Jezusa: na Jego skórę niczym pergamin roz-
ciągniętą na krzyżu, zapisaną sinymi śladami razów, a iluminowaną
najdroższą krwią. Pytam Cię przeto, moja najmilsza, skąd mogli-
byśmy zaczerpnąć równie wspaniały wykład miłości?66.

62Zob. św. Tomasz z Akwinu, Contra impugnantes 11, 2, A132. Św. Tomasz
zauważył kiedyś, że wolałby posiąść egzemplarz komentarza Chryzostoma do Ma-
teusza niż nabyć cały Paryż. Zob. Tocco, Vita, 42, 115.
63Humbert z Romans, Treatise, 9, 107, w: Early Dominicans, 217. Mówiąc
o stworzeniu jako o księdze, Humbert powtarza naukę św. Antoniego Pustelnika.
Zob. PL 73, 1018C.
64Pewnego razu, podczas przeprawy przez rzekę Ariège, Dominik zgubił swoje
książki, jednak później, w cudowny – jak się wydaje – sposób je odzyskał. Zob.
Vitae Fratrum 2, 4, 69–70.
65Vitae Fratrum 2, 25, 82.
66Bł. Jordan z Saksonii, List 32[XV], w: Bł. Jordan z Saksonii, Najdroższej
Dianie...: listy do błogosławionej Diany Andalo. Apoftegmaty, przeł. P. Krupa,
Poznań: W drodze, 1998, 97.
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Jordan mówi o krzyżu jako o księdze, ale także nazywa go zwo-
jem (volumen). I być może właśnie słowo „zwój” przywodzi mu na
myśl, zupełnie niespodziewanie, fragment z Ezechiela, w którym Bóg
nakazuje prorokowi „zjeść tę księgę” czy „zjeść ten zwój”. W każdym
razie Jordan od razu zaczyna łączyć „pismo” czy przesłanie Krzyża
Chrystusa ze zwojem Ezechiela. Dla Jordana Krzyż jest właśnie nową
„Księgą Życia”. Jest to ostateczny zwój, który otrzymaliśmy od Boga,
aby go czytać i studiować. Stąd pisze do Diany:

Rozwiń ten zwój i czytaj, a znajdziesz to, co znalazł tam Prorok (Ez
2, 9): skargi, radosne pieśni i słowa groźby67. Skargi z powodu cier-
pień, które musiał znosić [Zbawiciel]; radość, bo cierpiał za Ciebie;
groźbę zaś śmierci wiecznej, od której, przez śmierć swoją, Ciebie
wybawił. W Jego skargach ucz się cierpliwości, a w Jego pieśniach –
miłości, albowiem przede wszystkim powinnaś ukochać Tego, który
uczynił Cię współtowarzyszką tylu radości. Natomiast dziękczynie-
nie i uwielbienie samo wzniesie się z Twego serca, skoro tylko wspo-
mnisz, z jak straszliwego niebezpieczeństwa zostałaś wybawiona68.

Z powodu dyscypliny teologii musimy czytać wiele książek. Na
końcu może się jednak okazać, że zdobyliśmy jedynie informacje,
chyba że, jako uczniowie Ewangelii, zaczniemy rozważać, czytać, i stu-
diować to, co Dominik, Jordan i Katarzyna nazywali „Księgą Życia”
lub „Księgą Miłości”. Jednym z nieomylnych znaków tego, że za-
częliśmy w autentyczny sposób studiować teologię, jest to, że nasze
czytanie i studiowanie prowadzi nas nie tylko do nowej wiedzy i no-
wej porcji informacji dotyczących Ewangelii, ale także do nowej głębi
zadziwienia i chwały, nowej pieśni dziękczynienia.

Tłumaczenie: s. Stanisława Pełechata, OP

Paul Murray OP — ur. 1947 r., Irlandczyk, wykła-
dowca teologii duchowości na Uniwersytecie św. Tomasza
w Rzymie (Angelicum), poeta, mieszka w Rzymie.

67W Ezechielu 2, 10 słowami wypisanymi na zwoju są „lamentacje, wzdycha-
nia i groźby”. Jednak w Wulgacie dostępnej wówczas Jordanowi, drugie słowo
nie zostało przetłumaczone jako „wzdychania”, ale jako „pieśń” (carmen): la-
mentationes, et carmen, et vae. Takie odczytanie obecne w Wulgacie pozwoliło
Jordanowi na wprowadzenie do jego listu tematu „radosnej pieśni” Chrystusa.
68Bł. Jordan z Saksonii, List 32[XV], w: Najdroższej Dianie. . . , 97–98.
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H
istorię myśli filozoficznej od czasów Platona cechuje po-
jawiająca się w różnych odmianach tendencja do syntezy. Wiel-
kie systemy od starożytności do XX wieku stawiały sobie za cel

znalezienie klucza do opisu rzeczywistości, który w jednoznaczny spo-
sób uporządkowałby dostępne doświadczeniu fakty w jak najprostszej
strukturze. Choć pomysły były różne, a ich twórcy niejednokrotnie
podważali wszelkie dokonania poprzedników, w gruncie rzeczy za-
równo platońską hierarchię idei, jak i logiczną mapę stosunków, jaką
budowali dwudziestowieczni przedstawicieli metafizyki aksjomatycz-
nej ożywia ten sam cel zamknięcia mnogości faktów w jednej for-
mule. Z drugiej strony coraz częściej, w miarę rozwoju nauk szcze-
gółowych, podważano kolejne summy rzeczywistości, z czasem kwe-
stionując w ogóle możliwość stworzenia takiego jednolitego systemu.
Roszczącym sobie prawo do pełnego obiektywizmu ujęciom świata
zaczęto przeciwstawiać subiektywizm widoczny zwłaszcza w ramach
systemu wartości. Niczym posągi dawnych bohaterów, obalano wszel-
kie dotychczasowe aksjomaty. Coraz więcej dziedzin życia zdomino-
wał adogmatyzm, relatywizm, a w końcu indyferentyzm. Na miejscu
tradycyjnej logiki dwuwartościowej, zaczęto budować logiki wielowar-
tościowe, które w najprostszej formie obok prawdy i fałszu stawiały
trzecią wartość – możliwość. Pojawiło się pytanie, czy istnieją ja-
kiekolwiek prawdy obiektywne. Czy wobec bogactwa rzeczywistości
mogą istnieć jednoznaczne pojęcia (bez których w końcu niemożliwy
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byłby jakikolwiek dialog)? W zdekonstruowanym świecie postmoder-
nizmu człowiek stoi przed naglącą potrzebą ponownego zdefiniowania
podstawowych wartości. Życie bez jakichkolwiek pewników przypo-
mina chodzenie po grząskim gruncie. Trzeba co prędzej znaleźć stały
punkt oparcia, inaczej pochłonie nas grzęzawisko. W ramach działu
Philosophia Viva zapraszam do refleksji nad kluczowymi rozróżnie-
niami, jakich domaga się od nas współczesność. Postaramy się na
nowo przemyśleć problemy wolności i niewoli, życia i śmierci, prawdy
i fałszu, dobra i zła. W bieżącym numerze proponuję temat wolno-
ści i niewoli. Temat, którego doniosłość znaczą miliony istnień ludz-
kich, jakie pochłonęły nazistowskie obozy zagłady, sowieckie łagry,
i które wciąż pozostają zagrożone we współczesnych systemach tota-
litarnych, o których istnieniu nieraz Europa próbuje zapomnieć. Za-
praszam do lektury tekstów braci Dominika Rogóża i Tomasza Miki,
które, mam nadzieję, nie tylko ukażą filozoficzną perspektywę proble-
matyki wolności, ale będą stanowiły pretekst do dalszych twórczych
rozważań.

Dominik Jarczewski OP

Dominik Rogóż OP

Trud wolności, banał niewoli

Tajemnica wolności
Czy to nie paradoks, że człowieka nawiedza idea wolności? Skąd
przychodzi? Jedni biją się o wolność, drudzy uciekają od wolności,
ale wolność wciąż jest problemem1.

Otaczający nas świat nie jest rzeczywistością powolnych i spokoj-
nych zmian. Nietrudno zauważyć, że współczesna cywilizacja pełna
jest gwałtownych procesów, hałasu, napięć i konfliktów. Żyjemy w epo-
ce, która wyjątkową czcią otacza takie wartości jak efektywność, sku-
teczność i szybkość działania. Ponowoczesność nade wszystko ceni
natychmiastowość użytku, a tym samym pogardza wszystkim, co wy-
maga cierpliwości i zdolności refleksyjnego myślenia. Ten rodzaj men-

1J. Tischner, Ksiądz na manowcach, Kraków: Wydawnictwo Znak 1999, 89.

 Teofil 1(25)2007



Page (PS/TeX): 213 / 213,   COMPOSITE

Philosophia viva

talności wdziera się także do naszego języka, którym na co dzień sta-
ramy się opisywać i porządkować otaczającą nas rzeczywistość. Dzi-
siejsze technologie umożliwiają nam coraz szybsze połączenia i nie-
malże błyskawiczne przesyłanie wiadomości nawet w najbardziej od-
ległe zakątki świata. Bez wątpienia porozumiewamy się coraz szyb-
ciej; bez wątpienia wypowiadamy coraz więcej słów, choć paradok-
salnie, coraz więcej pojęć, którymi operujemy, zatraca swoją przej-
rzystość i pierwotną głębię.
Jednym z najbardziej fundamentalnych i podstawowych słów, które

trudno nam dziś jednoznacznie rozszyfrować, jest bez wątpienia po-
jęcie wolności. Rozmaite systemy filozoficzne próbowały coraz to ina-
czej definiować wolności, w sposób bardziej precyzyjny i ściślej przy-
stający do naszego powszedniego doświadczenia. Śledząc kolejne roz-
działy europejskiej tradycji filozoficznej, można odnaleźć najbardziej
skrajne próby jednoznacznego zdefiniowania tego pojęcia. Dzieje fi-
lozofii to także rozmaite spory wokół determinizmu i wolnej woli
człowieka – to wciąż żywe i nieprzerwane próby uchwycenia istoty
wolność, która nieustannie zdaje się wymykać naszej refleksji. Hanna
Arendt zapisała kiedyś, że „uchwycenie istoty wolności jest równie
niemożliwe, jak zrozumienie kwadratury koła”2.
Meandry ludzkiego zmagania z pojęciem wolności uświadamiają

nam, z jak wielu perspektyw można przyglądać się tej wartości. W tej
krótkiej pracy bynajmniej nie zamierzam porywać się na ostateczne
rozwikłanie tajemnicy wolności, lecz chciałbym podjąć jedynie zwię-
złą refleksję nad pozornie oczywistym pytaniem: co jest trudniejsze
dla człowieka – wolność czy niewola?

Trud wolności

Wolność odzyskuje swój sens dopiero wtedy, gdy jest ujmowana poza
bytem i niebytem, jako sposób istnienia dobra. Człowiek jest wolny
dlatego, że w człowieku dobro ma swój byt3.

Krakowski filozof, Władysław Stróżewski, pisze, że bardzo często
pojmujemy wolność dość powierzchownie, jako oczywiste przeciwsta-

2H. Arendt, Co to jest wolność?, [w:] Między czasem minionym a przyszłym,
Warszawa: Aletheia, 1994, 175.
3J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków: Wydawnictwo Znak 2001,

293.
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wienie determinizmu i konieczności4. Nie mniej często uważamy, że
wolność to samowola. Wydaje się jednak, że żadna z tych definicji nie
ujmuje problemu wolności w sposób właściwy. Wolność rozumiana je-
dynie w horyzoncie indeterminizmu to – jak sądzę – zbyt ciasne jej
pojmowanie, które w żaden sposób nie wskazuje na twórcze zdolności
wolnej woli. Natomiast wolność całkowicie autonomiczna, która za
wszelką cenę usiłuje wyzbyć się wszelkich reguł, zamienia się osta-
tecznie w wolność fanatyczną, która pragnie samej siebie. Tak ro-
zumianą wolność usiłował przypisać człowiekowi Jean Paul Sartre,
który zasadę swojego egzystencjalizmu określił słowami: „egzysten-
cja poprzedza esencję”. Ujmując sprawę inaczej: wolność poprzedza
prawdę, w miejsce Boga Stwórcy wkracza człowiek stwórca. Wydaje
się, że tak czysta, absolutnie negatywna wolność jest w ogóle niemoż-
liwa. Jak pisze Tadeusz Gadacz: „wolność jest istotą woli, a wola jest
zawsze wolą czegoś. Podobnie jak myślenie jest intencjonalne, jest
myśleniem o czymś, tak i wola jest zawsze wolą czegoś”5.
Wolność, jak się więc okazuje, nie jest celem dla samej siebie, ale

wymaga rozpatrzenia w horyzoncie wartości, w aspekcie możliwości
dobra i zła. Podążając tym tropem, chciałbym jeszcze raz przywołać
znamienne słowa księdza Józefa Tischnera, które pozwoliłem sobie
zamieścić w nagłówku tego rozdziału: „wolność odzyskuje swój sens
dopiero wtedy, gdy jest ujmowana poza bytem i niebytem, jako spo-
sób istnienia dobra”. Wolność zatem w istotny sposób określona jest
przez dobro. Jedynie ono jest wolne w sposób absolutny, samo przez
się, i jedynie droga do dobra jest drogą wolności. Jestem przekonany,
że prawdziwa wolność związana jest z dobrem w sposób nierozdzielny.
Wolność, jeśli prawdziwie ma nas prowadzić do coraz pełniejszego od-
krywania wielkości naszego człowieczeństwa, musi się kierować jakąś
wewnętrzną logiką, musi uwzględniać tak podstawowe wartości jak
dobro, prawda i piękno. Przestrzeń aksjologiczna, paradoksalnie, nie
ogranicza naszej wolności, lecz ją spełnia. Nasze wybory nigdy nie
są przecież celem samym w sobie, ale zawsze są ukierunkowane na
konkretne wartości. Bez wątpienia, tak rozumiana wolność nie jest
wartością, którą można by osiągnąć natychmiastowo, bez żadnego
wysiłku czy samozaparcia. Droga do pełni wolności, wytyczana przez
dobro i prawdę, jest wymagającą wędrówką, która niejednokrotnie
pociąga za sobą wiele trudu, zmagania i samozaparcia. Wolność nie

4Por. W. Stróżewski, O wielkości. Szkice z filozofii człowieka, Kraków: Wy-
dawnictwo Znak, 2002, 253.
5T. Gadacz, O umiejętności życia, Kraków 2003, 146.

 Teofil 1(25)2007



Page (PS/TeX): 215 / 215,   COMPOSITE

Philosophia viva

jest łatwa, ponieważ nie jest łatwo podejmować decyzje. Odkrywając
skarb naszej wolności, w sposób nieunikniony odkrywamy także cały
jej ciężar związany z samotnością i odpowiedzialnością.
Każde doświadczenie wolności jest równocześnie doświadczeniem

samotności. Każda nasza decyzja, każdy nasz wolny akt, uświadamia
nam naszą tożsamość, wyjątkowość i niepowtarzalność. Samotność,
która tak ściśle wiąże się z wolnością, może nas niekiedy przytłaczać,
choć przede wszystkim powinna nieustannie odkrywać nam naszą oso-
bową odrębność.
Wolność pociąga za sobą trud odpowiedzialności zarówno za swoje

własne istnienie, jak i za istnienie drugiego człowieka. Odpowiedzial-
ność w żaden sposób nie ogranicza naszej wolności, a jedynie nadaje
jej określony kierunek. Dzięki odpowiedzialności możemy podejmo-
wać dalekosiężne plany i zobowiązujące decyzje, które będą wyzna-
czać kolejne etapy naszego życia. Odpowiedzialność jest ponadto war-
tością, która pozwala nam wierzyć w czyjąś wierność – w wierność
przyrzeczeniom, w trwałość przekonań czy w nieskończoność miło-
ści. Ufność pokładana w odpowiedzialnej wolności drugiego człowieka
staje się zatem podstawą trwałych relacji międzyludzkich.
Ksiądz Tischner pisał, że nie istnieje żadna abstrakcyjna wolność

„sama w sobie”, a jedynie wolność, która wyłania się w „przestrzeni
agatologicznej”, pomiędzy Tobą a mną. Wolność, jak pisał krakowski
filozof, pojawia się dopiero w obrębie wspólnoty, dopiero tam, gdzie
określają nas osobowe relacje. Pozornie wydaje się, że drugi człowiek
znacząco ogranicza moją wolność i tym samym zmusza mnie do nie-
ustannej walki, do wydzierania wolności temu drugiemu. Ksiądz Ti-
schner pisał tymczasem: „Jestem wolny, przyznając wolność innemu.
Właściwe posiadanie siebie jest możliwe dopiero wtedy, gdy się re-
zygnuje z dążenia do posiadania innego. Posiadanie siebie pozwala
innemu być. Pozwalając innemu być, doświadczamy dobra własnej
wolności i w tym przeżyciu głębiej mamy siebie”6. Pojawienie się
drugiego człowieka nie ogranicza zatem naszej wolności, ale dopiero
nam ją objawia i, co więcej, pogłębia. Wzrastanie w wolności jest
procesem, który dokonuje się poprzez autentyczne ukierunkowanie
na dobro i nienaruszalną godność drugiej osoby. Do czynienia dobra
nie da się bowiem nikogo w żaden sposób zmusić, bądź zdetermino-
wać. Jak pisze ojciec Jacek Salij OP: „człowiek musi chcieć dobra
takim chceniem, które płynie z niego samego”7.

6J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, 334.
7J. Salij, Trud wolności, Kraków: Wydawnictwo M, 2001, 182.
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Realizacja właściwie rozumianej wolności nie jest zadaniem ła-
twym. Odkrywanie pełni wolności niejednokrotnie przysparza nam
rozmaitych trudności i zmagań. Wszelkie przeciwności można jed-
nakże albo podjąć i próbować przezwyciężyć, albo natychmiastowo
zignorować i tym samym porzucić drogę wolności. Zdarza się nie-
stety, że – odstraszeni ciężarem wolności – wolimy decydować się
na niewolę, na jakiś bezwład istnienia, który zwalnia nas z odpo-
wiedzialności i nieustannego wysiłku. Bardziej lub mniej świadomie
popadamy wówczas w niewolę, zgadzamy się na jakiś rodzaj fata-
lizmu i rezygnujemy z najbardziej wartościowego atrybutu naszego
człowieczeństwa.

Banał niewoli
Ledwo człowiek osiągnął mały okruch wolności, już szuka, jak by
się go pozbyć8. Wolność sama w sobie staje się podejrzana, na niej
polegać nie wolno, jest czymś, co przynosi grzechy pierworodne i nic
poza tym9.

Niewola może przejawiać się w rozmaity sposób, może mieć wiele
odcieni i przeróżnie pętać naszą wolność. Najczęściej rozumiemy nie-
wolę jako fizyczne ograniczenie, które w żaden sposób nie pozwala
nam swobodnie określać naszego działania. Doświadczenie niewoli
może nas jednak prześladować nawet wówczas, gdy mamy pozorne
wrażenie, że to my sami w pełni stanowimy o jakości naszego życia.
Zdarza się, że niewola, pojmowana jako bierne poddanie się losowi,
kusi nas swoją łatwością i banałem. W przeciwieństwie do wolności,
która wiąże się z ryzykiem, niewola jawi się nam niekiedy jako rodzaj
paliatywnego środka, który może uśmierzyć nasz lęk przed wynatu-
rzeniami wolności. Erich Fromm genialnie podpatrzył ten mechanizm
i nazwał go „ucieczką od wolności”. Podobną refleksję zawarł także
Fiodor Dostojewski w mowie Wielkiego Inkwizytora w powieści Bra-
cia Karamazow.
Wolność, jak sądzę, staje się niekiedy kozłem ofiarnym, którego

obarczamy odpowiedzialnością za wszelkie zło. Chcąc zatem wyzbyć
się możliwości urzeczywistniania zła, które potencjalnie tkwi w naszej
wolności, bezmyślnie zdajemy się na aprioryczne nakazy czy wręcz

8J. Tischner, Spowiedź rewolucjonisty, Kraków: Wydawnictwo Znak, 1993, 63.
9J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Kraków: Wydawnictwo Znak, 1994, 32.
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ideologie, które degradują naszą autonomię. To wręcz przerażające,
jak bardzo nasza świadomość może być skażona nieufnością względem
ludzkiej wolności – względem tej wartości, która w zasadniczy sposób
określa naszą istotę i godność. Zrzeczenie się „możliwości własnej
inicjatywy”10 ze względu na ryzyko i trud wolności świadczy nie tyle
o naszym lenistwie, co staje się raczej oczywistym dowodem niewiary
w ludzką naturę, która może w wolny sposób opowiadać się po stronie
dobra, prawdy i piękna.
Niewola, którą rozumiem jako wychowanie do przyzwyczajeń i na-

wyków, może być łatwa, choć równocześnie nie pozwala nam odkryć
wspaniałomyślności i dobrej, twórczej siły, która tkwi w naszym czło-
wieczeństwie. Wydaje mi się, że przyzwyczajenia, nawet te dobre, nie
pozwalają nam „wznieść się” ponad biologiczną przygodność naszego
istnienia. Niewola jest wartością niewymagającą, ale tym samym de-
gradującą, gdyż jej banał może przesłonić nam coś absolutnie bez-
cennego – może zaćmić całą wielkość naszego człowieczeństwa. Jak
pisze Jacek Salij OP: „Kto szuka wolności łatwej, znajdzie tylko taką,
która jest niczym innym, jak tylko przystosowaniem się do wielora-
kiego przymusu: do przymusu zmysłów i instynktów, do przymusu
sytuacji, do przymusu obiegowych schematów myślenia, wartościowa-
nia i postępowania, w których zagłusza się podstawowe pytanie o to,
czy postępowanie takie jest dobre czy złe, godne czy niegodne”11.

Stawać się darem
Człowiek jest jak płynąca poprzez czas pieśń. Kto gra ową pieśń?
Sam człowiek jest tu instrumentem i artystą12.

Powyższa refleksja kreśli jednoznaczny wniosek, który wskazuje
na wolność jako wartość nieporównywalnie trudniejszą w stosunku
do niewoli rozumianej w wąskim tego słowa znaczeniu tak, jak za-
znaczyłem wcześniej. Podsumowując, chciałbym jednakże dodać, że
trud wolności nigdy nie pozostaje bezowocny. Trud wolności zawsze
okazuje się wysiłkiem twórczym, który odsłania nam nowy, wyjąt-
kowy porządek naszego istnienia – porządek wolności, który jest istotą

10W. Stróżewski, O wielkości, 243.
11J. Salij, Trud wolności, 178.
12J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, [w:]Wobec wartości, Poznań: W drodze,
2001, 12.
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i źródłem godności każdego człowieka. Jeśli poprzestaniemy na nie-
wolniczych przyzwyczajeniach, to w konsekwencji nigdy nie odkry-
jemy głębi i piękna naszego człowieczeństwa. Życie ludzkie to coś
znacznie więcej niż tylko fizyczne trwanie organizmu; to coś znacz-
nie więcej niż tylko krótkotrwały biologiczny proces, którego kresem
jest nieuchronny rozpad. Każdy, kto podejmuje trud wolności, od-
krywa z biegiem czasu, że ostatecznym jej sensem jest „dawanie sie-
bie”, jest „istnienie dla” drugiego człowieka. Sama wielkość naszego
człowieczeństwa wzywa nas zatem do twórczego działania i afirmacji
wolności, a prawdziwa wolność domaga się starannej, wyzwalającej
„partytury wartości”.

Dominik Rogóż OP — ur. 1984r. student Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Kolegium Filozoficzno–Teologicznym
OO. Dominikanów, mieszka w Krakowie.
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Tomasz Mika OP

Tyrania wolności

Apoteoza wolności

Legalizacja eutanazji i związków homoseksualnych, pragnienie rów-
nych praw dla wszystkich mniejszości, które w jakiś sposób nie są
brane pod uwagę przez prawo stanowione, wypływa z jak najbardziej
prawidłowego rozpoznania prawdy o wolności, jako niezbywalnej pod-
stawie życia ludzkiego.
Zadajmy sobie pytania: czy możemy człowiekowi odebrać prawo

do samostanowienia o sobie? Czy teza o uznaniu wolnego wyboru
człowieka, możliwości podejmowania nieskrępowanych zakazami au-
tonomicznych decyzji względem swego życia, nie jest fundamentalną
tezą afirmującą godność ludzką? Czyż nie pamiętamy, że próby od-
górnego decydowania za jednostkę o tym, co jest dla niej dobre, koń-
czyły się totalitaryzmem? Przypomnę tylko Utopię T. Morusa, Nową
Atlantydę F. Bacona, i Państwo słońca T. Campanelli, w których ewi-
dentnie mamy do czynienia z ograniczeniem wolności na rzecz idei
szczęścia i idei państwa doskonałego. Taka idea znalazła swą reali-
zację w systemie komunistycznym opartym na marksistowskiej wi-
zji świata13. Doskonale widać, że pragnienia umocowania prawnego
związków homoseksualnych, a w dalszej perspektywie – możliwości
adopcji dzieci idą po linii afirmacji godności człowieka przez jak naj-
bardziej słuszny postulat wolnego podejmowania decyzji względem
własnego życia.
Podobnie ma się rzecz z hasłem: „moje ciało należy do mnie”, któ-

rego konsekwencją jest możliwość stanowienia o własnej fizyczności.
Słowa te wysuwane przez niektóre organizacje kobiece uprawomac-
niają według nich możliwość przerywania ciąży.
Dodajmy jeszcze delikty prawne z dziedziny wrongfull life i wrong-

full birth, gdzie matka otrzymuje odszkodowanie od państwa za to,
że nie została poinformowana przez lekarza o możliwości poczęcia

13Por. J. M. Bocheński, Marksizm – Leninizm, nauka czy wiara, Komorów:
Antyk – Marcin Dybowski, 1999, 22–32; T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, II,
Kraków: Wydawnictwo WAM, 2005, 38.
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chorego dziecka lub urodzenia takowego, jeśli ciąża już ma miejsce.
Staje się faktem, że życie dziecka upośledzonego lub już samo jego
urodzenie jest przyczyną roszczeń o odszkodowanie. Widzimy zatem,
że w ten sposób została odcięta możliwość podjęcia decyzji o wyko-
naniu aborcji, a przez to samodecydowanie o własnym życiu nie może
zostać zrealizowane.
Z założenia, że życie jest własnością człowieka i powinien mieć

on zagwarantowane prawo do decydowania o nim, wychodzą również
zwolennicy eutanazji14. Dla umocnienia swojego stanowiska podają
przykład człowieka przechodzącego gehennę, którego życie zostało
obarczone ogromnym cierpieniem, stającym się stałym elementem
jego egzystencji, życie dotknięte nieustannym, przeszywającym na
wskroś bólem, ciągłymi mdłościami, bezradnością, a czasem bezru-
chem15. Czyż nie będzie drwiną z człowieczeństwa odebranie tej oso-
bie możliwości stanowienia o swoim życiu?

Tyrania idei

Nie można się nie zgodzić z pragnieniem decydowania o własnym ży-
ciu. Nie można się nie zgodzić z pragnieniem wolności dla każdego
człowieka. Nie można też zaprzeczyć pragnieniu śmierci wyrażanym
przez osoby w stanach terminalnych. Jednakże postawmy pytanie: czy
rzeczywiście tylko sama wolność zapewnia afirmację ludzkiej godno-
ści?
Wolność samotna, wyniesiona na piedestał, która determinuje,

podporządkowuje wszelkie działania ludzkie, traci kontakt z rzeczy-
wistością, odrywa się od niej. Wskutek tego podlega ideacji. Stąd
już tylko krok do ideologii16, której kwintesencje mogą stanowić, od-

14O eutanazji zob. N. Aumonier, B. Beignier, P. Letellier, Eutanazja, tł. E.
Burska, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2003; L. Israel, Eutanazja, czy
życie aż do końca?, tł. A. Wojciechowski, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2002.
15Por. J. Hartman, Umieranie w cieniu eutanazji, [w:] „Duży Format”, 719
(2007), 7, z dn. 26.02.2007.
16„Ideologia jest szczególnym rodzajem światopoglądu, zawierającym obok od-
powiedzi na pytania metafizyczne, egzystencjalne i moralne, także dwa inne skład-
niki, które znajdujemy tylko w ideologiach. Tymi składnikami są, po pierwsze
pewna teoria historiozoficzna, tłumacząca rolę danej grupy ludzkiej (narodu, klasy
itd.) w dziejach ludzkości, a po drugie, recepta na zbawienie ludzkości” (J. M.
Bocheński, Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów , Kraków: Wy-
dawnictwo PHILED, 1994, 58n).
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noszące się do ideologii komunistycznej, słowa J. M. Bocheńskiego:
„twoje życie będzie jedną wielką przygodą w służbie wielkiej idei. My
budujemy i ty z nami będziesz budował świat tak piękny, o jakim
nawet nie śniłeś.”17

Oczywistym staje się, że podporządkowując się idei wolności za-
czynamy piętnować wszelkie działania negujące swobodę wyboru,
możliwość samodecydowania. A jako sprzeczne z ideologią wolności,
zaczyna się ich zakazywać. Ta swoista apoteoza wolności prowadzi
do jej tyranii, która w życiu społecznym zaczyna przypominać tota-
litaryzm, gdzie każdy, kto się nie zgadza, zostaje zdyskredytowany,
wyrzucony poza nawias społeczeństwa lub „zreformowany”. Mamy
wręcz do czynienia z hipertrofią idei wolności, główną cechą liber-
tarianizmu18. Zresztą, odnośnie podporządkowania jednostki ideolo-
gii, wystarczy przypomnieć już wcześniej wymienione utopie T. Mo-
rusa, T. Campanelli, F. Bacona, w rzeczywistości zaś system komu-
nistyczny, w którym służba idei zakończyła się totalitaryzmem i nisz-
czeniem jednostki.
Należy zauważyć, że wyżej wspomniany mechanizm ideologii ko-

munistycznej, całkowitego podporządkowania osoby ludzkiej idei ob-
racającej sie przeciw jednostce ma miejsce przy ideacji wolności. Z cza-
sem może prowadzić to do zniszczenia człowieka. Dzieje się tak cho-
ciażby w przypadku eutanazji, gdzie prawo, zapewniając możliwość
wyboru, pozwala na zniszczenie podmiotu wybierającego. Jasne więc
się staje, że skoro podmiot wolności – człowiek – przestaje istnieć, to
i sama wolność traci rację bytu.
Gdy weźmiemy pod uwagę, że człowiek jest osobą, czyli realnie ist-

niejącym, rozumnym bytem,19 zobaczymy, że oczywistym skutkiem
oddzielenia się wolności od człowieka, swojego podmiotu, jest utrata
przez nią właściwego jej źródła treści i celu. Źródła, albowiem przy-
czyną sprawczą wolności jest jej podmiot – człowiek. Treści, gdyż
tym, co jej nadaje sens jest dobro człowieka. Jednakże aby było ono
możliwe do osiągnięcia, musi zostać najpierw rozpoznane jako dobro,
a sensownie może się to dokonać jedynie wtedy, gdy przed podjęciem
wyboru zostanie rozpoznana jego treść. Celu, bowiem idea wolności
oderwana od swego podmiotu, przestaje być środkiem do właściwego
celu człowieka, jakim jest druga osoba, wolność staje się celem samym
w sobie.

17J. M. Bocheński, Marksizm – Leninizm, nauka czy wiara, 30.
18Por. T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, II, 34–36.
19Por. S. Th. 1, 28, 3c.
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Nie umniejszając pragnienia wolności grup przedstawionych w pierw-
szej części artykułu trzeba z powyższego powiedzieć, że sama wolność
nie zapewnia afirmacji ludzkiej godności. Gdy jest tylko chceniem
bez zwrócenia uwagi na rzeczywistość, degraduje człowieka do swo-
jego sługi. Taka wolność staje się pusta i niczym balon unosi się do
góry, buja w obłokach i w końcu pęka gotując zgubę tym, których po-
ciągnęła. Zanurzenie natomiast wolności w realności nadaje jej treść
samej rzeczywistości, wypełnia ją prawdą. Głębokie poznanie prawdy
o człowieku ujawnia dodatkowo zasadnicze pragnienie miłości oraz lęk
przed samotnością i alienacją. Właściwym zaś zakończeniem niech się
staną słowa Janusza Świtaja, człowieka, który poprosił o eutanazję:
„Wiem, że rodzice robią dla mnie wszystko, ale już nie dają rady.
Gdy umrą, zostanę sam. Nikt mi nie może pomóc. Nie chcę umierać
wegetując jak roślina. W samotności. . . ”20.

Tomasz Mika OP — ur. 1977r., mgr filozofii UKSW,
student Kolegium Filozoficzno–Teologicznym OO. Domi-
nikanów, mieszka w Warszawie.

20J. Krzyk, J. Madeja, Mam tylko głowę, „Duży Format”, 719 (2007), 7, z dn.
26.02.2007.
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Tytuły prac
końcowych
z filozofii

Łukasz Styka OP
Ofiarniczy sens cierpienia w koncepcji V. E. Frankla
Promotor: prof. dr hab. Anna Gałdowa – Uniwersytet Jagielloński

Roman Terkiewicz OP
Bóg jako byt absolutny w filozofii św. Tomasza z Akwinu na tle in-
nych koncepcji filozoficznych
Promotor: dr Jan Kiełbasa – Uniwersytet Jagielloński

Michał Kłos OP
Struktura duszy w tradycji starożytnej i wczesnochrześcijańskiej
Promotor: dr Jan Kiełbasa – Uniwersytet Jagielloński

Andrzej Nakonieczny OP
Czy wiara jest racjonalna?
Promotor: prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP – Kolegium
Filozoficzno–Teologiczne Dominikanów

Maciej Chanaka OP
„Odnaleźć człowieka w człowieku”. Dar spotkania.
Promotor: dr Jan Kiełbasa – Uniwersytet Jagielloński

Tibor Bejczi OP
Kim jest człowiek w świetle nauki św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu.
Promotor: dr Jan Kiełbasa – Uniwersytet Jagielloński
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Tytuły prac końcowych z filozofii

Paweł Trawka OP
Drogi mistyczne w Islamie: Sufizm czy Sufizmy?
Promotor: prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP – Kolegium
Filozoficzno–Teologiczne Dominikanów

Adrian Kurek OP
Wpływ mistycznej myśli Jakoba Böhme na filozofię i twórczość Jo-
hannesa Schefflera (Anioła Ślązaka)
Promotor: prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP – Kolegium
Filozoficzno–Teologiczne Dominikanów

Miłosz Formela OP
„Musisz, więc możesz”, czy „możesz, jeśli chcesz”? Współczesna de-
bata filozoficzna wokół idei etyki niekodeksowej.
Promotor: dr Robert Plich OP – Kolegium Filozoficzno–Teologiczne
Dominikanów

Dominik Rogóż OP
Jesteś, więc jestem. Kontekst hermeneutyczny fenomenologii relacji
międzypodmiotowych w ujęciu Emmanuela Lévinasa
Promotor: dr Jan Kiełbasa – Uniwersytet Jagielloński

Szymon Popławski OP
Fenomenologiczne inspiracje psychiatrii humanistycznej Antoniego Kę-
pińskiego.
Promotor: prof. dr hab. Adam Węgrzecki – Akademia Ekonomiczna

Mateusz Łuksza OP
Pragnienie jako droga do Boga. Tomaszowa analiza szczęścia w Sth
I-II q. 1–5
Promotor: Michał Paluch OP – Kolegium Filozoficzno–Teologiczne
Dominikanów

Przemysław Zalewski OP
Między nędzą i wielkością. Sprzeczność sytuacji człowieka w myśli
Blais’a Pascala
Promotor: prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP – Kolegium
Filozoficzno–Teologiczne Dominikanów
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M. Bielawski
Fascynacje Ojcami Kościoła

M. Harl
Miejsce Septuaginty w studiach biblijnych

P. Murray OP
„Zjedz tę Księgę”: studium w tradycji dominikańskiej

H. Pietras SJ
Ojców Kościoła da się lubić
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By zrozumieć. Wstęp do egzegezy św. Hieronima
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