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Kardynał Godfried Danneels
POSTAWA SŁUŻBY, A NIE MANIPULACJA'

Zwrot o 180 stopni
Podczas pierwszej połowy obecnego wieku liturgię charakteryzo

wało całkowite oddzielenie prezbiterium i nawy, kapłanów i wiernych. 
Każdy z tych ostatnich czytał swoją książeczkę do nabożeństwa lub 
odmawiał różaniec, podczas gdy ksiądz sprawował swój rytuał przy 
ołtarzu. Były to dwie liturgie paralelne, przy czym liturgia ludu odby
wała się „przy okazji" liturgii księdza, ale poza strukturą liturgii. Dwie 
bariery symbolizowały ten podział: balaski oraz łacina.

Sobór Watykański II wzbudził odnowę liturgiczną, której siłą na
pędową było kluczowe słowo „uczestnictwo". Symbolicznie zniesio
no balaski i zaczęto sprawować celebrację w języku narodowym.

Ale co oznacza „bycie aktywnym" podczas liturgii? Są tu możli
we dwie skrajne postawy: albo wchodzi się w grę liturgii albo się nią 
manipuluje sprawiając, że ona wchodzi w naszą grę.

Dawniej prawo kanoniczne i rubryki panowały nad wszystkim, 
a księża stosowali się do ich przepisów z posłuszeństwem, niekiedy — 
z braku wiedzy — dziecinnym.

Dzisiaj jest odwrotnie; to liturgia ma nam być posłuszna i dosto
sowywać się do naszych pomysłów, po to byśmy mogli gromadzić się 
na czymś w rodzaju meetingu czy happeningu: „Będziemy celebrować 
to, cośmy przeżyli".

Nieco upraszczając można powiedzieć, że to przejście od posłu
szeństwa rubrykom do postawy manipulacyjnej jest rewolucją o 180 
stopni.

Liturgia nas przekracza
Misterium, które celebrujemy, jest przede wszystkim dziełem 

Boga, tym, które On sprawuje w nas i dla nas.
Liturgia jest epifanią misterium Boga, Odkupienia, Chrystusa. 

Przedłuża ona Wcielenie w naszych symbolach, naszych rytach, na-

' Artykuł ten pochodzi z książki Cłaude'a Barthe'a pt. JłecwMtnMre /a /Iftag/e, Franęois 
Xavier de Guibert (O.E.ł.L), Paris, France 1997. Tytuł oryginalny: Ł/he ałMaJe (Je 
Peruce et non (Je /nanyM/ałJon (przyp. red ).



szym głoszeniu i w naszym uczestnictwie. Jest ona również epifanią 
Ciała Chrystusa, maluje obraz Kościoła, gdyż wspólnota zgromadzo
na przez Chrystusa jest Jego Ciałem.

Zatem nie stwarzam liturgii, ale w nią wchodzę. Kreatywność 
w liturgii to, tak jak w muzyce, wariacja na temat zadany. Temat jest 
mi dany i nie pochodzi ode mnie. Liturgia to architektura natchniona 
przez Biblię i Tradycję i wycyzelowana przez Kościół — Oblubienicę 
Chrystusa. Trzeba w liturgię wchodzić w postawie służby, a nie mani
pulacji. Należy służyć liturgii, a nie posługiwać się nią. W liturgię 
wchodzi się zwracając się ku Bogu po to, aby Go przyjąć. Na celebra
cję składa się słuchanie, przyjmowanie, posłuszeństwo. Nie jest ona 
słowem ludzkim, ale ludzką odpowiedzią na Słowo Boże.

Teatr a liturgia
Wszelkie spektakle i sport służąautoekspresji: to my piszemy sztu

kę, gramy rolę, dajemy dowody artyzmu i dokonujemy wyczynów spor
towych. Są to sztuki szlachetne, które bardzo często wyrażają głębokie 
uczucia takie jak tragizm albo komizm egzystencji. Publiczność anga
żuje się w nie w miarę jak rozpoznaje własne uczucia. W tych sztu
kach aktorem jest człowiek.

Liturgia to nie przestrzeń, w której mam grać, ale dom, w którym 
jestem gościem. Aktorem dramatu liturgicznego nie jest człowiek, ale 
Człowiek-Bóg, sam Chrystus.

Bez tej wizji wiary liturgia nie ma żadnego sensu, przypomina 
dziwny i godny pożałowania teatr, który z pewnością nie zasługuje na 
wystawianie co niedziela. Nie wzbudza ona żadnego zainteresowania 
i rozumiem, że się w niej nie uczestniczy.

Skoro zaś liturgia jest, w oczach wiary, epifanią Chrystusa, przed
łużeniem, jak mówi św. Leon, tego co Pan przeżył w Palestynie — 
Jego narodzin, Jego przepowiadania, Jego cudów, Jego nauczania skie
rowanego do uczniów, Jego sporów z faryzeuszami, Jego procesu, Jego 
śmierci, Jego zmartwychwstania, i Jego posłania z misją — wówczas 
staje się ona rzeczywistością mistyczną. Nie jest mi ona obca, bo ja 
również urodziłem się, ja również przepowiadam, ja również toczę 
spory, ja również kocham i inni idą za mną, ja również umrę.

W tragedii Sofoklesa rozpoznaję moje problemy tak jak w zwier
ciadle. Identyfikując się z postaciami doświadczam łafńarjM.



W liturgii widzę moje problemy w świetle Chrystusa. Więcej jesz
cze, nie tylko je widzę, Chrystus bierze na siebie moje jarzmo, uwalnia 
mnie i kocha mnie.

Rozumieć, tak. Ale w jaki sposób?
Język liturgii nas poprzedza. Przychodzi do nas ze Starego i No

wego Testamentu i z misteriów Chrystusa przekazywanych przez dzia
łania symboliczne. My go otrzymujemy.

Rozumieć to nie znaczy zapanować. Rozumienie nie tworzy rze
czywistości. Lampy samochodowe zapalone w nocy nie tworzą zna
ków drogowych, ale przyjmują odbite przez nie światło. Moja inteli
gencja nie tworzy tych znaków, ona je odcyfrowuje. Podobnie nie je
steśmy właścicielami znaków i symboli liturgicznych, jesteśmy ich 
pasterzami.

A może wydaje się nam, że język biblijny odnosi się do innego 
świata, wiejskiego, patriarchalnego? Uważamy język liturgii za zbyt 
lapidarny, a obraz Boga — archaiczny (Bóg Ojciec)? Kładziemy zbyt 
duży nacisk na inteligencję i mamy zbyt mało intuicyjnej wrażliwości, 
by wejść w symbolikę powszechną. Mintn? nie ma w sobie
nic specjalnie poetyckiego. Śpiewanie go w południe, na obozie, nie 
miałoby żadnego sensu. Ale wśród żaru zgromadzenia, podczas nocy, 
gdy lud celebruje misterium Wcielenia, zyskuje to inny sens. A co 
powiedzieć o Regina, o jego melodii łacińskiej i o jego współ
czesnej wersji? „Synowie Ewy, wygnańcy na tym łez padole"! Tym
czasem, w rycie Komplety, gdy mnisi i wiemi zwracają się ku świetli
stej Pani, ten hymn przenika noc. Chodzi tu o symbolikę powszechną.

Nigdy nie zrozumiemy liturgii. Nigdy jej nie obejmiemy, nie dla
tego, że nie zawiera niczego zrozumiałego, ale dlatego, że nadaje kształt 
misterium Chrystusa. Tego misterium nigdy nie ogarniemy; to ono nas 
ogarnia.

Zrozumienie liturgii to sprawa inteligencji serca. Trzeba wejść 
w nią w zażyłość, żeby zrozumieć jej język ponad słowami i rytami. 
Inteligencja serca jest o wiele głębsza niż podejście umysłowe, antro
pologiczne i biblijne do rytów i symboli.

* Kolęda, która zyskała we Francji ogromną popułamość od czasu jej powstania 
w r. i 847. Śpiewano ją  na początku Pasterki, podczas procesji z Dzieciątkiem Jezus 
w żłóbku. Jej tekstowi zarzuca się niekiedy napuszony styl i błędną teologię Odkupie
nia (przyp. tłum ).



Wejść w liturgię to doświadczyć jej całą swoją osobą, z inteligen- 
cj ą i sercem, z wyobraźnią i pamięcią, z wyczuciem estetycznym i zmy
słami: wzrokiem, słuchem, zapachem, dotykiem i smakiem. Nie trzeba 
więc tłumaczyć liturgii, ałe nią żyć. Komentarze raczej przeszkadzają 
w rozumieniu celebracji niż je umożliwiają. Nie ma nic bardziej zabój
czego dla liturgii niż płaskie wyjaśnienie, które redukowałoby ją  do 
jednego wymiaru. Kiedy Ojcowie Kościoła przygotowywali katechu
menów do chrztu, nie wyjaśniali im nic z liturgii, zanim ci jej nie do
świadczyli. Dopiero potem mówili: „Czy zobaczyliście gesty, które 
biskup uczynił nad wami? Czy widzieliście, jak łamał chleb?" Trzeba 
zrozumieć oczami serca.

„Poznać" w sensie biblijnym to wejść w relację z kimś. Rok litur
giczny, na przykład, to nie ciąg miesięcy. To Historia Zbawienia po
między Adwentem i końcem czasów. Adwent otwiera potrójną per
spektywę. Celebruje się tam trzy przyjścia Chrystusa: w Betlejem, na 
końcu czasów oraz w duszy wiernego i w Kościele. Rozumienie litur
gii ma zatem porządek dialogiczny: poznajemy misterium osoby i da
jemy się przez nie poruszyć.

Chodzi bardziej o uchwycenie harmonii niż nut, sensu ukrytego 
między liniami, tak jak w każdej wypowiedzi głęboko ludzkiej. Kto 
może zrozumieć miłość? Kto może wyjaśnić to, co przeżywa się wo
bec misterium śmierci?

Co czynić?
Kiedy mówimy, że liturgia jest miejscem istniejącym wcześniej, 

w które trzeba się wszczepić, nie wykluczamy jednak pewnej giętko
ści. Twórczość nie jest zakazana, wręcz przeciwnie. Problem polega 
raczej na tym, żeby wiedzieć, jakie są granice, w których można się 
poruszać. Nie można wszystkiego przewracać, wszystkiego zmieniać. 
Można modyfikować jedynie pozostając w duchu liturgii. Są tematy, 
których nie można zmienić, ale wariacje na te tematy są zawsze możli
we. Niektóre są nienaruszalne, gdyż pochodzą od samego Chrystusa. 
Sam Kościół nie ma żadnej władzy nad tym, co teologia klasyczna 
nazywa substancją sakramentów. Z drugiej strony są takie elementy 
liturgiczne, które wprawdzie pojawiły się później, ale których również 
nie można zmienić. Tak więc są pewne formy modlitwy, pewne słowa, 
albo też porządek — czytanie, psalm, modlitwa — gdzie nie chodzi 
o kaprys liturgii, ale o fundamentalną prawdę teologiczną: najpierw



mówi Bóg, potem człowiek odpowiada. Aby umieć oznaczyć granicę 
między tematem a wariacją, potrzeba solidnej formacji liturgicznej, 
trzeba znać historię i tradycję. Być może brak tej formacji wyjaśnia 
ubóstwo liturgii, które widzi się w tylu miejscach. Nie brak osób peł
nych poświęcenia i zaangażowania albo też obdarzonych wyobraźnią. 
Brakuje osób kompetentnych. Tworzenie ekip liturgicznych, podczas 
gdy brak ludzi przygotowanych do tego zajęcia, nie służy niczemu.

Nasze celebracje są, generalnie rzecz biorąc, zbyt krótkie. Jest to 
tym bardziej zaskakujące, że dłuższe celebracje mogłyby się podobać 
wielu ludziom. Liturgia potrzebuje czasu, aby uwolnić swoje bogac
two. Nie chodzi tu przede wszystkim o czas fizyczny, o czas zegara, 
ale o czas duszy. Nasze liturgie bardzo często nie pozostawiają dość 
czasu na wejście w misterium. Z tego punktu widzenia liturgia wschod
nia daje nam przykład, ponieważ wymaga, by poświęcić jej czas i za
prasza nas do „porzucenia wszystkich trosk świata" jak mówi 
CAerMÓmów. Nie wystarczy, żeby ludzie usłyszeli liturgię albo żeby 
ona została wypowiedziana, trzeba ją  proklamować i pozostawić czas 
na jej przyjęcie. Istotna dla osiągnięcia tego celu jest cisza. Sobór 
Watykański II chciał w swojej liturgii pozostawić momenty milczenia 
(co niezbyt często jest praktykowane). Bez milczenia liturgia staje się 
ciągiem słów, których nie ma czasu przyswoić. Nie trzeba się więc 
dziwić, że ludzie jej nie rozumieją. Główną wadą obecnie praktyko
wanej liturgii zachodniej jest zbytnie przegadanie. Słowo, niegdyś zbyt 
lekceważone, powróciło z taką siłą, że cała liturgia stała się sprawą 
słowa. Ilu księży uważa, że homilia jest najważniejszym momentem 
mszy, albo ma wrażenie, że to, co najważniejsze, kończy się po liturgii 
słowa? Często następuje dysproporcja między długością liturgii słowa 
a długością liturgii eucharystycznej. W ten sposób faworyzuje się zbyt 
intelektualne podejście do liturgii. Nie pozostawia się dość miejsca na 
wyobraźnię, uczucie, emocje i piękno. Liturgia zaś, która staje się czy
sto intelektualna, nie porusza dużej części wiernych.

Liturgia niemal wyłącznie skierowana na intelekt ryzykuje tym, 
iż prawie wcale nie kieruje się do ciała. Rola słowa i rola gestu są 
w dysproporcji. Z wyjątkiem kilku gestów retorycznych i teatralnych 
zachowań trzeba przyznać, że język i ucho są niemal jedynymi organa
mi wykorzystywanymi w liturgii.

Przegadana liturgia ryzykuje tym, że może być zinstrumentalizo- 
wana, to znaczy wykorzystywana do innych celów niż ona sama. A prze



cież liturgia jest działalnością samą w sobie, która przynależy do sfery 
zabawy. Bawimy się, aby się bawić. To, co zabija zabawę, to na przy
kład rywalizacja albo interesy finansowe. Podobnie liturgia zamiera, 
gdy podporządkowuje się ją czemuś innemu niż ona sama. Tak więc 
liturgia nie jest odpowiednim czasem ani miejscem na katechezę. Cho
ciaż ma ona wielkie znaczenie dla katechezy, to jednak nie tam mają 
swoje miejsce kolejne etapy życia chrześcijanina. Liturgia nie ma rów
nież na celu przekazywania informacji, choćby były one ważne. Nie 
powinna być ona łatwym środkiem do informowania wiernych o tej 
czy innej sprawie — z wyjątkiem tego, co bezpośrednio dotyczy litur
gii. Nie przychodzi się na mszę w niedzielę misyjną, aby dowiedzieć 
się czegoś o tym łub owym kraju misyjnym. Przychodzi się po to, by 
zastanowić się nad misją, którą nam daje Chrystus, aby iść do wszyst
kich narodów oraz nad tym, jak włączyć ją  w nasze życie. Wprowa
dzenie wszelkiego rodzaju „niedzieli tematycznych" czy „celebracji 
tematycznych" nie ma przyszłości, chyba, że ma to oznaczać śmierć 
liturgii. Ta ostatnia nie może w żadnym wypadku służyć jako środek 
wspomagający jakąś działalność, nawet kościelną. Celebracja nie jest 
zwykłym zgromadzeniem. Liturgia to wolny akt, który ma swój cel 
w sobie samym. Chociaż liturgia jest szczytem i źródłem wszystkich 
działalności kościelnych, nie powinna ich zastępować ani się z nimi 
zbiegać.

Rola doświadczenia
Właściwą cechą liturgii jest dawanie pierwszego miejsca doświad

czeniu. Najpierw się doświadcza a dopiero potem się zastanawia, ana
lizuje, wyjaśnia. „Najpierw celebrować, potem rozumieć" — oto ada- 
gium, które niektórzy ocenią jako dziwne albo dopatrzą się w nim nuty 
antyintelektualnego obskurantyzmu. Czyżby było to wezwanie do ir
racjonalizmu, czy może dezaprobata dla wielkiego wysiłku katechezy 
uczynionego przez Kościół w celu przygotowania do sakramentów?

Zasadą Ojców Kościoła było to, że katecheza mistagogiczna, czy
li szczegółowe wyjaśnienie świętych misteriów, następowała dopiero 
po sakramentach inicjacji. Przed udzieleniem chrztu ograniczali się do 
wskazań moralnych i nauki życia chrześcijańskiego. Dopiero w tygo
dniu po chrzcie, otrzymanym w Noc Paschalną, mówili o sensie chrztu, 
namaszczenia czy eucharystii. Ich pedagogia odwoływała się do zmy
słów: najpierw uczestniczyć i doświadczać, a dopiero potem wyjaśniać.



Pouczenie było wówczas złożone z pytań i odpowiedzi takich jak „czy 
spostrzegliście, że ...? Otóż oznacza to, że ..."

Nie chodzi być może o dosłowne naśładowanie ich metody, ałe 
wskazuje nam to odpowiedni kierunek. Liturgię rozumie się tyłko wcho
dząc w nią z wiarą i miłością. Reguła jest więc taka: najpierw doświad
czać, żyć liturgią, później zastanawiać się i wyjaśniać. Oczy serca po
winny się otwierać przed oczami inteligencji dlatego, że łiturgię rozu
mie się naprawdę tyłko oczami serca. Zasada ta stosuje się do grup 
przygotowujących łiturgię. Ci, którzy chcą w nich pracować i poszuki
wać wariacji na temat, będą musiełi najpierw słuchać uważnie tego 
tematu i uczestniczyć w liturgii takiej, jaką ona jest. W przeciwnym 
razie to, co będą czynić, będzie wyłącznie ekspresją ich samych, a nie 
nadaniem kształtu temu, co dane i zakorzenione w Starym i Nowym 
Testamencie oraz w żywej Tradycji Kościoła. Co pomyślelibyśmy 
o kompozytorze, który odmawiałby słuchania swoich poprzedników, 
o malarzu, który rezygnowałby ze zwiedzania muzeów? Muzyk słucha 
muzyki, poeta czyta poezję. Podobnie powinno być z liturgią.

tłum. Błażej Matusiak OP
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DOMINIKAŃSKA FRFI7Z43 
W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ

W rozmaitych dyskusjach i sporach wokół liturgii, które toczą się 
wśród nas, dominikanów, jednego nie zwykło się kwestionować, mia
nowicie zasady et ^Mccmcte, krótko i zwięźle. Przywołując
ową zasadę zwykło się podkreślać jej pochodzenie od pierwszych bra
ci. Potocznie rozumie sięją niekiedy jako nakaz szybkiego tempa od
mawiania psalmów. Zazwyczaj podaje się następujące uzasadnienia 
zasady nakazującej zwięzłość w liturgii:

- Celem, a zarazem nowością wprowadzoną nie tylko przez sy
nów św. Dominika, ale przez wszystkie powstałe w XIII w. zakony, 
było nastawienie na pracę apostolską wśród wiernych — rola zarezer
wowana dotąd dla biskupów i księży świeckich.

- Zakon został powołany do głoszenia kazań i intelektualnej re
fleksji nad wiarą, stąd wspólna liturgia straciła w nim na znaczeniu 
w stosunku do wędrownego kaznodziejstwa oraz studium.

- Zwięzła i krótka liturgia miała nie tylko umożliwiać poświęce
nie większej ilości czasu na pracę właściwą powołaniu zakonu; rolą 
takiej właśnie liturgii było dynamizowanie braci w ich działaniach.

Celem artykułu jest przedstawienie źródeł, które mówią o spra
wowaniu liturgii órewter et sHcctwcfe. Ponieważ najwięcej wskazó
wek w tej kwestii pozostawił Humbert de Romanis, jego komentarz do 
Konstytucji będzie stanowił podstawę analiz.

1. Konstytucje Zakonu Braci Kaznodziejów
W pierwotnych konstytucjach dominikańskich, jak również w póź

niejszych konstytucjach opracowanych przez Rajmunda de Penyafort, 
w części dotyczącej liturgii znajdujemy następujące zdania':

' Tekst pierwotnych Konstytucji cytuję na podstawie: P. Antolin Gonzaiez Fuente OP, 
Ła wda dtntgica en /a Orden de Pred/cadorar, Roma !98!, s. 380: Aforae omney in 
ecc/esia dreviter et saccincte ta/der dicantar neyratras dewtionem amittant, et eorum 
^tadiam mindne impediatan gaod da dicdnaj e.ŝ e JdctendatM at in media veMM me- 
tramam cam paaja jetretat; non pnotradendo vocem in /tama, ve/ inyine vet*SKf, yed, 
^icat dictMm est, drewter et saccincte ferminetHr A/oc enim magM et mina^pro tempo- 
re ob^ervetar.



„Wszystkie godziny natęży odmawiać w kościele krótko i zwięź
le w taki sposób, aby bracia nie tracili pobożności, a ich studium 
doznawało jak najmniej uszczerbku. Dajemy temu następującą 
wykładnię: należy to czynić tak, żeby w środku wersu zachować 
metrum i pauzę i nie przeciągać głosu przed pauzą ani na końcu 
wersu, ale — jak powiedziano — kończyć krótko i zwięźle.To 
jednak niech będzie zachowywane bardziej i mniej, stosownie do 
okresu [liturgicznego]."

Zauważmy najpierw, że zasada órewter et -TMCcincfe dotyczy 
wyłącznie sprawowania godzin kanonicznych, a nie Mszy świętej. 
W tekście konstytucji znalazło się podwójne uzasadnienie wymaganej 
zwięzłości. Ma ona służyć temu, by pobożność braci nie malała, a tak
że temu, aby nie zabrakło im czasu na studiowanie. Dalej następuje 
uwaga techniczna dotycząca sposobu śpiewania psalmów. Otóż respek
tując pauzę w środku wersu, na tzw. mediacji, trzeba pamiętać o tym, 
żeby jej nie przedłużać przez zbyteczną fermatę na ostatniej sylabie. 
Ta sama uwaga dotyczy końca wersu z tym, że wówczas nie wchodzi 
w grę pauza, a tylko zmiana chórów. Zasada et sMCcincte nie
mówi nic o tempie śpiewania psalmów. Na koniec czytamy, że powyż
sza zasada obowiązuje w różnym stopniu, w zależności od wagi dnia, 
w którym jest sprawowana liturgia.

Jest rzeczą konieczną, aby wszelkie rozważania dotyczące zasa
dy były zawsze oparte na przywołanych zdaniach z konstytu
cji, bowiem to one właśnie stanowiły prawo, do którego stosowali się 
bracia i odwoływali się późniejsi zakonni legislatorzy oraz komentato
rzy i liturgiści.

2. Humbertus de Romanis, Exp#MtM tw CoMsfłtMtMWłes
W swoim obszernym komentarzu do konstytucji Zakonu Ka

znodziejskiego, błogosławiony Humbert wiele miejsca poświęca kwe
stiom liturgicznym. Wśród nich zwraca uwagę na zasadę órev!tay. Oto 
fragmenty jego komentarza na ten temat.^

„XXVII
W szystkie godziny należy odm awiać w kościele  k ró t
ko i zw ięźle w taki sposób, aby bracia nie trac ili po

* Tłumaczenie tekstów Humberta na podstawie wydania: R. 7/uwóern Je RomanM 
Opera Je wta rega/ar<, eJ. Joac/Jfn Jo^epA RerJJer Torino !956.



b o żn o śc i, a ich s tud ium  doznaw ało  ja k  najm niej 
uszczerbku.^
Należy podkreślić, że rozwlekłość oficjum powoduje liczne nie
stosowności:
1) Opustoszenie chóru. Wielu bowiem szuka okazji do pozosta
wania [w celi] oraz dyspens z racji owej rozwlekłości i tak chór 
pustoszeje.
2) Osłabienie braci. Niewielu bowiem jest do tego stopnia silnych 
i dobrze dysponowanych cieleśnie, aby nie doznawali osłabienia, 
a czasem choroby z powodu wydłużania się oficjum. W ten spo
sób muszą potem pozostawiać w infirmerii ci, którzy powinni być 
w chórze.
3) Znużenie umysłu, które zdarza się prawie wszystkim wskutek 
rozwlekłości. Tego [znużenia] należy mocno wystrzegać się w ofi
cjum; przeciwnie, trzeba w nim stać z największą radością. Hie
ronim: Wolę zaśpiewać jeden psalm z radością umysłu niż cały 
psałterz leniwie, ze wstrętem i acedią.
4) Zniekształcenie oficjum. Rozwlekłe oficjum nie
może bowiem być odmawiane tak kształtnie i stosownie [/brwtate 
et cfecenter] jak krótkie. Bardziej chwalebnie zaś jest dobrze od
mówić małą ilość niż źle dużą, ponieważ tego, kogo się chwali, 
chwali się nie za ilość, ale za jakość. To znaczy: większa jest za
sługa ze względu na dobro niż na wielkość i bardziej godny po
chwały jest rzemieślnik, który robi mało a dobrze niż ten, który 
robi dużo a źle.
5) Przeszkoda dla innych dóbr. Są bowiem dwa bardzo pożytecz
ne dobra, którym szkodzi rozwlekłość oficjum: pobożność oraz 
studium."
Do tego miejsca Humbert przedstawił ogólne uwagi dotyczące 

szkód wynikłych z niewłaściwego, tj. nadmiernie rozwlekłego spra
wowania służby Bożej. Pierwsze trzy punkty są natury psychologicz
nej i praktycznej. Humbert zwraca uwagę na naturalne dla ludzi zacho
wania, nieuniknione w przypadku wydłużającego się oficjum, a także 
na możliwe zagrożenie zdrowia. Widać wyraźnie, że komentarz pisał 
doświadczony zakonnik, znający ludzkie słabości i nie mający skłon
ności do idealizowania rzeczywistości. Ta ostatnia cecha jest charak
terystyczna dla pisarstwa Humberta i sprawia, że w jego pismach moż

 ̂Wyróżnione komentowane przez Humberta zdania z Konstytucji (przyp. tłum ).



na dokładnie przyjrzeć się typowym zachowaniom współczesnych mu 
braci. Punkt czwarty ma znaczenie tyłeż praktyczne, co teologiczne. 
Nie można wykluczyć, że jest to obrona dominikanów przed ewentual
nym zarzutem o skracanie oficjum. Punkt piąty to wstęp do dogłęb
nych rozważań rozpisanych na kolejne rozdziały, a dotyczących dwóch 
głównych powodów, dla których liturgię należy sprawować krótko 
i zwięźle.

Zauważmy przy tym, że komentarz Humberta jest komentarzem 
6M? /:Mera?n, czyli takim, który krok po kroku idzie za omawianym tek
stem i towarzyszy mu. Wynika stąd, że zanim Humbert zacznie ko
mentować słowa nadające opisywanej órewńw sens techniczny, oma
wia słowa et sMccmcte tak, jakby nie wiedział o ich technicz
nym znaczeniu. Moim zdaniem nie wynika stąd nic innego niż fakt, że 
órewńw od początku rozumiano w znaczeniu szerokim, któremu do
piero dodatkowo przypisywano znaczenie techniczne.

„Co do pobożności, wyróżnia się jej dwa rodzaje: ta, która wiąże 
się z odmawianiem samego oficjum oraz ta, której bracia zwykli 
się oddawać poza oficjum."
Teraz Humbert zaczyna omawiać skutki rozwlekania oficjum dla 

pierwszej dziedziny wymienionej w konstytucjach, mianowicie dla 
pobożności. Na wstępie autor wymienia formy pobożności.

„Co do pierwszej pobożności, należy stwierdzić, że są tacy, któ
rzy oficjum odmawiają bardziej lub mniej pobożnie. Gdyż mówią 
je z samego przyzwyczajenia, bez rozumienia sensu; inni zaś, któ
rzy nawet przykładają serce do tego, co się mówi, jednak nie do
znają wzruszenia; inni, choć doznąjąjakiegoś wzruszenia, to brak 
im radości, która jest bardzo potrzebna w tego rodzaju służbie; 
niektórzy zaś mają radość, ale brak im powagi, która oddala lek
komyślność; inni mają radość i powagę, ale z pychy potępiają 
drugich, są i tacy, którzy wprawdzie mają pokorę, jednakże to, co 
robią, czynią nie z wolności ducha, ale jakby z pewnej konieczno
ści: jak gdyby niewolnicy, a nie wolni."
Następują teraz obszerne rozważania na temat modlitwy prywat

nej, odmawianej poza oficjum, którą Humbert określa jako medytację. 
Oto tytuły pominiętych w tłumaczeniu rozdziałów:

O różnycń rod!za/acA i
O owocu cfoófycń



O fym, że Zrzeka woJ/ić o^oÓMt  ̂[ora/;'o ^ecre^a],
0  wnę/ycM ! czacie woJńtwy o-wM^e/.
Na koniec tego ostatniego, trzydziestego drugiego rozdziału znaj

dujemy komentarz do tej części przepisu konstytucji, który zwięzłość 
liturgii dominikańskiej uzasadniał koniecznością oddania się studium.

„Co do studium, wydaje się błędna opinia, jakoby należało skra
cać oficjum ze względu na nie, gdyż nie należy przedkładać stu
dium nad modlitwę, skoro, jak powiada Izydor, lepiej jest modlić 
się niż czytać.
Odpowiadam: Nie przedkłada się tu studium nad modlitwę, ale 
nad rozwlekłość modlitwy. Lepsze jest bowiem krótkie oficjum 
ze studium niż długie ze szkodą dla studium; ze względu na wie
loraki pożytek ze studium, o którym była mowa wyżej. Skoro 
bowiem tak pożyteczna jest wspomniana potrójna pobożność,
1 tak pożyteczne jest studium, słusznie postanowiono, aby 
«wszystkie godziny nocne i dzienne w kościele tak były odma
wiane, aby bracia nie tracili pobożności)) jednej z owych trzech 
rodzajów i aby «ich studium)), jeśliby miało doznać jakiegoś 
uszczerbku, to jednak, żeby doznawało «jak najmniej)) tzn. bar
dzo mało «uszczerbku))."
Następuje teraz ta część komentarza, w której Generał ustosunko

wuje się do technicznego znaczenia zasady zalecającej órewfay. Oto, 
co pisze na ten temat:

„Ale, aby przypadkiem nie wprowadzili do oficjum jakiegoś za
mieszania pod pozorem owej zwięzłości i nie zachowali należy
tych podziałów i pauz w psalmodii -  czego prze
nigdy nie wolno czynić— dodano: Dajemy temu następu ją
cą w ykładnię: należy to czynić tak, żeby w środku 
wersu zachow ać metrum  i pauzę i nie przeciągać g ło
su przed pauzą ani na końcu wersu, ale — jak  pow ie
dziano — kończyć krótko i zw ięźle."
W tym miejscu Humbert zaczyna rozważania techniczne o stoso

waniu pauz w śpiewie psalmów:
„Należy zawsze czynić pauzę w środku wersu, aby w chórze nie 
nastąpiło zamieszanie, a nigdy nie należy przeciągać głosu, ani 
w środku ani na końcu wersu, aby nie doszło do rozwlekania.



W związku z tym, o czym mówimy, natęży zauważyć, iż — choć 
zamieszanie może się zdarzyć i w oficjum, i w wielu innych oko
licznościach, przecież szczególnie mówi się tu o unikaniu zamie
szania w psalmodii. Powód tego jest trojaki:
1 )0  inne rzeczy, które się czyta i śpiewa, zadbano kompetentnie, 
aby nie doszło w nich do zamieszania, a mianowicie za pomocą 
ksiąg oraz Ordinarium, w których jest o tym mowa i tym większą 
staranność się wykazuje, im mniej się coś zna na pamięć.
2) Wielu duchownych myli się i doprowadza do zamieszania 
w psalmodii i prawdopodobnie należało się obawiać, że i my wpad
niemy w podobne zmieszanie, jeśli nie ustrzeże nas od niego kon
stytucja.
3) Żeby zrozumieć trzeci powód, trzeba zwrócić uwagę na to, że 
Kościół z żadnej księgi Pisma tak bardzo nie korzysta w oficjach, 
jak z psalmów, i to z wielu powodów."
Humbert zamieszcza teraz, to jest w rozdziale trzydziestym trze

cim, listę przyczyn, dla których Księga Psalmów odgrywa uprzywile
jowaną rolę w DivmMW!. Z kolei przedmiotem jego komenta
rza staje się wspominane w tekście konstytucji metrum oraz pauzy. 
Powołując się na Izydora z Sewilli, Humbert przypomina o greckim 
pochodzeniu słowa metrMW! i wyjaśnia jego etymologię. Metrum to 
miara, oczywiście miara stosowana w poezji. Zaraz potem
Humbert dodaje, że słowo to w tekście konstytucji zostało użyte nie 
w znaczeniu ścisłym, proprie, ale w przenośnym i należy je rozumieć 
jako pewną miarę wersu także takiego, który nie podlega regułom kla
sycznej metryki; innymi słowy metrum w znaczeniu, w którym poja
wia się w konstytucjach, to część wersu, c c /a  pary yc.sH.y.

„Ów podział odbywa się za pomocą interpunkcji [per pMwcta/to- 
nem]. Są u nas w użyciu dwa rodzaje znaków przestankowych 
[a'ao gen c a  pMnc/onvw], stosowane między wersami: spadek [Je- 
pre.MM.f], na którym trzeba wykonać krótką pauzę, oraz wzniesie
nie [c/cva/a.s], na którym stosuje się pauzę długą."
Najprawdopodobniej Humbert ma tu na myśli fleksę i mediację. 

Znamienne jest następujące nieco niżej stwierdzenie, dające wyobra
żenie o preferowanej w czasach Humberta estetyce głosu, któremu to 
zagadnieniu Generał poświęca więcej miejsca w innych ustępach ko
mentarza.



„Należy wiedzieć, że tego rodzaju pauzy stosuje się nie tylko ze 
względu na piękno psalmodii, ale również dla nabrania oddechu, 
aby po krótkiej przerwie z nowym oddechem śpiewać z większą 
mocą [ytribas psa/fatar]."
Z kolei Błogosławiony podkreśla, że do powyższych zasad należy 

stosować się zawsze, ilekroć śpiewa się psalmy, także poza oficjum 
chórowym. Wyjątkiem jest oficjum rekwialne, o którym Humbert pi
sze w dość zaskakujący sposób, co następuje:

„Także w oficjum za zmarłych, gdy odmawia je konwent, należy 
odmawiać psalmodię stosując właściwe pauzy [cam paasis a/i^a- 
ibas] i całe oficjum sprawować z właściwymi oddzieleniami [<%- 
stincto], jednakże nie trzeba czynić tego tak pięknie jak w przy
padku innych oficjów, ponieważ jest to oficjum żałobne, więc tego 
rodzaju śpiewy nie muszą odznaczać się taką składnością [com- 
posMowem] jak inne."
Zaraz potem Humbert stwierdza:
„W tych klasztorach, w których jest niewielu braci, i to zajętych 
rozlicznymi obowiązkami, to choćby postanowiono, że oficjum 
tego rodzaju można sprawować bez śpiewu, jednakże nawet wów
czas należy się wystrzegać, by nie było ono odmawiane z zamie
szaniem [coa/ase], ale bardzo starannie i z oddzieleniami [wa/- 
fam iraciaw et óbstincte], z należytymi pauzami, ze względu na 
godność konwentu [propter coweHfas revorewtiaw]."
Następnie czytelnik uzyskuje niezwykle cenną informację o tym, 

w jaki sposób wykonywano pauzy w hymnach.
„Nie tylko jednak w psalmach i kantykach, ale także w pewnych" 
hymnach należy stosować pauzy, liczniejsze bądź mniej liczne, 
krótsze bądź większe, według ich rozmaitości, zgodnie z tym, czy 
składają się z liczniejszych, czy tez z mniej licznych metrów. 
W rzeczy samej natura tego rodzaju pieśni wymaga takich pauz."
Następuje sześć przykładów zastosowania pauz w hymnach. Oto 

dwa z nich:
Pawge /iagaa g/oriosi: brevis; ^rae/ia/n certamaas: ma/or; — Et 
saper Cracis tropbaeaw: brews; tbc triawpbaw aobi/ew: ma/or; 
— ^aabter Eeófemptor orbis: brevis; ńn?no/atas vicerit.

'  Za wyin'era?n /eAc/ę quibuscumque. W Co<i. Hen. czyfamy qua!escumque
(sc. pausae).



Afar/.s- .s'̂ g//a: órev/y; — D<?/ Afo^r a/wa: wo/or; — 
ye/nper H ĝo: órewy; — Fg//x coc/; por/a.
Dalej czytamy:
„Nie tylko zaś w hymnach, ale również w G/or/a /n axcg/y;'y, Cre- 

m DeMw, 7e Denw, i w tym wszystkim, co się śpiewa, gdy 
należy wykonać małą przerwę, trzeba w księgach zaznaczyć miej
sca pauz za pomocą kresek poprzecznych [per wgn/ay /ranywr- 
ya/ey], tak jak to ma miejsce w niektórych kościołach, po to, by 
jednakową przerwę czynili śpiewający, ponieważ oficjum staje 
się mniej pięknie, jeżeli jeden czyni pauzę w tym miejscu, a drugi 
w innym."
Po tych wyjaśnieniach technicznych Humbert wykłada zasady, 

którymi powinni kierować się biorący udział w śpiewaniu psalmów. 
W rozdziale zatytułowanym O ijw, czego wymaga y/ę ć/o c/oórego yp/e- 
wan/a pya/mów łączą się z sobą uwagi teologiczne z praktycznymi. 
Pojawiają się tu też ogromnej wagi informacje dotyczące muzycznej 
strony liturgii. Czytamy np., że należy śpiewać głosem męskim i moc
nym. Ten niezwykle interesujący tekst oddala nas jednak od tematu 
niniejszego opracowania, dlatego zamieszczam go w całości w Do</at- 
%M. Natomiast ściśle wiąże się z naszym tematem początek i zakończe
nie tegoż rozdziału.

„Należy ponadto podkreślić, że do godnego śpiewania psalmów 
Królowi wymagane są trzy rzeczy, mianowicie: intencja [corćńy ;n- 
/ew//o], postawa pełna szacunku [y/a/ay rewrenńa] i umiejętność 
śpiewu [can/ay ^;yc;p//na]. (...)
Należy zauważyć, że konstytucje niczego nie nakazują w kwestii 
tych trzech rzeczy, a jedynie w sprawie zachowywania pauzy i uni
kania rozwlekłości, gdyż trudno byłoby to wszystkim wspólnie za
chować, konstytucja zaś może dotyczyć jedynie tego, o zachowaniu 
czego można żywić nadzieję.
Ponadto pominięcie którejkolwiek z tych rzeczy nie szpeci ani nie 
rozwleka oficjum tak bardzo, jak szpeci je pominięcie pauzy oraz 
wydłuża przeciąganie głosu. Zatem tych dwóch rzeczy: oszpecenia 
i wydłużenia liturgii, powinniśmy szczególnie unikać.
Poza tym przez rozumowanie łatwiej można dojść do przekonania
0 konieczności zachowania tamtych trzech rzeczy niż tych dwóch,
1 dlatego należało coś zarządzić o zachowywaniu pauzy i unikaniu.



Wreszcie zauważmy, że choć niektórzy zakonnicy zachowująpau- 
zy w psalmach także odmawiając oficjum poza chórem i bez śpie
wu, konstytucje nie zobowiązują nas do tego."
Rozdział trzydziesty piąty swego komentarza Humbert poświęca 

oficjum sprawowanemu poza chórem. Podkreślając, że pauzy wyma
gane w oficjum chórowym są tutaj zbędne, przypomina jednak, i to 
wielokrotnie, o konieczności powagi i nieśpiesznego odmawiania li
turgii. Bardzo ciekawa jest następująca uwaga:

„Jak bowiem należy wystrzegać się rozwlekłości w śpiewie, tak 
i pośpiechu w odmawianiu."
Z tego rozdziału uzyskujemy również cenną wskazówkę o tym, 

jaką rolę spełniała w liturgii dominikańskiej antyfbna. Do tej sprawy 
wrócę przy omawianiu różnicy między dominikańskim a benedyktyń
skim sposobem sprawowania liturgii.

Rozważania Humberta na temat brevitas kończą się przypomnie
niem reguły nakazującej różnicowanie solenności liturgii.

„Ale ponieważ tutaj przekazywanego sposobu śpiewania psalmów 
nie należy zachowywać jednakowo w każdym czasie, następująsło- 
wa: To jednak niech będzie zachowywane bardziej i mniej, stosow
nie do okresu.
Bowiem w dni świąteczne należy uroczyściej sprawować oficjum 
i śpiewać z większymi pauzami. Albowiem w owe dni bracia nie 
są zajęci wykładami albo studium, i w ten sposób wówczas traci 
na znaczeniu powód skracania oficjum tzn. przeszkoda dla stu
dium. Poza tym, w owe dni zwykło przychodzić na oficjum wielu 
obcych, a jest rzeczą słuszną, żeby dla ich zbudowania odmawiać 
pobożniej.
Poza tym, w dni świąteczne bardziej trwa się przy Bogu, gdyż po to 
ustanowiono święta. Dlatego wypada, aby wolniej odmawiano ofi
cjum.
Poza tym, w owe dni konwent jest zwykle lepiej zaopatrywany i dla
tego powinien pilniej pracować w służbie troszczącego się Boga 
tak jak wiemy sługa pracuje pilniej dla pana, gdy spotyka się z więk
szą troską.
Poza tym, Nieprzyjaciel ma w nienawiści dni świąteczne i stara się 
w nich przeszkodzić. Dlatego chór powinien bardziej zadbać o po
bożne świętowanie, aby Nieprzyjaciel nie zwyciężył.



Poza tym, dni świąteczne przedstawiają owo wielkie przyszłe 
święto, w którym będzie chwała nieustanna i najbardziej poboż
na. Dlatego, aby znak lepiej odpowiadał temu, co oznacza, należy 
w dni świąteczne sprawować oficjum chwały Bożej z najwyższą 
pobożnością.
Jest więc sześć powodów: pierwszy z naszej strony, drugi ze stro
ny bliźniego, trzeci ze strony Boga, czwarty ze strony daru, piąty 
ze strony przeciwnika, szósty ze strony samego święta."
Ponadto, wśród rozdziałów poświęconych szczegółowym kwestiom 

liturgicznym, Humbert pisze (w rozdziale pięćdziesiątym szóstym): 
„Zatem, rozpocząwszy pobożnie godzinę, zwróceni do 
ołtarza, niech się uzbroją znakiem  krzyża, a na G/o- 
rto  niech chór się g łęboko skłoni naprzeciw
chóru albo niech uczyni p rostrac ję  stosow nie do cza
su aż do ^:cMf era?.
Skoro powiedziano we wspomnianym zarządzeniu o obserwan- 
cjach poprzedzających początek i oficjum, dodaje się słowa o tych, 
które dotyczą samego początku oficjum. Należy zaznaczyć, iż po
bożnością, o której tu mowa, nazywa się powagę i dystynkcję 
[yna?Mr%as ef <#shnc%o] wraz ze stosowaniem dłuższych pauz, którą 
należy zachowywać codziennie na początku godzin oraz w hym
nach, które odmawia się przed psalmami, bardziej niż w reszcie 
oficjum. I tak czynią cystersi i inne zatwierdzone zakony/ cho
ciaż niektórzy z naszych tego nie zachowują, bo albo nie wiedzą, 
jak się nazywa ta pobożność, albo też wiedząc nie dbają o zacho
wanie tego, co zapisano. Powodem zaś tej obserwancji jest osła
bienie [tfec/tnaho], które zwykło zachodzić w przebiegu oficjum. 
Bracia zazwyczaj bowiem nawet w tym, co zaczynają w sposób 
godny pochwały i pobożny, stopniowo słabną, przynajmniej z po
wodu ludzkiej słabości. Zatem, gdyby mniej pobożnie rozpoczy
nano oficjum, stawałoby się ono gorsze zaraz na początku i było
by odmawiane bardzo źle. Należy zatem zaczynać z wielką powa-

 ̂Oto odpowiedni ustęp z konstytucji cystersów: et in omni tent/wre ^Matnio co-
MfenfMg ayf /n ecc/ej/g aJ o w nar /torgj reverenfe 6/ morowe óf/cafgr a .ygcer<t/ofe 
Degj g^gforńan metan tn̂ enć/e.
Natomiast w pochodzącym z XIII w. dokumencie premonstratensów czytamy: Ryg/- 
mo /̂tg vtvg voce cgnfefg?; jet/ non etan /jrofrgcftone ć/tc/tongm. /Ić/ mefrtan ?g/t.y 
pggjg g; po&ytf ^ p tr t^  rejgntt; anfe me^rg/n ng//a y?/ pggjg^to, je J  nec
po^f nterrgm gj^ge g^y?nem ver?gj, n/jt ^ggn^o^ge/ter/ oporna/ pro nece^Jt7a/e.



gą, aby następujące później osłabienie nie zanadto czyniło ofi- 
cjum brzydkim i aby zły początek nie przyniósł jeszcze gorszego 
końca."

3. Hieronim z Moraw, O muzyce
W dwudziestym piątym rozdziale traktatu De Hieronim

z Moraw, współczesny Humbertowi, omawia ze szczegółami uroczy
sty, powolny sposób śpiewania chorału. W tymże rozdziale Hieronim 
cytuje zalecenie konstytucji: „To jednak niech będzie zachowywane 
bardziej i mniej, stosownie do okresu". Do cytatu z konstytucji Hiero
nim dodaje znamienne wyjaśnienie:

„Gdyby ktoś stosował ten śpiew nie zważając na słabość głosu 
ani na dni powszednie, nie używałby, ale nadużywał omówionych 
zasad, które odnoszą się do niedziel oraz głównych świąt. W dni 
powszednie należy się ograniczyć do reguły wyróżniającej pięć 
nut specjalnych, modyfikując jednakowoż długość trwania nut/ 
tak że długie stają się .ye?mórevay, — órevf.y.yńMae,
a współczesnych zostaje zamieniony na iewptM dawnych."

4. Porównanie dominikańskiej i benedyktyńskiej praktyki 
psaimodii

Jak widać z przeglądu źródeł, dominikanie rozumieli śpiew krótki 
i zwięzły jako zwarty i nie rozwlekły. Od órewia? wyjątkiem były nie
dziele i uroczystości, kiedy śpiew rozciągano, jak nas informuje Hum
bert i Hieronim.

Istnieje pewien trop, który domaga się dokładniejszej analizy, a pój
ście za nim mogłoby rozjaśnić kwestię órewtar ćfowtńHcana. Chodzi tu 
o sposób, w jaki dominikanie korzystali z antyfbn. Z komentarza Hum
berta do konstytucji (w miejscu poświęconym oficjum sprawowane
mu poza chórem) dowiadujemy się, że przed psalmem śpiewano jedy
nie incipit antyfbny. Czytamy bowiem:

„[Oficjum poza chórem należy odmawiać] w całości tak, żeby nie 
pomijać niczego z tego, co należy odmawiać w chórze (...) z tą 
różnicą, że nie należy przed psalmem mówić incipitów antyfon, 
które mówi się ze względu na intonację psalmów."

" łf  Me/włwna c/iora/ na/ezy musica mensurabiiis.
** Miara długości dźwięku; z tekstu Hieronima wydaje się wynikać, że w jego czasach 
stosowano wołniejsze tempa niż dawniej.



Tymczasem w pochodzącej z X wieku Cofn/nemorańo órew t/e fo
nty ef pyo/wty /not/u/ont/ty, dziele anonimowego benedyktyna, czytamy/ 

„Powiadam: jak rozsądek wskazuje sposób podwyższania lub ob
niżania śpiewanych psalmów, tak też w nie mniejszym stopniu 
wskazuje, czy należy śpiewać wolniej czy szybciej. Jednakże bez 
względu na to, czy śpiewa się wolniej czy szybciej, trzeba zawsze 
brać pod uwagę, aby wygłaszać psalmy w szlachetnych i pełnych 
neumach w odpowiednim tempie: aby nie nużyć zbytnim rozwle
kaniem, ani też by usta śpiewając w prostacki sposób nie kipiały 
bezecnym pośpiechem. Przy wygłaszaniu psalmów z antyfonami 
niech zawsze będą wydłużane początki wersów, to znaczy o jedną 
sylabę długą— długa zaś stosownie do miary krótkości — ażeby 
chór mógł równo chwytać początki wersów i zgodnie je prowa
dzić; podobnie należy wydłużyć koniec wersów jedną lub dwie
ma długimi sylabami o tym samym czasie trwania, tak aby kolej
ny wers nie wyrywał się, zanim poprzedni nie zostanie zakończo
ny, i odwrotnie, by przerwa między wersami nie była dłuższa niż 
właściwa długość końcowych sylab. Antyfony, które w trakcie 
śpiewania powtarza się na zakończenie wersów, niech będą utrzy
mane w tym samym tempie co psalm, natomiast po zakończonym 
psalmie — w odpowiednio wolnym tempie [to znaczy] przynaj
mniej dwa razy wolniej z wyjątkiem kantyków ewangelicznych, 
które śpiewa się tak wolno, że kolejnej antyfony nie należy [już] 
śpiewać wolniej, ale w tym samym tempie."
Powyższy cytat dobrze pokazuje różnice i podobieństwa między 

benedyktyńskąpraktykąpsalmodii w X wieku a sposobem, w jaki śpie
wali psalmy trzynastowieczni dominikanie. Ta sama jest zasada różni
cowania tempa, z tym, że Cowrnernorańo nie uzasadnia tej za
sady różnorodnością obchodów liturgicznych, jak to czynili późniejsi 
dominikanie. Zasadnicze różnice dzielące oba sposoby śpiewania psal
mów są dwie. Dominikanie nie znają czy też nie przyjmują benedyk
tyńskiej zasady wydłużania początku i końca wersów. Wydaje się wręcz, 
że odpowiednie zdanie dominikańskich konstytucji świadomie pod
kreśla różnicę postępowania w tej kwestii. Poza tym w źródłach domi
nikańskich, w przeciwieństwie do zasady dwukrotnego śpiewania an
tyfony, i to za drugim razem w zwolnionym tempie, antyfbnę nakazy-

' Tłumaczenie zbiorowe pod red. Ełżbiety Witkowskiej-Zaremby, przygotowywane 
do druku w piśmie „Canor".



wano śpiewać w całości jedynie po psalmie.
Sprawa podobieństw i różnic między dominikańskim a mniszym 

sposobem sprawowania liturgii godzin w aspekcie tempa wymaga szcze
gółowych badań, zwłaszcza opartych na źródłach benedyktyńskich 
z trzynastego wieku.

Na tym kończę przegląd dominikańskich źródeł dotyczących śpie
wania liturgii breviter et succincte.

DODATEK
W niniejszym dodatku zamieszczam, już bez komentarza, frag

ment XXXIV rozdziału Expo.yń:o CofMMMńoHay Humberta odno
szący się do warunków, jakie należy spełnić śpiewając psalmy, a także 
fragment Humbertowych /nsfrMcttoHay &  mówiący
0 obowiązkach kantora. Wybrane teksty pomagają lepiej zrozumieć, 
jaka była liturgia pierwszych braci.

RYPaS77YO /V COM$77rŁ/7yCWEy
„Należy ponadto podkreślić, że do godnego śpiewania psalmów^ 

Królowi wymagane są trzy rzeczy, mianowicie: intencja inten-
?:o], postawa pełna szacunku i umiejętność śpiewu

jMcip/tna]. Intencja polega na tym, aby wszystko, co mówi się 
ustami, rozważać sercem; godna postawa, aby także ciało zachowywa
ło się godnie podczas oddawania chwały Bogu; umiejętność śpiewu, 
aby w samym śpiewie dbano o odpowiedni porządek. O pierwszej spra
wie mówi Apostoł w Liście do Efezjan: «śpiewąjąc Panu w waszych 
sercach». Sam czynił tak jak mówił (1 Kor 14): «Będę śpiewał du- 
chem», mianowicie rozważając w duchu, co śpiewam, «będę śpiewał
1 umysłem)), to znaczy nie zważając na próżne myśli. W owej godzinie 
należy odrzucać nie tylko próżne myśli, ale także konieczne i mające 
na uwadze obowiązki; a nawet te, które w innym czasie są zbawienne, 
na przykład dotyczące Pisma i tym podobne, jak powiada Bernard w ko
mentarzu do Pieśni nad Pieśniami: «Duch Święty w owej godzinie nie 
przyjmuje z wdzięcznością tego, co składasz w ofierze, jeśli nie ofia
rowujesz tego, co powinieneś)). Powinniśmy więc śpiewać, i to śpie
wać mądrze (Ps 46). Glossa: «Nikt nie czyni mądrze tego, czego nie 
rozumie)). Nic dziwnego, skoro mądrość pochodzi z serca. Jakże więc 
można robić mądrze to, co się robi bez serca? O drugiej sprawie pisze
* Mówiąc o śpiewie łiturgicznym Humbert używa słowa



Bernard w komentarzu do Pieśni nad Pieśniami: «Gdy stajecie do śpie
wania psalmów, stawajcie z szacunkiem.)) Zaprawdę, śpiewający psal
my brat powinien w kościele stać z szacunkiem, gdyż miejsce, na któ
rym stoi, jest święte. Wielką godność mają ołtarze, krzyże, obrazy i re
likwie, wśród których się znajduje; na szacunek zasługuje również tłum 
braci; śpiewającego otaczają aniołowie, wobec których śpiewa, patrzy 
na niego najwyższy majestat tego, przed którym staje - to wszystko 
wymaga szacunku. Niech zatem brat rozważy świętość miejsca, w któ
rym stoi, godność rzeczy, pomiędzy którymi stoi, zgromadzenie braci, 
z którymi stoi, obecność aniołów, wobec których stoi, dostojność naj
wyższego majestatu, przed którym stoi i niech trwa z szacunkiem pod
czas służby Bożej w chórze. Nie tak, jak się zdarza niektórym, z bia
łym kapturem na głowie, a czarnym opuszczonym albo z innym nieła
dem w ubraniu. Niech nie zakłada nogi na nogę ani nie siedzi z rozsta
wionymi nogami i niech ich nie wyciąga nieprzyzwoicie przed siebie. 
Niech też nie porusza innymi częściami ciała w sposób nieskoordyno
wany. Niech nie odchrząkuje i niech się nie drapie nieprzystojnie ani 
innych nie prowokuje do tego rodzaju nieczystości, niech jego wzrok 
nie będzie błędny, ale spuszczony, bo przed takim majestatem powi
nien stać nie z pysznym obliczem, ale skromnym. Niech się nie rusza 
przenosząc się to tu, to tam, raz przysiadając na jednym miejscu, to 
znów na innym, lecz niech stałość umysłu okazuje stałością postawy 
ciała. Zamiast płochej swobody w jednej rzeczy niech zachowuje doj
rzałą powagę we wszystkich. Niech nie łamie ciszy ani nie obraża Boga 
innymi przewinami. Niech nie przeszkadza sąsiadom i nie zapomi
na o oddawaniu czci za pomocą odpowiednio spełnianych inklina
cji i prostracji. Co do trzeciego punktu należy zwrócić uwagę na to, 
że są tacy, którzy przychodząc na śpiewanie psalmów przynoszą ze 
sobą smutek i dlatego mniej przyjemna jest ich muzyka, bowiem 
nie zgadza się muzyka ze smutkiem i «niedobrze siedzi śpiew 
w smutnej osobie» (Syr 22). Należy czynić przeciwnie, gdyż po
winno się śpiewać psalmy z taką radością, która wyraża się na ze
wnątrz. W psalmie 94 czytamy: Et tn ynót/ewMy et.'" Bo
wiem yMbi/MS to radość wyrażająca się na zewnątrz. Są także tacy, 
którzy nie z dojrzałej religijności, ale z gnuśności, leniwie i powoli 
wypowiadają słowa psalmodii, chociaż mówi się każdemu: «We

„Z radością śpiewajmy mu psaimy."



wszystkich swoich dziełach bądź szybki» (Syr 31), to jest nie leni
wy. Jeżeli zaś leniwi nie są godni stać przed królami ziemskimi 
w jakiejkolwiek posłudze -  tak jak wynika z tych słów: «Widziałeś 
męża szybkiego w swym dziele? Stanie przed królami)) (Prz 22) — 
tym bardziej przed Królem niebios! Aby więc leniwego zachęcić 
do śpiewania, często powtarza się w psalmach: «Śpiewajcie Bogu 
naszemu, śpiewajcie, śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie!)), tak 
jak popędza się leniwego osła uderzając go często i powtarzając 
wciąż: Idź! Idź! Idź! aby otrząsnąć go z lenistwa. Są znów inni, 
senni i niedbali w śpiewie. Bernard, D e m o w n c / m :  «Uważny 
w baśniach, senny na czuwaniach)). Sprzeciwia się temu psalm 32: 
«Dobrze śpiewajcie Mu wznosząc głosy)). Ten bowiem czyni coś 
dobrze, kto robi to starannie, a wznoszenie głosu nie jest rzeczą 
śpiącego, ale przebudzonego. Dobrze więc śpiewa wznosząc głos 
ten, kto jest czujny i staranny w śpiewie. Nie brak i takich, co jakby 
zdjęci febrą przeciągają się i często ziewają, napełniając usta po
wietrzem, podczas gdy powinny być pełne psalmu, zgodnie ze sło
wami psalmu 70: «Niech się napełnią moje usta chwałą)). Bernard, 
De jperver.yo wonacAo: «mocny w piciu, słaby w śpiewie))". Prze
ciwko temu mówi się w Księdze Kronik o Dawidzie śpiewającym 
przed Arką Przymierza: «Dawid zaś tańczył z całej siły przed Bo
giem, przy dźwiękach pieśni, cytr i psalteriów». Ten, co śpiewał 
z całej siły, nie udawał, że jest chory. Są i tacy, którzy się obawiają 
śpiewać głośno i tak cicho śpiewają, że z ledwości są słyszalni dla 
sąsiadów. Przeciw temu mówi psalmista (Ps 9): nowin;' ?no

Rozumiej owo jako przysłówek'^. Inni tak prze
skakują przez słowa psalmów albo mamroczą, że z ledwością spłacają 
należny dług. A mówi psalmista (Ps 60): «Tak zaśpiewam imieniu 
Twojemu, abym wypełnił me śluby)). Jeszcze inni śpiewają do tego 
stopnia delikatnie i złamanymi głosami, że sprawiają wrażenie kobiet, 
a nie mężczyzn. Przeciwko nim odzywa się psalm 97: «Grajcie Panu 
na trąbach i głosem rogu)). A te instrumenty nie wydają dźwięku ła
godnego, ale mocny. Z tego wynika, że aby śpiewać umiejętnie trzeba 
śpiewać z radością, otrząsać się z lenistwa, wyganiać senność, nie po
" W oryginale gra słów: pofe?M a<? paZaa^aa), aeger cawZanJafn.
'* Gra słów: Pra/Zam no/Min; /no aZzZMZwe znaczy: „Będę śpiewał imieniu Twojemu, 
najwyższy". Tu Humbert proponuje odczytanie wołacza a/;/.s.s;'mejako przysłówka — 
bardzo donośnie.



zorować choroby, nie bać się bez powodu głośności, wypowiadać 
wszystko w całości i śpiewać po męsku. Dlatego to nazwano Dawida 
wielkim psalmistą (2 Kri 23), że — jak widać z powyższych cytatów 
— nauczał słowem lub przykładem, iż wszystko to trzeba zachowy
wać w psalmodii. Podobnie błogosławiony Bernard nauczał swoich 
synów w kazaniu na Pieśń nad Pieśniami: «Napominam was, umiło
wani, abyście ochoczo trwali przy Panu w chwalbie Bożej: nie leniwi, 
nie senni, nie ziewając, nie oszczędzając głosów, nie mamroczący pół 
słowa, nie przeskakujący całe, nie złamanymi i delikatnymi, po żeńsku 
brzmiącymi głosami, ale wypowiadając słowa zawsze po męsku, z od
daniem i uczuciem». Tak więc ma się sprawa trzech wymagań co do 
godnego pochwały śpiewu psalmów."

/My7KtVC7Y(3JVa$ DF OFF/CF ORD/ATS
W dziele Humberta o oficjach zakonnych, w części poświęconej obo

wiązkom kantora można znaleźć informacje rzucające światło na sposób 
sprawowania liturgii godzin w Zakonie Kaznodziejskim w XIII wieku.

„Kantor powinien budzić braci śpiących w chórze, a ospałych 
zachęcać do śpiewu psalmów. Kantor ma zaczynać antyłony w swoim 
chórze oraz (...) rozpoczynać psalm w swoim chórze średnio wysoko, 
trzymać ton i podwyższać, tak w psalmach, jak i w innych śpiewach, 
kiedy zbytnio się opada. Powinien zaznaczać pauzy uderzeniem rąk, 
po to, żeby je oddzielano w psalmach, hymnach i tym podobnych, gdzie 
najczęściej zachodzą pomyłki. A do tych, którzy się mylą w pauzach, 
niech podchodzi, aby ich poprawić, bez uderzenia ręką i gniewu, ale ze 
spokojem i godnością, aby poprawiani nie doznawali wzburzenia, i by 
nie przeszkodzić sąsiadom. Kiedy przez pomyłkę bracia za późno wstaną 
na maiMńwMW!, kantor ma przyspieszać oficjum i skracać lekcje. Do 
kantora należy poprawianie wszelkich błędów, popełnianych czy to 
przez poszczególnych braci, czy to przez cały konwent, w czytaniu, 
śpiewie oraz w tym, co się łączy z liturgią, to jest w inklinacjach, pro
stracjach, klękaniu, siadaniu i tym podobnych, w każdym miejscu, 
a zwłaszcza w refektarzu podczas czytania. Ma też donosić o tych spra
wach. Wszyscy mają stosować się do poprawki kantora, choćby błą
dził, jeżeli nie jest to błąd rażący; mąjąteż mu być posłuszni w tym, co 
dotyczy liturgii, także wówczas gdy zabiera głos na kapitule win i po
prawia błędy."



Josef A. Jungmann SI
MISTERIA POGAŃSKIE 
I CHRZEŚCIJAŃSKIE'

W dotychczasowych rozważaniach stwierdziliśmy różnorodny 
wpływ antycznej kułtury na chrześcijańską liturgię. Było to jednak 
oddziaływanie dotyczące obrzeży liturgii. Chodziło o językowe for
my, zewnętrzne ceremonie, wybór określonych dni, a także i w tym 
było to po części raczej zaprzeczenie, antyteza niż przejęcie pogań
skich form.

Przechodzimy teraz do rozdziału, w którym poważnie stawia się 
pytanie, czy nie zachodzi tutaj głębsze oddziaływanie religijnej kultu
ry antyku: do misteriów. Mówimy przy tym nie o teoriach ewolucjoni- 
stycznej historii religii, które całe chrześcijaństwo tłumaczą tylko jako 
mniej lub bardziej szczęśliwą, synkretyczną kontynuację pogaństwa 
i judaizmu, przy czym misteria odgrywałyby rolę szczególną, gdyż to 
z misteriów mają brać swój początek sakramenty. Jest bowiem zupeł
nie jasne, jak mało okazji do zetknięcia się z pogańskimi misteriami 
było tam, gdzie po raz pierwszy występują sakramenty. Stało się także 
jasne, jak wielka jest istotowa różnica między sakramentami a pogań
skimi misteriami. Mówimy tylko o opiniach, które w ostatnich dzie
siątkach lat znalazły poparcie wśród katolickich badaczy i przez nich 
zostały rozpowszechnione. Chodzi szczególnie o szkołę z Maria-La- 
ach, przede wszystkim szkołę o. Odo Casela (t 1948). Casel podkre
śla: sakramenty są wprawdzie ustanowione i w swej istocie określone 
przez Chrystusa, ale pogaństwo było na nie dosyć dobrze przygotowa
ne, bo posiadało już w misteriach pewien model (ten sam e;&M). Gdy 
tylko chrześcijaństwo weszło w krąg kultury hellenistycznej, użyło tej 
formy wyrazu religii misteryjnych, aby przybliżyć poganom sakramenty, 
w tym przede wszystkim eucharystię.

Co to są misteria?^ Były to formy kultu w różnych miejscach sta
rożytnej Grecji dla czczenia określonego bóstwa, najczęściej bóstwa 
podziemnego, co do którego wierzono, że przejmuje ludzkie dusze po

' Tekst jest fragmentem książki pt. Łi/Mrg/e cArMl/fc/ten FhMzeif, Universitatsver-
iag, Freiburg 1967, ss. 140-150 (przyp. red ).
* Dla ogólnej orientacji zob. K. Pnimm, Mystene/ł. yivr 7%eo/og<e MrcAe
7 (1962) 717-720.



śmierci. To oddawanie czci nie odbywało się publicznie, ałe w tajem
nicy, sprawowane w wąskim kręgu uczestników, do którego każdy po
szczególny uczestnik był przyjmowany przez szczególny ryt wtajem
niczenia. Poprzez ten ryt stawał się „mistą". Przy tym wtajemniczeniu 
albo wprowadzeniu najważniejszym punktem było ukazanie przedmio
tu, który wprowadzał w kontakt z bóstwem. Kto doszedł już tak dale
ko, nazywał się „Epoptes" — naoczny świadek, ten, który widział ta
jemnicę. Czymś innym w porównaniu z wtajemniczeniem jest powra
cające kultowe święto. Polegało ono na tym, że mniej lub bardziej dra
matycznie odgrywano sceny z mitologii dotyczące bóstwa, na przy
kład w eleuzynie (czyli misteria w Eleusis) przedstawiano porwanie 
Prozerpiny: stratę, poszukiwania i odnalezienie. Wszyscy wtajemni
czeni w jakiś sposób brali udział w odgrywaniu dramatu. Takiemu przed
stawianiu i wczuwaniu się w losy bogów towarzyszyła nadzieja na otrzy
manie udziału w życiu bóstwa i na znalezienie zbawienia po śmierci.

Misteria te istniały już w klasycznym okresie starożytnej Grecji. 
Co więcej, już wtedy były prawdopodobnie bardzo stare. Ich początki 
zdają się leżeć w rytach związanych z rytmem wegetacji przynależą
cych do starych religii naturalnych. Ślady tego można stwierdzić już 
u bardzo prymitywnych ludów: na przykład w Afryce, w rytach płod
ności, w obrzędach inicjacyjnych i związkach mężczyzn, do których 
mogli należeć tylko wtajemniczeni. Powstanie tych kultów przedsta
wia się zwykle w ten sposób: zauważono, jak natura każdego roku 
umiera, a potem powraca do życia. Natura uległa personifikacji i po
wstał z niej kultowy bohater-półbóg. Obdarzono go ludzką postacią, 
a jego los porównano z losem człowieka: człowiek także musi umrzeć. 
Ale człowiek chciałby również powrócić do życia i mieć udział w nie
śmiertelnym życiu bogów. Stąd zgromadzenie tych, którzy czczą boga- 
naturę i chcą z nim się złączyć.

Religie te nie są zależne od określonej nauki, lecz chodzi w nich 
o czynności dramatyczne. Przy świętowaniu misteriów szczególną wagę 
przykładano do wszelkich form kultu, które mogły prowadzić do eks
tazy, do dzikiego entuzjazmu; należała do nich hałaśliwa muzyka, ta
niec, także oczyszczające kąpiele i określone posiłki. Wiele z tych świąt 
odbywało się w nocy, przy świetle pochodni.

Święta, których celebracja połączona była z czynnościami o cha
rakterze dramatycznym, nazywane były ofgia/Hł. Słowo to wywodzi 
się od efgon (dzieło), czyli od tego samego rdzenia, które odnajdujemy



w słowie Słowo otrzymało znaczenie, które wskazuje na
wybryki i ekscesy, które miały miejsce przy tej okazji. Orgie ku czci 
Bachusa były na tyle niewłaściwe, że zostały zakazane przez rzymski 
senat w roku 186 przed Chrystusem. Te tajemnicze ryty wpływały jed
nak bardzo poważnie na ówczesnych ludzi. Zwłaszcza w czasach rzym
skich cesarzy rozpowszechniały się coraz mocniej. Były, jak ktoś to 
określił, ostatnim słowem pogańskich religii.

Dlatego też stanowiły poważne wyzwanie dla chrześcijaństwa. 
Ojcowie Kościoła stanęli do ostrej walki przeciw ofensywie miste
riów. Broniąc się używają zwrotów, w których mówią: chodźcie do nas 
— tu są prawdziwe misteria. Wydają się więc dostrzegać pewne po
krewieństwo. Podobnie jak przy kulcie słońca, gdy Ojcowie mówili: 
my mamy prawdziwe słońce.

Szczególnie ważny jest tu fragment z Klemensa Alek
sandryjskiego:

„Przyjdź, szaleńcze, nie oparty na thyrsie, ani uwieńczony 
bluszczem; rzuć przepaskę i skórę jelenia, bądź trzeźwy! Poka
żę ci Słowo i Jego misteria, objaśniając je znanymi ci obraza
mi. Jest to góra umiłowana przez Boga, opiewana w dramatach 
prawdy, a nie jak Kitajron, która stanowiła przedmiot tragedii, 
góra trzeźwości, pokryta świętymi lasami. Na niej bowiem ob
chodzą misteria nie Menady — siostry rażonej piorunem Se- 
meli — dopuszczone do nieczystego podziału mięsa, lecz córki 
Boga, piękne owieczki, obwieszczające święte obrzędy Słowa i 
tworzące powściągliwy chór. Chór tworzą sprawiedliwi, pie
śnią jest hymn ku czci Króla wszechświata. Dziewczęta śpie
wają, aniołowie wychwalają, prorocy przepowiadają, rozbrzmie
wa dźwięk muzyki, biegiem pobudzają orszak, powołani śpie
szą się, aby przyjąć Ojca...

O zaiste święte misteria! Nieskalane światło! Oświecony po
chodniami widzę niebo i Boga. Przez udział w misteriach staję się 
święty, a Pan objaśnia obrzędy i wyciska pieczęć na oświeconym 
miście, a tego, który uwierzył, przekazuje miście na wieczne za
chowanie. Takie są moje wtajemniczenia w obrzędy. Jeśli chcesz, 
stań się również uczestnikiem misteriów."^

 ̂Klemens z Aleksandrii, Zacięła Grelów XII, 119. Tłumaczenie polskie J. Sołowia- 
niuka, Warszawa 1988, s. 199.



Klemens wydaje się mieć tu przed oczyma misteria ku czci Ba
chusa, zwane też misteriami dionizyjskimi (Bachus = Dionizos). Te
matem tych misteriów był mit o śmierci Dionizosa: Dionizos, syn Zeu
sa, został podczas zabawy napadnięty przez Tytanów. Przemienił się 
w byka, ale mimo to został przez nich doścignięty i rozerwany na strzę
py. Atena uratowała jednak jego serce i przyniosła je Zeusowi. Zeus 
połknął je i urodził nowego syna, nowego Dionizosa, w którym odżył 
ten rozerwany przez Tytanów. Odpowiada temu podwójne święto: 
święto zabójstwa Dionizosa przez Tytanów i święto przywrócenia do 
życia. Święta te, jak się wydaje, najchętniej były sprawowane porą 
nocną w górach. Uważano, że Dionizos sam się przy tym pojawia. Pod
czas święta Bachusa-Dionizosa, boga wina, wino odgrywało wielką 
rolę. Przez obfitość wina i głośną muzykę wprawiano się w dzikie za
chwycenie. To święte szaleństwo było czymś charakterystycznym dla 
bachanaliów. Chciano wyjść „poza siebie", popaść w „ekstazę" i, jak 
wierzono, oderwać się od własnego życia i móc otrzymać udział w umie
raniu Boga i w jego powracaniu do życia.

Podobnego rodzaju, ale mniej dzikie, były, aby podać jeszcze je
den przykład, misteria sprawowane co roku w Eleusis koło Aten (tzw. 
eleuzynie). Tematem tych misteriów była legenda o Prozerpinie, która 
została porwana przez Plutona i uprowadzona do podziemnego świata. 
Została odnaleziona przez swoją matkę — Demeter, która wytrwale ją 
szukała. Coroczne święto odbywało się na brzegu morza opodal Eleu
sis. W części święta mógł uczestniczyć cały lud, także ci, którzy nie 
zostali wtajemniczeni. Uczestnicy wędrowali w długim pochodzie 
z Aten. Porwanie Prozerpiny było przedstawiane jako dramat. Miści 
biegali z pochodniami wzdłuż morskiego brzegu w poszukiwaniu bo
gini. Pośród różnego rodzaju gry świateł, wśród tańców i śpiewów od
najdowano Prozerpinę i witano ją  z ogólną radością. Inne misteria były 
poświęcone bogini Kybele, inne Isis czy Mitrze.

Zostało już zaznaczone, że kulty misteryjne stopniowo bardzo 
się rozpowszechniły. Dotykały one ludzi osobiście, w przeciwień
stwie do kultu religii państwowych o większej zewnętrznej okazało
ści. Kult państwowy nakierowany był tylko na doczesną pomyślność 
państwa, misteria natomiast miały przynieść zbawienie pojedyncze
mu człowiekowi. Dlatego kulty misteryjne były chwalone i cenione 
także przez poważnych ludzi, tak ich jak Sofbkles czy Platon. Cyce
ron mówi na ten temat: misteria uczą uczestniczących w nich pogod
nie żyć i z lepszą nadzieją umierać.



W kultach misteryjnych żywa była przynajmniej tęsknota za zba
wieniem. W czasach późnego Cesarstwa niektórzy decydowali się na 
wtajemniczenie nie tylko w jeden, ale w możliwie wiele kultów miste
ryjnych, aby zapewnić sobie zbawienie. Pewien Rzymianin w roku 376 
ufundował marmurowy ołtarz dla Magna Mater; w napisie upamięt
niającym poświęcenie wylicza on misteria, w które został wtajemni
czony: pater patrnw cfet óo//.? /nwcti /nero/anta T/ecataraw,
Ab Lfóer; arcAfóaco/M ,̂ taaroóo/to cr/oAo/io^ae ta aeterwam renata^/ 
To są przynajmniej cztery różne misteria.

Dlatego Hugo Rahner pisze: „Wyrazem istoty antycznych miste
riów jest ołtarz z napisem: Nieznanemu Bogu".^ Rozumiemy więc za
interesowanie, którym historia chrześcijaństwa pierwszych wieków 
obdarza kulty misteryjne.

Tak więc dochodzimy do pytania: Na ile starożytne kulty miste
ryjne miały faktyczny wpływ na chrześcijaństwo i na chrześcijańską 
liturgię? Lub przynajmniej na ile istniało między nimi pokrewieństwo? 
Musimy odróżnić trzy różne okresy:

1. Pierwszy wiek, czas apostolski. Zwrócono uwagę na to, że już 
u św. Pawła bardzo często występuje słowo fny-yterion. Całe chrześci
jaństwo określane było jako /nyste/bon. Jednak tutaj, a także jeszcze 
u starszych Ojców Kościoła aż do Ireneusza, słowo to nie ma jeszcze 
sensu związanego z kultem. Afnsberion (zawsze stosowano tu liczbę 
pojedynczą, podczas gdy na określenie wszelkich obrzędów religij
nych stosowano liczbę mnogą wycena) jest to zamysł Boga dotyczą
cy zbawienia świata. Zamysł ten był pierwotnie zakryty i niezbadany. 
Został jednak objawiony i urzeczywistniony w Chrystusie. W tym 
pierwszym okresie religie misteryjne nie były jeszcze tak rozpowszech
nione, jak to miało miejsce później.

2. W drugim okresie kościelni pisarze stanęli do walki z pogań
skimi misteriami, które w międzyczasie mocno się rozprzestrzeniły i sta
ły się zagrożeniem dla chrześcijaństwa. Chodzi tu przede wszystkim 
o Klemensa Aleksandryjskiego i apologetów: Justyna i Tertuliana. 
Oskarżają oni misteria pogańskie o przejęcie i naśladowanie chrześci
jańskich pojęć i form: chrzest, ponowne narodzenie, oświecenie, świę

* Corpus inscript. Latin. VI, 510. — Hugo Rahner, Afyf/icn /n
DeMfMHg, Zurich 1945, 44n.
 ̂H. Rahner, dz. cyt. 35. Por. tamże ss. 21-72, cały rozdział: Da.y 
MH6? Myyfefien.



ty posiłek. Ojcowie widzieli też podobieństwa. Pierwszeństwo przypi- 
sująjednak chrześcijaństwu. Przywołujązwolenników pogańskich mi
steriów: chodźcie do nas! Tu są prawdziwe misteria!

3. Następnie przychodzi trzeci okres, czas upadku pogaństwa 
i upadku misteriów (od IV wieku). Wróg nie jest już niebezpieczny, 
nie trzeba go już zwalczać. Chrześcijańscy pisarze nie boją się już przej
mować wyrażeń z języka misteriów. Co więcej, było do pewnego stop
nia modne używać terminologii misteriów: katecheta to wy^tagogó^, 
a jego nauka to wyjtagogfa. Ochrzczeni to wtajemniczeni: mewye/Menoi, 
tmifati. Morawt ónfiat;'. Przez te sformułowania kaznodzieje dają do 
zrozumienia, że nie można zdradzić pewnych słów i formuł. Pisma 
Pseudo-Dionizego Aeropagity, które powstały około roku 500, są już 
całkiem wypełnione wyrażeniami z języka misteriów. Ciągle używa 
takich słów jak: ńferargfa, /aerologia, te/ete itp. Coś podobnego moż
na powiedzieć o powstającej w tym czasie literaturze bizantyjskiej, 
która właśnie tym odróżnia się od literatury wcześniejszego okresu. 
Przy tym przejmowaniu słownictwa chodzi jednak zawsze tylko o ze
wnętrzną formę a nie o istotę rzeczy.

Głównie dopiero w tym trzecim okresie, a więc około IV wieku, 
może być mowa w chrześcijańskiej liturgii o napłynięciu zwyczajów 
i form, które miały związek z antycznymi misteriami. Jedyny przykład, 
który można tu z pewną ostrożnością wprowadzić, jest nakaz tajemni
cy (^Mctp/ma arcawi),* którego istnienia przed III wiekiem nie da się 
udowodnić, a który w IV wieku przeżywał swój rozkwit, a do pewnego 
stopnia był kontynuowany także w wieku V.

To, co było objęte obowiązkiem zachowania w tajemnicy, to nie 
tyle określona nauka, lecz określone działania i formuły. Przede wszyst
kim chrzest i Eucharystia i to, co się z nimi wiąże: słowa, które były 
przy tym wypowiadane, szczególnie słowa konsekracji, Wyznanie 
Wiary, Pater Koster. Wszystkie te rzeczy i słowa musiały być trzymane 
w tajemnicy przed wszystkimi nieochrzczonymi, przed poganami i ka
techumenami. Dlatego musieli oni, gdy przyszli na zgromadzenie li
turgiczne, opuścić Kościół po czytaniach, przed najbardziej uroczy
stym momentem. Nie można było w ich obecności wypowiadać świę
tych formuł. Stąd pochodzi prawdopodobnie zwyczaj, który i w na
szych czasach można zaobserwować: gdy Pater Hoster lub Wyznanie

'  O. Perter, .drAa/M/MZip/iH, w: „Reat!exikon fur Antike und Christentum I", ss. 667-676.



Wiary jest wypowiadane poza chrztem lub mszą (gdzie mogą uczestni
czyć tylko ochrzczeni), głośno mówi się tylko pierwsze i ostatnie sło
wa: Aźyrie e/eMow, Pater nogter — Ft ae no.?, a także: Cre&< in Mwam 
Dea/n — et vita?M aeternaw.

Wprawdzie nie wszyscy autorzy są zgodni co do źródła zwyczaju 
nakazu tajemnicy. Mogły na to mieć wpływ różne czynniki: konieczne 
uczczenie chrześcijańskich tajemnic, katechumenat, ostrożność ze 
względu na prześladowania. Z dużym prawdopodobieństwem można 
jednak wskazać jako na główny czynnik wpływ starożytnych kultów 
misteryjnych. Nie chodzi o to, że bezpośrednio od nich zostały przeję
te pewne formy, ale jednak w tamtejszej kulturze utrzymywanie tajem
nicy jako ochrony dla rzeczy świętych używane było już wcześniej 
właśnie przez kulty misteryjne. Nie było powodu, dla którego Kościół 
nie miałby także używać tej ochrony.

Teraz nie interesuje nas jednak pytanie, czy może jakiś określony 
ryt, określony liturgiczny szczegół da się wytłumaczyć przez wpływ 
kultów misteryjnych, ale raczej kwestia, czy pojęcie misterium jest 
konieczne, aby w ogóle można było dobrze zrozumieć chrześcijańską 
liturgię. A to jest teza Odo Casela. Casel twierdził niezmiennie, że 
misteria świata były szkołą, przygotowaniem dla chrześcijaństwa, po
dobnie jak takim przygotowaniem był Stary Testament. To, czego po
gaństwo szukało i oczekiwało w misteriach, a nawet o wiele więcej, 
przyniosło z sobą chrześcijaństwo. To właśnie i jeszcze wiele więcej 
zawiera w sobie chrześcijańska liturgia. Czego szukali poganie? Przed
stawiali w dramacie życie i cierpienie bóstwa, aby samemu otrzymać 
udział w nieśmiertelnym życiu bogów i w ten sposób znaleźć zbawie
nie. A to właśnie przyniosło chrześcijaństwo. Syn Boży przyszedł na 
świat, umarł i zmartwychwstał. My, chrześcijanie, chcemy osiągnąć 
zbawienie przez uczestnictwo w jego cierpieniu i w jego zmartwych
wstaniu, które to uczestnictwo dokonuje się przez sakramenty, przede 
wszystkim przez chrzest i Eucharystię, przez liturgię.

Dlatego, według Casela, tylko wtedy możemy dobrze zrozumieć 
liturgię, gdy dostrzeżemy tę analogię z antycznymi misteriami, gdy 
naszą liturgię będziemy pojmować jako misterium. Casel nie zaprze
cza, że istnieją istotne różnice między antycznymi misteriami a chrze
ścijańską liturgią. Tam jest tylko mit; tutaj rzeczywistość historyczna; 
tutaj podstawą jest Jezus Chrystus, który został zamęczony pod Pon- 
cjuszem Piłatem, i który umarł. Tam jest tylko personifikacja proce



sów zachodzących w przyrodzie, corocznego powrotu życia na wio
snę; n^ t nie myślał o tym, że bóstwo, że Dionizos miałby zrobić co
kolwiek dla zbawienia ludzi. Tu jest dzieło Bożej łaski i Bożej miłości 
dla odkupienia ludzi. Tam wszystko pozostaje raczej naturalne i zmy
słowe, w zasadzie nie ma postawionych żadnych moralnych wyma
gań. Tutaj wymaga się nowego życia, także nowego życia w sferze 
obyczajów.

Pomimo to Casel podkreśla, że typ „misterium" zawiera właśnie 
to, co stanowi także prawidłowo rozumianą istotę chrześcijańskiej li
turgii: rzeczywistość zbawcza, cierpienie i zmartwychwstanie Chry
stusa, uprzytomnienie sobie tej zbawczej rzeczywistości poprzez ryt, 
przede wszystkim w sakramentach, udzielenie zbawienia czy łaski 
wszystkim, którzy uczestniczą w czynnościach rytualnych. Dlatego 
Casel definiuje liturgię krótko: „Liturgia to misterium Chrystusa i Ko
ścioła". Znaczy to także: liturgią jest każde misterium, którego przed
miotem jest dzieło zbawcze dokonane przez Chrystusa. Jest ono w kulcie 
Kościoła obecne i skuteczne.

Takie zdefiniowanie pojęć stoi od roku 1925 w centrum poważnej 
kontrowersji^ Nie potrzebujemy w kontekście naszych rozważań wcho
dzić w szczegóły tej dyskusji. Podnieśmy tylko niektóry punkty, które 
dzisiaj są już mniej lub bardziej jasne.

Pojęcie misterium nie może być użyte w stosunku do całej litur
gii, lecz najwyżej do rytów sakramentalnych. Na przykład nie można 
go użyć do opisu świętowania roku liturgicznego. Nie można powie
dzieć, że w Boże Narodzenie, gdy śpiewa się: DoAe CńrŁyfMs nafm 
ayf, obecne jest narodzenie Chrystusa, a w Wielkanoc podobnie obec
ne jest Zmartwychwstanie. Proste zastosowanie takiego pojęcia miste
rium w stosunku do roku kościelnego zostało wyraźnie odrzucone w en
cyklice MaAAor Da:. Nie odrzucono jednak wszystkiego, co w tym 
pojęciu jest zawarte. Dlatego czytamy w konstytucji o liturgii Soboru 
Watykańskiego II, że bogactwa zbawczych czynów i zasług Pana „nie
jako (oMoAłmmoJo) uobecniąją się" podczas celebracji chrześcijań
skich świąt (SC 102).

Centralny punkt teorii Casela brzmi: w działaniach kultowych, 
a w każdym razie w sakramentach i podczas Mszy, jest obecne dzieło 
zbawcze Chrystusa, a mianowicie samo to dzieło: cierpienie, śmierć
' Por. Th. Fitthaut, Afon:wverre Mer <%e A%y.rrerłeH/eAre, Warendorf [948, a także 
V. Warnach, Mnr;er<enrAeo/og:e, w: „Lexikon fur Theologie und Kirche" 7 (1962), 
ss. 724-727.



i zmartwychwstanie Chrystusa, a nie tylko skutki i owoce tego dzieła, 
czyli łaska. Casel przyznaje wprawdzie, że trudniej jest myśleć w ten 
sposób: bo jak może minione wydarzenie znowu być obecne? Przy
znaje, że jest to tajemnica, ale tak jak inne tajemnice wiary, z którymi 
nasz rozum nie może się uporać. Casel spróbował udowodnić, że ta 
tajemnica jest obecna w kościelnej tradycji. Zebrał dużą ilość tekstów 
Ojców Kościoła, które zdają się popierać jego teorię/ Sama krytyka 
prawie jednogłośnie przyznała, że wprawdzie pojedynczy pisarze ko
ścielni używąjątakich wyrażeń, to jednak nie może tu być jeszcze mowy
0 Tradycji. Dlatego także ten punkt teorii Casela został właściwie po
wszechnie odrzucony, ale bez radykalnego kwestionowania jego war
tości. I tak na przykład Gottlieb Sóhngen przedstawił zmodyfikowaną 
formę teorii Casela: zbawcze dzieło Chrystusa staje się o tyle obecne, 
gdy w każdym, kto uczestniczy w sakramentach, powstaje odblask 
odkupienia: to, co jest bezpośrednim skutkiem sakramentu, tak zwany 
res et sacrafwenfMW!, jest odbiciem zbawienia w tym, który do sakra
mentu przystępuje. Ten, kto jest chrzczony, jest z Chrystusem składa
ny do grobu i z nim może zmartwychwstać. Kto uczestniczy w Mszy
1 przystępuje do komunii, ten zostaje z Chrystusem ofiarowany i przez 
to uświęcany, itd. Ten odblask odkupienia nie jest jednak samym dzie
łem odkupienia, lecz jego skutkami/

Jaki jest praktyczny wynik tych wszystkich stwierdzeń i rozwa
żań? Dlaczego interesowano się tak bardzo pojęciem misterium z punktu 
widzenia liturgii? Temat ten ma w istocie praktyczne znaczenie. Teo
rie o obecności misterium były reakcją na dotychczasowe zdecydowa
nie zbyt abstrakcyjne i intelektualne podejście do liturgii. Przypomniały 
parę ważnych myśli. Wiedzieliśmy wprawdzie zawsze, że w liturgii, 
w roku kościelnym, szczególnie podczas Mszy, sprawowana jest pa
miątka życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa — we/nona paj- 
jfowM et rayMf7*<ecńoMM. Najczęściej jednak przedstawiano to sobie w ten 
sposób, że przypominamy sobie jedynie w naszych subiektywnych my
ślach to, co działo się przed dwoma tysiącami lat. Z tym poglądem 
chciał walczyć Odo Casel i jego zwolennicy. Podkreślali oni: w liturgii 
pamiątka dzieje się nie tylko w naszym subiektywnym myśleniu, ale 
także obiektywnie. Gdy dokonuje się działanie liturgiczne, w którym

" O. Caset, Daj AlyjffrDnge&Cc/an/.; wn ifcAłe (/er Trat/Mon w: „Jahrbuch fur Litur- 
giewissenschaft" 6 (1926), ss. U 3-204.
** O. Sóhngen, SymAo/ ani/ WTrMcAAef? ów FH/fmyj/enarn, Bonn t940.



konsekruje się chleb i wino, to mamy do czynienia z pamiątką także 
wtedy, gdy nikt o tym nie myśli. Z chrześcijańską liturgią nie jest więc, 
tak jak ze świeckimi rocznicami, które być może odbywają się ze wzglę
du na jakąś znaną osobę, o której można wygłaszać długie mowy, ale 
nic z niej samej nie jest obecne. W chrześcijaństwie jest inaczej, bo 
odkupienie nie jest czymś, co po prostu minęło. Odkupienie jest ciągle 
obecne, a przede wszystkim jest obecne w liturgii Kościoła. Lud Boży, 
który jest tu zgromadzony, sam jest owocem odkupienia. Tu jest sam 
Chrystus, Głowa Kościoła, który powiedział o sobie: Ja jestem z wami 
aż do skończenia świata. On nie jest kimś, który żył kiedyś, lecz jest 
tym, %M: twń et regnaf.

Chrystus sam działa w sakramentach (tpse e.yf óaptizaf); On 
jest Najwyższym Kapłanem i on jest zarazem ofiarą; On jest obecny 
w sakramentach rea/ńer <b Tak twierdzono za
wsze. Jednak ta obecność w sakramentach jest tylko częścią różnorod
nej obecności rzeczywistości zbawczej, którą zostaliśmy obdarowani 
w Kościele i w liturgii. Sobór Watykański II wyraźnie to stwierdził 
(Konstytucja o Liturgii Świętej 7).

Liturgia jest więc o wiełe bogatsza w treść i w moc, niż może 
o tym wcześniej myśleliśmy. Aby to sobie uprzytomnić, a następnie 
ożywić naszą liturgię, nie potrzebujemy pewnie pojęcia misterium. Ale 
pojęcie to i przypomnienie sobie o misteriach starożytnego świata było 
środkiem, który przyczynił się do tego, że znowu lepiej nauczyliśmy 
się rozumieć liturgię.

tłum. Piotr Napiwodzki OP



Marek Roj szyk OP

REFORMA BEZ ODNOWY?
Liturgia po Soborze Watykańskim II

Ponad trzydzieści iat, które upłynęło od reformy łiturgii, to czas 
zbyt krótki, by w pełni urzeczywistnić zamierzenia Soboru, a jedno
cześnie wystarczająco długi, by osłabła pierwotna gorliwość i wiele 
z tych zamierzeń poszło w zapomnienie. Zadowolenie z reformy (lub 
w wielu przypadkach niezadowolenie) może dodatkowo przysłonić po
trzebę i konieczność liturgicznej odnowy, która jest podstawową tro
ską Soboru i której reforma ma służyć. Słuszne jest chyba przekona
nie, że pewien kryzys w liturgii, jaki obecnie przeżywamy, wypływa 
przede wszystkim z tego, że tak wiele soborowych postulatów czeka 
na realizację, a wiele też zrealizowano w sposób, wydaje się, niezgod
ny z podstawowymi założeniami Soboru odnośnie do tej dziedziny. 
Bardzo często pociąga to za sobą złe i widoczne dla wielu z nas skutki. 
Zwykle jednak, za sprawą przyzwyczajenia, przestajemy zwracać na 
nie uwagę i stają się one dla nas czymś normalnym do tego stopnia, że 
nie widzimy potrzeby żadnych zmian. Często wierni, nie z własnej 
winy, nie poczuwają się do odpowiedzialności za liturgię, traktując ją 
jako dzieło księdza i hierarchii kościelnej, przyjmując po prostu poda
ną formę. Problem zaczyna się wtedy, gdy hierarchia, która rzeczywi
ście odpowiada za sposób celebracji liturgii, nie troszczy się o wy
chowanie liturgiczne wiernych lub może bardziej o należyty sposób 
sprawowania liturgii. Wydaje się, że brak wrażliwości liturgicznej nie 
jest, po prostu, brakiem wrażliwości artystycznej, ale jest przede wszyst
kim brakiem w wychowaniu, które Sobór mocno podkreśla. Tak często 
możemy spotkać się w czasie liturgii z niedbałością, brakiem należytej 
powagi, pośpiechem, złą i nieuprawnioną dowolnością ze strony ka
płanów. Jan Paweł II w czasie wizyty ntf /i/nino biskupów amerykań
skich przypomina: „Kapłan, który jest sługą liturgii, a nie jej wynalaz
cą czy twórcą, jest szczególnie odpowiedzialny w tym względzie, by 
nie pozbawić liturgii jej prawdziwego znaczenia lub nie przysłonić jej 
sakralnego charakteru."' Obserwując sposoby sprawowania liturgii
' Przemówienie Jana Pawła!! do Biskupów Kościoła w Waszyngtonie, Oregon, Mon
tana, Idaho i na Atasce w czasie wizyty „ad łimina" 9.X. 1998 (odtąd w tekście AL), 3 
(wykorzystałem tekst z Internetu: http://praiseofg]ory.ałabanza.com/jp2iiturgy.htm).

http://praiseofg%5dory.a%c5%82abanza.com/jp2iiturgy.htm


można czasem odnieść wrażenie, że nie jest ona szczytem i źródłem 
Kościoła, jak czytamy w Konstytucji o Liturgii Świętej, łecz pewnym 
dodatkiem. Dlatego przemyślenia wymagają takie problemy: jak, brak 
instytutów czy ośrodków prowadzących badania nad liturgią, czy zbyt 
mała ilość czasu, jaki poświęca się w seminariach na kształcenie w tej 
dziedzinie, tak praktyczne jak i teoretyczne. Formacja przyszłych ka
płanów ma znaczenie szczególne, gdyż to właśnie oni, przeniknięci 
duchem i mocą liturgii, mają być jej nauczycielami/ Istnieją oczywi
ście wspólnoty, w których troska o liturgię jest obecna, w których re
alizuje się odnowa, jednak wciąż jest ich zbyt mało, nie ogarniają one 
wszystkich wspólnot parafialnych. Pełne, świadome i czynne uczest
nictwo wiernych w celebracji, które Sobór poleca szczególnej trosce, 
pozostaje domeną nielicznych. W pewnej mierze wypływa to z ogól
nego poziomu zaangażowania w życie religijne, jednak nie należy po
mijać faktu wzajemnego oddziaływania liturgii i osobistej pobożno
ści. Chciałbym podzielić się zaledwie kilkoma refleksjami na temat 
pewnych zjawisk obecnych dzisiaj w liturgii i krótko tylko wspomnieć
0 problemie związanym z samą reformą liturgii ostatniego Soboru.

Kontrowersje wokół reformy
Zamierzona przez Sobór reforma liturgii w wielu środowiskach 

do dziś jest tematem drażliwym, spotyka się z krytyką i ma wielu prze
ciwników. Nie chcę tutaj zatrzymywać się nad stanowiskiem skraj
nych tradycjonalistów, którzy praktycznie w całości negują reformę
1 w wielu punktach krytykują ją bezpodstawnie i z przesadą, podpiera
jąc się np. autorytetem kardynała Ratzingera, tendencyjnie i wybiór
czo traktując jego wypowiedzi. Przytoczę jeden przykład, z którym 
dość często się spotykam. Kardynał Ratzinger w wywiadzie z Peterem 
Seewaldem rzeczywiście mówi, że „wspólnota, która wszystko, co 
dotychczas było dla niej najświętsze i najszczytniejsze, ni stąd, ni zo
wąd uznaje za surowo zakazane (chodzi tu o zniesienie przedsoboro- 
wego rytu Mszy św.), a tęsknotę za tymi zakazanymi elementami trak
tuje wręcz jako nieprzyzwoitość, stawia samą siebie pod znakiem za
pytania. Bo właściwie jak człowiek ma tu jej jeszcze wierzyć? Czy 
dzisiejsze nakazy nie staną się jutro zakazami?"^ Ale zaraz potem do-

'  Por. Konstytucja o Liturgii Świętej AłcwMnctuw Conci/mm Soboru Watykańskie
go !I (odtąd w tekście SC), !4.
' Kard. Joseph Ratzinger, z/enu. CńrzMc//ańjrwo / Kościół Aafo/tcAi na prze/ow ;'e

tłum. Grzegorz Sowiński, Kraków ł997, s.!52.



daje, że „zwykły nawrót do dawnych rytuałów nie byłby rzeczywistym 
rozwiązaniem. W ostatnich trzydziestu łatach nasza kułtura tak rady
kalnie się zmieniła, że liturgia odprawiana wyłącznie po łacinie musia
łaby generować poczucie obcości, które dla wielu byłoby nie do prze
zwyciężenia."" Ten fragment jednak trudno spotkać wśród cytatów przy
taczanych na łamach pism tradycjonalistycznych. Innym problemem 
jest fakt, że wskutek reformy łacina prawie całkowicie wyszła z uży
cia, co nie było zamierzeniem Soboru. Punktem najbardziej spornym 
i wzbudzającym największe kontrowersje pozostaje zniesienie tworzą
cego się przez wieki Mszału Piusa V i wprowadzenie nowego, ułożo
nego przez komisje liturgiczne. Chciałbym przytoczyć na ten temat 
dłuższą wypowiedź kardynała Ratzingera: „Ogłoszenie zakazanym 
mszału, który był wypracowywany przez wieki, poczynając od czasów 
sakramentarzy Kościoła starożytnego, spowodowało wyłom w historii 
liturgii i jego następstwa mogły być tylko tragiczne. Jak to już zdarza
ło się wiele razy w przeszłości, konieczność rewizji mszału była w pełni 
sensowna i całkowicie zgodna z dyspozycjami Soboru, przede wszyst
kim biorąc pod uwagę wprowadzenie języków ojczystych. Ale tym 
razem wydarzyło się coś więcej: burzono starożytną budowlę i two
rzono inną, nawet jeśli używano do tego materiałów, z których zbudo
wana była stara konstrukcja i wykorzystując poprzednie plany. Nie było 
wątpliwości, że ten nowy mszał przyniósł w niektórych rzeczach rze
czywistą poprawę i wzbogacenie. Ale sam fakt, że był on przedstawia
ny jako nowa konstrukcja, przeciwstawiana tej, która uformowała się 
przez wieki historii, że zabraniano używania starego i w pewien spo
sób sprawiano wrażenie, że liturgia nie jest już żywym procesem, lecz 
produktem specjalistycznej erudycji i jurysdykcyjnej kompetencji, przy
niósł nam wyjątkowo poważne starty. W ten sposób powstało rzeczy
wiście wrażenie, że liturgia jest «robiona», że nie jest czymś, co istnie
je przed nami, czymś «danym», ale że zależy od naszych decyzji. Z te
go wynika konsekwentnie, że nie tylko specjaliści i władza centralna 
mogliby podejmować decyzje w tej materii, lecz ostatecznie każda 
«wspólnota» mogłaby ustalić swoją własną liturgię. Gdy jednak litur
gia jest czymś, co każdy sam tworzy, wtedy nie daje nam tego, co sta
nowi o jej autentycznej jakości: spotkania z tajemnicą, która nie jest 
naszym produktem, ale naszym początkiem i źródłem naszego życia.""

'  Tamże.
 ̂ Kard. Joseph Ratzinger, AJo/'e życie. z /a: 7927-7977, tłum. Witołd
Wiśniowski, Częstochowa ł998, ss.ł32-ł33.



Bardzo ważne jest to, że wiele nieodwracalnych szkód oraz ubocznych 
skutków wynikło z błędnego, wydaje się, zrozumienia zamierzeń So
boru. „Do uświadomienia jest również to, że nie wszędzie i nie wszyst
kim zmianom towarzyszyło konieczne wyjaśnienie i katecheza, czego 
rezultatem, w niektórych przypadkach było niezrozumienie prawdzi
wej natury liturgii, prowadzące do nadużyć, polaryzacji, a czasem na
wet ciężkiego skandalu." (AL, 2) Wiele zaleceń Soboru, co do których 
powinniśmy czuć się zobowiązani, poszło jakby w zapomnienie. A sama 
zmiana form, wprowadzenie języków narodowych, to przecież nie ko
niec odnowy, ale jej początek. Można natomiast odnieść wrażenie, że 
w wielu miejscach na tym poprzestano. Zakres wielu zmian, którego 
Konstytucja dokładnie nie określa, lecz pozostawia to władzom lokal
nym, biskupom, (SC, 22, §2), często zdaje się wykraczać poza ogólnie 
podane zasady. A więc w przypadku reformy liturgii mamy do czynie
nia z dwoma problemami. Pierwszy dotyczy samej reformy, czyli isto
ty pewnych posunięć, które rzeczywiście mogą budzić wątpliwości, 
jak np. odwrócenie ołtarza, zmiana Mszału, w tym słów Przeistocze
nia, układanie modlitw eucharystycznych, a o których Konstytucja nic 
nie mówi. Drugi zaś dotyczy sposobu i zakresu jej przeprowadzenia. 
Problemy te w pewnej mierze ciągle powinny być przedmiotem namy
słu, choć pewne zmiany wydają się już nieodwracalne.

<y#crMMł czy „miła atmosfera"?
Z posoborowym okresem liturgii wiąże się często spotykane twier

dzenie ojej desakralizacji. W wielu przypadkach jest ono niestety praw
dziwe. Pytanie: sacram czy „miła atmosfera" w sposób szczególny 
dotyczy wspólnot młodych ludzi, którzy zwykle w swoim gronie regu
larnie gromadzą się, by sprawować liturgię. W środowiskach takich 
istnieje niebezpieczeństwo kreowania liturgii według własnej miary 
i upodobań. Spotykane czasem próby stwarzania miłej atmosfery przez 
różnego rodzaju zabiegi w gruncie rzeczy mogą łatwo zasłonić praw
dziwy sens liturgii. Hans Urs von Balthasar pisze wręcz, że „gdyby 
(...) wspólnota, zgromadzona dla oddania czci Bogu i wysławiania 
Go, miała coś innego na myśli, niż akt doskonałego uwielbienia i od
dania siebie — na przykład własne zbudowanie czy też jakiekolwiek 
przedsięwzięcie, gdzie obok Pana, któremu ma składać hołd, ona sama 
chciałaby stać się tematem, byłoby to dziwne, choć bardzo naiwne



oszukiwanie siebie."^ I dalej cytując Balthasara: „Wykluczone jest na 
pewno wszystko to, co odwraca uwagę wspólnoty od Boga i Jego przyj
ścia i wzrok jej kieruje na nią samą — poza momentem rachunku su
mienia, wyznania win i Domwte non jnm Cała uroczystość na
bożeństwa, jeśli nie skierowuje serc i myśli ku Temu, którego wielbi 
jest złem, i to tym bardziej, w im większym stopniu uroczystość nabo
żeństwa oddala się od jego przedmiotu i sama staje się ośrodkiem (...) 
Istnieją wspólnoty, które — być może nieświadomie — znacznie bar
dziej wielbią siebie niż Boga."? Spotkać się można ze stawianymi wo
bec liturgii wymaganiami, by była jak najbliższa życiu, jak najbardziej 
odpowiadała naszej wrażliwości i naszym sposobom przeżywania. 
&:crM?n kojarzy się z obcością, z czymś odległym, niedostępnym. Pró
buje się więc je jakoś złagodzić czy wręcz oddalić. Tymczasem litur
gia z samej swej natury ma charakter sakralny, a więc jest czymś co 
nas przekracza, co nie jest i nigdy nie może być na naszą miarę. Sakral- 
ność liturgii, jej swoista „nieziemskość" jest czymś, co może nas po
ciągnąć ku Bogu i pomóc zobaczyć swoje życie w innym świetle i nie 
oznacza to w żadnym stopniu ucieczki ani oderwania od życia. „W (...) 
Sacrum, które się urzeczywistnia w różnych łormach liturgicznych, 
może brakować jakiegoś elementu drugorzędnego, ale nie może być 
ono w żaden sposób pozbawione swojej istotnej świętości i sakramen- 
talności, które pochodzą z woli Chrystusa i są przekazywane i strzeżo
ne przez Kościół. (...) Oderwane od swojej ofiamiczej i sakramental
nej istoty eucharystyczne po prostu przestaje być sobą. Nie
przyjmuje żadnej «świeckiej» imitacji. Taka imitacja bardzo łatwo — 
jeśli nie wręcz z reguły — staje się profanacją. O tym trzeba zawsze 
pamiętać, a chyba zwłaszcza w naszych czasach, w których obserwu
jemy skłonność do zacierania granic pomiędzy sacrMm a pro/hunm na 
tle ogólniejszej (przynajmniej w niektórych stronach) dążności do de- 
sakralizacji wszystkiego."'

Piękno i profesjonaiizm
Zagadnienie to nie wiąże się w ścisły sposób z reformą liturgii, 

ale niewątpliwie dotyczy sfery jej odnowy. Sztuka jako jeden z nąj-

'  Hans Urs von Balthasar, W peón w/ary, tłum. Janina Fenrychowa, Kraków 199t, 
s. 463.
 ̂Tamże, ss. 465-466.

' List Jana Pawła Ił, „Dominicae Cenae", o m/emmcy < EMcAafyMł (24 łutego
1980), 8.



ważniejszych elementów kultury, jako nośnik prawdy i piękna, zawsze, 
w sposób nieodłączny, była związana z łiturgią i z liturgii najczęściej 
wyrastała. Przez wieki największe dzieła sztuki powstawały w Koście
le, a sama twórczość artystyczna była drogą do świętości, jak to było 
w przypadku chociażby Fra Angelico. Dzisiaj jest inaczej. Kryzys kul
tury, kryzys piękna nie ominął również Kościoła. Dziś sztuka ma szo
kować, przerażać, dziwić lub śmieszyć, ale raczej nie zachwycać. Kicz 
w sztuce sakralnej stał się czymś normalnym, codziennym. Często uwa
ża się, że stare formy nie przemawiają już do współczesnego człowie
ka. Dlaczego więc zwiedzamy średniowieczne katedry, oglądamy sta
rożytne freski, zabytkowe rzeźby, obrazy? Dlatego, że są piękne, dlate
go, że zachwycają i porywają, choć czasami mogą być niezrozumiałe. 
Problemem nie jest z pewnością zużycie starych form ale fakt, że dziś 
już prawie nikt nie potrafi ich wypełnić, sprostać ich wymaganiom. 
Wskutek tego, w miejscu piękna pojawia się pospolitość, trywialność 
czy po prostu kicz, a tłumaczy się to tym, że kościół to nie galeria, sala 
koncertowa itp. Rzeczywiście, ale to przecież nie oznacza, że jest miej
scem na „byle co" i „byle jak". Warto przytoczyć tu, po raz kolejny, 
słowa Balthasara: „Jeśli któreś pokolenie nie jest w stanie stworzyć 
prawdziwych obrazów religijnych dla Kościoła, niech nie mówi, że 
nagie ściany pozwalają skuteczniej koncentrować umysł na tym, co 
istotne. Jeśli staliśmy się ludźmi małego formatu, nie wolno nam dą
żyć do sprowadzenia tajemnicy, którą czcimy, do naszych własnych 
w ym iarów.Z problemem piękna dość znacząco wiąże się problem 
profesjonalizmu. Bez wątpienia tego również brak w naszych kościo
łach. Dość dziwne jest np. to, że zawodowi muzycy zajmujący się 
muzyką sakralną, która zresztą często funkcjonuje poza liturgią 
(uwzględnić należy fakt, że nie każdy rodzaj muzyki sakralnej jest 
muzyką liturgiczną), poświęcają jej godziny, dni i tygodnie pracy, by 
wykonać ją na... koncertach lub płytach. A ile czasu i zaangażowania 
wkłada się w muzykę wykonywaną w czasie liturgii? Kogo angażuje 
się do jej wykonywania? Nierzadko można spotkać organistów, którzy 
nie umieją grać lub śpiewać i to nie w wiejskich parafiach, ale także 
w katedrach. A przecież śpiew jako nieodzowna i integralna część uro
czystej liturgii (SC, 112) powinien być otoczony szczególna troskli
wością, co zresztą Sobór usilnie poleca (SC, 114). Tymczasem roz
dział VI Konstytucji dotyczący muzyki sakralnej jest, wydaje się, naj
bardziej zaniedbany.

" Dz. cyt., s. 468.



Uczestnictwo, rozumienie, przeżywanie
Największą chyba troską Soboru, jeśii chodzi o reformę fiturgii, 

było umożliwienie wiernym pełniejszego w niej uczestnictwa. Pierw
szym ku temu krokiem było jedno z najbardziej nowatorskich posunięć 
Soboru czyli wprowadzenie języków narodowych do liturgii. Bez wąt
pienia fakt ten przyniósł wiele dobrych owoców, choć zakres w jakim 
dokonały się zmiany wydaje się dużo większy niż zamierzył Sobór. Ła
cina prawie w ogóle wyszła z użycia w liturgii, a wraz z nią „własny 
śpiew liturgii rzymskiej", czyli chorał gregoriański, który powinien zaj
mować „pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych rodzajów śpie
wu" (SC, 116-117). Motyw uczestnictwa wiernych w liturgii pojawia 
sięw&MywgncfHyn Conci/mm dość często(ll, 14,19,30,48,113,124), 
jednak troska o jego urzeczywistnianie przebiega często w złym kie
runku, po najmniejszej linii oporu. Niebezpieczeństwo jest bowiem 
takie, że w imię uczestnictwa będziemy przykrajać liturgię do naszych 
własnych wymiarów i możliwości. Tądrogązaś możemy dojść do tego, 
że ksiądz będzie odprawiał Mszę własnymi słowami (spotkałem się 
z tym osobiście), by była bardziej przystępna dla ludzi. Tutaj można 
jeszcze raz wspomnieć o nieuprawnionej dowolności w zakresie cele
bracji. Tymczasem Sobór wyraźnie stwierdza, że nikomu, nawet ka
płanowi, nie wolno na własna rękę niczego dodawać, ujmować lub 
zmieniać w liturgii (SC, 22). Jan Paweł II zaś dodatkowo przestrzega: 
„Wymaganie wierności obrzędom i autentycznym tekstom liturgicz
nym jest wymaganiem orantń*, które zawsze musi odpowiadać /ex 

Brak wierności w tym zakresie może także dotknąć samej 
ważności sakramentów."'" Wiele dziedzin wymaga znalezienia odpo
wiednich rozwiązań. Trudno np. uczyć wiernych łaciny, ale praktyka 
dwujęzycznych mszalików jest już jakimś rozwiązaniem. Przy założe
niu jednak, że nie ma znaczenia, w jakim języku sprawuje się liturgię 
(a jest to złe założenie; co do języka patrz SC, 36, 54, 63, 101), pro
blem przestaje istnieć, przynajmniej w tym względzie, bo są przecież 
inne dziedziny, w których redukcja jest możliwa. Redukowanie liturgii 
w jej symbolach, znakach prowadzi do wielu zniszczeń, a nawet do 
zagubienia jej istoty. Jedynym wydaje się być próba spro
stania jej wymaganiom. To jednak jest wyzwanie trudne, wymagające 
nakładu sił, trudu wprowadzania w liturgię, katechezy (o czym poni-

List Apostolski Jana Pawła łl, „Vicesimus quintus annus", w 23 rocznicę ogAMzenia 
KofMfytMc/ł .soborowe/ „Sacrosanctum Conciłium" o świętą/ Li(Mfg«, łO.



żej). Ponadto często boimy się w liturgii czegokolwiek, co mogłoby 
być zbyt trudne dla wiernych, w co nie mogliby się aktywnie włączyć. 
Zapominamy o tym, że słuchanie, to również aktywność, również 
uczestnictwo. „Aktywne uczestnictwo oczywiście oznacza, że w ge
ście, słowie, pieśni i służbie wszyscy członkowie wspólnoty biorą udział 
w akcie kultu, który nie jest tylko czymś biernym i obojętnym. Mimo 
to aktywne uczestnictwo nie wyklucza aktywnej bierności milczenia, 
bezruchu i słuchania: przeciwnie, zakłada je. Wierni nie są pasywni, 
na przykład, gdy słuchają czytań lub homilii, czy następnie modlitw 
celebransa, śpiewu oraz muzyki liturgicznej. Są to doświadczenia mil
czenia i bezruchu, ale one są na swój sposób głęboko aktywne. W kul
turze, która ani nie preferuje ani nie popiera medytacyjnego spokoju, 
tylko z trudem uczy się sztuki wewnętrznego słuchania." (AL, 4) Uczest
nictwo, pełne, czynne i owocne jako podstawowa troska Soboru, po
winno być również podstawowym przedmiotem katechezy. Z zagad
nieniem uczestnictwa wiąże się poruszane nieraz pytanie o wagę rozu
mienia i przeżywania, o ich wzajemny stosunek. Pomocą może być 
tutaj porównanie sposobu celebracji liturgii w Kościele Zachodnim 
i Wschodnim. Nieco upraszczając, powiedzieć można, że Kościół Za
chodni na pierwszy plan wysuwa rozumienie, dlatego celebracja, dość 
„sucha" i powściągliwa, jest bardziej nastawiona na słowo. W Koście
le Wschodnim zaś ważniejsze wydaje się przeżycie, co owocuje więk
szą ilością znaków, obrazów, symboli, pełnym zaangażowaniem zmy
słów. Oczywiście rozumienie i przeżywanie nie wykluczają się ze sobą, 
przeciwnie, wzajemnie się wzmacniają. Pełniejsze przeżycie pozwala 
lepiej zrozumieć, a lepsze rozumienie pozwala pełniej przeżyć. Warto 
pamiętać o tym celebrując liturgię.

Liturgia i katecheza
Systematyczna katecheza dorosłych jest dziś dla Kościoła nie

zbędna. Musi ona dotyczyć zarówno świeckich jak i kapłanów 
(SC, 11, 14, 18, 19, 35). Liturgia, jako naturalne środowisko wiary 
(/ex oranJ; /ax cre&ntń) potrzebuje jej w sposób szczególny. Kardy
nał Ratzinger mówi o tym bardzo dosadnie: „Dla Kościoła jest drama
tycznie konieczne odnowienie świadomości liturgicznej (...) potrze
bujemy nowego ruchu odnowy liturgicznej, który przywróci do życia 
prawdziwe dziedzictwo Soboru Watykańskiego II."'' Właśnie owo dzie-

" Mb/ezycłe, dz. cyt., s. 133.



dzictwo wydaje się najbardziej zapoznane, w czym tkwi źródło więk
szości probłemów. I diatego ono szczególnie powinno być objęte kate
chezą. Wciąż istnieje potrzeba kompetentnych i wykształconych w tej 
dziedzinie ludzi (SC, 15), którzy mogliby takie katechezy prowadzić, 
uzdalniać do właściwego przeżywania liturgii. Katecheza liturgiczna 
jest o tyle wymagająca, że nie może odbywać się przy okazji liturgii, 
jak to się często zdarza, lecz potrzebuje osobnej formy. Jan Paweł 11 
we wspominanym wyżej przemówieniu mówi o tym w ten sposób: 
„świadome uczestnictwo wzywa całą wspólnotę by była właściwie 
pouczona o tajemnicach liturgii, żeby doświadczenie kultu nie było 
zdegenerowane do formy rytualizmu. Ale to nie oznacza stałej próby 
otwartego mówienia wewnątrz liturgii o tajemnicach, ponieważ to czę
sto prowadzi do przegadania i swobody, które są obce dla Rytu Rzym
skiego, a ostatecznie do trywializacji aktu kultu." (AL, 4) Katecheza 
liturgiczna musi ponadto wyrastać z systematycznych studiów nad li
turgią i jednocześnie łączyć teorię i praktykę, a więc jeszcze bardziej 
wyrastać z doświadczenia i uczestnictwa w liturgii, bo tylko wtedy 
prawdziwie może w liturgię wprowadzać. Jeszcze raz zacytujmy Kar
dynała Ratzingera: „Liturgika jest po to, by wprowadzać człowieka 
w istotę święta i uroczystości, by czynić go zdolnym do misterium. 
Powinniśmy się tu uczyć nie tylko od Kościoła Wschodniego, lecz 
w ogóle od tych wszystkich religii, które wiedzą, że liturgia jest czymś 
innym niż wymyślanie nowych tekstów i rytuałów, że liturgia żywi się 
właśnie tradycją, którą nikt nie może manipulować."'?

Kierunek i nadzieja
Podstawowym i koniecznym kierunkiem odnowy liturgicznej jest 

urzeczywistnianie tego co Sobór zawarł w Konstytucji
Trzeba mieć ciągle świadomość, że w przeciwieństwie do 

reformy, odnowa dokonała się jednak w niewielkim stopniu, szczegól
nie we wspólnotach parafialnych. O ile reforma dotyczy wymiaru ze
wnętrznego, o tyle odnowa musi dotyczyć wewnętrznego nastawienia. 
„Wiele należy jeszcze zrobić, by kapłanom i wiernym dopomóc w zgłę
bianiu obrzędów i tekstów liturgicznych, w zakresie troski o godność 
i piękno nabożeństw i miejsc świętych, w zainicjowaniu, na wzór Oj
ców Kościoła, «katechezy mistagogicznęj» sakramentów."'? W niewiel-
'* &?/ ziewH, dz. cyt., s. 153.
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kim jednak stopniu podejmuje się działania w tym kierunku. Celebra
cja łiturgii, w wielu miejscach, jakby zatrzymała się na pewnym, czę
sto niskim, poziomie i nie jest przedmiotem szczególnej troski. W tym 
względzie, przede wszystkim, musi dokonać się odnowa. „Zachodzi 
bowiem niesłychanie ścisły związek pomiędzy odnową liturgii a odno
wą całego życia Kościoła.'"'* Sprawą do przemyślenia jest również sto
sunek do dobrze pojmowanej tradycji. Wydaje się bowiem, że często 
odchodzimy od własnych korzeni, skupiając się na wymyślaniu no
wych form, często niezgodnych z duchem łiturgii, zapominamy o tych, 
które w Kościele rozwijały się przez wieki. Modernizm zaś, w przy
padku łiturgii, jest jeszcze bardziej destrukcyjny niż skrajny tradycjo
nalizm. „Użycie miejscowych języków oczywiście otworzyło skarbiec 
liturgii dła wszystkich, którzy biorą w niej udział, ałe to nie znaczy, że 
język łaciński a szczególnie śpiewy, które tak znakomicie są przysto
sowane do geniuszu Rytu Rzymskiego, mają być całkowicie porzuco
ne." (AL, 4)

Zawarte tutaj myśli to zaledwie zarys kilku problemów, z którymi 
można spotkać się na co dzień, obserwując życie liturgiczne polskich 
kościołów. Problemy te, jak i wiele innych, najczęściej wynikają z nie
wiedzy, z braku odpowiedniego wychowania. Studia liturgiczne, od
powiednia formacja przygotowujących się do kapłaństwa, katecheza 
mistagogiczna wiernych, tak dzieci, jak i dorosłych, to wciąż aktualne 
wyzwania, których podjęcie może przyspieszyć odnowę liturgii. Kie
runek przeciwny wskazują nam w wielu przypadkach kościoły w kra
jach zachodnich. Jest to jednocześnie przestroga. Od naszego bowiem 
wysiłku, zaangażowania i działania w określonym przez Sobór kierun
ku, w dużej mierze zależą losy liturgii w naszych kościołach.

" DomMMcae cenae, 13.



Św. Tomasz z Akwinu
CZY CHWALĄC BOGA NALEŻY 
POSŁUGIWAĆ SIĘ ŚPIEWEM?
(*S*M7wa 11-11, q. 91, a. 2)

Postawienie probiemu:
Wydaje się, że nie trzeba chwalić Boga śpiewem, gdyż:
1. Św. Paweł Apostoł zachęca nas, byśmy „z wielką mądrością 

samych siebie nauczałi i napominali przez psalmy i hymny i pieśni 
duchowe, w łasce śpiewając w sercach naszych Bogu." (Kol 3,16) Otóż 
nie było zalecone powagą Pisma św. Dlatego wydaje się, że nie powin
niśmy się posługiwać pieśniami śpiewanymi przy pomocy ciała, ale 
tylko duchowymi.

2. Św. Hieronim, tłumacząc słowa św. Pawła: „śpiewając w ser
cach waszych Bogu", tak się wyraża: „Niech słuchają młodzieńcy, któ
rym powierzono obowiązek śpiewania psalmów w służbie Bożej w Ko
ściele, że Bogu należy śpiewać nie głosem, ale sercem; by nie namasz
czać gardła i ust teatralną oliwą naśladując aktorów i wprowadzając 
do kościołów teatralne melodie i piosenki". A więc nie trzeba do chwały 
Bożej używać śpiewu.

3. Boga powinni chwalić mali i wielcy, w myśl słów Księgi Obja
wienia (19,5): „Dajcie chwałę Bogu naszemu wszyscy słudzy Jego i któ
rzy się Go boicie, mali i wielcy". Otóż nie wypada, by wielcy w Ko
ściele śpiewali, wszak papież Grzegorz Wielki rozkazał: „Niniejszym 
zarządzam, że w tej Stolicy słudzy ołtarza nie powinni śpiewać". A więc 
nie trzeba śpiewu do chwały Bożej.

4. W Starym Zakonie chwalono Boga instrumentami muzyczny
mi i pieśniami, w myśl zachęty w Psalmie (32,2): „Wysławiajcie Pana 
na cytrze, grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach! Śpiewajcie Mu 
pieśń nową, dobrze Mu grajcie wśród okrzyków!" Otóż Kościół nie 
posługuje się instrumentami muzycznymi tego rodzaju, jak cytra i har
fa, by nie wyglądało, że w chwaleniu Boga naśladuje obrzędy żydow
skie. A więc z tego samego powodu do chwały Bożej nie należy wpro
wadzać śpiewu.



5. Ważniejsza jest chwała, którą składa umysł niż chwała ust. Otóż 
ta druga przeszkadza pierwszej, bo uwaga śpiewających odrywa myśi 
od treści tego, co się śpiewa, gdyż jest zajęta śpiewem, a ponadto to, co 
się śpiewa, mniej jest zrozumiałe dła innych niż to, co się odmawia bez 
śpiewu. A więc nie należy używać śpiewu w wychwalaniu Boga.

Ale z drugiej strony św. Ambroży jak donosi św. Augustyn — 
wprowadził śpiew do kościoła mediolańskiego.

Odpowiedź:
Jak widzieliśmy w artykule poprzednim, wypowiadanie ustami 

chwały Bożej jest potrzebne do wzbudzenia uczucia miłości ku Bogu. 
Cokolwiek więc do tego pomaga, może być użyte na chwałę Bożą. 
Otóż niewątpliwie różne melodie dźwięków różnie nastrajają duszę, 
jak to zauważył Filozof oraz Boecjusz. Dlatego słusznie wprowadzo
no śpiew na chwałę Bożą, aby dusze ułomnych ludzi pobudzić do na
bożeństwa. Dlatego św. Augustyn powiedział: „Pochwalam wprowa
dzenie do kościoła zwyczaju śpiewania, aby przez miłe dźwięki roz
niecić pobożną miłość w duszach ułomnych ludzi". O sobie zaś mówi: 
„Płakałem w Twoich hymnach i pieśniach, wzruszony słodko brzmią
cymi dźwiękami Twojego Kościoła".

Rozwiązanie trudności:
1. Pieśni duchowe to nie tylko takie, które śpiewa się w duchu, ale 

także takie, które śpiewamy ustami, w miarę jak przez nie wzbudza się 
duchową nabożność.

2. Św. Hieronim zasadniczo nie gani śpiewu, ale tych którzy w ko
ściele śpiewają w sposób teatralny nie po to, by pobudzić do nabo
żeństwa, ale dla popisania się lub dla przyjemności. Dlatego św. Au
gustyn powiedział: „Wyznaję, żem zgrzeszył, gdy mi się zdarzało, że 
sam śpiew bardziej mię wzruszył niż jego treść i wtedy wolałbym nie 
słyszeć śpiewu".

3. Szlachetniejszy jest sposób pobudzania ludzi do nabożeństwa 
przez naukę i kazanie, niż przez śpiew. Dlatego diakoni i księża nie 
powinni zbytnio zajmować się śpiewem, gdyż winni nawracać dusze 
ludzkie ku Bogu przez kazania i nauczanie; nie powinni więc dla śpie
wu zaniedbywać ważniejszych rzeczy. Dlatego św. Grzegorz tamże



powiedział: „nagany godny jest zwyczaj odciągania diakonów na służ
bę melodii dźwięków, skoro powinni oddawać się kaznodziejstwu i roz
dawaniu jałmużny".

4. Jak powiedział Filozof, „do nauki nie należy używać ani fle
tów, ani innych instrumentów muzycznych, np. cytry itp., ale tylko 
tych rzeczy, które słuchaczy czynią dobrymi". Tego rodzaju muzyka 
bardziej pobudza duszę ku przyjemności, aniżeli do wewnętrznego i do
brego przysposobienia. W Starym Zakonie używano takich narzędzi 
muzycznych, gdyż lud był mniej wrażliwy na rzeczy duchowe a bar
dziej na rzeczy cielesne, i dlatego muzyka, zarówno jak i obietnice 
ziemskie miały na celu pobudzić go bardziej do rzeczy duchowych. 
Zresztą instrumenty muzyczne były również obrazem rzeczy przyszłych.

5. Jeśłi śpiew służy do wywołania przyjemności, wówczas odry
wa duszę od rozważania treści śpiewanych pieśni. Jeśłi jednak ktoś 
śpiewa dla nabożeństwa, uważniej rozważa to co śpiewa, gdyż dłużej 
nad tą treścią zatrzymuje się, a także dlatego, że według św. Augusty
na, „wszystkie uczucia naszej duszy — tak różnorodne — wyrażają się 
we właściwy sobie sposób w głosie lub w śpiewie i rozpalają się w nas 
dzięki pewnej zgodności z naszą naturą". To samo stosuje się również 
do słuchaczy, którzy wprawdzie niekiedy nie rozumieją tego, co się 
śpiewa, rozumieją jednak po co się śpiewa, a mianowicie na chwałę 
Bożą, a to wystarczy do wzbudzenia nabożeństwa.

tłum. Feliks Bednarski OP



ODEJŚĆ OD RYTUALIZMU
z ojcem Mirosławem Piłśniakiem OP, przeorem dominikań
skiego kiasztoru św. Trójcy w Krakowie, rozmawia Marek 
Roj szyk OP.

Co yayt w#/waŹH:'ę/.yze, O/co, w codzteMMym przcżywa-
w/H /ńMrgń?

Nie lubię mówić o „przeżywaniu" w odniesieniu do łiturgii. Wolę 
mówić o celebrowaniu i uczestniczeniu w liturgii. Każde uczestnicze
nie w jakiś sposób przeżywamy, albo jako coś pięknego, albo jako coś 
męczącego, albo jako coś trudnego. Przeżywanie liturgii nie jest jed
nak w ogóle sprawdzianem tego, co się w tej liturgii rzeczywiście dzie
je i nawet nie jest sprawdzianem naszego uczestniczenia w liturgii. 
Jest skutkiem ubocznym, jaki liturgia we mnie zostawia. A ja, uczest
nik liturgii, jestem różny, raz lepszy, raz gorszy, bardziej obecny lub 
zajęty innymi sprawami, czasami znużony czy w duchowym kryzysie. 
Mam przecież takie chwile, kiedy wydaje się, że w ogóle nic nie prze
żywam, jestem zamknięty w swoich emocjonalnych stanach, w któ
rych liturgia w ogóle się nie odbija. Istotniejsze jest uczestniczenie: 
w czym uczestniczę i jaki w tym jestem. Istotny jest także sposób cele
bracji. W jakiś sposób pisze o tym Guardini w książce O 
gn, która wydaje mi się znakomita, choć słyszałem również krytyczne 
głosy na jej temat. Ale na pięćdziesiąte lata, kiedy pisał tę książkę, 
jego myślenie było rewolucyjne. Od Guardiniego uczę się wrażliwości 
na aktualną prawdę o mnie, uczestniku liturgii. A prawda ta jest taka, 
że jestem zwyczajnym człowiekiem, grzesznikiem, który pragnie róż
nych dobrych rzeczy, który ma swoje porażki, trudności, jest nazna
czony jakimś charakterem, usposobieniem, typem osobowości, np. spo
łecznej czy samotniczej. Uczestnik liturgii, taki jaki jest, ma zanurzyć 
się w tajemnicy, a zanurza się poprzez celebrowanie, czyli system zna
ków, słów, gestów, które mają wewnętrzny sens i lormę. Ta lorma ma 
być taka, żeby uczestników zapraszała. To dla mnie jest najważniej
sze. Drugie, według mnie, najważniejsze w codziennym sprawowaniu 
liturgii, to jej prostota. Codziennie celebrujemy tak samo. To stawia 
mnie wobec tego, że albo znudzę się i zmęczę, albo odnajdę wewnętrz
ny sens liturgii. To dobijanie się do wewnętrznego sensu, do obecności 
Boga objawiającego się w miłości, to jest najważniejsze. I właśnie



codzienne, trudne czasami, ale wierne celebrowanie liturgii pomaga 
odkryć Boga Obecnego. Bez codziennego trudu wierności celebrowa
nie świąteczne mogłoby pozostać jakimś spektaklem, formą zewnętrz
ną pozbawioną wewnętrznej treści. A więc chodzi o obecność Boga 
i moją, która poprzez rytm liturgii trafia do mnie takiego, jakim jestem 
danego dnia.

Co yay; w MrzeczywŁy?H:afHM odnowy /ńMr-
giCZHC/?

Mnie osobiście bardzo nurtuje problem rytualizmu przy celebro
waniu liturgii, a także mamy poziom estetyczny. Poza kilkoma nielicz
nymi ośrodkami, nie znam w Polsce miejsc, gdzie by jakoś szczegól
nie pielęgnowano formę liturgiczną, troszczono się o pogłębienie uczest
nictwa wiernych. Grozi nam utkwienie w formie tak zwanych trady
cyjnych pieśni i bezosobowej celebracji. Czasem widać to u naszych 
braci, którzy zmieniają się w czasie liturgii w kogoś nieosobowego, 
zmieniają głos na nosowy czy operowy itp. Skutkiem rytualizmu może 
być wśród wiernych rezygnacja z liturgii. Ludzie mówią, że wolą po
modlić się w lesie albo w górach albo w parku, bo w kościele organista 
fałszuje, ksiądz mówi o polityce i w dodatku wszystko ciągle tak samo. 
Konieczne jest odejście od rytualizmu na rzecz prawdziwych poszuki
wań. Żadnym wyjściem nie jest jednak to, co spotkałem w niektórych 
zachodnich kościołach, w Belgii, we Francji, czyli subiektywizacja li
turgii, odejście od formy, od symbolu, od kanonów w modlitwie, okrzyki 
typu „hello", „vive la Revolution", „ no to zaśpiewajmy...". Takie odej
ście od form na rzecz osobistej twórczości księdza wydaje mi się wy
korzenieniem, porzuceniem ciągłości przekazu Tradycji, a także nieli
czeniem się z ludzkim ograniczeniem. Osobistych pomysłów ksiądz 
może mieć kilka czy kilkanaście. W praktyce zrezygnowalibyśmy z te
go „razowego chleba" codziennej liturgii, która zmusza do konfronta
cji: albo do odejścia albo do wejścia w głąb. Pozostałoby nam kilka 
pomysłów i bardzo subiektywna forma, która zresztą też może zostać 
zrytualizowana. Ojciec Karol Meissner, benedyktyn, mówił kiedyś, że 
np. wielość modlitw eucharystycznych jest pomocą dla księdza, bo 
wybija go z rutyny, ale przeciętnym uczestnikom nie musi ułatwiać 
uczestnictwa. Naszych braci świeckich często niepokoi i dziwi, że coś 
się zmienia. Myślę, że dla polskiego Kościoła najbardziej naglące jest 
świadome poszukiwanie pieśni, troska o czynny, żywy udział wier



nych, estetyczną formę. Mało jest ośrodków, które spełniają te kryte
ria. Propozycje klasycznej pieśni chóralnej z definicji wykluczają część 
uczestników. Z kolei nasze dominikańskie poszukiwania wydają mi 
się rozwojowe. A więc naglące jest odejście od rytualizmu, ale nie za 
cenę subiektywizacji sprawowania liturgii, choć ważne jest osobowe 
jej celebrowanie. Wielu kapłanów zmienia się z chwilą rozpoczęcia 
Mszy, zaczynają być urzędnikami, nawet nie w pejoratywnym znacze
niu tego słowa, ale kimś, kto już nie jest sobą. Często głównym wzo
rem celebracji jest liturgia kaplic seminaryjnych, a więc liturgia spra
wowana we wspólnocie, w pewnym sensie sztucznej, ograniczonej do 
pewnego rodzaju powołania i wybranej grupy ludzi.

Co mów! O/CM .y/owo „traJyę/a" w Jo /ńMfgu?
Mówi mi o ciągłości liturgii. Liturgia pozwala mi spotykać dzi

siaj żywego, działającego, nauczającego, zbawiającego Chrystusa. Tak 
myśleli o tym ci, którzy celebrowali pamiątkę Pana — Apostołowie, 
później ich następcy. Bardzo często osobom, które mają kłopoty 
z uczestniczeniem w Eucharystii, proponuję czytanie zakończenia 
Ewangelii Łukasza, o uczniach w drodze do Emaus. Można dostrzec 
tam, jak tamte wydarzenia, ich kolejność i sens, znajdują kontynuację 
w celebrowaniu Eucharystii. Dla mnie uczestniczenie w Eucharystii, 
dzięki Tradycji, dzięki nieprzerwanemu łańcuchowi przekazu, jest 
uczestniczeniem w tym, co Pan zostawił. Naprawdę Go tutaj spotyka
my. Tak dzieje się od czasów Chrystusa aż do dzisiaj.

y'e.s7; cboJz; o froJyc/ę w węższyw sens/c, czy/;' o pewne ybrn:y, 
ry; i ;cń zw;'anę po os/a/nwn soborze?

W formie zewnętrznej mamy do czynienia ze znacznym zaburze
niem tradycji, bo rzeczywiście tak celebrowanej liturgii, jak my to dzi
siaj robimy, nigdy nie było. Jest ona w znacznej mierze tworem teolo
gów i liturgistów współczesnych. Osobiście nie mam jednak senty
mentu do dawnego rytu i nie uważam, że gdybym celebrował w rycie 
trydenckim, to świadomość ciągłości Tradycji Apostolskiej byłaby sil
niejsza. Dla mnie ciągłość jest zagwarantowana przez nieomylność Ko
ścioła i zachowana przez sukcesję kapłaństwa. Forma nie gwarantuje 
ciągłości. Jednocześnie mam świadomość, że poznawanie rytów reli
gijnych, innych form liturgii, łącznie z rytami niechrześcijańskimi bar
dzo pomaga lepiej uczestniczyć w naszej liturgii.



jayf ro/u dpicwti w fimrgii?
Śpiew jest modlitwą wspólnotową i z samej istoty rzeczy śpiew 

jest jedną z form, które jednoczą wspólnotę. Wspólny śpiew uświa
damia zgromadzeniu, że jest wspólnotą i pomaga tę wspólnotę budo
wać. Dzieje się to przez formę, która zaprasza do uczestnictwa, przez 
którą konkretny człowiek odnajduje się wewnątrz tej wspólnoty. 
Śpiew w zależności od formy może jednak w różnym stopniu anga
żować uczestników w liturgię. Może być zły estetycznie i wywoły
wać nieprzyjemne uczucia, drażnić. Wtedy czeka się na to, aby jak 
najszybciej się skończył. Może być slaby estetycznie i traktowany 
jako pewna konieczność, możliwa do zniesienia. Może wywoływać 
obojętność, w niczym nie pomagać. Pożądana jest taka forma, przez 
którą czuję się zaproszony do wspólnej modlitwy. Dalej taka, w któ
rą chciałbym się włączyć, która mnie pociąga. I jeszcze taka, która 
sprawia, że wiem, iż jestem uczestnikiem czegoś, co mnie przekra
cza. Taki śpiew musi posługiwać się określonymi środkami. Tym środ
kiem w pierwszym rzędzie jest tekst. Tekst, który powinien być teo
logiczny, wyrażać prawdę, która mnie dotyczy, ma posługiwać się 
symbolem otwartym na różne interpretacje, zapraszającym też do 
osobistego poszukiwania. Powinien poza tym mówić językiem za
chęty, a nie deklaracji. Język deklaracji (np. „kochamy Ciebie") cza
sami trafia w aktualny stan duchowy uczestników, ale najczęściej nie 
trafia, język zachęty (np. „kochajmy") zawsze trafia. Jeśli ktoś się 
czuje dobrze i uczestniczy żywo, jest obecny i świadomy, to język 
zachęty jeszcze to wzmaga. Kiedy ktoś się czuje źle, język zachęty 
go nie odpycha, tylko pozostaje zaproszeniem.

JTya%i .spayóó łorzyylad z owoców óa&oi /iltiigią, czy %on- 
&rc&Hę/ .śpiewem /ńMfgicznym?

Istnieją takie postawy wobec zastanej formy liturgicznej, że tak 
było i tak musi być. To jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem; nie 
uwzględnia tego, że forma liturgiczna jest stworzona dla człowieka, 
a nie człowiek dla formy. Bóg objawia siebie w liturgii, a nie w formie 
liturgicznej. Forma jest sposobem uczestniczenia. Jeżeli zamknęliby
śmy się w jakiejkolwiek formie liturgicznej i uważali, że jest to do
gmatem naszej wiary, pozostalibyśmy w dogmacie o formie, a nie w do
gmacie o Bogu. Taka postawa jest sprzeczna z tym, czym liturgia jest. 
Czym innym jest jednak codzienne celebrowanie liturgii, a czym in



nym są badania form, nawet jeśli te badania wyrażają się próbą uczest
niczenia, modlenia się w jakiś określony sposób. Możemy np. śpiewać 
chorał według zasad benedyktynów z Solesmes, ale konieczne jest jed
nocześnie prowadzenie rzetelnych badań nad chorałem. Sposób wpro
wadzania, przyjęcia czy przenikania wyników tych badań do liturgii 
musi jednak być ewolucyjny. Nie powinien z dnia na dzień zmieniać 
przyzwyczajeń wspólnoty. Jest takie rozróżnienie na „śpiew jako pro
ces" i „śpiew jako produkt". Gdybyśmy chcieli wprowadzić do użytku 
śpiew w gotowej formie, jako pewien produkt, który daje się zgroma
dzeniu, to byłoby to źródłem napięcia. Liturgia poza obiektywną swą 
treścią dotyka przecież także osobistych przeżyć człowieka. Wiele ar
gumentów za istnieniem takiej a nie innej formy zewnętrznej jest zu
pełnie nieracjonalnych. Są pewne przyzwyczajenia, przeświadczenia. 
Muzyka jako produkt byłaby ciałem obcym w liturgii, czymś sprzecz
nym z jej istotą, którą jest wspólne wielbienie Boga. Czym innym jest 
muzyka jako proces, czyli forma duchowego dojrzewania wspólnoty. 
To dojrzewanie dokonuje się poprzez wspólną modlitwę, ale także przez 
naukowe badania. W miarę postępu tych badań, ćwiczeń, doświad
czeń, zachwytów, odkryć, pewne rzeczy przenikają do liturgii, do na
szej wrażliwości estetycznej i religijnej. Jako produkt, muzyka może 
być podana w formie pięknej, ale jest bezużyteczna, bo nie służy litur
gii. Jako proces jest czymś zgodnym z duchem liturgii, choć zawsze 
czymś niedokończonym, w ciągłym rozwoju, co nigdy dokończone nie 
zostanie. Ale myślę, że to bardziej wyraża prawdę o nas.

Czy pewne c/cwcuty przeznaczone Jo śpiewania w węźszyw gro
nie woźna wykonać w oJ/nienny .sposób i czy niektóre śpiewy woźna 
wykonać ze swiaJowoscip, źe wierni się nie wipczp, Mwzg/ęJafa/qc 
toAp ybrwę uczestnictwa ya% np. aktywne siucbanie czy śpiewanie 
„w iwieniu"?

Muzyka, której używamy ma takie elementy, w które chcemy włą
czyć wiernych, ma też momenty słuchania. Liturgia chętnie akceptuje 
różnorodne formy uczestniczenia, śpiew i słuchanie, ale z zachowa
niem proporcji. Części wykonywane przez wyspecjalizowanych śpie
waków muszą stanowić coś integralnego z całą resztą, a tej integralno
ści nie osiąga się tylko dzięki zewnętrznej formie, ale przede wszyst
kim poprzez wewnętrzną, osobistą modlitwę wszystkich osób tworzą
cych zgromadzenie liturgiczne. Bez tego nigdy nie znajdzie się właści
wej formy.



Ja%, wet#ng O/ca, zw/ęAyzyć wewnętrzne zaangażowani win
nych w ///Młgn?

Jednych z nich jest to, co robimy, czyli uroczysta celebracja litur
gii. Następnym może być wyjaśnianie symboli, struktury liturgii, po
kazywanie odniesień liturgii do życia. Liturgia jednak nie może litur
gią dla duchowej elity. Ma być z definicji czymś, w czym ma prawo 
odnaleźć się każdy. Zawsze będzie element rezygnacji z jakiejś formy 
na rzecz uczestniczenia całej wspólnoty. A więc tu na ziemi nigdy nie 
zaznamy spokoju. Doskonałą formę znajdziemy dopiero w liturgii nie
biańskiej.

Dzfę%M/ę za rozmowę.



NADE WSZYSTKO NIE LUBIŁEM
CHORAŁU
z Marcinem Bomus-Szczycińskim o liturgii, śpiewie i tradycji 
rozmawiają Błażej Matusiak OP i Marek Rojszyk OP.

dzMMł/, w 7woń7: oczncń, wyg/ąJa ce/córac/a z
^o(}-ła.s'z ó*;'ę w ło^c/o/acA?

Źle wygiąda. Uważam, że źie wygląda i to z powodu, generalnie 
rzecz biorąc, nie używania muzyki. Myślę, że jest to nie tylko „grze
chem" Kościoła, czy polskiego Kościoła, ale staje się w ogóle naszą 
wadą narodową, bardzo poważną wadą narodową. Nie jest to świado
mość powszechna, najwyżej uważa się, że to jest taka przywara, ce
cha, akurat tak wyszło, może z jakiegoś powodu, może z powodu ko
munizmu, czy trudnego dzieciństwa, że przestaliśmy śpiewać. W zasa
dzie o tym się wie, ale nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, jakimi to 
grozi konsekwencjami. A grozi konsekwencjami psychicznymi i to, 
moim zdaniem, bardzo poważnymi. Kryzys ten, może nawet w pierw
szym rzędzie, dotyka Kościoła i śpiewu kościelnego. Śpiew kościelny 
jest, generalnie rzecz biorąc, w zaniku, jakikolwiek by był. I nie zmie
ni tego faktu to, że gdzieś ta muzyka jest na wyższym poziomie, w ja
kimś środowisku zakonnym, czy w prężnie działającej scholi. Myślę, 
że jest to wynikiem bardzo złej sytuacji w ogóle śpiewu w Polsce. 
U nas charakteryzuje się to jeszcze tym, że celebransi przestają śpie
wać msze. To jest charakterystyczne dla Kościoła dzisiejszego, poso
borowego. Nie chcę powiedzieć, że sprawił to bezpośrednio Sobór, ale 
tak się dzieje, że używanie śpiewu przez celebransa należy do wyjąt
ków i jest czysto indywidualne, nie jest w ogóle związane z miejscem. 
Wyjątkowo, tylko niektórzy księża śpiewają msze. Wydaje mi się, że 
jest to jeden z największych błędów, również błędów czysto liturgicz
nych.

D/aczego taAr ważny yay? żpfew w /ńafgń'?
Po latach działań w dziedzinie muzyki, potem w dziedzinie litur

gii i rozmyślań na ten temat, sam doszedłem do takiego prywatnego 
wniosku, że muzyka jest absolutnie nierozerwalna z liturgią. Nawet 
jeśli ostatnie doświadczenia temu przeczą i wydaje się, że liturgia ja



koby mogła się obejść bez muzyki, to ja nadał uważam, że to jest nie
możliwe. Liturgię bez muzyki uważam za niepełną. To jest szalenie 
mocny środek i jedyny, który zapewnia słowu godną formę głoszenia. 
Każda inna forma jaką znam, jest właściwie formą bardzo subiektyw
ną, gdzie oprócz samego tekstu, który jest przecież bardzo ważny, wy
chodzi cały szereg osobistych cech, np. celebransa. Mimika, która sta
ła się bardzo ważna, odkąd sprawuje się msze przodem do ludzi, jest 
często bardzo przypadkowa, tak jak i natężenie głosu czy sposoby ak
centowania. Tego wszystkiego nie mieliśmy w czasach, kiedy liturgia 
była powszechnie śpiewana. Śpiew obiektywizuje słowo, nadaje mu, 
po prostu, odpowiednią rangę, poza tym, pozwala docierać słowu znacz
nie lepiej. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że słowo powiedziane 
wprost dociera lepiej, a muzyka słowo zaciera. Uważam, że tak nie 
jest. Przede wszystkim słowo powiedziane wprost posługuje się cza
sem realnym. Czas realny wypowiedzenia słowa nie jest tym samym 
czasem, którego potrzebujemy na to, by słowo do nas dotarło. Muzyka 
o tym doskonale wiedziała. Tradycyjna muzyka bierze ten psycholo
giczny fakt pod uwagę i tak jest skonstruowana, żeby to słowo we wła
ściwym momencie do nas dotarło. Jeśli tego wymaga napięcie, to otrzy
mujemy melizmat, w którym jest czas na dotarcie i przetworzenie 
np. ostatniego słowa. Muzyka o tym wszystkim myślała. To jest bar
dzo dobry środek, sprawdzony nawet nie przez stulecia, ale przez ty
siąclecia, i nie widzę żadnego powodu, żeby zastępować go jakimiś 
nowymi, subiektywnymi środkami wypowiadania tekstu.

4̂ co z rea/nym prob/ewew Ayfęźy nic śpiewo/ącycA?

To jest problem bardzo poważny. Wydaje mi się, że on wymaga 
rozwiązań systemowych. Przede wszystkim pracy nad tym. W tej chwili 
możemy tylko powiedzieć, że księża, jeżeli mają dar śpiewania i jeżeli 
ktoś im przypadkiem powie, że należy śpiewać, jeśli dowiedzą się o tym 
na jakimś etapie swojego rozwoju, to będą śpiewać. Jeśli mają ten dar, 
ale nikt im nie powie, że śpiewać należy, to nie będą śpiewać. Takich 
przypadków znam bardzo wiele i są to szczególnie bolesne przypadki. 
Naprawdę nie wiedzieli, że należy śpiewać. Ich formacja w tym kie
runku nie poszła. Po prostu nikt im o tym nie powiedział. Jest jeszcze 
trzeci przypadek księży, którzy jakoby z natury nie śpiewają. Myślę, 
że przede wszystkim to je s t , jakoby", że mnóstwo jest w tym kom
pleksów. Ktoś, kto nie śpiewał, nie sprawdzał jak śpiewa. Czasem opiera



się na swoich bardzo powierzchownych spostrzeżeniach co do własne
go głosu. Nie jest zadowolony z tego głosu, wydaje mu się, że jest 
niepewny w wiełu rzeczach i podejmuje taką decy2ję, czasami raz na 
całe życie, że ja to nie śpiewam, ja się na tej muzyce nie znam. Wynika 
to między innymi z niskiego w ogółe poziomu śpiewania w Połsce,
0 czym mówiłem wcześniej. Twierdzę, że spośród tak zwanych nie- 
śpiewających księży, dziewięćdziesiąt procent mogłoby śpiewać zu
pełnie dobrze, bez żadnych kłopotów i na pewno na chwałę Bożą. Co 
do tych pozostałych dziesięciu procent, dawniej tak nie myślałem, ałe 
teraz jestem przekonany, że także powinni śpiewać. Jeden z moich przy
jaciół przypomniał mi ostatnio św. Augustyna, który wygłosił pochwa
łę kakofbnusa, człowieka, który śpiewa na chwałę Bożą, ałe czyni to 
źle. Według najlepszych intencji, najlepiej jak potraf!, ałe źle. I św. Au
gustyn, który był przecież estetą nie łada, człowiekiem wrażliwym na 
sprawy estetyczne, poświęcił temu dużą część swoich rozważań, pod
kreślił taki przypadek i myśłę, że to jest znamienne, że jeśłi ktoś taki to 
podkreśla, to powinniśmy wziąć to pod uwagę. Jeżeli śpiew jest szcze
ry i na chwałę Bożą, to myśłę, że jest to usprawiedliwione. A inten
sywna praktyka sama spowoduje, że śpiew się będzie poprawiać. Sam 
nie namawiałem księży, co do których miałem takie wątpliwości, czy 
w ogóle powinni śpiewać, ale dzisiaj absolutnie zmieniłem ten pogląd
1 namawiam ich gorąco na śpiewanie.

wtęcę/, czy w yasT Cfcó/c wiMzŷ a w
Uważam, jak już powiedziałem, że liturgia bez muzyki jest nie

pełna. I jakkolwiek byłaby ona wykonywana, pierwszą zasadą jest śpie
wać, a dopiero później trzeba byłoby zastanowić się jak śpiewać. Ałe 
przede wszystkim śpiewać. Przy czym myśląc o liturgii, myśłę o wszyst
kich rodzajach liturgii jednocześnie. A tymczasem ten śpiew różnie 
w różnych miejscach wygląda. Czasem jest to śpiew tradycyjny, tak 
jak u dominikanów nieszpory w dużych klasztorach są śpiewane we
dług jakiejś tradycji, w każdym razie na ogół są to nieszpory łacińskie, 
ałe tego samego dnia są odprawiane przecież Msze św., w których nie 
ma właściwie w ogółe elementów tradycji muzycznej. Przez całą nie
dzielę możemy nie usłyszeć u dominikanów ani kawałka śpiewu gre
goriańskiego, który jest przecież śpiewem własnym Kościoła Katolic
kiego. Uważam to za najzwyklejszy błąd. Uważam, jeśli chodzi o śpiew 
gregoriański, że cokolwiek byśmy pod nim rozumieli, jakąkolwiek tra



dycję, czy wcześniejszą czy późniejszą, czy rekonstrukcję czy śpiewy
0 proweniencji ludowej oparte na chorale gregoriańskim, to przejście 
do porządku dziennego nad wskazaniem o A^M̂ gń
odnośnie do tego śpiewu, jest nieporozumieniem. Po prostu jesteśmy 
nie w porządku w stosunku do wytyczonego przez Sobór kierunku. 
Uważam, że do następnego soboru nas to obowiązuje.

Ko/ę/ne rozwin/ęcie. Ja/ne 7wcyeperspektywy; M%<%z/ę/e wzg/ę- 
^ew ń^rg/czne/'? Co zw/e^f/po^ (yw wzg/ę^/ew?

Przede wszystkim zachęciłbym księży do śpiewania, to jest pierw
sza rzecz. Uważam, że msze w niedziele, co najmniej w niedziele, po
winny być w całości śpiewane, nie mówiąc już o sumie. To jest podsta
wowy kierunek w ogóle zachowania tradycji muzycznych w Kościele. 
Użycie języka polskiego mi tu wcale nie przeszkadza. Uważam, że 
można w pełni zachować tradycję używając języka polskiego w tym 
śpiewie. Nie muszą to być śpiewy łacińskie, chociaż tak szybkie po
zbycie się przez Kościół języka łacińskiego jako języka liturgicznego 
uważam za poważny błąd. Ale skoro tak się stało, to być może trzeba 
byłoby bardzo ostrożnie powracać do używania liturgii łacińskiej. 
W niektórych miejscach ten powrót jest jednak możliwy. Myślę, że na 
przykład przetłumaczenie na polski Ayr/e e/e^on było typowym wy
padkiem przy pracy. Tłumaczenie było i jest po prostu niepotrzebne. 
Na szczęście tłumacz zawahał się przed przetłumaczeniem /̂/e/Mń?
1 a przecież mógł to zrobić. Jednak oszczędził nam tego i do
brze, że tak się stało. Równie dobrze, ale ze znacznie lepszym skut
kiem, mógł pozostawić Kyrfe e/e^on, które jest wyposażone w znako
mitą muzykę tradycyjną, która została praktycznie wycięta wraz z przej
ściem na język polski. Nawiasem mówiąc, uważam, że to było wycię
cie daleko przedwczesne, że można było przetłumaczyć chorał grego
riański na język polski. Ale kiedy trzydzieści lat temu reformowano 
liturgię, obowiązywał powszechnie pogląd, że chorał jest ściśle zwią
zany od swojego powstania z językiem łacińskim. Naturalną konse
kwencją tego poglądu było to, że zmiana języka uniemożliwiała kon
tynuację śpiewu. Pośrednio jest to dowód na błędność twierdzenia o ści
śle łacińskiej proweniencji, bo to by było tak, jak byśmy sami sobie 
zaprzeczyli. Chcemy bowiem przetłumaczyć liturgię na języki narodo
we, a jednocześnie jest to od razu niemożliwe, ponieważ chorał jest 
związany jakoby na zawsze z łaciną. Dzisiaj wiadomo, że chorał nie



był i nie jest związany z łaciną, ałe w ogółe z różnymi prąjęzykami. 
Nawet trudno powiedzieć, przez iłe języków te moduły przeszły i ile 
razy były tłumaczone. Dzisiaj ten pogłąd z wołna zdobywa zwolenni
ków. Praktyczne konsekwencje tego są poważne. Widać np. z badań 
nad interpretacją tradycyjną, że nie zawsze trzeba zachowywać akcent 
toniczny słowa w śpiewie. Dlatego myśłę, że w przyszłości doczeka
my się poważnych tłumaczeń chorału gregoriańskiego na język polski, 
czyłi wykonamy tę prace, którą wykonali święci Cyrył i Metody 
w X wieku przy chrystianizacji Rusi; zachowali muzykę grecką w ca
łości i wyposażyli ją w tekst starocerkiewnosłowiański. Tysiąc lat póź
niej możemy to powtórzyć.

.ypayóó zaangażowanie w/ernyc/; w .synew?
Myślę, że zaangażowanie wiernych w śpiew powinno się opierać 

przede wszystkim na pieśniach tradycyjnych, na śpiewie ludowym. Ten 
śpiew to kolejny punkt z rozdziału VI „O muzyce sakralnej" w soboro
wej Kon^tyiac/i o święte/. Sobór podkreśla konieczność pielę
gnacji śpiewu ludowego w Kościele. To jest jedyna forma muzyczna 
wprost nazwana przez Sobór jako uczestniczenie wiernych w liturgii. 
Czytając ten tekst można domyślać się, że autorzy mieli na myśli jesz
cze inne formy, jeszcze wówczas nie określone, jednak z nazwy wy
mieniają tylko ten śpiew jako formę czynnego uczestnictwa wiernych 
w obrzędach świętych. Myślę, że to nie jest przypadkowe i jest to coś, 
czego można się chwycić od pierwszego momentu: tradycyjnych pie
śni, dobrze śpiewanych i dobrze podanych. W jaki sposób to podać, 
w jaki sposób dotrzeć z tekstem, w jaki sposób zachęcić ludzi do takie
go śpiewania, to jest zupełnie osobny rozdział. Na pewno nie za pomo
cą zagłuszających wszystko organów, które grają pół taktu wcześniej. 
To jest taki powszechny sposób jakoby prowokowania ludzi do zbor
nego, niezbyt rozwlekłego śpiewu. Do tego ksiądz czy organista śpie
wający przez mikrofon sto razy głośniej niż wszyscy. To są rzeczy, 
które podcinają możliwość uczestniczenia wiernych w śpiewaniu ta
kich pieśni i w ogóle śpiewania czegokolwiek. Ale jeśli wiernych od
powiednio zachęcić, a są takie metody, żeby ich zachęcić do śpiewa
nia, to z nielicznych eksperymentów odnoszę takie wrażenie, że te pie
śni są jeszcze tuż pod powierzchnią pamięci wiernych nawet jeśli już 
ich sami nie pamiętają i samodzielnie nie udźwignęli, by ich zaśpiewa
nia. Jednak w kościele, kiedy inni obok śpiewają, znają tekst i śpiewa



ją to mocnym, pełnym głosem, w szczery sposób, inni dają się temu 
porwać i śpiewają również razem z nimi mocno i szczerze. Śpiew tra
dycyjny był zawsze śpiewem głośnym, od serca. Dzisiaj śpiew w ko
ściele przypomina dyskretne mruczanki.

Af/oćM /udzie raczę/ oJcAoJzq /a% oJ /ra^cy/wycń ybrw poóoź- 
ao^c: yaA i ocf /raa^cy/nycA śpiewów z wic/a powodów. Po pierwsze, 
nic /na przeraza czy po prosta więź: z ty/w poAo/cn/cw poprzc^wiw, po 
^ragte, proponowaneyór/wy wyJa/q s:ę /wfo&fcży M/eatraAcy/we, cza
ban:: wręcz ś/w:eszwe czy sewty/wewta/we. Co w zw:qzArn z tym?

Myśłę, że trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na dobór ta
kich pieśni. Nad tym trzeba się mocno zastanowić. Są całe okresy po
wstawania takich pieśni, z końca XIX wieku na przykład, gdzie wszyst
ko jest o różach i o kołcach. Nie chcę przez to powiedzieć, że ten okres 
był jałowy dła liturgii. Mogło to spełniać wtedy swoją rołę, choć ja 
tego nie rozumiem, nie wiem jak to się działo i nie chciałbym tego 
oceniać, ale nie nałeży tego przenosić w dzisiejszą rzeczywistość. 
Myśłę, że tradycyjne pieśni mają bardzo dużo doskonałych tekstów, 
które nie muszą być dziś śmieszne. Więc trzeba je dobrać starannie. 
Dła łudzi, którzy są do tego przekonani i którzy śpiewają w ogółe tra
dycyjne pieśni, ma to mniejsze znaczenie, są do tego przyzwyczajeni - 
tak się śpiewało i wcale ich to nie śmieszy, traktują to bardzo poważ
nie. Dła łudzi, którzy mają zerwaną tę więź z tradycją, a takich jest 
bardzo wiełu, może w tej chwiłi zdecydowana większość, taki tekst 
może być odstraszający i trzeba, uważam, po prostu go na razie uni
kać. Pieśni jest bardzo dużo. Piękne bywają też teksty i trzeba staran
nie dobierać taki repertuar. Repertuar nie musi być duży. Właśnie ja
koś powszechnie się tak uważa, że ten repertuar powinien być bardzo 
szeroki i cały czas powinny być nowe pieśni, bo jakoby się nudziły. 
A to w ogółe jest myślenie sprzeczne z myśleniem tradycyjnym. Wła
śnie na tym polega tradycja, że ona się nie nudzi nigdy, ona jest żywa, 
jest na nowo przeżywana, ale forma jest stała i taką stałą formą może 
być stała pieśń. Człowiek zaczyna się dopiero dobrze czuć jak tę pieśń 
zna, jak ją powtarza dostatecznie często, jak już na nią czeka, w pew
nym momencie zaczyna się z nią utożsamiać, to już jest jego muzyka. 
Przeprowadzone przeze mnie w ciągu ostatnich lat eksperymenty po
twierdzają, że przy pewnych okolicznościach kościół jest w stanie ta
kie pieśni jeszcze podchwycić. Nie wszystkie i nie zawsze, czasem



pieśni wydają się tradycyjne, ale nikt już prawie ich nie śpiewa, nie 
zna, aie inne pieśni ludzie podchwytują, czasem nie przy pierwszej 
zwrotce, nawet nie przy drugiej, ale dopiero przy czwartej, piątej, jak 
już wszyscy się rozgrzeją i widać, że ta pieśń będzie dalej szła, ludzie 
się wciągają w jej atmosferę.

Czy wńfzMZ szansę ożywienia <żawnycń fraa[yę/i śpiewa w (izisie/- 
yzę/ ińargii? JaA to rońid? Ja/r z nicń czerpać? Czy traa[yę/e ie oJpo- 
wia îa/ą wspóiczesnę/ wrażiiwości?

To jest taki wieczny problem i wieczna dyskusja, że człowiek się 
jakoby zmienił i jego wrażliwość się zmieniła. Znam tę dyskusję z te
renu muzyki dawnej, którą się zajmuje na co dzień. My jako środowi
sko muzyki dawnej na świecie zajmujemy się tą muzyką dlatego, że 
mamy wyrobiony na ten temat jasny pogląd. Owszem, wrażliwość się 
zmieniła, ale wyłącznie na powierzchni. Dobre środki pozwalają do
trzeć do słuchacza, zupełnie nie przygotowanego, właśnie jakoby nie 
wrażliwego, w ciągu chwili. Najlepsze kapele robią to w dziesięć se
kund, nieco gorsze, w kilka minut. To oczywiście żart, ile do tego cza
su potrzeba, bo to bardzo indywidualna sprawa, czasem atmosfera kon
certu decyduje o tym, czy ten rzekomy brak wrażliwości pokona się 
wcześniej czy później, ale to jest oczywiste. My dlatego zajmujemy 
się muzyką dawną, bo wiemy, że wrażliwość jest taka sama. Ona może 
być po prostu przygłuszona; człowiek dostał przed chwilą po głowie 
i nie będzie nastawiony natychmiast na niuanse muzyki, potrzebuje do 
tego chwili czasu, ale jeśli konsekwentnie stworzy się mu takie warun
ki, wprowadzi się w taką czystą, zgodną wewnętrznie przestrzeń, to 
ulegnie temu, bo natura człowieka nie zmieniła się w swojej istocie 
i sprawy ważne, a do takich należą przecież kwestie liturgiczne, są od
bierane generalnie w taki sam sposób. Tylko bardzo niewielkie szcze
góły się zmieniają wraz z czasem. Ale na tym także polega, między 
innymi, żywość tradycji. Myślę, że dawne formy nadają się w pełni do 
liturgii, nawet najstarsze. Czasem starsze się nadają lepiej niż stosun
kowo nowe. To pytanie zawiera też problem chorału gregoriańskiego. 
Czy ten chorał, jaki odziedziczyliśmy po kilku ostatnich pokoleniach, 
nadaje się do liturgii? To jest szersze zagadnienie. Myślę jednak, że się 
nadaje. Uważam, że może to być chorał solesmeński, bo o nim mówi
my, chociaż ma tylko sto lat i został praktycznie zbudowany od nowa 
jako całość, choć w oparciu o tradycyjne rękopisy benedyktyńskie



z IX i X wieku a także późniejsze. Nie jestem miłośnikiem chorału sole- 
smeńskiego, ałe muszę przyznać, że choć stosunkowo młody, bo zaled- 
wie 100-łetni (pamiętamy, że Sobór Trydencki za tradycyjny uznawał 
200-łetni), to jest on przeniknięty duchem modlitwy. Modlą się nim lu
dzie od stu lat i na pewno jest to lorma możliwa. W kontekście tego 
wyzwania, jakie nam rzuca Sobór co do chorału, bardzo bym się cieszył, 
gdyby chorał sołesmeński był powszechnie stosowany w liturgii mszal
nej. Nie miałbym nic przeciwko temu. Uważam, że byłaby to jakaś baza 
wyjścia. Teraz zamiast jakiegokolwiek chorału mamy zupełną pustynię. 
A na pustyni jest o wiele trudniej cokolwiek zbudować.

/qczyć rozwó/ z w /wazyA;?
Zależy, czy mamy na myśli muzykę w ogóle, czy muzykę litur

giczną. Uważam, że rozwój muzyki, jaki następuje w muzyce zachod
nioeuropejskiej, nie powinien mieć bezpośredniego wpływu na litur
gię. To są dwie różne sprawy. Liturgia jest domeną tradycji i powinna 
w niej dominować muzyka tradycyjna, jakkolwiek byśmy ją widzieli. 
Możemy popełniać pewne błędy w odczytaniu tradycji, ale niewątpli
wie powinniśmy jąkontynuować. Tak zresztą było przez cały czas. My 
w tej chwili mamy taki ogólny pogląd na temat np. muzyki polifonicz
nej. Jest taki pogląd, że szesnasty wiek upowszechnił muzykę polifo
niczną, która w szeroki sposób wkroczyła do liturgii. Sam przez wiele 
lat powtarzałem bezwiednie ten pogląd, ale dzisiaj już tego nie robię. 
To wszystko prawda, rzeczywiście muzyka polifoniczna, jako wynala
zek specyficznie europejski, pojawiła się już w XI, XII wieku, i była 
obecna także w liturgii, ale był to maleńki margines. Zwykle taka litur
gia towarzyszyła jakimś okazjom świeckim. Obecna była tylko na bo
gatych dworach i służyła oprawie liturgicznej, ale w czasie ślubów, 
koronacji, pogrzebów, kompozytor nadworny pisał specjalną mszę, 
muzycy się tego uczyli, wykonywano to raz, może dwa, ale potem zno
wu wracano do monodii. Monodia była podstawowym śpiewem litur
gicznym każdego chrześcijańskiego Kościoła, w tym Kościoła Rzym
skiego. Muzyka polifoniczna to był maleńki margines i o tym trzeba 
pamiętać. Również dzisiaj, gdybyśmy chcieli użyć specjalnej muzyki 
współcześnie komponowanej, to jest to w dalszym ciągu jak najbar
dziej możliwe i Konstytucja o Liturgii Świętej wspomina o tym; w ogóle 
zachęca kompozytorów do komponowania, ale chorał nazywa śpie
wem własnym, a więc tradycyjnym, na drugim miejscu wymienia śpiew



ludowy i dopiero dalej jest ewentualna twórczość, która może być cen
nym uzupełnieniem. Dla mnie osobiście nie jest ona niezbędna w litur
gii, doskonale bym się obszedł bez twórczości nawet najznakomitszych 
kompozytorów. Chcę przypomnieć, że Lutosławski odmówił skompo
nowania chorału polskiego po reformie. Ojciec Karol Meissner zapro
ponował mu komponowanie melodii do języka polskiego według tych 
domniemanych zasad konstrukcji chorału. Lutosławski powiedział: 
„Monodia? Za trudna, nie potrafię". I odmówił. Uważam, że jest to 
bardzo znamienne, jeśli największy kompozytor polski XX wieku od
mawia przyjęcia takiego zamówienia, bo mógłby je przyjąć i byśmy 
być może śpiewali dzisiaj chorał Lutosławskiego. Ale chorał nie może 
zostać skomponowany, tak jak nie został nigdy skomponowany, gdyż 
jako muzyka tradycyjna istniał „od zawsze" w różnych swoich for
mach, w postaci modułów retorycznych i nie towarzyszył mu akt twór
czego komponowania, tylko składania modułów. W związku z tym 
skomponowanie takiego chorału jest po prostu niemożliwe i raczej nikt 
się rzeczywiście za komponowanie tej monodii liturgicznej na szczę
ście nie bierze.

rę/br/nę /ńMrgń' óoborM l%(yA<27MA/ggo //?
Odbieram dobrze. W końcu pamiętam bardzo dokładnie liturgię 

poprzednią i zmianę jej na nową generalnie odbierałem i odbieram 
dobrze. Np. odwrócenie ołtarza nie było dla mnie żadnym Szokiem, bo 
w dzieciństwie uczęszczałem do kościoła św. Marcina w Warszawie, 
gdzie od jego odbudowania ołtarz był ustawiony przodem do wiernych 
i dla mnie było to kierunkiem zupełnie naturalnym. Dla mnie więc to 
było bez znaczenia. Owszem, były niezwykle piękne celebracje, 
np. wspominam kościół Zbawiciela w Warszawie, gdzie chodziłem na 
religię i gdzie o ósmej rano w niedziele odprawiał mszę ówczesny pro
boszcz tej parafii ks. biskup Majewski. Była to msza zupełnie cicha. 
Przez całą mszę zaś, z przerwą w pół zdania na Podniesienie, były 
śpiewane CodżmAr, niezwykle pięknie, przez potężny zespół pań. Pa
miętam ten śpiew jako znakomity, mocny, szalenie melodyjny, przy 
dobrym organiście. Robiło to kolosalne wrażenie. Odebrałem niedaw
no wiele takich głosów ludzi z mojego pokolenia i trochę starszych, 
tęskniących za możnością takiej celebracji. Kiedy już mają nadmiar 
liturgii słowa, zniekształconej bardzo często przez subiektywną inter
pretację, kiedy kazania bywają główną częścią celebracji, to wtedy się



rodzi taka tęsknota za starymi formami. Uważam, że to było cenne 
uzupełnienie, forma zatopienia w Tajemnicy. To nie musiałby być głów
ny nurt celebracji mszalnych. Później to w ogóle znikło, choć czytając 
Konstytucję myślę, że nie musiało wcale zniknąć. Reforma nie zakła
dała, że te formy znikną, tylko raczej dopuszczała istnienie nowych 
form, które potem zajęły pozycję monopolistyczną, nawet z pewną 
naganą w stosunku do zwolenników tradycyjnej formy celebracji. Uwa
żam, że to jest po prostu błąd neofity. Po trzydziestu latach można na 
to spojrzeć na nowo i chyba czas już z tych uprzedzeń się wyzwolić 
i w szerszym stopniu skorzystać z tradycyjnych form modlitwy, rów
nież w zakresie odprawiania Mszy. Problem jednak polega na tym, że 
minęło te trzydzieści lat i wielu tych starych form po prostu się nie zna, 
a to jest pewna wiedza, jak to robić, żeby to było naturalne, żeby wyni
kało z całej skomplikowanej symboliki, a nie było tylko naśladowa
niem pustych gestów. W tej chwili wprowadzenie takich form jest trud
ne. Mnie np. niepokoi fakt, że dominikanie nie podtrzymują tradycji 
rytu dominikańskiego, bo jestem pewny, że za trzydzieści lat będziemy 
tego żałować, że było jeszcze za naszych czasów kilku ojców, którzy 
ten ryt znali. Znali, czyli był dla nich naturalny, był ich rytem. Mogli 
go nauczyć, przekazać. Równolegle wszak można by odprawiać litur
gię w rycie współczesnym, tak jak się to dzieje w przypadku wielu 
księży obrządku łacińskiego w Połsce, wśród nich także dominikanów, 
którzy znają i praktykują ryt grekokatolicki. Nikt o to nie ma do nich 
pretensji. Wydaje mi się, że gdyby było choć kilku młodszych braci 
tym zainteresowanych, którzy skupili by się wokół starszego ojca, 
który ten ryt zna, mogliby się go nauczyć i byłoby komu go przekazać 
w razie potrzeby skorzystania z niego na szerszą skalę. Po prostu po
winno się przechowywać takie rzeczy dla przyszłych pokoleń, ponie
waż dziś stoimy na zakręcie liturgicznym i naprawdę nie wiemy, co 
nam będzie potrzebne za kilkadziesiąt lat. Łatwo powiedzieć, że to 
obiektywnie tradycja zanika, ale trudniej wziąć odpowiedzialność za 
to, że to przez nas zanika. Przez naszą niewiedzę, zaniedbanie, brak 
gorliwości. Wiem o czym mówię, bo sam czuję się winny wycięcia 
kilku elementów, dziś to wiem, tradycji dominikańskiej w codziennym 
śpiewie liturgicznym. Myślę, że niepotrzebnie niszczy się pewien ele
ment tradycji, nawet gdyby on nie miał się stać czymś powszechnym.

Wracając do reformy soborowej, to była ona dla mnie była czymś 
naturalnym, czymś, co mi nie przeszkadzało. Nie spotkałem się też



w swoim życiu liturgicznym z przypadkami wprowadzania tej refor
my na siłę, nie spotkałem się też z oporem. W moim środowisku odby
ło się to w sposób bardzo łagodny. Nie widzę w tej reformie nic złego, 
mam zaufanie do mądrości Soboru, który w ten sposób zdecydował, 
jego wskazania nas po prostu obowiązują, natomiast co do jej aplikacji 
mam oczywiście dużo wątpliwości, szczególnie co do szybkości wpro
wadzenia języka narodowego. Sam fakt mi nie przeszkadzał, ale stało 
się przy tym jakieś duże naruszenie tradycji. W Konstytucji czytamy, 
że język łaciński jest głównym językiem liturgicznym Kościoła Rzym
skokatolickiego. Więc jeśli w tej chwili nim nie jest, a nie jest, to jest 
to nasza, Kościoła wina. Przejście do języków narodowych dokonało 
się w sposób niekompetentny, gwałtowny i absolutnie nie zamierzony 
przez Sobór. Tradycja, aby żyła, musi być odżywiana, na nowo przeży
wana, rytuały muszą być przekazane w sposób drobiazgowy, sakralny, 
a nie niedbały czy tylko prawny. W Kościele Wschodnim nie ma ści
słych i drobiazgowych nakazów, a tradycja jest bardzo silna, jest uczo
na, idealnie przekazywana. Jeśli jest skłon na wschód, to musi być to 
skłon na wschód, kościół musi stać na wschód. Jeśli nie, to mowa 
o Wschodzącym Słońcu traci sens, to jest Wielkanoc we wrześniu. Kul
tura zachodnia jest na to narażona. Pamiętam taki nieprzyjemny, in- 
kwizycyjny sposób myślenia przed Soborem. Wszystko było ściśle 
według rubryk, a duch już dawno mógł z tego ulecieć i żadnej sakral- 
ności mogło w tym nie być. Musimy więc cały czas odczytywać prze
słanie Soboru, jego wskazania, w których wyraża się działanie Ducha 
Świętego, które najzwyczajniej w świecie nas obowiązują. To nie są 
jednak martwe przepisy, trzeba zobaczyć jak można je zastosować.

Chora/ gregona/tyR Czym yest J/a Cień/e po /atach po.fz;/k;'wań 
w tę/ <%zfe<%zinie? Jak przy w-yzyytAfcń Jy/ematach wykonawczych oca- 
hć to t/zie&ictwo?

To temat rzeka. Do chorału doszedłem bardzo późno, za sprawą 
dominikanów, którzy mnie do tego skłonili. Nade wszystko nie lubi
łem chorału gregoriańskiego. Wcześniej przedmiotem mojej niechęci 
była muzyka chóralna, którą polubiłem dopiero śpiewając w chórze 
Uniwersytetu Warszawskiego, bo zobaczyłem, że to jest coś bardzo 
ważnego dla śpiewających, słuchacze jednak cierpią, generalnie rzecz 
biorąc, słuchając muzyki chóralnej. Czy chorał gregoriański jest za
tem tylko dla śpiewających? Myślę, że nie. Może to być fantastyczna



muzyka, najlepsza muzyka jaka w ogóle kiedykolwiek powstała i kie
dykolwiek była śpiewana. Dzisiaj tak myślę. Dzisiaj, gdyby cała póź
niejsza muzyka pogregoriańska znikła nagle, to już bym nie rozpaczał, 
mógłbym w takim świecie żyć i muzykę gregoriańską uprawiać do końca 
życia i uważam, że by mi to wystarczyło. Odkryłem ją  dla siebie, jako 
muzykę szalenie mocną, sprawną, atrakcyjną, ekspresyjną, komunika
tywną i taką, która wyraża wszystko, jest muzyką doskonałą. Uważam, 
że taki chorał istnieje, choć mówię idealistycznie, ponieważ nie jest 
tak, że na każdym kroku spotykam taki chorał. Zdarzają się małe prze
błyski, że taki chorał się uda zaśpiewać albo usłyszeć. To jest śpiew 
skrajnie trudny, do którego my właściwie przy naszym myśleniu za
chodnioeuropejskim, generalnie rzecz biorąc nie mamy dostępu. Tak 
daleko zatraciliśmy korzenie tego śpiewu, że jest on na granicy odtwa
rzalności. Osobiście wierzę, że to jest do odtworzenia, w tej jego naj
bogatszej formie, żeby to była po prostu najlepsza muzyka, którą moż
na wykonywać na liturgii, w domu, na ulicy, przy pracy i na koncer
tach również, bo czemu nie? Powszechnie się uważało przez lata, że 
chorał to muzyka użytkowa, nie nadająca się na koncerty. Uważam, że 
jeśli jest dobrze wykonana, to nadaje się na koncerty jak najbardziej, 
bo jest to po prostu najznakomitsza muzyka, jaka może być. Kiedy 
przed ośmiu laty przyszedłem do dominikanów, zastałem chorał może 
nie najlepszy pod względem technicznym, ale na pewno bardzo praw
dziwy, zdecydowany. Mnie się on wtedy nie podobał, sam się przykła
dałem do wycięcia pewnych cech tradycji specyficznie dominikańskiej, 
jak np. przedłużanie pewnych nut. Ale wtedy nie posiadałem wiedzy 
na temat tej tradycji, nie posiadali jej sami Dominikanie — rzecz zna
mienna i uważam, że groźna; do takiego błędu już nigdy nie powinni
śmy dopuścić. Przez niewiedzę próbowaliśmy wyciąć resztki specy
ficznej tradycji. Wydaje mi się, że to powinno być przestrogą. Potrzeb
nej wiedzy nie tylko ja nie posiadałem, ale jej po prostu nie było. A któż 
jest najbardziej predestynowany do zgromadzenia takiej wiedzy na te
mat własnej tradycji, jeśli nie sami Dominikanie, w tym przypadku, 
skądinąd naród uczony, w naukach rozmiłowany i skłonny ogólnie do 
analiz. Ponadto okazało się, że żaden inny zakon nie ma tak świetnych 
źródeł własnej tradycji jak Dominikanie, tak uporządkowanych, tak 
klarownych, to była cecha tego zakonu, pracowano nad tym naukowo. 
Jeśli więc dzisiaj nie pracuje się nad tym naukowo i przez niewiedzę 
można wyrządzić poważne szkody, to jest to pewien niepokojący sy



gnał, który nałeży rozważyć. Mam nadzieję, że już nigdy nie będzie 
chorału jedynie słusznego, tak jak to miało miejsce sto łat temu, tyłko 
każdy będzie miał swój chorał, który będzie pielęgnował, znał własną 
tradycję, własne źródła, własne sposoby interpretacji, będzie się tym 
dzielił. Będą bardziej i mniej atrakcyjne style, ale tak było zawsze. 
Przy słynnej reformie cystersów św. Bernard wysłał swoich kantorów 
do Metz, żeby się nauczyli śpiewu, dyskusje były bardzo ostre, oni 
wrócili i powiedzieli, że nie chcą się takiego śpiewu uczyć, że to jest 
śpiew okropny, a jednak przełożony nakazał im powrócić na naukę 
i taki sposób zastosować. Wszelako, gdy pierwsza generacja Cyster
sów wymarła, przestano w ten sposób śpiewać. Więc takie dyskusje 
ciągle były, myśłę, że zwłaszcza w Kościele zachodnim, gdzie tradycja 
się rwała, ciężko ją  było zachować. Pismo paradoksalnie sprzyjało 
rwaniu tradycji. Właściwym bowiem nośnikiem tradycji jest pamięć. 
Jedną z podstawowych wad reformy liturgicznej w ostatnich trzydzie
stu latach jest zupełne zagubienie roli pamięci, której się w liturgii 
prawie nie używa. Wymyślanie ciągle nowych form, nowych melodii 
powoduje niemożność korzystania z pamięci. To jest duża wada. Wra
cając do chorału, wymaga on mocnego zaangażowania naukowego po
szczególnych wspólnot, które mogą swoje tradycje opisać, sprawdzić 
i wprowadzać w życie.

Jak praktycznie zaangażować w śpiew /Aa/giczwy zawoćfowycA 
śpiewaków, óy ty/n sa/ny/n nie wyipczać wieraycA ze .śpiewa? Co naie- 
ży ć/o /wazykćw w iiia/gii?

Co do angażowania śpiewaków, to z tym trzeba bardzo ostrożnie. 
System kształcenia śpiewaków jest aliturgiczny. Szkoła, która zapano
wała w tej chwili jako oficjalna szkoła śpiewu, jest szkołą w ogóle do 
liturgii nie przydatną. Klasyczny śpiewak operowy, a z takim mamy do 
czynienia, bo innych śpiewaków się nie kształci, ma duże trudności ze 
śpiewem liturgicznym. Jego głos, popularnie nazwany głosem posta
wionym, nie współgra z żadnym innym głosem, z głosem celebransa, 
z głosami wiernych. Jeżeli ma jeszcze do dyspozycji mikrofon, który 
jest narzędziem, z całą pewnością, nie tyłko aliturgicznym, ale antyli- 
turgicznym, to tę przewagę zwielokrotni i takiego śpiewaka odgradza 
od wiernych mur nie do pokonania. Śpiewacy zazwyczaj nie znają 
podstawowych elementów liturgii, poza tym mają niewłaściwą do tego 
śpiewu technikę. Nie otrzymują formacji, która by pozwalała im w na



turalny sposób śpiew liturgiczny sprawować. Myślę, że w ogóle istnie
je nawet szerszy problem, dotyczący nie tylko zawodowych muzyków 
ale i również kapłanów, że brak im takiej psychicznej formacji do wy
konywania muzyki. Cały czas jest taki kompleks, że albo wykonuję źle 
tę muzykę, albo staram się ją wykonywać niezwykle dobrze, popisując 
się przy tym. Ten konflikt, czy rzekomy konflikt, który jest tak często 
podkreślany, też jeszcze szersze zjawisko pewnego, w pejoratywnym 
znaczeniu, teatru w liturgii, tak krytykowanego przez współczesnych 
nauczycieli liturgii, jest wyrazem pewnego ubóstwa duchowego. Żeby 
to zrozumieć, wystarczy posłuchać najlepszych, tradycyjnych śpiewa
ków wschodnich, u których tego konfliktu po prostu w ogóle nie ma. 
Jest potężna formacja duchowa, oparta na wielogodzinnej modlitwie, 
np. na Górze Atos jest to nierzadko osiem — dziesięć godzin modli
twy śpiewanej, bo innej nie ma, i wtedy taki mnich pod koniec życia 
ma po prostu żelazną duchowość, do której żadne nerwy czy chęć po
pisania się nie mają dostępu. Śpiewa w najbardziej naturalny sposób, 
który jest wyrazem jego głębokiej postawy duchowej. Przy takiej po
stawie ten problem znika. Myślę więc, że nie sposób tak po prostu 
temu zaradzić. Dawanie prostych sposobów estetycznych czy zmiany 
zachowań jest tylko leczeniem objawowym, nie usuwającym przyczyn 
tego nienaturalnego sposobu bycia i sprawowania liturgii. Myślę, że 
otwarcie się na doświadczenie tradycji Wschodu jest czymś, co cywi
lizacja zachodnia, w tym Kościół Rzymski, ma do zrobienia, w sposób 
nieodwołalny. Ten europocentryzm, który tak pielęgnowaliśmy przez 
tyle wieków, powinien się skończyć. Nie ma żadnego powodu, patrząc 
na naszą historię, gloryfikowania akurat naszej cywilizacji w stosunku 
do Wschodu. Widać, że tradycja tam jest nieporównanie lepiej zacho
wana, że poziom liturgii jest niesamowicie wysoki. Myślę, że odtwo
rzenie chorału gregoriańskiego w formie doskonałej monodii bez otwar
cia się na tradycje wschodnie, bez czerpania z doświadczeń dzisiej
szych kościołów wschodnich, z natury swojej tradycyjnych, jest ska
zane na niepowodzenie. Po prostu cywilizacja zachodnioeuropejska 
nie utrzymała takiego bogactwa monodii, w tym monodii liturgicznej, 
żeby to była dostatecznie dobra muzyka. To jest po prostu muzyka 
bardzo, bardzo mocno zubożona. Wracając jeszcze do muzyków, to 
uważam, że powinni oni dyskretnie służyć swoim doświadczeniem, 
głównie jako nauczyciele, nie powinni natomiast zastępować ani wy
ręczać wiernych w oprawie muzycznej liturgii, bo pozbawiają ich za



sadniczego wpływu na liturgię. To zawsze musi być w dobrych pro
porcjach, a te proporcje tworzy przede wszystkim celebrans. Jeśli ce
lebrans śpiewa i wie co śpiewa, to ustawi te proporcje na właściwym 
miejscu, jeśli nie śpiewa, popadamy zawsze w dysproporcję. Jakakol
wiek interwencja śpiewana wydaje nam się wówczas przesadzona, bo 
istotnie w stosunku do tak ubogich środków artystycznych mówiącego 
celebransa każdy śpiew wydaje się nienaturalny, czy wykona to artysta 
lepszej czy gorszej klasy. Z drugiej strony nie należy bać się bardzo 
wyrafinowanej muzyki, dobrze śpiewanej. Istnieje także nieodłączny, 
choć zapomniany element w liturgii tzn. sprawowanie czynności litur
gicznych, w tym także śpiewu, „w imieniu". Uważam, że jest to bardzo 
ważne, począwszy od celebransa, który niewątpliwie działa „w imie
niu" i wszyscy powinni się z nim utożsamiać, aż po śpiew; np. w Ko
ściele Koptyjskim śpiewak ma niższe święcenia kapłańskie i póki ich 
nie ma, nie może śpiewać. Jest to bardzo ważne, że w pewnym mo
mencie ktoś śpiewa, a na skutek tego, że jest to śpiew nam znany i przez 
nas akceptowany, to jest tak, jak byśmy i my sami śpiewali. Są ludzie, 
którzy poruszają ustami w tym momencie, nie mogą zaśpiewać bo jest 
to za trudne, ale to nie szkodzi. Dawna liturgia miała takich form bar
dzo dużo, dla każdego była jakaś możność włączenia się. Czy on się 
włączył czynnie, czy śpiewał rzeczywiście, czy tylko w myślach to nie 
jest najważniejsze. Ten fizyczny akt śpiewania może być często dru
gorzędny. Dlatego mnie nie przestrasza to, że ktoś śpiewa jakiś frag
ment solowy.

ma aytetyAa do ńfMfgń? Czy widzisz napięcie między nimi?

Nie widzę napięcia. Uważam, że estetyka jest pewną służebną 
cechą liturgii i powinna być wykorzystywana, ale nie wszystko, co 
liturgiczne, musi zgadzać się z kryteriami estetycznymi. Liturgia ma 
swoje prawa i kiedy się mówi o pięknie liturgii, to jest to coś bardzo 
złożonego. Mój przyjaciel używa takiego, wydaje mi się adekwatnego, 
wyrażenia: pożywna liturgia. Bardzo ciekawe sformułowanie, może 
nawet lepsze niż piękna liturgia, bo to ostanie pojęcie odnosi się do 
zjawisk estetycznych towarzyszących liturgii, a pożywność mówi 
w ogóle o skuteczności, również estetycznej. Niewątpliwie liturgia po
winna być piękna w miarę możliwości, natomiast kryteria estetyczne 
tylko częściowo nadają się do weryfikacji doboru środków. Gdybyśmy



śpiewali tylko to co nam się podoba, znacznie byśmy celebrację zubo
żyli. To jest ważne w odniesieniu do tradycji. Otwarcie się na tradycję 
bardzo często prowadzi nas do rzeczy, które na pierwszy rzut oka wy
dają nam się brzydkie. Brzydkie one mogą rzeczywiście być, bo np. 
nie umiemy ich jeszcze dobrze wykonać, ale to nie świadczy w żad
nym stopniu o nieprzydatności tych elementów, a brzydota nie świad
czy z kolei o tym, że mamy ich natychmiast używać. Jest to kryterium 
estetyczne ale nie najważniejsze, po prostu tradycja jest zazdrosna, 
żąda dla siebie wzięcia jej w całości. Nie może być tak, że według 
kryteriów tylko estetycznych, jak rozkapryszeni książęta, będziemy 
zEniej korzystać. Ona nie zezwala na manipulowanie, wymaga pew
nego zobowiązania, które się podejmuje i pozostaje się im wiernym. 
Potem w trakcie pracy te środki można już upiększać. To daje pewną 
satysfakcję i potwierdza właściwy kierunek. Jeżeli to jest ciągle brzy
dota i rażąca niesprawność techniczna to można się zniecierpliwić.

RóżnoroJność mt/zyAi w /Jarg/;'. Czy woźna /ączyć różne s/y/e?

Myślę, że to jest cecha naszych czasów. Po prostu trzeba niestety 
łączyć, choć mnie różne style nie są potrzebne. Wystarczyłby mi jeden 
styl na który bym się zdecydował i już w nim tę muzykę liturgiczną 
uprawiał, ale czasy są takie, że są np. kompozytorzy i nie możemy 
powiedzieć, że oni są w ogóle niepotrzebni. Muzułmanin by tak po
wiedział, dlatego, że ma swoją muzykę tradycyjną, kupkę cegieł reto
rycznych, z których składa swoją pieśń. Nie ma tam kompozytorów 
tylko są śpiewacy, nie ma mowy o komponowaniu tradycyjnej muzyki 
liturgicznej. W Kościele Rzymskim również tak było. Dopiero od kil
kuset lat zaczęły się próby komponowania. Dzisiaj jest sytuacja inna. 
Są kompozytorzy, komponują, ludzie to lubią. Jesteśmy społeczeństwem 
polifonicznym, polifonia w powszechnym odczuciu to jest coś wyższe
go, monodia w zasadzie upadła, nie potrafimy już zaśpiewać w sposób 
fascynujący tej monodii, upadły ozdobniki wraz z całym bogactwem 
tradycji. Albo będziemy to bogactwo monodii odtwarzać, albo dalej 
brnąć w polifonię. Myślę, że polifonia jest trudną formą, trudną litur
gicznie. Nie powiem, bynajmniej, że jest aliturgiczna, bo mamy wiele 
przykładów, że potrafi być liturgiczna, ale jest trudna i wymagająca, 
bo ta dwoistość myślenia w pionie i w poziomie jest jednak dużym, 
technicznym obciążeniem, wymaga bardzo sprawnego aparatu wyko



nawczego. Chóry parafialne, które ambitnie zabierają się za polifonię, 
ponoszą na ogół porażki. Dotkliwe porażki, przykre dla nich samych 
i dla wiernych. Myślałem przez wiele lat, że wibracja osób koło sie
demdziesiątki jest czymś naturalnym, wynikającym z niemożności 
utrzymania stabilnego głosu. Tak myślałem słuchając parafialnych chó
rów śpiewających polifonię. Jednak przy przejściu do doskonale zna
nej śpiewakom monodii, tradycyjnej pieśni ludowej, wibracja natych
miast znikała. Ci sami ludzie potrafili utrzymać mocny, prosty, fanta
styczny dźwięk o idealnej intonacji. Okazało się, że po prostu w poli
fonii nigdy nie są pewni jak ten dźwięk ma brzmieć i ukrywają to za 
pomocą szalonej wibracji. Jestem więc bardzo sceptyczny co do moż
liwości stosowania polifonii w liturgii. Wydaje mi się, że bliżej nam 
jest, paradoksalnie, do monodii, przede wszystkim, jak już mówiłem 
do monodii ludowej, tradycyjnej pieśni, ale również do odtworzenia 
chorału wybogatej wersji, jeśli tylko zechcemy skorzystać z doświad
czeń kościołów wschodnich. Sami nie damy rady.

Dzfę%M/emy z# rozmowę.

MARCIN BORNUS-SZCZYCIŃSKI —  śpiewak, od 199Ir. również 
nauczyciel śpiewu w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym 0 0 .  Dominika
nów w Krakowie. W dziedzinie muzyki dawnej debiutował w 1977 r., od 1981 r. 
prowadzi własny zespół wokalny „Bomus Consort". Od kilku lat intensywnie 
zajmuje się chorałem gregoriańskim, w szczególności zaś jego dominikańską 
odmianą.



Jacek Truszczyński OP

ANTROPOLOGIA MISTYKI WEDŁUG 
EDYTY STEIN

Edyta Stein — filozof i mistyk
Edyta Stein, fiiozof — fenomenolog, później karmelitanka bosa 

siostra Teresa Benedykta od Krzyża, urodziła się we Wrocławiu w 1891 
roku w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej. Wcześnie zerwała z juda
izmem, by jako osoba dojrzała przejść na katolicyzm w 1922 roku. Po 
ukończeniu studiów filozoficznych w Getyndze pracowała pod kie
runkiem Edmunda Husserla. Była jego uczennicą a później asystentką. 
Wiele pisała i tłumaczyła. Jej twórczość została opublikowana w szes
nastu tomach Pi-ym zeóranyc/:. W przekładzie na język polski ukazały 
się m.in.: Pyt doliczony o óy? wieczny, O zagadnieniu wczucia, Wiedza 
Arzyźa, 7wierdza ducńowa, Drogi poznania Poga. Aresztowana w 1942 
roku w klasztorze w Echt w Holandii została wywieziona do Oświęci
mia i tam stracona w komorze gazowej 9 sierpnia 1942 roku. Papież 
Jan Paweł II kanonizował ją 11 października 1998 roku.

Edyta Stein w swojej filozofii poszukiwała odpowiedzi na pyta
nie o sens bytu, próbowała dotrzeć do istoty świata, zajmowała się 
problematyką ontologiczną, a więc bytem doczesnym i wiecznym, pró
bowała też znaleźć płaszczyznę syntezy fenomenologii z tomizmem. 
„Osią jej dociekań intelektualnych była istota osoby ludzkiej, czło
wiek i jego psychofizyczna struktura. Wraz z doświadczeniem religij
nym punkt ciężkości jej badań filozoficznych przesuwał się na duszę 
ludzką i ducha, wreszcie na osobę Chrystusa, Boga-Człowieka".'

Gdy przyjrzymy się myśli antropologicznej Edyty Stein z okresu 
po jej nawróceniu, to zauważymy, że „podchodzi ona do człowieka 
z dwóch stron. Jako filozof wychodzi od analizy jego natury, od do
świadczenia cielesności (óio.y) i niematerialności (psycńe), od samo- 
wiedzy ja, od dostrzeżenia duszy i głębi jej życia, które jest życiem 
duchowym. Natomiast jako filozof wierzący pragnie zrozumieć czło
wieka od strony Boga, który się objawia jako duch wieczny i absolutne

' Edyta Stein, .Światłość w ciemności. Ilyóór(ŚMcAotłycA, tom I, tłum. s. I. J. Adam
ska OCD, Kraków 1977. Nota od tłumaczki, s. 15.



osobowe ja, jako Bóg trójjedyny, pełen miłości i łaski. (...) Biorąc pod 
uwagę te dwa spojrzenia, Edyta Stein na podstawie własnych analiz 
reinterpretuje sens tak podstawowych pojęć ontologicznych jak sub
stancji, aktu i możności, ciała (materii) i duszy (formy), ducha, osoby, 
ja. W swej reinterpretacji uwzględnia tradycję filozoficzną starożytną 
(Platon, Arystoteles, Augustyn), średniowieczną (Tomasz z Akwinu, 
Duns Szkot) i filozofię nowożytną; korzysta także obficie z dorobku 
swojej «filozofii macierzystej)) — fenomenologii. Często również prze
chodzi do myśli religijnej, aby od strony Boga poprzez dane wiary 
chrześcijańskiej ponownie rozważyć człowieka jako byt cielesno-psy- 
chiczno-duchowy."^

Ale Edyta Stein była nie tylko filozofem, Jej myślenie przekra
czało granice samego «umiłowania mądrości)). (...) Chce sięgać wy
żej, zdobyć więcej, jej miłość pragnie sięgnąć nie tylko pojęć o Bogu, 
ale dotknąć Boga Żywego — Boga, którego doświadcza kochająca 
dusza. W jej życiu jest moment, w którym milknie filozof, a siostra 
Teresa Benedykta od Krzyża każe nam otworzyć pisma Doktora Mi
stycznego, byśmy wraz z nim pogłębiali naszą wiedzę Krzyża, gdyż 
tylko krzyż jest drogą prowadzącą do prawdziwego życia wewnętrzne
go, prawdziwej przemiany ducha. (...) Jej rozwój intelektualny można 
opisać jako stopniowe przechodzenie od metafizyki do mistyki."^

W niniejszej pracy, opierając się na dwóch tekstach Edyty Stein, 
a mianowicie fragmentach f w/ecznego oraz PUeófzy

będziemy chcieli pokazać w jaki sposób życie mistyczne, a więc 
życie samego Boga jest zapodmiotowane w strukturze osoby ludzkiej 
oraz dlaczego to życie jest konieczne, aby człowiek w pełni zrealizo
wał swoje człowieczeństwo, aby mógł wypełnić swoje prawdziwe po
wołanie. Tak właśnie widzi mistykę w perspektywie życia ludzkiego 
Edyta Stein: „A kto się Bogu oddaje, dochodzi w pełnym zespoleniu 
z Nim do najwyższego wypełnienia bytu, które jest jednocześnie po
znaniem, oddaniem i wolnym czynem".'* Skoncentrujemy się w tej pracy 
na wyjaśnieniu struktury i życia duszy ludzkiej, by pokazać w jaki spo
sób możliwe jest w niej życie Boże i dlaczego tylko ono prowadzi ją 
do pełnego i autentycznego bytowania.

 ̂Antoni Siemianowski, anfuopo/og/g EJyfy Słe/n, „Znak-Idee" nr 1, s. 53.
 ̂o. J. A. Kłoczowski OP, ;y?/ozo/?a, „Tygodnik Powszechny" nr 42 (1998), s. 9.

* Edyta Stein, w Ciemność/. 1.1, tłum.
s. I. J. Adamska OCD, Kraków 1977, s. 250.



I. Antropologia Edyty Stein

1. Ogóina charakterystyka ludzkiego istnienia
Człowiek jest bytem o naturze ciełesno-psychiczno-duchowej. 

Dusza w życiu duchowym może wznosić się ponad samą siebie. Aie 
duch ludzki jest uwarunkowany materią. Osoba nie tylko obejmuje 
i nosi swoje ciało i duszę, ale jest także przez nie noszona i objęta. To 
sprawia, że życie duchowe człowieka wznosi się z ciemnej głębi, nie 
jest ono do końca jasne. Kiedy bowiem próbujemy uchwycić bieg wła
snego życia, to tylko niektóre jego fragmenty możemy ująć i zrozu
mieć. W naturalny sposób nie jesteśmy też w stanie znaleźć odpowie
dzi na pytanie o początek i cel własnego życia. Nie całe bytowanie 
dane jest człowiekowi w jego życiu świadomym. Stąd, aby mógł on 
w pełni zrozumieć swoje własne istnienie musi dotrzeć do owej ciem
nej głębi, z której się ono wyłania.

Duch ludzki w swoim życiu może przenikać zarówno do świata 
zewnętrznego, jak i do własnego świata wewnętrznego. Poznanie sie
bie możliwe jest dzięki spostrzeżeniu wewnętrznemu. Jest to określe
nie zaczerpnięte przez Edytę Stein od Husserla. Moje własne stany 
wewnętrzne nie są mi dane bezpośrednio przez zmysły zewnętrzne, 
nie są bezpośrednio uświadomione, lecz dowiaduję się o nich wycią
gając wnioski z jakiegoś wewnętrznego ich odczucia, które zaznacza 
się zewnętrznymi skutkami.

Ciało przynależy ściśle do osoby. Wszystko co do niego dociera 
wywołuje też skutki w duchowym Ja osoby, co wskazuje, że „ludzkie 
Ja jest nie tylko czystym Ja i nie tylko Ja duchowym, lecz także ciele
snym".^ Człowiek czuje się jakoś obecny we wszystkich częściach 
swojego ciała i dlatego wszystkie procesy cielesne mogą włączać się 
w życie osobowe i mieć dla tego życia swoje znaczenie.

Edyta Stein mówi o duszy za św. Tomaszem z Akwinu jako o isto- 
towej formie wszystkiego, co żyje, wyróżniając różne stopnie takiego 
formowania „w zależności od tego, czy powstaje z niego tylko żywe 
kształtowanie materii, czy też również życie wewnętrzne i czy to życie 
wewnętrzne jest jedynie zmysłowe, czy też duchowe. Według tych stop
ni sprawności rozróżnia się duszę roślinna, zwierzęcą i ludzką, i to tak, 
że stopień wyższy sprawia to samo, co niższy, plus to, co jest jego

* Edyta Stein, Ryt skończony a Ryt wieczny, tłum. s. I. J. Adamska OCD, Poznań 1995, 
s.380.



szczególnym zadaniem".** Oznacza to w pierwszym przypadku życie 
polegające na dochodzeniu bytu do swej istoty. W drugim jest to także 
życie wewnętrzne, ale ściśle powiązane z ciałem i nie wykraczające 
poza nie. Takie życie jest jedynie bezwolnym przyjmowaniem impul
sów i odpowiednim do nich udzielaniem odpowiedzi. Nie ma tutaj ani 
świadomości samego siebie, ani wolności działania i wykraczania poza 
siebie.

Człowiek natomiast jako osoba duchowa może pojąć ze zrozu
mieniem to, co do niego dociera i w wolny sposób na to odpowiedzieć. 
Ma możliwość wykraczania w życiu duchowym poza samego siebie 
i przekraczania swoich cielesnych uwarunkowań, chociaż jako istota 
także zmysłowa nie może się od nich całkowicie uwolnić. Nie mniej 
jednak człowiek najczęściej nie wykorzystuje w pełni swojej wolno
ści, ulegając w dużej mierze docierającym przez zmysły impulsom.

W człowieku dusza nie jest czymś pośrednim między duchem 
a ciałem, jakimś trzecim rodzajem bytu. Jest ona ośrodkiem istnienia 
jako pośrednik między cielesnością a duchowością: „w niej zbiegają 
się duchowość i zmysłowość i wzajemnie się splatają" 7 To, co dzieje 
się w ciele lub z ciałem, może być przez człowieka uświadomione i zro
zumiane. Osobowe Ja jest w stanie w pewien sposób oddzielić się od 
ciała, by zająć pozycję w wyższym istnieniu i w ten sposób kierować 
tym, co niższe, np. tłumiąc zmysłowe impulsy czy wycofując się w ja
kimś stopniu z życia cielesno-zmysłowego do życia bardziej ducho
wego.

To wszystko jest możliwe dzięki wolności, którą posiada ducho
we Ja. Może ono dzięki wolnym aktom nadawać swemu istnieniu od
powiedni kierunek, skierowując się ku wybranym przez siebie treściom 
przeżycia. Wolność nie odnosi się bowiem tylko do sfery duchowej, 
choć w niej ma ona swoją siedzibę. „Podstawa, na której wznosi się 
życie duchowe i wolny czyn i z którą ono pozostaje związane, dana mu 
jest do rąk jako materiał, który ma prześwietlić, przetworzyć i którego 
ma użyć. W ten sposób samo cielesno-zmysłowe życie człowieka prze
kształca się w życie ukształtowane osobowo i staje się składową czę
ścią osoby".*

* Tamże, s. 38!. 
 ̂Tamże, s.383.

* Tamże, s. 385.



2. Dusza a osobowe Ja
Jaki jest jednak ostateczny sens duszy? Jako dusza zmysłowa 

mieszka ona w ciełe i ożywia je, zaś jako duchowa wznosi się ponad 
samą siebie dosięgając świata zewnętrznego. „Jako dusza w najwła
ściwszym znaczeniu mieszka ona sama w sobie i w niej właśnie znaj
duje się osobowe Ja. Tu zbiera się wszystko, co przenika ze świata 
zmysłowego oraz duchowego i tu następuje wewnętrzna z nim rozpra
wa; tu też krystalizuje się postawa wobec niego, zostaje z niego wydo
byte to, co staje się jego najbardziej osobistą własnością, częścią niej 
samej. (...) Dusza jako «twierdza wewnętrzna)), jak ją określiła św. Te
resa z Awili, nie jest jedynie punktem, jak czyste Ja, ale stanowi prze
strzeń — owszem, «twierdzę)) z wieloma mieszkaniami — gdzie Ja 
może się swobodnie poruszać, już to wychodząc na zewnątrz, już to 
wycofując się bardziej do wnętrza"." To, że dusza może przyjmować 
w siebie różny materiał docierający do niej z zewnątrz, nie oznacza, że 
ona samajest pustą „przestrzenią". Dusza sama w sobie ma ściśle okre
śloną istotę, która nadaje piętno życiu osobowo-duchowemu. Aby jed
nak żyć w pełni, musi otrzymywać treści z zewnątrz i odpowiednio je 
w siebie wchłaniać.

Bardzo ważne dla zrozumienia struktury osoby ludzkiej jest poję
cie Ja. „Przez Ja rozumiemy byt, którego istnieniem jest życie, i który 
w tym istnieniu uświadamia sobie sam siebie. Ja nie jest równoznacz
ne z duszą ani z ciałem. «Mieszka)) ono w ciełe i w duszy, obecne 
w każdym punkcie, gdzie jako obecne i żywe coś odczuwa, choć swą 
właściwą «siedzibę)) ma w określonym punkcie ciała żywego i w okre
ślonym «miejscu)) duszy".'" Nie mniej jednak nie całe życie cielesne 
jest życiem Ja. Są takie procesy fizjologiczne, które nie są odczuwane 
przez człowieka. Podobnie nie całe życie duszy jest życiem Ja. Istnieją 
np. takie doświadczenia, które, jak się może wydawać, zniknęły ze 
świadomości, ale w niektórych momentach życia mogą być nagle przy
pomniane i uaktualnione w życiu świadomym. Oznacza to, że istniały 
gdzieś o wiele głębiej i aż do tej chwili pozostawały zakryte. Pokazuje 
to, że „czuwające i świadome Ja jest drogą do duszy i jej ukrytego 
życia, podobnie jak do ciała i jego ukrytego życia wiedzie życie zmy
słowe. Jest drogą, ponieważ jest przejawem tego, co się w duszy dzie



je, oraz wyładowaniem jej istoty. Wszystko, co przeżywam, pochodzi 
z mojej duszy; jest jej spotkaniem z czymś, co się na niej «odciska». 
Jego punkt zaczepienia się czy wyjścia w duszy może mieć miejsce już 
to bardziej na powierzchni, już to w jej głębi. Owo «skąd» i ten porzą
dek warstw duszy, ujawniają się same poprzez przeżywanie które z nich 
wyrasta, i w nim, gdyż one się w nim otwierają i w nim dochodzą do 
swego aktualnie żywego istnienia"."

Dusza łudzka jest więc strukturą niezwykłe skomplikowaną. To, 
czym dusza jest w swej głębi i jaka jest w swej istocie, pozostaje zwy
kłe niedostępne świadomości. Jednak poprzez uważne spostrzeżenie 
i analizę tego, co dzieje się w świadomym Ja, można w jakimś stopniu 
dotrzeć do najbardziej wewnętrznego życia duszy. Życiem Ja jest tak
że to, co osoba wykonuje w sposób świadomy i wołny. Te osobowe 
akty mają więc swoje źródło w głębi duszy, raz większej, raz mniej
szej, w zależności od ich doniosłości. Również w ten sposób owa ciemna 
głębia duszy ukazuje się w świadomości pokazując całą siłę i moc du
szy jaka jest pod nią ukryta i dlatego zazwyczaj niedostępna.

„Dusza ludzka nie jest czymś pośrednim między duchem i mate
rią, lecz jest stworzeniem duchowym, nie tylko tworem ducha, ale du
chem kształtującym".'2 Owo kształtowanie dotyczy zarówno ciała jak 
i duszy, i postępuje w całym biegu ludzkiego życia. W tym wyraża się 
najgłębiej wolność człowieka. Kształtowanie ciała i duszy dokonuje 
się w pierwszym okresie życia mimowolnie, bez świadomego udziału 
osoby, np. gdy dziecko jest przyzwyczajane do takich a takich zacho
wań. Nie jest to jednak osobiste formowanie. To bowiem jest możliwe 
dopiero wówczas, gdy obudzi się świadomość siebie, gdy Ja będzie 
w stanie zrozumieć sens własnego życia i zgodnie z tym sensem nadać 
odpowiedni kierunek swojemu działaniu. O tyle jednak zostanie ukształ
towane ciało i jego zachowania, o ile zostanie odpowiednio uformo
wana dusza. Chodzi o świadomy wpływ nie na to, co objawia się na 
zewnątrz w taki lub inny sposób, ale o dotknięcie samego poruszenia 
uczuciowego, które swoje źródło ma w głębi duszy. Aby jednak tak się 
stało, dusza musi znać samą siebie, by dzięki temu wiedzieć, w jakim 
kierunku w wolny sposób sobą pokierować.



3. Głębia duszy i poznanie siebie
„Przeżywam moje życiowe poruszenia ałbo czynności jako po

chodzące z mniejszej łub większej głębi. Ciemna głębia, z której wznosi 
się wszelkie życie duchowe człowieka — dusza — wychodzi w życiu 
Ja na światło świadomości (nie stając się jednak przy tym w pełni «przej- 
rzystą»). Przez to życie Ja odsłania się jako życie duszy, a zarazem 
przez wyjście z siebie i wzniesienie się do światła — życie duszy uka
zuje się jako życie ducha. Z punktowego czystego Ja podmiot rozsze
rza się na «przestrzeń» duszy którą obejmuje. Ponieważ jej nie wypeł
nia, a tylko może po niej wędrować, nie jest więc zdolny całkowicie 
jej oświetlić. Ja i dusza nie stoją obok siebie ani nie dają się od siebie 
oddzielić. Ja osobowe należy do duszy ludzkiej, mieszka w niej i obej
muje ją. W życiu Ja istnienie duszy staje się aktualnie żywe i świado
me. Ja ludzkie to takie Ja, którego życie wyłania się z ciemnej głębi 
duszy. Ta dająca się rozświetlić ciemność duszy pozwala zrozumieć, 
że samopoznanie (w sensie poznania duszy) należy pojmować jako 
wzrastające stopniowo posiadanie".^ Czym jest owo poznanie, które 
jest wzrastającym stopniowo posiadaniem? Czy każde poznanie siebie 
prowadzi do tego samopoznania? Chodzi o to, aby jak najwięcej pier
wotnego życia duszy, które wypływa z samej jej istoty, ukazało się w świa
domości, w życiu Ja. Ja będzie obejmować w ten sposób coraz większą 
„przestrzeń" duszy i jej najgłębszego, a przez to najprawdziwszego ży
cia. Istota duszy oznacza tę jej jedyną, niepowtarzalną osobistą właści
wość, dzięki której dana osoba jest tym a nie innym człowiekiem.

W każdym przeżyciu prześwieca w jakiś sposób głębia duszy. 
Można się ku niej skierować poznawczo na różne sposoby. Jedna moż
liwość, to spostrzeżenie wewnętrzne, o którym już mówiliśmy. Wtedy 
staję wobec dostrzeżonego przeżycia jak obserwator zewnętrzny. Ana
lizuję to przeżycie i wyciągam z niego wnioski. W tym przypadku du
sza jawi się jako całość podobna do rzeczy, z której wypływają obser
wowane przeze mnie zachowania wywierające wpływ na życie duszy. 
Mogę więc zmieniać i kształtować to moje zachowanie, jako że podle
ga ono mojej wolności.

Taka obserwacja i wynikające z niej podejście do siebie nie do
sięga istoty duszy. Gdy tymczasem kształtowanie duszy to przemiana 
w jej istocie, a nie w jej zewnętrznych działaniach. „(...) pierwotne



przeżycie, a nie dochodzące z zewnątrz stwierdzenie, odsłania coś z isto
ty duszy, która w tym przeżyciu nie tyłko daje o sobie znać, ałe w nim 
żyje i ujawnia się. Prawdziwe kształtowanie istoty możliwe jest tyłko 
jako pierwotny proces życiowy".'" Można dojść do słusznego przeko
nania (np. na podstawie pouczenia przez innych łudzi), że takie a takie 
postępowanie jest niewłaściwe i spróbować je zmienić. Może się to 
udać w sposób widoczny, ałe przy tym nic nie zmieni się w głębi du
szy, w ośrodku gdzie to działanie ma swoje źródło. Jest natomiast ina
czej, kiedy postępując źłe nagłe spostrzegam, że moim zachowaniem 
dotykam boleśnie innych łudzi. W sobie doświadczam popełnionego 
przeze mnie zła i ogarnia mnie wstręt wobec niego. Dopiero takie uję
cie swojego postępowania w pierwotnym przeżyciu jest drogą do 
ukształtowania duszy we właściwy sposób.

Edyta Stein, idąc za św. Teresą z Awiła, porównuje duszę do twier
dzy wewnętrznej z wieloma mieszkaniami. Twierdzę tę zamieszkuje 
Ja i może się ono swobodnie w niej poruszać. Istnieje jednak tyłko 
jedno mieszkanie, które jest najbardziej wewnętrzne — jest nim sama 
głębia duszy, jej istota, ośrodek życia. Jeżeli Ja przyjmuje postawę 
obserwatora samego siebie na kształt przedmiotu, to nie pozostaje już 
w owej głębi. A tyłko w tej głębi jest ono w pełni sobą. „Znajdując się 
w punkcie, gdzie nie jest całe i nie podzielone «sobąsamym», nie może 
też siebie całkowicie objąć swoją przekształcającą mocą."'^

Opisując głębię duszy Edyta Stein mówi też o myśłach serca, na
zywając w ten sposób owo pierwotne życie duszy w samej jej istocie. 
To prażycie jest zakryte dła samej duszy ponieważ nie ma ono formy. 
Myśłi serca zanim staną się konkretnymi konstrukcjami rozumu prze
chodzą przekształcenia. Na progu gdzie są wyczuwalne powstające 
w duszy poruszenia zaczyna się podział zdolności duszy według ich 
rodzajów oraz formowanie słów, poruszeń serca, decyzji wołi. To jest 
to, co określamy mianem życia duchowego i jest ono różne od praży- 
cia duszy. Pierwsze poruszenia duszy, które stają się już wyczuwalne 
(jest to pierwotniejsza odmiana świadomości niż życie rozumowe) nie 
wszystkie są dostrzeżone. Przed uświadomieniem zamieniają się one 
w pragnienia, wołę, czyn. Te pierwsze poruszenia zauważy tyłko czło
wiek skupiony w swym wnętrzu.^

" Tamże, s. 435.
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4. Głębia duszy a jej wolność i działanie
Czynnikiem kształtującym siłę i życie duszy jest jej istota. Świa

dome życie Ja ma określony sens dzięki istocie duszy. Ałe życie Ja jest 
przede wszystkim konfrontacją duszy z zewnętrznym światem (także 
z Bogiem). Te zewnętrzne fakty są przyjmowane, przerabiane i stają 
się motywacją do określonej odpowiedzi. To wszystko jest źródłem 
treści sensu Ja.

Życie Ja ma więc trzy kierunki: przyjmowanie treści z zewnątrz, 
ich wewnętrzne przerabianie i dawanie odpowiedzi. Dlatego jedna siła 
duszy przekształca się w siły różnie ukierunkowane, które można okre
ślić władzami duszy. Są to siły poznawcze — zmysłowe i duchowe; 
pamięć, która przyjmuje i przechowuje poznaną rzeczywistość oraz 
woła i władze dążnościowe dające odpowiedź.

W trakcie życia dusza zużywa swoje siły, dlatego potrzebne są jej 
źródła, z których może czerpać nowe. Różne wydarzenia podpadające 
pod zmysły noszą w sobie duchowy sens, który odkrywany w duszy 
jest dła niej źródłem siły.

Władze poznawcze pozwalają przeniknąć do wnętrza duszy rze
czywistości wobec niej zewnętrznej. Treść zdobyta dzięki poznaniu 
zmysłowemu i rozumowemu jest przechowywana w pamięci. To, co 
nie jest aktualnie obecne w świadomości nie ginie, lecz jest przecho
wywane i w odpowiednim momencie może zostać wydobyte. Trwa
łość takiej zapamiętanej informacji (obrazu, przeżycia) zależy od tego, 
w jakiej głębi duszy została ona przyjęta. Im głębiej, tym jej obec
ność jest trwałsza i wywiera donioślejsze skutki w duszy i ma głęb
szy wpływ na jej życie. To samo wydarzenie może być różnie przyję
te przez dwóch łudzi. Jeden przejdzie wobec niego obojętnie, drugi 
natomiast zostanie nim poruszony, zobaczy je w powiązaniu z inny
mi faktami, będzie przewidywał jego następstwa. W przypadku tego 
drugiego człowieka wydarzenie to zostało przyjęte w głębi duszy i tam 
zostało właściwie zrozumiane i ocenione, ponieważ tyłko tam spo
czywa pełna siła duchowa, zdolna do właściwej oceny rzeczywisto
ści w całym jej bogatym wymiarze.

Różny jest czas wewnętrznego przerobienia treści docierających 
z zewnątrz do duszy. Każdy zewnętrzny fakt, który dociera do duszy, 
znajduje ją  w pewnym usposobieniu, nastroju i może ten nastrój zmie
nić. Dusza najpierw mimowolnie reaguje, np. radością czy lękiem. Może 
także w sposób wolny dać odpowiedź wykraczając poza siebie. „To,



co przenika do wnętrza, jest zawsze wezwaniem zwróconym do osoby. 
Jest wezwaniem zwróconym do rozumu, jako do siły zdołnej duchowo 
«dostrzcc», tzn. zrozumieć to, czego doznaje. Jest to również wezwa
nie do zastanowienia się, tj. do szukania sensu tego, co nadchodzi, 
a także wezwaniem do wolności duszy: rozumne bowiem poszukiwa
nie sensu jest już wolnym czynem. Ponadto jednak wymagane jest od 
niej dalsze zachowanie, odpowiednie do tego sensu".

Życie duszy ma udział w wielkim związku sensu, który obejmuje 
cały świat. Tylko we wnętrzu duszy, w jej głębi możliwe jest jego od
czytanie. Ten sens kieruje też do odpowiadającego mu działania, które 
człowiek może w sposób wolny podtjąć. Wszystko, co dociera do oso
by skłania jądo zajęcia jakiejś postawy, lecz jej nie determinuje. Trze
ba właściwie zrozumieć sens wydarzenia, aby w całkowicie wolny spo
sób dać na nie odpowiedź i zająć właściwe stanowisko wobec swojego 
poruszenia. „Ja osobowe jest w najgłębszym wnętrzu duszy w najwła
ściwszym sensie u siebie. Jeśli żyje ono tam, to rozporządza całą sku
pioną siłą duszy i może nią swobodnie dysponować. Jest też wtedy 
najbliżej sensu tego wszystkiego, co się dzieje, otwarte na stojące przed 
nim wymagania i najbardziej sposobne do właściwej oceny ich zna
czenia i doniosłości."'" W innym miejscu Edyta Stein mówi jeszcze 
wyraźniej o związku jaki zachodzi między głębią duszy a wolnością: 
„Punkt najgłębszy [duszy] to zarazem miejsce jej wolności, miejsce, 
w którym może uchwycić całe swe bytowanie i o nim decydować. 
Wolne decyzje o mniejszej doniosłości mogą być podejmowane także 
w punkcie dalszym, leżącym bardziej na zewnątrz. Są to jednak decy
zje powierzchowne, tylko przypadkiem taka decyzja będzie na miarę 
swego przedmiotu, gdyż tylko w najgłębszym punkcie ma dusza moż
ność ujmowania wszystkiego według właściwej hierarchii wartości. 
Nie jest to także decyzja zupełnie wolna, albowiem kto nie posiada 
siebie całkowicie, ten nie decyduje w sposób prawdziwie wolny, lecz 
ulega determinacji."'"

Istotowa struktura duszy jest taka, że większa i mniejsza głębia 
istnieje w niej z natury rzeczy. W naturalny sposób uzasadniony jest 
ruch Ja w tej przestrzeni. Ja znajduje się w różnych miejscach duszy

" Edyta Stein, Ryt skończony a Ryt wieczny, tłum s . !. J. Adamska OCD, Poznań 
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w zależności od przyczyn ruchu. Wszystkie ruchy wychodzą z punktu 
gdzie Ja się zwykle znajduje.

I tak na przykład człowiek zmysłowy żyje bardzo daleko od swe
go wnętrza. U niego dążenie do przyjemności jest ruchem, ale nie jest 
wolną decyzją, ponieważ podniety znajdują się na tej samej płaszczyź
nie co Ja. Gdy przed takim człowiekiem stanie wezwanie do podjęcia 
jakiejś wartości, to bardzo trudno jest dla niego o wołną decyzję. Przy
jęcie wezwania nie będzie dła niego oczywiste. Może on także zrozu
mieć wezwanie i odrzucić je, gdyż duch zagłuszony życiem zmysło
wym nie doceni jego doniosłości. Jednak taka decyzja będzie bardzo 
powierzchowna. „Ostatecznie obiektywna decyzja może pochodzić 
jedynie z ostatecznej głębi."'" Dlatego trzeba porzucić postawę czło
wieka zmysłowego i przejść do postawy etycznej. Nie jest to jednak do 
końca możliwe w naturalny sposób. Człowiek będąc ograniczony 
w swym bytowaniu nie może z natury objąć wszystkich za i przeciw 
mających wpływ na jego decyzję.

U większości łudzi Ja nie jest obecne w tej głębi duszy. Czasami 
tyłko jakieś niezwykłe wydarzenia są w stanie nim poruszyć i sprowa
dzić do wnętrza. Jednak po pewnym czasie Ja znów opuszcza swoją 
siedzibę. Oczywiście, są takie zdarzenia, które można całkiem dobrze 
zrozumieć przebywając w zewnętrznych mieszkaniach duszy, nie trze
ba też tak bardzo skoncentrowanej siły, aby dać na nie odpowiedź. 
„Kto jednak żyje skupiony w swoim wnętrzu, dostrzega także «małe 
sprawy» w wielkich powiązaniach. Jedynie taki człowiek umie nale
życie według ostatecznej miary ocenić ich właściwą wagę i odpowied
nio do tego regułować swoją postawę. I tyłko u takiego człowieka du
sza znajduje się na drodze ostatecznej formacji i doskonałości swego 
istnienia. Kto tylko przygodnie powraca w głąb duszy, by później zno
wu wypłynąć na powierzchnię, tego głębia pozostaje nie ukształcona 
i nie może też rozwijać formującej mocy na warstwy dalsze, leżące 
bardziej na zewnątrz. Początkowym etapem drogi do doskonałości 
istnienia duszy według jej istotowego określenia jest tymczasowe po
siadanie samych siebie. Dzieje się to wtedy, gdy na skutek niezwykłe 
doniosłego wydarzenia świadome Ja z miejsca zewnętrznego jest zmu
szone dotrzeć do głębi, aby w niej odnałeźć sens tego, co się dzieje
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i zaczerpnąć stamtąd odpowiednie siły do dania odpowiedzi. Są to mo
menty takiego niejasnego przeczucia o tym, czym jest dusza sama w so
bie i jakie jest znaczenie jej bytu. Takie momenty skłaniają duszę, aby 
powróciła do siebie i podjęła życie ze swego wnętrza. Taką zachętą 
mogą też być zewnętrzne pouczenia, np. nauka wiary chrześcijańskiej 
o sensie ludzkiego życia.

To, co dzieje się we wnętrzu duszy, jest najbardziej duchowe, ałe 
ma też swój wpływ na kształtowanie ciała. Kształtowanie warstw bar
dziej zewnętrznych jest tyłko wówczas prawidłowe, gdy jego źródłem 
jest duchowa głębia duszy, jej istota. Wtedy działanie człowieka ma 
charakter pełnej autentyczności i niepowtarzalności, gdyż pochodzi 
z określenia istoty duszy właściwej tyłko temu człowiekowi.

Do swego wnętrza dusza jest także ściągana przez sumienie, któ
rego głos ocenia łudzkie uczynki i pokazuje w jakim poziomie duszy 
mają one swoje źródło.

„Dusza wyczuwa w swym wnętrzu, czym i jaka jest, w ów ciem
ny i niewyrażalny sposób, ukazujący jej tajemnicę własnego bytu jako 
tajemnicę, ałe nie odsłaniający jej. Ponadto w swoim «co» nosi ona 
określenie tego, czym ma się stać przez to, co otrzymuje i co czyni. 
Dusza wyczuwa, czy to, co w siebie przyjmuje, jest zgodne z jej wła
snym istnieniem, a przez to korzystne łub nie i czy to, co czyni, łeży 
w sensie jej istnienia, czy jemu przeczy."^ Niezwykłe ważne jest to, 
że — jak mówi Edyta Stein — nawet w swej głębi dusza jedynie wy
czuwa jaka jest w swym istotowym określeniu. Nie może ona poznać 
zupełnie jasno w naturalny sposób czym i jaka jest. Ponadto naturalne 
życie duszy jest nastawione na kontakt ze światem zewnętrznym i na 
działanie w nim. Dlatego najczęściej przebywa ona poza swoją głębią. 
„W siebie musi ona być wciągana — co dokonuje się przez wymaga
nia, jakie przed nią stoją, i przez głos sumienia."^

Ja żyje przede wszystkim w naturalnych powiązaniach ze świa
tem zewnętrznym. Takie jest jego codzienne bytowanie, do którego 
jest przyzwyczajone, i które — jak mu się wydaje — stanowi jego 
naturalne środowisko. Poznaje zmysłowo, w pamięci przechowuje 
wrażenia ze świata, a także ze spostrzegania siebie samego — swego 
działania, swych zdolności i umiejętności. Niestety, nie jest to głębia, 
lecz jedynie zewnętrzny osad duszy. Dlatego Jeśli człowiek z tego



wszystkiego rzeczywiście wycofuje się do wnętrza, to nie zastaje tam 
wprawdzie zupełnie nic, lecz jednak pustkę i ciszę, do której nie przy
wykł. Wsłuchiwanie się w «rytm własnego serca)), tzn. w sam byt wnę
trza duszy, nie potrafi zaspokoić pędu Ja do życia i działania. Ja nie 
zatrzyma się zatem długo, jeżełi nie zatrzyma go coś innego, jeśłi wnę
trza duszy nie wypełni i nie wprawi w ruch coś innego aniżeli świat 
zewnętrzny. Tego właśnie doświadczyli znawcy życia wewnętrznego 
wszystkich epok: zostali oni bowiem wciągnięci w najgłębszą głębię 
duszy przez coś, co działo się z większą siłą niż cały świat. Doświad
czyli tam wdarcia się nowego, potężnego, wyższego życia — życia 
nadprzyrodzonego, boskiego".**

H. Człowiek wobec Boga

1. Skończone istnienie ludzkie a wieczny Byt Boga
Z tego, co zostało dotychczas powiedziane, wynika wyraźnie, że 

człowiek jest powołany do życia w swoim najgłębszym wnętrzu. Do
póki świadome życie Ja nie obejmie w całości głębi duszy, człowiek 
nie będzie w stanie żyć w pełni autentycznie, według określenia swo
jej własnej istoty, wyznaczającej jego niepowtarzalne istnienie. Do
piero przebywając w głębi swojej duszy człowiek może podejmować 
decyzje w sposób całkowicie wołny, gdyż tylko w tej głębi możliwe 
jest prawidłowe odczytanie sensu zachodzących wydarzeń i podjęcie 
działania odpowiedniego do ich wagi. Dzięki temu człowiek jest w sta
nie odpowiednio kształtować swojąduszę a przez to wypływające z niej 
działania, a także przekształcać osobowo sferę ciełesno-zmysłową. 
Jednakże owo dotarcie Ja do samej istoty duszy, skąd powinno czerpać 
ono swoje siły życiowe, to samoposiadanie poprzez samopoznanie nie 
jest do końca możliwe w naturalny sposób. Chociaż stające przed du
szą wymagania oraz głos sumienia, a także jakieś niezwykłe doniosłe 
wydarzenia wciągają ją do swego wnętrza, to nie przebywa w nim ona 
długo, wychodząc znowu do zewnętrznych „mieszkań". Jest to natu
ralny proces, ponieważ życie Ja jest w dużej mierze konfrontacją ze 
światem zewnętrznym, który zatrzymuje Ja z daleka od głębi duszy, od 
jej istoty, gdzie jest ono w pełni u siebie. Jak zauważa Edyta Stein



dusza musi być wciągana do swego wnętrza. Istnieje jednak taka moc, 
która jest w stanie skutecznie pociągnąć duszę ku prawdziwemu życiu 
w jej istocie, jeżeli zechce ona w swej wolności poddać się jej działa
niu. Jest to sam Bóg.

Do stwierdzenia konieczności oparcia ludzkiego życia w Bogu 
dochodzi ona z dwóch stron. Pierwsza droga jest dyskursywnym po
znaniem filozoficznym. Tutaj podstawowym faktem jest moje własne 
istnienie i doświadczenie świadomego życia. Zarówno początek jak 
i koniec mojego bytowania jest dla mnie nie do wyjaśnienia. To zaś 
bytowanie odkrywam jako przemijające, zagrożone przez możliwość 
nie-bycia. Przede wszystkim znajduje siebie w czasie jako rozpiętego 
pomiędzy przeszłością a przyszłością, gdzie istnienie aktualne jest tyl
ko punktowym trwaniem trudnym do uchwycenia. A wszystko, co cza
sowe, potrzebuje oparcia w tym, co wieczne. To rozpięcie mojego Ja 
między byciem i nicością wskazuje, że sam z siebie nie posiadam ist
nienia, ałe musiałem nim zostać obdarowany. „Moje istnienie, tak jak 
je znajduję i jak siebie w nim znajduję, to istnienie nicościowe. Nie 
istnieję z siebie i z siebie jestem niczym. W każdej chwili stoję wobec 
nicości i z chwili na chwiłę muszę być istnieniem na nowo obdarowa
na. A przecież to moje nicościowe istnienie jest jednak istnieniem 
i w każdej chwili stykam się przez nie z pełnią istnienia. (...) stawanie 
się i przemijanie, jakie w sobie znajdujemy, odkrywa nam ideę bytu 
prawdziwego, niezmiennego, wiecznego."^ To egzystencjalne doświad
czenie samego siebie wskazuje na wieczne istnienie Boga, w którym 
jest źródło mojego skończonego istnienia. Mogę więc zdecydować się 
być sobą w oparciu o Byt wieczny, którego istnienie przeczuwam.

Druga droga ukazująca Boga, jako spełnienie życia człowieka to 
wiara. „Objawienie się Boga, jako Jestestwa, jako Stwórcy i Tego, który 
świat utrzymuje w istnieniu, wreszcie słowa Zbawiciela, że «kto wie
rzy w Syna, ma życie wieczne» — oto wyraźna i jasna odpowiedź na 
zagadkę mojego własnego istnienia."^

Jak już mówiliśmy we wstępie, Edyta Stein podchodzi do proble
mu ludzkiego bytowania z dwóch stron. Od strony dociekań czysto 
rozumowych i od strony wiary chrześcijańskiej. Taka jest jej filozo
ficzna metoda. Podkreśla, że dla pełnego oglądu rzeczywistości trzeba



uwzględnić dane Objawienia, gdyż pozwalają one dotrzeć do takich 
miejsc, które są skryte przed naturalnym światłem rozumu. Dłatego 
poddaje ona filozoficznej analizie także mistyczne doświadczenie wiary, 
jakie znajduje w pismach św. Jana od Krzyża i św. Teresy z Awila. To 
wewnętrzne obcowanie człowieka z Bogiem jest dła niej inspiracją do 
ukazania na nowo w jego świetle struktury duszy ludzkiej i jej drogi do 
wypełnienia swego skończonego bytu w wiecznym Bycie Boga. W WTe- 

łrzyźa — ostatnim i niedokończonym już dziele „szczegółowe roz
patrywanie procesów mistycznych i rządzących nimi praw, o których 
mówi św. Jan od Krzyża, stało się dła Edyty Stein natchnieniem do 
własnych koncepcji filozoficznych na temat filozofii osoby. (. . .) Ze
stawiając zasadnicze prawa kierujące bytem duchowym, autorka roz
wija problem istoty i przeznaczenia osobowości ludzkiej oraz szkicuje 
ogólne prawa chrześcijańskiego bytu ze stanowiska nowoczesnej for
macji filozoficznej."^

Przypatrzymy się teraz tej analizie życia duszy w jej relacji do 
Boga tak, jak opisuje to Edyta Stein w %nyża.

2. Relacja duszy do Boga
Dusza dopiero w swej istocie, w swej najintymniejszej głębi znaj

duje się w pełni u siebie. Do swojej głębi dociera wówczas, gdy wzno
si się ponad siebie ku Bogu lub gdy zostaje przez Niego wyniesiona. 
Dzieje się tak dlatego, ponieważ „Bóg jest czystym duchem, prawzo- 
rem wszelkiego bytu duchowego"^ i tylko On w pełni rozumie każde
go ducha, także ludzkiego. Bóg przenikając istotę duszy, zna ją całko
wicie, tak jak żaden duch stworzony ani sama dusza nie może jej po
znać. Jest On tajemnicą, która nas ciągłe niepokoi, gdyż zawiera w so
bie wyjaśnienie naszej tajemnicy. Dusza więc o tyle tylko poznaje sie
bie, tajemnicę swojej istoty, o ile poznaje Boga. Nie może jednak jako 
ograniczona poznać Go całkowicie, ani dzięki temu tajemnicy swego 
bytu, może jedynie dojść do największej dostępnej jej doskonałości. 
Jest to możliwe, ponieważ Duch Boży jest absolutnie wolny, dysponu
je sobą jak chce i może wszystko przenikać. Wychodzi On z siebie 
pozostając jednocześnie w sobie. Wszystkie byty pochodzą od Niego, 
sąjego skończonym obrazem i dlatego duch stworzony może się z Nim 
zjednoczyć we wzajemnym, wolnym, osobowym oddaniu. A wszyst-
^ Edyta Stein, Wędka A*rzyźa, tłum. s. I. J. Adamska OCD, Kraków 1994. Nota od 
tłumaczki, s. 6.



ko co duchowe ma możliwość łączenia się ze sobą i tworzenia pewnej 
całości.

Duch stworzony o tyłe jest zdołny wznieść się do Boga, o iłe wznosi 
się ponad samego siebie. Bóg jest miejscem spoczynku duszy. Tutaj 
poznaje ona Boga i kocha Go. Siłą pociągającą ku Bogu jest miłość. 
Im bardziej dusza kocha, tym głębiej zostaje ogarnięta Bogiem; im 
wyżej dusza wznosi się ku Bogu, tym niżej zstępuje w głąb samej sie
bie. Zjednoczenie z Bogiem dokonuje się w samej istocie duszy i jest 
ono różne od zjednoczenia przez łaskę. Bóg jest obecny w najgłęb
szym wnętrzu duszy i nic nie jest przed Nim zakryte; nie może tam 
dotrzeć żaden duch stworzony. Jednak zjednoczenie z Bogiem jest 
czymś innym od Jego obecności w istocie duszy. Dopiero kiedy osobo
we Ja dotrze do miejsca swojego spoczynku i będzie tam przebywać, 
spotka się ono z Bogiem, który od samego początku istnienia duszy 
był tam obecny. W tej głębi duszy Bóg mieszka sam, dopóki dusza nie 
osiągnie zjednoczenia z Nim w miłości.

W ten oto sposób możłiwe jest samoposiadanie duszy dzięki jej 
samopoznaniu w Bogu, który zna ją  w sposób doskonały. A tyłko du
sza przebywająca w swej głębi rządzi sobą całkowicie i może udawać 
się do każdego miejsca nie opuszczając swego miejsca, czyli miejsca 
spoczynku.

Jak już mówiliśmy w czwartym punkcie pierwszej części tej pra
cy, najintymniejsza głębia duszy to miejsce jej wolności, gdzie uchwy- 
tuje ona całe swoje bytowanie i w sposób wolny o nim decyduje. De
cyzje mniej ważne może podejmować w dalszym punkcie, ale są one 
powierzchowne i nie w pełni wolne. Tylko w swym najgłębszym punk
cie dusza może ująć wszystko we właściwej hierarchii wartości. Dla
tego człowiek jest powołany do życia w swoim najgłębszym wnętrzu, 
ponieważ tylko z tego punktu może we właściwy sposób porozumie
wać się ze światem i znaleźć właściwe w nim miejsce. Skoro „osta
tecznie obiektywna decyzja może pochodzić jedynie z ostatecznej głę
bi"^, to konieczne jest porzucenie postawy człowieka „zmysłowego" 
i przejście do postawy etycznej, co jednak nie jest możliwe w natural
ny sposób, ponieważ człowiek będąc ograniczony w swoim poznaniu 
nie jest w stanie własnym spojrzeniem objąć wszystkiego, co ma wpływ



na jego decyzję. Tylko Bóg obejmuje wszystko i wszystko przenika. 
Zna On w pełni sens wszystkich wydarzeń i każdego bytu. Trzeba więc 
„dążyć do poznania tego, co słuszne w oczach Boga"/*" Im bardziej 
więc człowiek oddaje się Bogu, tym bardziej jego wolność staje się 
prawdziwsza i pełniejsza.

„(...) własna działalność duszy zmniejsza się w miarę jej zbliża
nia się do swojego wnętrza. Gdy je osiąga, sam Bóg wszystko w niej 
działa i duszy nie pozostaje nic innego, jak tylko przyjmować. W tej 
biemej postawie wyraża się właśnie jej wolność. Wolność ta obejmuje 
teraz stanowiskom bardziej decydujące. Bóg sam działa w duszy wszyst
ko jedynie dlatego, że ona całkowicie Mu się oddaje. To oddanie jest 
najwyższym aktemjej wolności."*' Kiedy Bóg sam działa w duszy, wtedy 
jej wnętrze staje się rzeczywiście miejscem doskonałej wolności.

Kto jest pociągnięty przez Boga do swego wnętrza i zjednoczony 
tam z Nim w miłości, i kto pozwala, aby kierował nim Bóg, wtedy jest 
pewien, że czyni to, co rzeczywiście dobre.

Kto szuka tego, co słuszne i decyduje zgodnie ze swym pojęciem 
i poznaniem, ten jest na drodze do Boga i siebie samego. Nie posiada 
on jednak siebie w swym wnętrzu i dlatego nie może rozporządzać 
sobą ani podjąć doskonale wolnych decyzji. Kto chce tylko tego co 
Bóg, ten osiągnął najwyższy stopień, do jakiego może dojść sam czło
wiek z pomocą łaski Bożej. Ale nie jest to jeszcze całkowite zjedno
czenie z Bogiem w istocie duszy. Chodzi bowiem nie tylko o poddanie 
swojej woli woli Boga, ale o takie przekształcenie, gdzie wola czło
wieka i wola Boga staną się jednym, zachowując przy tym swą odręb
ność ontologiczną. Do tego zjednoczenia może doprowadzić sam Bóg, 
a dusza w swojej wolności może się poddać działaniu Bożemu. Bóg 
respektuje ludzką wolność i dlatego nie chce posiadać duszy wbrew 
jej woli. Czyni jednak wszystko, aby w darze miłości poddała naj
pierw swą wolę Jego woli, aby następnie mógł ją  doprowadzić do peł
nego zjednoczenia z Sobą.

3. Rodzaje zjednoczenia z Bogiem
Za świętym Janem od Krzyża Edyta Stein wyróżnia trzy rodzaje 

zjednoczenia duszy z Bogiem. Pierwsze jest to istotowe zamieszkanie



Boga we wszystkich rzeczach stworzonych, przez które rzeczy stwo
rzone są utrzymywane w bycie. Drugie, to zamieszkanie Boga w duszy 
przez łaskę. Trzecie zaś, to przekształcające i przebóstwiąjące zjedno
czenie w doskonałej miłości, które jest cełem drogi człowieka do Boga, 
a przez to i do samego siebie. Między drugim i trzecim zachodzi ścisła 
relacja. Dusza bowiem, chcąc osiągnąć zjednoczenie w doskonałej 
miłości ku Bogu, musi najpierw zjednoczyć się z Nim przez łaskę.

Pierwsze ma charakter raczej obecności niż zamieszkania. Jest 
ono wspólne wszelkiemu stworzeniu. Polega na pozostawaniu w bo
skiej wiedzy, mocy oraz zależności od bytu boskiego. Byt boski i byt 
stworzony są tutaj rozdzielone. Zamieszkanie możliwe jest wówczas, 
gdy obie strony posiadają byt wewnętrznie siebie obejmujący, który 
może przyjąć w siebie drugi byt o podobnej naturze i utworzyć nową 
jedność bytu przy zachowaniu ontologicznej odrębności. Dotyczy to 
tylko bytu duchowego i może się dokonać między duszą a Bogiem.

„Pewne elementy tak rozumianego zamieszkania spotykamy 
w obecności Boga przez łaskę. Kto podlega boskiemu Bytowi, boskiej 
wiedzy i mocy, nie w sposób nieświadomy i wbrew swej woli, ale z peł
nym oddania «tak», ten bierze w siebie Boga, jego byt zostaje przenik
nięty Bytem Bożym. To przeniknięcie nie jest całkowite, zależy od 
gotowości przyjmującego. Aby się stać całkowicie przenikniętą By
tem Bożym — a na tym opiera się doskonałe zjednoczenie — dusza 
musi być wolna od jakiegokolwiek innego bytu, wolna od wszystkich 
innych stworzeń i od samej siebie, jak to dobitnie przedstawił św. Jan 
od Krzyża."^ Tym, co stoi na przeszkodzie do zjednoczenia jest to 
wszystko, co dusza przez swoje władze przyjmuje ze świata zewnętrz
nego i wchłania w siebie, a co oddalają od swego wnętrza, gdyż tylko 
poznanie Boga wciąga ją do jej miejsca spoczynku. I dlatego koniecz
ne jest oczyszczenie, które dokonuje się przez czynną i biemą noc 
zmysłów i ducha, które są przedmiotem szczegółowej analizy św. Jana 
od Krzyża (czego nie będziemy w tej pracy omawiać).

Do zjednoczenia przez łaskę prowadzi droga wiary. Dusza opiera 
się na Bogu przez wiarę, która ukazuje go rozumowi jako kogoś, kto 
jedyny godzien jest miłości i oddania. Dzięki temu dusza skłania się 
do zajmowania się Bogiem i wypełnienia Jego poznaniem swego wnę
trza, zamiast treściami docierającymi ze świata zewnętrznego i pra
gnie ze wszystkich sił poddać swą wolę woli Boga. W tym stanie obec



ność Boga nie jest jeszcze wyczuwalna dla duszy, gdyż nie dotarła ona 
jeszcze do swej istoty, gdzie przebywa Bóg. Dotyka Go jedynie przez 
ciemne poznanie w wierze. Aby Bóg został dostrzeżony jako aktualna 
rzeczywistość, potrzebne jest Jego działanie, które doprowadzi duszę 
poprzez biemą noc zmysłów i ducha do jednoczenia z Nim. W zjedno
czeniu mistycznym „dokonuje się najgłębsze wciągnięcie w Byt Boży, 
które przebóstwia duszę w jedność osób, która nie znosi odrębności, 
lecz ją  właśnie zakłada. Takie przeniknięcie przewyższa jedynie prze
nikanie się Osób Boskich, będące zresztą jego prawzorem".** Wów
czas woła ludzka jednoczy się z wolą Boga; człowiek osiąga najdosko
nalszy stopień istnienia jaki jest mu dostępny w doczesnym życiu.

Podsumowanie
Z tego co zostało powyżej powiedziane jasno wynika, że aby czło

wiek mógł w pełni być człowiekiem według określenia swej istoty da
nej mu przez Boga, musi dojść do zjednoczenia z Nim w głębi swojej 
duszy, w jej istocie. Jest to stan, który mistycy określąjąjako zaślubiny 
duchowe. I tutaj właśnie widzimy znaczenie drogi ukazanej przez Jana 
od Krzyża. Cała jego teologia mistyczna jest pokazaniem, w jaki spo
sób człowiek ma iść do Boga, aby osiągnąć ten najwyższy stopień du
chowego życia, jakim jest zjednoczenie z Nim w miłości w istocie du
szy. Edyta Stein ukazuje natomiast, dlaczego taka droga jest możliwa 
i dlaczego jej przejście jest konieczne, jeśli człowiek pragnie żyć w spo
sób pełny i autentyczny tak, jak tego chce Bóg. W niniejszej pracy 
staraliśmy się wskazać antropologiczne podstawy życia mistycznego 
(do którego zaproszony jest każdy człowiek bez wyjątku). Pokazali
śmy to, co w człowieku odkrywane drogą badań rozumowych (natu
ralnych) domaga się spełnienia i wyjaśnienia w wiecznym Bycie Boga. 
Na zakończenie przytoczymy jeszcze słowa samej Edyty Stein, w któ
rych dostrzega ona ten wewnętrzny związek antropologii z mistyką: 
„A kto się Bogu oddaje, dochodzi w pełnym zespoleniu z Nim do naj
wyższego wypełnienia bytu, które jest jednocześnie poznaniem, odda
niem i wolnym czynem. Wprawdzie dusza jest całkowicie zwrócona 
ku Bogu, ałe w zjednoczeniu z boską miłością obejmuje duch stworzo
ny również siebie przez poznanie i szczęśliwe oraz wolne potwierdzę-



nie. Oddanie się Bogu jest zarazem oddaniem się samemu sobie; roz
miłowanie się w Bogu jest oddaniem się całemu stworzeniu, a zwłasz
cza wszystkim istotom duchowym z Bogiem zjednoczonym."**

Edyta Stein, Fyt skończony a Byt wieczny, tłum. s. ł. J. Adamska OCD, Poznań 1995, 
s. 456.



Błażej Matusiak OP
TEORIA MIKROKOSMOSU W PISMACH 
HILDEGARDY Z BINGEN

Twórczość Hiłdegardy z Bingen
Hiłdegarda urodziła się w 1098 r. Od ósmego roku życia spędzała 

życie w klasztorze benedyktynek w Disibodenbergu, którego przeło
żoną została w roku 1136. Za życia znana była z listów do wybitnych 
osobistości swoich czasów, między innymi Bernarda z Clairvaux, Fry
deryka Barbarossy i kolejnych papieży, a także z kazań, które głosiła 
w różnych miejscach Niemiec. Dar niezwykłych wizji, który towarzy
szył Hildegardzie od lat najmłodszych, stał się znany światu dopiero 
wówczas, gdy zdecydowała się spisać swe objawienia w roku 1141. 
Zmarła 17 września 1179 r., a jej proces kanonizacyjny, przerwany 
z nieznanych przyczyn, Grzegorz XI rozpoczął w r. 1227.

Jej głównym dziełem jest trylogia zawierająca opis wizji:
merńorMM! oraz Ł/Aer <#v;worM?M operMm. W dziełach tych, 

pełnych alegorycznych wyobrażeń, Hiłdegarda przedstawia teologię 
stworzenia i odkupienia. Najbardziej znana jest pierwsza część cyklu, 
natomiast pozostająca w cieniu dwóch pierwszych część ostatnia przy
ciąga uwagę historyków filozofii niezwykłą syntezą kosmologii i an
tropologii.

Poza tym spod pióra Hiłdegardy wyszły prace teologiczne takie 
jak Expo.sń;o Ób/Mńonay tngmta octo (roz
wiązanie 38 zagadnień teologicznych) i Poza tym
w swych pismach Hiłdegarda podejmowała kwestie medyczne oraz 
przedstawiła wymyślony przez siebie język i alfabet przeznaczony do 
użytku wspólnoty. Do najciekawszych utworów Hiłdegardy należą jej 
pieśni zawarte zbiorze zatytułowanym: óywpńowfa ńarwowfae cae/e- 

reve/ańoHM/M.
Chociaż Hiłdegarda nie poświęciła żadnej pracy zagadnieniom 

stricte filozoficznym, w dziełach swych porusza wiele takich kwestii. 
Szczególnie interesująca jest przedstawiona przez nią koncepcja mi- 
krokosmosu. Aby odczytać ją  we właściwym świetle, przyjrzymy się 
najpierw źródłom mikrokosmizmu.



I. Platońska koncepcja mikrokosmosu
Omawianie każdej doktryny opisującej człowieka w kategoriach 

mikrokosmosu wypada zacząć od Płatona, on bowiem jest twórcą mi- 
krokosmizmu. Rozważania na ten temat grecki filozof zamieścił w 77- 
Mo/o-ne, diałogu, który poświęcił kwestiom kosmołogii. W świetle 
wykładanej w 77wtz/ô ;'e kosmołogii Płaton podejmuje również zagad
nienia antropologiczne, dlatego więc dla zrozumienia Platońskiej wi
zji człowieka nieodzowne jest zapoznanie się z tym, co filozof mówi 
o genezie i strukturze świata.

Twórcą świata widzialnego jest Demiurg, Bóg szczęśliwy i dobry. 
To właśnie jego dobroć sprawiła, że postanowił on powołać świat do 
istnienia. Jako dobry i w konsekwencji wolny od jakiejkolwiek za
zdrości „bardzo pragnął, aby wszystko było, ile możności, podobne do 
niego"' (29 E). Ponieważ Demiurg chciał, aby świat był dobry, wpro
wadził weń ład, harmonię i piękno (30 AB). Z tego samego powodu 
stwarzał świat mając wciąż przed oczyma jego doskonały model. Jako 
że byty rozumne są piękniejsze od nierozumnych, a siedliskiem ro
zumności jest dusza, świat nie może być pozbawiony duszy. Z przed
stawionego rozumowania wynika więc, iż świat jest istotą żywą, poru
szaną przez duszę. „Co do Duszy, Bóg umieścił ją  w środku ciała świa
ta, rozciągnął ją poprzez całe ciało, a nawet poza nie, i obwinął je nią" 
(34 B). Duszy Bóg powierzył władzę nad ciałem. Ponieważ również 
kształt świata musiał być doskonały piękny, a także najbardziej zbliżo
ny do Boga, Demiurg postanowił nadać mu formę kuli. „Ten kształt 
jest spośród wszystkich najdoskonalszy i najbardziej podobny do sie
bie samego. Bóg bowiem zdawał sobie jasno sprawę z tego, że podob
ne jest nieskończenie piękniejsze od niepodobnego"* (34 B).

Demiurg utworzył Duszę łącząc trzy substancje (35 AC). Dwie 
pierwsze z nich to: substancja niepodzielna, która zachowuje się za
wsze w ten sam sposób, oraz substancja podzielna i zmienna, obecna 
w ciałach. Platon nazywa te substancje odpowiednio Tym Samym i In
nym. Trzecia substancja, łącząca cechy Tego Samego i Innego powsta
ła z ich zmieszania. Platon podkreśla, że połączenie substancji odbyło 
się przy użyciu siły, bowiem Inne opierało się mieszaniu. Następnie 
dzieląc otrzymaną substancję Duszy zgodnie z zasadą proporcji De-

' Cytaty z 7ifnq/o.sa na podstawie tłumaczenia Pawła Siwka: Płaton, TMną/os. KT-Mas, 
Warszawa ł986.
 ̂W tym punkcie zwraca uwagę wyraźne nawiązanie do filozofii Parmenidesa.



miurg sprawił, że Dusza rozproszyła się równomiernie w całym ciełe 
świata. Dusza porusza się na dwa sposoby: ruch po kołe zewnętrznym 
to ruch substancji Tego Samego; ma on przewagę nad ruchem Innego, 
który odbywa się po kołe wewnętrznym. Ruch po kołe zewnętrznym 
zapewnia Duszy wiedzę pewną, podczas gdy ruch wewnętrzny dostar
cza Duszy wiadomości o rzeczach zmysłowych, wiadomości składają
cych się nie na wiedzę, ałe na „mniemania solidne i prawdziwe" (37 C).

Ciało świata Bóg stworzył za pomocą dwóch głównych elemen
tów: ognia i ziemi (31 B-32 A). Bez ognia świat nie byłby widzialny, 
bez ziemi zaś nie mogłyby istnieć żadne ciała stałe. Ponieważ ko
nieczne było spoiwo wiążące oba elementy; tym łącznikiem zostały 
powietrze i woda. „Tak zostało utworzone ciało widzialne nieba i Du
sza niewidzialna, która bierze udział w rozumie i harmonii, i jest naj
lepsza z rzeczy zrodzonych przez najlepszy z Bytów rozumnych 
i wiecznych" (37 A).

Jak dotąd, rozważania Platona skłaniają czytelnika ku myśli, że 
w 77'wq/'ô ;'e filozof zawarł raczej doktrynę widzącą w świecie obraz 
człowieka niż teorię opisującączłowieka jako mikrokosmos. Taki wnio
sek nasuwa się po lekturze tych fragmentów dialogu, w których Platon 
mówi o świecie jako organizmie żywym, złożonym z ciała i duszy. 
Aby odnaleźć w naukę o człowieku jako obrazie świata, na
leży dane kosmologii Platońskiej skonfrontować z tym, co filozof pi
sze o człowieku.

Z dalszego ciągu dialogu dowiadujemy się, że stosownie do licz
by elementów Bóg zadbał o stworzenie czterech gatunków istot, które 
miały zamieszkiwać niebo, powietrze, wodę i ziemię (40 A). Stwo
rzywszy, głównie z ognia, niebiańską rasę bogów, Demiurg nakazał im 
kontynuować swe dzieło. To z ręki bogów wyszło ludzkie ciało, pod
czas gdy duszę ludzką stworzył sam Demiurg, mieszając Duszę świata 
z resztkami pierwszych substancji. Dziełem bogów jest również spoje
nie duszy z ciałem (podlegające rozerwaniu), a także ruchy duszy w ciele 
(43 CD). Ruchy te, bezładne i chaotyczne, nazywa się wrażeniami zmy
słowymi. Utrudniają one ruch Tego Samego i Innego, czyli dochodze
nie duszy do wiedzy i do mniemań prawdziwych.

Nie wdając się w szczegóły, które oddaliłyby nas zbytnio od te
matu rozważań, wyliczmy podobieństwa zachodzące między człowie
kiem a światem. Na pierwszym miejscu należy wymienić fakt złożenia 
duszy i ciała. W obu przypadkach dusza jest bytem doskonalszym niż



ciało, a także zasadą jego ruchu. I w świecie, i w człowieku roła ru
chów duszy po okręgu jest taka sama: dostarczenie wiedzy o tym, co 
wieczne i niezmienne, oraz prawdziwych mniemań o tym, co widzial- 
ne i podległe zmianom. „Te ruchy, które są w nas spokrewnione z bo
ską zasadą, nie są niczym innym jak myśleniem o wszechświecie i je
go obrotach" (90 D). Refleksja nad obrotami sfer niebieskich ma słu
żyć upodobnieniu niezbornych ruchów duszy ludzkiej do harmonij
nych obrotów Duszy świata (tamże).

Obrazem sferycznego kształtu świata jest głowa ludzka, część 
najbardziej boska w człowieku i przeznaczona do panowania nad resz
tą (44 D). Właśnie w głowie mieści się najwyższy gatunek duszy ludz
kiej, dlatego też człowiekowi właściwa jest postawa wyprostowana, 
kierująca go ku niebu, miejscu, skąd człowiek pochodzi (90 A). Po
nadto pionowa postawa ciała przywodzi na myśł łiterę X, a ułożona 
w kształt tej łitery substancja Duszy świata jest gwarantem kułistości 
świata i źródłem jego ruchu (36 C).

Na podstawie i Państwa można przedstawić system ana
logii między światem, ludzkim ciałem i duszą oraz grupami społeczny
mi państwa doskonałego^. Tak więc odpowiednikiem sfery gwiazd jest 
w człowieku dusza rozumna mająca siedzibę w głowie. Powietrzu przy
porządkowana jest część afektywna duszy, która mieści się w sercu. 
Ziemi i występującym na niej zjawiskom wegetatywnym odpowiada 
w człowieku dusza pożądliwa umieszczona w lędźwiach. W życiu spo
łecznym odpowiednikiem nieba są mędrcy rządzący państwem, funk
cję analogiczną do tej, którą w ciele pełni dusza afektywna, spełniają 
żołnierze, natomiast rzemieślnicy są związani z ziemią.

W myśli Platona można wyróżnić cztery wątki tematu mikroko- 
smosu: psychologiczny, kosmologiczny, dynamiczno-organologiczny 
oraz społeczno-polityczny^. Wątek psychologiczny uważa duszę za 
obraz świata, a właściwie Duszy świata, gdyż tak jak ona harmonijnie 
jednoczy w sobie przeciwstawne składniki. W wątku kosmologicznym 
podkreśla się, że odbiciem świata jest w człowieku jego ciało. Ono 
bowiem zbudowane jest z tych samych elementów, co świat, a także 
odbija w swojej strukturze geometryczne kształty i matematyczne pro

' Por. Marian Kurdziałek, &)%t?ywy o cz/owie/ta ya%o mi%ru%(Mm(Mie,
w: tegoż, &ie<ż?nowłecze wp<MZM%iMWHM równowagi między erynie/izmem a p/aioni- 
zmem, Lubtin 1996 s. 275.
* Wyodrębnienie wątków mikrokosmicznych przyjmuję za Kurdziałkiem, dz. cyt., s. 275.



porcje świata .̂ Przedstawiciele wątku dynamiczno-organologicznego 
widzą obraz świata, składającego się z ciała i duszy, w człowieku jako 
złożeniu duszy i ciała. Wątek społeczno-polityczny doszukuje się od
bicia struktury tak świata, jak i duszy ludzkiej, w ustroju państwo
wym. Warto podkreślić, że myśliciele podejmujący za Platonem mo
tyw mikrokosmosu nie dodali do niego nowych wątków, a jedynie roz
winęli, niekiedy twórczo i oryginalnie, te, które on sam zapoczątko
wał.

U. Recepcja teorii mikrokosmosu w Średniowieczu

1. Chrześcijański wkład w teorię mikrokosmosu
Ideę upatrującą w człowieku obraz świata podjęli neoplatonicy, 

a w Średniowieczu poszli jej tropem platonicy chrześcijańscy. Nurt 
ten pozostawał obcy arystotelikom, którzy na podstawie przesłanek 
takich jak np. ta, iż w człowieku nie ma eteru, dochodzili do wniosku, 
że o człowieku jako mikrokosmosie można mówić tylko metaforycz
nie. Również zwolennicy metodologii boecjańskiej, nakazującej upra
wianie teologii w sposób spekulatywny, nieprzychylnie odnosili się do 
mikrokosmizmu, jak i do wszelkich form analogicznego i alegorycz
nego rozumowania/

Średniowieczni zwolennicy teorii mikrokosmosu opierali swe spe
kulacje na Ojcach Kościoła i pisarzach wczesnochrześcijańskich: Klau
diuszu Mamertusie, Grzegorzu Wielkim, Maksymie Wyznawcy, Janie 
z Damaszku oraz Nemezjuszu z Emezy. Z dzieł starożytnych znano 

w przekładzie Chalcydiusza z jego komentarzem i komen
tarz Makrobiusza do Cycerońskiego <SwM ócyp/ona. Do tych źródeł do
szły w XII wieku poznane wówczas dzieła filozofów arabskich. Wiel
kie znaczenie na kształtowanie się doktryny mikrokosmosu miało rów
nież dzieło określane wówczas jako ńfermay 7 r;'.s7Meg;.s7 o.s'/

Dla wszystkich chrześcijańskich myślicieli podejmujących temat 
mikrokosmosu ważnym punktem odniesienia były te miejsca w No
wym Testamencie, w których pojawia się sformułowanie omni-y cre- 

albo Mn:versa creatnra. Mianowicie w zakończeniu Ewangelii 
według świętego Marka czytamy następujący nakaz, który Chrystus

 ̂Motyw proporcji zawdzięcza Ptaton pitagoręjczykom. Por. Kurdziałek, dz. cyt., s. 284 
'  Tamże, s. 280.
 ̂Tamże, s. 281.



kieruje do Apostołów: P/*ae<#co?e Fvange/tMm ornn; crea/urae (16 15) 
Z kołei św. Paweł pisze w Liście do Rzymian: eApeciuńo crea/M-
rae rgyg/ttiione/nyt/iortt/M De/ aipecia/ (...) eaiw omnM
crea/ura tngewtMcń etpar/urt/ M-ygae aJ/;ac (8,19.22). Również św Pa
weł mówi o głoszeniu Ewangełii wszelkiemu stworzeniu: y; /awenper- 
wane/M iw yi/wJa/i ei yiaói/e^ ei iwmoói/e^ a ype Fvawgeia,
aatiMiM, praeiiicaiMW iw awiver^a cweaiara, ^aae ,sivó caeio
ê i, caiayyacia.s' yarw ego Paa/ay wtiwMie/* (Koł 1, 23).

Wiełu egzegetów interpretowało słowa orwwiy creaiara jako od
noszące się do człowieka.' Taka interpretacja znajdowała oparcie w tym, 
co Bibłia, a zwłaszcza Księga Rodzaju, mówi o człowieku, istocie gó
rującej nad innymi ziemskimi stworzeniami. Podejmując wątek god
ności człowieka liczni teologowie zwracali uwagę nie tylko na stwo
rzenie duszy ludzkiej na obraz i podobieństwo Boga, ale również na to, 
że ludzkie ciało jest najdoskonalszym z ciał istot materialnych. W ten 
sposób przeciwstawiając się wciąż dochodzącym do głosu doktrynom 
spirytualistycznym, autorzy ci bronili godności świata materialnego. 
Co więcej, niektórzy z tak interpretujących słowa orwwM crea/wra pisa
rzy, uznawali, że ciało ludzkie stanowi równowartość całego wszech
świata.

2. Jan Szkot Eriugena o mikrokosmosie
Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób Jan Szkot Eriugena, wybitny 

filozof doby karolińskiej, formułuje swojąteorię mikrokosmosu, osnutą 
na wątkach platońskich i biblijnych.* Znaczenie tego myśliciela dla 
myśli zachodniej polega na wzbogaceniu kosmologicznego wątku mi- 
krokosmizmu o nowe inspiracje zaczerpnięte z pism Maksyma Wy
znawcy.'"

Przed omówieniem Szkotowej teorii mikrokosmosu zwróćmy 
uwagę na dwa założenia jego antropologii. Po pierwsze, Eriugena od
czytuje biblijny raj jako alegorię doskonałej ludzkiej natury, wiecznej, 
niecielesnej, wolnej, niezniszczalnej, i zjednoczonej z wolą Bożą." Po 
drugie, niewłaściwe ukierunkowanie ludzkiej woli doprowadziło do

" Tamże, s. 272.
* Streszczenie poglądów Eriugeny oraz tłumaczenie ustępu Tfomi/ii na podstawie: 
Agnieszka Kijewska, Meop/aionizm dana .Szkota Eriugeny. Podmiotowe warunki do- 
świadczenia mistycznego w tradyc/i neo/?/atońs%ię/, Lublin 1994.

Zob. Kurdziałek, dz. cyt., s. 304.
" Kijewska, dz. cyt., s. 140.



grzechu, którego najważniejszym skutkiem było powstanie świata 
materialnego.^

Na początku dzieła Eriugeny De <%v/.HOf:e na/nrae znajdujemy 
pytanie, dlaczego Bóg stworzył człowieka, zamierzonego jako obraz 
i podobieństwo Stwórcy, jako zwierzę. Eriugena rozwiązuje tę trud
ność mówiąc, że celem takiego działania Bożego było ustanowienie 
w człowieku wszelkiego stworzenia widzialnego i niewidzialnego. Tę 
kwestię Eriugena podejmuje również w na Pro/og łanowy.
Wyróżnia tam trzy znaczenia terminu „świat": pierwsze dotyczy istot 
duchowych, drugie — rzeczywistości materialnej, trzecie zaś — czło
wieka. „Trzecim światem jest ten, który na zasadzie pośrednika [rajo
ne łączy w sobie i wyższy świat rzeczywistości duchowych,
i niższy rzeczy cielesnych i z dwóch czyni jedno [& anaw
yac/;], a można go pojąć jedynie w człowieku, w którym skupia się 
całe stworzenie [ńt %ao o/MHM crea^ara ać/ana/ar]. [Człowiek] składa 
się bowiem z duszy i ciała. Biorąc ciało z tego świata, a duszę z drugie
go, tworzy uporządkowaną całość. I rzeczywiście, ciało posiada całą 
cielesną, dusza zaś całą niecielesną naturę: w wyniku ich wzajemnego 
połączenia powstaje doczesna uporządkowana całość — człowiek. Z tej 
racji nazywa się człowieka całością, albowiem w nim, niby w jakimś 
tyglu Mi stapia się całe stworzenie. Stąd też
i sam Pan nakazał uczniom mającym głosić Ewangelię: «Głoście Ewan
gelię całemu stworzeniu^" (XIX 294 AB).

Podobne sformułowania znajdziemy w dziele De na;M-
rae. Czytamy tam, że w człowieku zawiera się całe stworzenie, bo
wiem „[człowiek] pojmuje jak anioł, rozumuje jak człowiek, odczuwa 
jak zwierzę, posiada życie jak roślina,^ składa się z duszy i ciała; nie 
brak więc w nim niczego, co jest w stworzeniach"" (III, 37).

Dla Szkota człowiek jest więc bytem pośrednim (w eJ/e^), który 
sprowadza do jedności (#<iMM<3/, MMM/w ybc//) całe stworzenie, złożone 
z istot materialnych i duchowych. Zdaniem Eriugeny opis stworzenia 
człowieka Biblia dlatego umieszcza w szóstym dniu stworzenia, po
nieważ w człowieku zawarte są wszystkie rzeczy.'^Więcej jeszcze, stwo-

Tamże, ss. 143-146.
Warto zauważyć, że Eriugena wymienia tu cztery poziomy rzeczywistości zjedno

czone w człowieku. Blisko stąd do późniejszej koncepcji homo ęuadratus. Na ten 
temat Kurdziałek, dz. cyt., s. 303.
" Tłumaczenie Kurdziałka w dz. cyt., s. 303.

Kijewska, dz. cyt., s. 148.



rżenie w pewnym sensie dokonuje się właśnie w człowieku. Rodzi się 
pytanie, jak należy rozumieć to ostatnie stwierdzenie. W jaki sposób 
człowiek jest obcina o/Mn/taM, warsztatem, w którym dokonało się stwo
rzenie?

Aby to zrozumieć, trzeba odczytać antropologię Eriugeny w świetle 
jego metafizyki. Dla idealisty, jakim był Eriugena, idee w Bożej myśli 
mają wyższy status ontologiczny niż rzeczy same. *6 Te ostatnie są tyl
ko przejawami wiecznych i niezmiennych istot. Innymi słowy, praw
dziwą substancję rzeczy oraz ich pierwszą, przyczynową istotę stano
wi ich wizja w Bożym Logosie, która jest uprzednia w stosunku do 
zaistnienia bytów stworzonych. Analogicznie, ludzkie poznanie rze
czy stworzonych to ich druga istota i skutek tego pojęcia, które o by
tach ma Bóg. Zarazem Eriugena podkreśla, iż nie ma na myśli dwóch 
różnych istot rzeczy, ale jedną istotę, z tym że ujmowaną raz w swej 
przyczynie, a raz w skutkach.'?

Pozostaje jeszcze pytanie, na czym dokładnie polega ludzkie po
znanie stworzeń. Eriugena uważa, że człowiekowi niedostępne jest 
uchwycenie niezmiennej i wiecznej istoty bytów, jako że ta z natury 
pozostaje niepoznawalne, gdyż nie da się jej zdefiniować z pominię
ciem definicji Stwórcy i przyczyny wszystkich rzeczy. Paradoksalnie 
ta niewiedza upodabnia człowieka do Boga, który jest nieskończenie 
różny od stworzeń.Tym, co człowiek poznaje o rzeczach, jest zatem 
nie ich istota, ale istnienie.

Dlaczego jednak Eriugena twierdzi, iż rzeczy są stwarzane w czło
wieku? Otóż Jan Szkot jest przekonany, że tak jak w Bogu poznanie 
rzeczy oznacza ich stwarzanie i poprzedza akt stwórczy, podobnie 
w człowieku poznanie jest uprzednie w stosunku do rzeczywistości 
poznawanej. „Według Eriugeny to, co jest poznawane, jest stwarzane 
w tym, kto poznaje. Można zatem powiedzieć, że ludzka myśl jest wa
runkiem doświadczenia zmysłowego".^ Ponadto Szkotowa koncepcja 
skutków grzechu prowadzi go do wniosku, że materialne istnienie rze
czy, wtórne i przypadkowe, stało się za przyczyną człowieka.^

'6 Tamże, s. 149.
'7 Pomijam poboczny wątek niedoskonałości obecnego ludzkiego poznania, ściśle 
związany z koncepcją upadku doskonałej natury ludzkiej. Por. Kijewska, dz. cyt., 
s. 139-147.

Tamże, s. 150, zob. zwł. przyp. 49.
"Tamże, s. 150.
^ Tamże, s. 151.



Podsumowując mikrokosmiczną doktrynę Eriugeny podkreślmy 
jej dwa zasadnicze rysy. Pierwszym jest rozumienie centralnej pozycji 
człowieka w świecie jako zjednoczenia w nim wszystkich rzeczy, co 
Eriugena wyraża słowami i Drugą cechą wyróżnia
jącą antropologię Jana Szkota jest twierdzenie o stworzeniu wszyst
kiego w człowieku.

IH. Teoria mikrokosmosu w pismach Hiidegardy

W XII wieku, w pismach Alana z Lille, Bernarda Silvestrisa i Hil- 
degardy z Bingen ożywa na nowo nurt antropologii mikrokosmicznej. 
Hildegarda wykłada swoją teorię mikrokosmosu przede wszystkim 
w Dóer DńworM/n Poza tym sformułowania odnoszące się
do tej tematyki znajdziemy w ÓWway, a nawet w utworach poetyckich 
Hiidegardy. Nie będziemy kolejno omawiać poszczególnych fragmen
tów, ale podejmiemy próbę systematycznego przedstawienia mikroko
smicznej doktryny Hiidegardy.

1. Wątek pitagorejsko-platoński u Hiidegardy
W Lióer operMm Hildegarda wiele miejsca poświęciła

wykładowi teorii mikrokosmosu. W swoich rozważaniach autorka czer
pie inspirację zarówno z lektury Biblii, jak i z wywodzącej się od Pita
gorasa tradycji, która uważała liczbę za zasadę, która porządkuje całą 
rzeczywistość. Pitagorejsko-platońską koncepcję przekazał Średnio
wieczu św. Augustyn jako autor De Wyrazem wpływu teorii
pitagorejskiej na Hildegardę jest wielokrotnie pojawiające się w Dóer 
6fłvw!orM/M operMm słowo najczęściej z przydawką
Zdaniem Hiidegardy liczbą, która stanowi klucz do zrozumienia struk
tury wszechświata, jest liczba trzy.^ Autorka dostrzega ją  w niebie, 
które składa się ze strefy ognistej, eterycznej oraz widzialnego powie
trza (PL 197, 815 D). Jak zobaczymy dalej, omawiając wątek o/nuM 
crea/Mra/3 Hildegarda podział trójkowy odnosi również do najgłęb
szej struktury człowieka.

Teraz przyjrzyjmy się na wybranym przykładzie, w jaki sposób 
zasada potrójności kształtuje rozważania antropologiczne Hiidegardy.

Kurdziałek, dz. cyt., s. 292.
^ Edgar De Bruyne, ^ t. II, Brugge 1946, ss. 351-356.
^ Zob. wyżej.



„Również w głowie człowieka zostały odwzorowane trzy najwyższe 
elementy, mianowicie od góry głowy do czoła — świetlisty ogień wraz 
z niższym czarnym ogniem; od czoła do nasady nosa — czysty eter; od 
nosa zaś do gardła płynne powietrze wraz z niższym ciężkim, białym 
i świetlistym powietrzem. Miejsca te zostały odmierzone równą mia
rą"̂ * (815 D). W podobny sposób Hiłdegarda opisuje kolejno propor
cje całego ciała ludzkiego. Jest rzeczą jasną, że kieruje się przy tym 
pewną idealną wizją, która nie bierze pod uwagę danych doświadcze
nia nie w pełni zgodnych z koncepcją lic z b o w ą .^

Oprócz trójki w mikrokosmicznym systemie Hiłdegardy istotną 
rolę odgrywa sfera i koło. Aby właściwie ocenić poglądy Hiłdegardy 
na obecność sferycznej zasady w świecie i człowieku, musimy przy
wołać przytaczaną w pismach Alana z Lille definicję Boga. „Deus est 
sphaera intelligibilis, cuius centrum ubique, circumferentia nusquam".^ 
W ć/MnorM/w operum zaś czytamy: „Bóstwo bowiem w przed- 
wiedzy i w dziele swym jest całe i nienaruszone i w żaden sposób nie 
podzielone, gdyż nie ma ani początku ani końca i nie może być przez 
nic objęte, ponieważ jest poza czasem. I tak jak koło obejmuje to, co 
się znajduje na jego obszarze, tak święte bóstwo nieskończenie wszystko 
obejmuje i przewyższa, a samo w swej potędze nie może zostać po
dzielone, przewyższone ani doprowadzone do końca" (755 C). Tak dla 
Alana, jak i dla Hiłdegardy oczywista jest obecność kolistej zasady 
w świecie.^ Kulisty kształt głowy ludzkiej stanowi odzwierciedlenie 
firmamentu (814 D), a postać ludzka daje się wpisać w koło (752 A).^ 

Zasadą, która w człowieku zapewnia harmonię całej jego ciele
snej substancji, jest dusza. Ona to, rozlana po całym ciele, umożliwia 
człowiekowi także poznanie rzeczywistości (886 C). Wątek ten znamy

^ Wszystkie przekłady z pism Hiłdegardy podaję we własnym tłumaczeniu.
^ Por. De Bruyne, dz. cyt., s. 355.
^ Ałanus ab Insułis, DMf/ncf/onay f/teo/og/carM/M, PL 210, 866 A.
^ Zob. Kurdziałek, dz. cyt., s. 292.
^ Ilustrację do drugiej wizji drugiej części przedstawiającej Trójcę Świętą sta
nowi oznaczająca Chrystusa postać ludzka wpisana w dwa koncentryczne kręgi. Na 
ilustracjach, którymi na polecenie Hiłdegardy i wedle jej wskazówek ozdobiono jej 
dzieła bardzo często pojawia się motyw koła.
^ Zob. wyżej. Zagadnienie pojęcia harmonii w czasach Hiłdegardy omawia De Bruy
ne, dz. cyt., ss. 120-123.



2. Hildegarda wobec motywu omuM creafMr#
Analiza jednej z antyfon, których tekst i melodia wyszły spod pióra 

Hiidegardy, doprowadzi nas teraz do motywu oniM/j creafMra, znanego 
z pism Eriugeny. Oto jej tekst i tłumaczenie: O ej?
jpraarcfen;/# /?ea?ofiy, arâ ^Mrć?w. Aiaw
CMMi DaMJ /^jpax^yhafaw g n a m o p a r ć z  JM̂  /n
a^awybrw^z m^agm ajpaif?. O aĵ  tM.sp;r#/to
^M â Aowmaw jfa jMjaf^w^. „O, jak przedziwna jest przedwiedza 
Bożego serca, która poznała^ wszelkie stworzenie. Bo gdy Bóg wej
rzał na oblicze człowieka, którego ukształtował, ujrzał w nim wszyst
kie swe dzieła całe i nienaruszone w owym ludzkim kształcie. O, jakże 
przedziwne to tchnienie, które w ten sposób zbudziło człowieka".

Tematem tego utworu, podobnie jak antyfony O %rÓM/M 
jest praapcfen;/#, Boży sposób poznawania rzeczywistości. Bóg po
znając rzeczy, stwarza je. Do poznania Bożego odnoszą się również 
słowa MMpaM? i ajpaja/, zaś stwórczego działania dotyczą słowa: ybr- 

wup/rafM? oraz jujcfaw?. Oprócz tych terminów w tekście anty- 
fony zwraca uwagę fakt, że słowa owiTHj craa/Mr#, które w pierwszym 
zdaniu określają wszystkie byty stworzone, zostają w drugim zdaniu 
odniesione do człowieka. W nim bowiem znajdują się wszystkie dzie
ła Stwórcy, całe i nienaruszone (fM/agra). Mówiąc ściśle, stworzenie 
zostało umieszczone w ciele ludzkim, bo tak z pewnością należy rozu
mieć użycie przez Autorkę terminówyaa^aj,ybrwa /to/Mwaj.

To, co w przytoczonej antyfonie zostało w sposób poetycki zaled
wie zasugerowane, Hildegarda rozwija szerzej w innych dziełach. 
W pierwszej wizji drugiej części *SaMaj czytamy: „Człowiek zawiera 
w sobie podobieństwo do nieba i do ziemi. W jaki sposób? Ma on 
koło, w którym przejawia się zrozumienie, ożywcze tchnienie i rozum
ność tak jak na niebie widać światła; ma też ducha, który porusza się 
chyżo po wszystkich zmysłach niczym ptaki w powietrzu; ma również 
zbiornik, w którym dostrzec można wilgotność, pączkowanie i rodze
nie, tak jak na ziemi widać rośliny, owoce i zwierzęta. Cóż to znaczy? 
Człowiecze, tyś jest cały we wszelkim stworzeniu [?a fafaw! aj ai omm 
araafara] i zapominasz o swym Stwórcy, gdy tymczasem to, co tobie 
poddane, jest Mu posłuszne zgodnie z Boskim nakazem. A ty przekra
czasz jego przykazania" (II, 1, 2).
3° Niestety, jest rzeczą niemożliwą adekwatny przekład czasownika praescire bez uży
cia neologizmu „przedwiedzieć".



Jak widać z przywołanego tekstu, Hiłdegarda nawiązuje w swej 
myśłi do długiej tradycji myśłi o człowieku jako mikrokosmosie. W óct- 

wyraźnie widać wątki platońskie. Z pochodzi porówna
nie kształtu głowy z bryłą świata, a także przekonanie o ruchu myśłi 
w człowieku. Wątki platońskie zostały jednak w Średniowieczu prze
kształcone i zniekształcone, więc Hiłdegarda, znająca je prawdopo
dobnie z drugiej ręki, '̂ nie powtarza wiernie antropologii Płatona. Gdy 
więc Platon mówił o ruchu myśli odbywającym się po kołach Tego 
Samego i Innego, analogicznym do ruchu Duszy świata, dla Hildegar- 
dy analogonem ruchu myśli jest lot ptaków. Hiłdegarda dokładnie i bez 
zmian powtarza za Platonem potrójny podział świata materialnego na 
niebo, powietrze i ziemię.^

Opowiadając się w kwestii podziału świata za tradycją platońską, 
Hiłdegarda nie idzie śladami Eriugeny, który jak pamiętamy^ wyróż
niał w trzy znaczenia słowa świat, a w De cfMHone natMrae
dzielił rzeczywistość stworzoną na cztery poziomy. Wspólny Eriuge- 
nie i Hildegardzie jest natomiast chrześcijański wątek widzący w czło
wieku odbicie wszelkiego stworzenia, ownM crea/Mra. Analiza kolej
nych tekstów pokaże różnicę między Hildegardą a Eriugeną w trakto
waniu tego wątku.

Tekst rozwijający obraz zawarty w antyfonie O ^aa/w wtraMM 
znajdujemy w czwartej wizji pierwszej części Dóer tńwnorMfM ope- 
ram. Hiłdegarda mówiąc o stworzeniu człowieka używa słów znanych 
z antyfony. Czytamy więc: „Gdy zaś człowiek wejrzał na człowieka 
[AowunefM MMpexń], bardzo mu się on spodobał, ponieważ stworzył go 
według tuniki swego obrazu i na swoje podobieństwo po to, by za po
mocą trąby rozumnego głosu [per fańaw wcM rańoaańy] głosił wszyst
kie Jego cuda. Człowiek bowiem jest pełnym dziełem Boga, gdyż prze
zeń Bóg jest poznawany, a Bóg stworzył wszystkie stworzenia ze wzglę
du na niego" (I, 4; PL 197, 865 C). W ostatnim zdaniu Hiłdegarda 
wypowiada się o tym, że człowiek jest celem stwórczego działania 
Boga, jednakże przytoczony tekst nie przesądza tego, czy w jej inter
pretacji stworzenie dokonało się, jak twierdził Eriugena, w człowieku.

Na temat źródeł, z których mogła korzystać Hiłdegarda zob. Marianna Schrader, 
Sainte MYdegarde w: D/cf/onna/re de jpinYMa/de, t. VII, łere Partie, Paris ł969, 
co). 5ł7-5ł8.
"  Por. wyżej.
"  Por. wyżej.



Wydaje się, że rozstrzygnięcia tej kwestii dostarcza trzecia wizja 
pierwszej części *Sc/w<3.y. Opisując znaczenie obrazu utworzonej kuli 
otoczonej zewsząd przez pierwotne elementy Hiłdegarda podaje taką 
wykładnię swej wizji: „Oznacza ona człowieka, który — stworzony 
z prochu ziemi — w przedziwny sposób doznaje chwały od stworzeń 
Bożych i jest tak nimi otoczony, że nie zdoła się od nich w żaden spo
sób oddzielić. Elementy świata zostały bowiem stworzone dla posługi 
człowiekowi i jemu służą, ponieważ człowiek znajdując się jakby po
środku nich [ńt eorMm przewodzi im z Boskiego zarzą
dzenia, jak rzekł natchniony przeze mnie^ Dawid: «Chwałą i czcią go 
uwieńczyłeś, obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk T w o ich » .^  To 
znaczy: Boże, Tyś wszystko cudownie uczynił, a człowieka uwieńczy
łeś wieńcem intelektu oraz okryłeś godną szatą widzialnej postaci. 
Postawiłeś go niczym władcę nad wspaniałością doskonałych dzieł 
Twoich, któreś dobrze sprawiedliwie rozrządził w swych stworzeniach. 
Bowiem bardziej niż inne stworzenia udzieliłeś człowiekowi wielkiej 
i godnej podziwu godności" (I, 3, 16-17).

Zatem według Hiłdegardy człowiek stoi pośrodku, Mi 
wszystkich stworzeń jako ten, któremu Bóg powierzył władzę nad nimi. 
Dla Hiłdegardy, podobnie jak na przykład dla Wilhelma z Conches,^ 
centralna pozycja człowieka w świecie wynika z faktu stworzenia go 
na obraz Boży oraz z tego, iż jest on najdoskonalszą istotą zamieszku
jącą wszechświat. W odmienny sposób rozumiała centralną pozycję 
człowieka w stworzeniu tradycja neoplatońska, do której nawiązywał 
Bernard Si!vestris, a nawet Tomasz z Akwinu.^ Używano w niej ter
minu na oznaczenie miejsca człowieka w „złotym łańcuchu
bytów". W tym ujęciu „człowiek stanowił wyjątkowo doniosły człon 
wiążący nexM.y, wncM/MfM, copn/%) i styk (Ao/izon, coft/i/HM/M,
/ńnay, bytów duchowych i cielesnych, wieczności i czasu,
nieba i ziemi".^

W Lfóer o/7erM?H Hiłdegarda wielokrotnie powtarza
myśl o tym, iż w człowieku Bóg odzwierciedlił całe swe stworzenie. 
„Bóg ukształtował człowieka na swój obraz i podobieństwo, gdyż pra

3* Wizjonerskie dzieła Hiłdegardy mają formę dialogu ze Stwórcą.
^ Ps 8,6-7 w przekładzie Biblii Tysiąclecia, Poznań — Warszawa 1980, wyd. trzecie 
poprawione.
M Zob. Kurdziałek, dz. cyt., s. 305.
^ Tamże, s. 305.
3* Tamże, s. 304.



gnął, aby jego kształt ukrył święte bóstwo; dłatego też oznaczył
w człowieku wszystkie stworzenia" (813 D). Zdaniem Hilde- 

gardy, w człowieku można odnaleźć nie tylko obraz całego świata stwo
rzonego, ale nawet pór roku i dwunastu miesięcy. ̂  „Lecz tak jak Bóg 
oznaczył w człowieku wszystkie stworzenia, tak i ustanowił w nim 
również pory roku" (877 A).

Interesujące mogłoby być prześledzenie analogii między stworze
niem Lucyfera a powołaniem do życia człowieka. Do szukania podo
bieństw między dwoma wydarzeniami skłania użycie przez Hildegar- 
dę w obu przypadkach podobnych sformułowań, a także wyrażona przez 
wizjonerkę myśl, iż człowiek po upadku Lucyfera został przeznaczony 
do zajęcia jego miejsca wśród chórów anielskich.*" Bez względu na to, 
do jakich wniosków doprowadziłyby takie badania, jedno jest pewne: 
porównanie człowieka z najpiękniejszym z aniołów^' ma podkreślać 
godność natury ludzkiej.

Temat godności człowieka podejmuje także antyfona Hiidegardy 
zaczynająca się od słów OyhctMra Dci: „O, dzieło Boże, którym jest 
człowiek, zostałoś zbudowane w wielkiej świętości, gdyż święte bó
stwo przeniknęło niebiosa w pokorze. O, jakże wielka to dobroć, iż 
w prochu ziemi zajaśniało bóstwo, a usługujący Bogu aniołowie uj
rzeli Boga w człowieczeństwie". Wprawdzie wydaje się, że przedmio
tem medytacji nie jest tu dzieło stworzenia, lecz wcielenie Syna Boże
go, jednakże przy obu możliwych interpretacjach antyfona mówi o god
ności człowieka jako obrazu Boga.

Podsumowanie
Spójrzmy raz jeszcze na doktrynę o człowieku jako mikrokosmo- 

sie tak jak przedstawiła ją w swych dziełach Hildegarda z Bingen.
Godność człowieka opiera się przede wszystkim na fakcie stwo

rzenia go na obraz i podobieństwo Boże. Poza tym człowiek jest naj
doskonalszym z bytów ziemskich. Trzecim powodem nadającym czło
wiekowi wyjątkowe znaczenie w świecie jest Boskie postanowienie, 
aby w jego strukturze bytowej zrekapitulować całe stworzenie. Zauważ
my przy tym, że obrazem Boga jest według Hiidegardy dusza ludzka, 
zaś odbicie świata ma miejsce w jego ciele.

i" Tamże, 877 A-885 B.
L/Acr (/MnorMM operum, 744 C.

<' Tamże, 812 C.



W człowieku został odwzorowany wszechświat w ten sposób, że 
zawarta w ciełe ludzkim harmonia liczbowa odzwierciedla porządek, 
który Bóg ustanowił w świecie. Z tego zasadniczego powodu wynika 
to, że w człowieku można odnaleźć podobieństwo do trzech pozio
mów rzeczywistości świata stworzonego: nieba, powietrza oraz ziemi 
wraz ze wszystkimi bytami i zjawiskami, które mają miejsce w tych 
trzech strefach.

Czytając dzieła Hiidegardy odnajdujemy ślady dziedzictwa daw
nych filozofów. Trzeba powiedzieć przede wszystkim, że Hildegarda 
rozwija w swych pismach kosmologiczny wątek teorii mikrokosmosu. 
Czerpie przy tym z myśli Platona oraz z filozofii neoplatoników. Dzie
je się tak wówczas, gdy Hildegarda pisze o liczbowych proporcjach 
w świecie, o ruchu duszy, a także o roli koła i kuli w strukturze świata 
i człowieka. Hildegarda nawiązuje również do omHM creatHra, moty
wu, który w obrębie wątku kosmologicznego wprowadzili pisarze chrze
ścijańscy.

Oryginalny wkład Hiidegardy w nurt mikrokosmiczny to przepoje
nie koncepcji mikrokosmosu teologią wyrażoną w niezwykłej, profe
tycznej, obrazowej formie. Poza tym Hildegarda tak jak jej współcześni, 
Alan z Lille i Bernard Silvestris, nie stroni od poetyckich form wyrazu 
także wtedy, gdy nawiązując do wielkiego dziedzictwa filozofii przed
stawia człowieka jako mikrokosmos. Wizyjny i poetycki charakter dzieł 
Hiidegardy, na równi z ich tematyką, przybliżają do Platona.



Paweł Matwiejczuk OP
KONCEPCJA BOGA I JEGO RELACJA 
DO ŚWIATA W tŚRODO ROŻTM
P. TEILHARDA DE CHARDIN

Od czasów renesansu, gdy Galileusz został oskarżony o herezję, 
rozpoczyna się proces rozejścia się dróg Kościoła — broniącego starej 
interpretacji biblijnego obrazu świata oraz dróg dynamicznie rozwija
jącego się przyrodoznawstwa. Czterysta lat podziału doprowadziło do 
pogłębienia przepaści w sporze między wiarą a nauką, za sprawą pozy
tywistycznej ideologii, która radykalnie odcinała się od dogmatyczne
go gorsetu zacofanej teologii i religii z ich ujęciem i wyjaśnieniem 
rzeczywistości odwołującym się do Objawienia. Optymizm poznaw
czy nauk empirycznych wspomagany przez postęp technologiczny i teo
rię ewolucji sprawiły, że sam Bóg stał się ostatnim ogniwem ewolucyj
nego procesu, wygenerowanym przez samego człowieka, który pier
wotnie obawiając się złowrogich i nieprzyjaznych mu sił przyrody za
czął oddawać im boską cześć tylko po to, by zyskać ich „przychyl
ność". Dopiero postęp myśli ludzkiej i rozwój cywilizacji sprawiły, że 
idea Boga uległa sublimacji, której efektem było powstanie wielkich 
religii z ich systemami zasad etycznych i dogmatyką. Każda religia 
wychodziła naprzeciw ludzkim oczekiwaniom i naturalnej inklinacji 
do zadawania pytań o to, co było in Mity dawały odpowiedź
na pytania o zaistnienie świata, sens życia, przyczynę śmierci, cierpie
nia i trudu pracy. Wiek XIX i teoria ewolucji podważyły sensowność 
istnienia religii w takiej formie, ponieważ wyjaśniono genezę świata 
w sposób naukowy. Częstą zatem postawą ideologicznych pozytywi
stów był ateizm, który ze względów programowych odrzucał anachro
nizm i wstecznictwo religijnej wizji świata.

Teilhard de Chardin był niewątpliwie świadomy takiego stanu rze
czy generującego napięcie, wprost niemożność pogodzenia wiary z osią
gnięciami współczesnej nauki. Prowadząc swoje badania paleobiolo- 
giczne i paleontologiczne sam korzystał z dorobku teorii ewolucji roz
szerzając ją o swoje refleksje nad interwencją Boga w jej przebieg.'
' Sztandarowym dziełem traktującym o genezie świata jest napisany w ł949 r. traktat 
Człowiek. Kosmogeneza dokonuje się dzięki pierwotnemu, stwórczemu impułsowi 
Boga i przebiega według swoich własnych praw przyrody i ewolucji. Drugim momen-



Jako myślicie! chrześcijański de Chardin próbował znaleźć odpowiedź 
na pytanie o możliwość syntezy chrześcijaństwa i nauki, religijnego i przy
rodniczo — fizykalnego obrazu świata. Jak zatem, wyszedłszy od biolo
gii, znaleźć w procesie ewolucji Ziemi miejsce dla Boga Stwórcy?

Pisząc Roźe (1927) Teilhard był zatroskany o ludzi
pozostających na obrzeżach wiary; pyta więc: „Czy Chrystus ewange
liczny może jeszcze ześrodkować w sobie i objąć świat? Czy świat nie 
zaćmi naszego Boga?"^

Jaką zatem wizję Boga proponuje nam autor i w jakiej relacji do 
świata, finalnego efektu ewolucji, widzi jego Stwórcę?

Rozważania na temat Boga rozpoczynają się ukazaniem alego
rycznego obrazu Jego immanentnej relacji do świata. Bóg się przeja
wia (Jm/ama) poprzez rzeczywistość; jak promień światła prześwietla 
kryształ, mało tego rozświetla go od wewnątrz wydobywając bogac
two jego blasków i refleksów, tak Bóg przejawia się i jest „dotykalny", 
immanentny światu, ziemi i całemu stworzeniu. Kryształem są po pro
stu byty, światło wewnętrzne jest Bożą mocą rozproszoną w świecie 
i wychwytywaną przez ludzi. Teilhard de Chardin charakteryzuje Ab
solut jako byt dynamiczny — działający w świecie. Bóg jest przede 
wszystkim Stwórcą, który powołuje wszystko do istnienia, obdarza 
życiem i przeprowadza całe stworzenie do wyższej formy istnienia w 
Pleromie. Jest On zatem przyczyną zaistnienia w stworzeniu pewnych 
aktów doskonałości, sam będąc doskonałością najwyższą. Podążając 
za św. Pawłem autor podkreśla immanencję Boga w świecie czerpiąc 
od Apostoła jego zawołanie z ateńskiego Areopagu: co
Wszyscy i wszystko w Bogu się zawiera, a On obejmuje sobą wszech
świat dając mu nie tylko impuls życia i istnienia, ale łącząc się z nim 
w dziedzinie działania, kształtując i stwarzając go nieustannie, za po
mocą żywiołów Ziemi. Wniosek z tego taki, że wszystko, co dzieje się 
w kosmosie, mocą praw natury jest diafanią— manifestowaniem się 
wszechmocy Absolutu. Samego Boga porównać można do rzemieślni
ka ( D e u s k t ó r y  postępując na drodze spełnienia się świata po
sługuje się w swej pracy nieograniczonymi środkami, przeprowadza-

tem Bożej interwencji było włanie duszy — akt humanizacji będący odpowiednikiem 
bibtijnego aktu stworzenia Adama i tchnienia weń ducha.
 ̂P. Teilhard de Chardin, Boje, w: Człowiek, Warszawa !984, s. 294.
'„ ( ...)  w nim żyjemy (.. .)" (R z ł7 ,28).



jąc wszelki byt z niedoskonałości do perfekcji, a czasem ze zła w do
bro, dając w tym samym wyraz własnej omnipotencji. Dzięki swej 
immanencji nieskończoność i wielkość Boga jest w stanie przeniknąć 
Niebo, Ziemię"* i całą głębię rzeczywistości.

Diafania Boga odbywa się dzięki Środowisku Bożemu, które sta
nowi medium ukazujące Boga wszechogarniającego i przyciągające
go. Jego Ognisko i Źródło znajduje się wszędzie, bo sam Bóg jest nie
skończoną głębią rozprzestrzeniającą się i błiską kosmosowi. Jest On 
też centrum wszechświata. Teilhard, aby tę ideę zilustrować i przybli
żyć posłużył się obrazem stożka, którego szczytem jest Bóg. Rzut stoż
ka na płaszczyznę pozwala prześledzić zachodzącą zależność dwóch 
dróg. Pierwsza: od Boga, rozchodzi się na całą rzeczywistość, aż ku jej 
podstawie; i druga: od podstaw świata, kosmos zwężający się znajduje 
swe centrum, punkt zbieżności i perspektywę w Absolucie. Bóg Śro
dowiska Bożego ma moc ześrodkować i objąć sobą, dzięki wszech- 
obecności wynikającej z Jego najwyższej duchowości, wszystkie stwo
rzenia i całą rzeczywistość. Wydawać się może, że to paradoks, iż zjed
noczenie w Bogu dokonuje się z zachowaniem indywidualnej odręb
ności każdego bytu. Taka logika jedności daje de Chardinowi pewność 
ortodoksji systemu. Jest on co prawda panenteistyczny — Bóg jest we 
wszystkim, ale mimo to, świat i natura nie są tożsame z Bogiem. Po
nieważ zachowana została chrześcijańska zasada pluralizmu bytowe
go, wizja Teilharda nie jest panteizmem, ani tym bardziej monizmem, 
a spoza całości nie wyziera amorficzny Brahman.

Dynamizm Boga wynika nie tylko z działania stwarzającego lub 
z kierowania — posługiwania się siłami natury. Bóg ma w swoim pla
nie kosmogenezy pewne zamiary w stosunku do człowieka. Relacje 
Bóg — człowiek stanowi temat na oddzielną pracę więc chciałbym 
jedynie zarysować istotę problemu. Osoba ludzka została dopuszczo
na dzięki darowi wolności do kooperacji z Bogiem, w ten sposób sam 
człowiek stał się współpracownikiem Boga Stworzyciela pracując rów
nocześnie nad rozwojem świata i nad sobą samym. Całość tej wizji 
oparta jest na sylogistycznej zależności:

1. każda dusza istnieje dla Boga w Chrystusie,

* Pisane dużymi dużą literą Niebo Ziemia czy Piekło wcale nie odnoszą się do jakichś 
nazw własnych lub do planety w przypadku Ziemi. Używam ich w takim sensie jak 
rozumiał je Teilhard, to znaczy, że są to terminy ekwiwalentne wobec rzeczywistości 
stanowiące jej poszczególne sfery i płaszczyzny.



2. wszelka rzeczywistość istnieje dla duszy,
3. wszelka rzeczywistość istnieje dla Boga przez duszę. ̂
Każda dusza jest umiłowana przez Boga, który pragnie jej zba

wienia. W soteriologii de Chardina dokonuje się zbawienie człowieka 
przez współudział w zbawczej misji Boga, w przymnażaniu na ziemi 
Królestwa Bożego to znaczy, że wszelki byt jest wydobywany i dosko
nalony dla Boga Zbawcy ostatecznego celu i kresu wszystkiego. Czło
wiek zatem jest współpracownikiem nie tylko Boga Kreatora, ale tak
że Boga Zbawcy, który jest przeznaczeniem całej rzeczywistości.

Skoro Bóg jest tak immanentny wobec świata to, czy może On 
pozostawać w relacji do kosmosu jako Byt transcendentny? Okazuje 
się, że tak, ponieważ transcendencja Boga jest paradygmatycznym za
łożeniem w całości „Środowiska Bożego". Jedynie Bóg radykalnie 
pozaczasowy, pozaprzestrzenny, różny istotowo od świata, transcen
dentny może spełnić warunek: wszechobecności w świecie, jednocze
snego przenikania i jawienia się w czasie i przestrzeni. Gdyby Chry
stus nie istniał poza czasem i przestrzenią, czyż mógłby być spełnie
niem czasu i wyjściem poza czas i przestrzeń? W końcu transcenden
cja gwarantuje jedność mnogich i indywidualnych bytów w Pleromie, 
które jednocześnie niczego Jej nie dodają.

Rozważywszy dwa sposoby istnienia i relacji do świata nasuwa 
się pytanie: kim jest Bóg „Środowiska Bożego"? — Ten, który zawie
ra w sobie znane z historii filozofii postaci: Demiurga, Pierwszego 
Poruszyciela i Kreatora z Księgi Rodzaju. Bogiem jest Chrystus: Król, 
Pan Wszechrzeczy, Najwyższy Ośrodek — Pantokrator. Jak widać au
tor nie poskąpił Mu licznych tytułów, które przytaczam, by ukazać, że 
jest on apokaliptycznym Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą.** Całość 
systemowa pism de Chardina, idee ontogenezy i kosmogenezy dają się 
ująć w neoplatońską koncepcję Wyjścia i Powrotu. Wyjście (F*;?;/.?) 
jest to, ogólnie rzecz ujmując opis i analiza stawania się rzeczywisto
ści, kosmogenezy, ontogenezy i humanizacji świata, której impulsem 
jest Bóg. „Środowisko Boże", a zwłaszcza wizja Chrystusa — Boskie
go Centrum wszechświata stanowi zwieńczenie i klucz interpretacyj
ny do całej twórczości de Chardina, bo wskazuje dobitnie na ideę Po
wrotu do prapoczątku, powrotu stworzenia do Stwórcy.

 ̂Por. tamże s. 303. 
'  por. Ap 21,16.



Chrystus Pan, „w którym wszystko ma istnienie"? przenika wszyst
ko, każdą sferę świata, aż do najniższych głębin materii, gdyż On sam 
jest tym, „który wszystko napełnia"*. Dzieje się tak za sprawą Jego 
Bóstwa i Człowieczeństwa. Chrystus historyczny^, rzeczywisty, Pan- 
tokrator jest zawsze ten sam i nadaje, przez epifanię złączenia dwóch 
natur, dynamiczną strukturę Środowisku Bożemu.

Nie można zapomnieć o tożsamości Chrystusa — mistycznego 
cełu dła jednoczącego się w nim wszechświata, z Jezusem synem Ma
ryi Dziewicy, umęczonym, zabitym i zmartwychwstałym. Daje to peł
nię ortodoksji, chroni przed błędami panteizmu i przed popadaniem 
w quasi-mistyczne iluzje. Dzięki swej historyczności i zbawczemu dzia
łaniu jest On Panem życia i śmierci. Dzięki tajemnicy Wcielenia Chry
stus — Bóg stał się elementem wszechświata, człowiekiem — ato
mem kosmosu. Wejście Chrystusa historycznego w świat przez przy
jęcie ludzkiej natury dokonało wybawienia i przemiany sensu rzeczy
wistości naznaczonej przez determinanty egzystencjalne takie jak: 
śmierć, zniszczenie, przemijanie. „Dla miłujących Boga wszystko słu
ży ku dobremu."'" Od zbawiennych wydarzeń FMÓ Ponffo nawet 
to, co człowiekowi zagraża, jest w Bożym planie elementem stawania 
się świata i jego przemiany w nadludzką rzeczywistość głębi i pełni 
Środowiska Bożego uwydatniającego transcendentno — immanentną 
relację Chrystusa do świata.

Na czym dokładnie polega i w czym przejawia się wszechmoc 
Chrystusa? Wszechwładza Chrystusa Pantokratora nie jest efektow
nym wejściem otoczonego błękitem nieba antycznego herosa na brą
zowej chmurce, jak to widać na „Sądzie Ostatecznym" w Kaplicy Syk- 
styńskiej. Chrystus — Bóg — Centrum rzeczywistości jest przede 
wszystkim Logosem wszechświata, wewnętrznym prawem, które rzą
dzi kosmosem i dynamizuje każdą cząstkę wszechświata do spełnienia 
się w Pleromie. Ma On moc przyciągnąć do siebie wszystko, pobudzić
'K oi 1,17.
"Ef4,10.
 ̂Idea Chrystusa historycznego jest niewątpliwie echem hermeneutyki biblijnej, która 

narodziła się w Niemczech w XIX w. Celem jaki postawili sobie ówcześni uczeni m. 
ni. R. Bultmann, była demitologizacja Biblii poprzez krytykę form literackich, bada
nia historyczne itp., co miało na celu wydobycie z zawoalowanego tekstu prawdziwej 
i historycznej osoby Jezusa. Jest to idea już dziś zarzucona i podważana przez uczo
nych co do jej sensowności i przydatności. Należy ją jednak tutaj przyjąć podążając za 
tokiem rozumowania samego Teilharda.

Rz 8, 28.



do współpracy nad pomnożeniem ducha w świecie. W ten sposób roz
szerza się panowanie Chrystusa nad światem. Wszechobecne działa
nie Logosu otacza nas, przenika, zachowuje i stwarza ujawniając w ten 
sposób Jego diafanię.

Kim jeszcze jest wszechobecny Chrystus? Najbardziej charakte
rystyczne z okreśłeń spotykanych u de Chardina to Punkt Omega. 
Wokół niego wszechświat „zagęszcza się". Jest to po prostu inny spo
sób pokazania tego samego aspektu urzeczywistnienia się całego ko
smosu poprzez przyprowadzenie całego stworzenia do Boga, w do
pełnieniu aktu stworzenia jako realizacji pełni bytu w Pleromie. Punkt 
Omega to źródło i kres, z którego wypromieniowywana jest we wnę
trze wszechświata energia poruszająca wszystkie jego płaszczyzny: 
Niebo, Ziemię i Piekło po to, aby wszelki byt nieustannie dopełniał 
się w Mistycznym Ciele Chrystusa; oczywiście w sensie kosmicznym, 
a nie eklezjologicznym. A zatem Bóg jest bytem gignetycznym — 
staje się On o tyle, o ile w mistycznej całości przybywa jedności ele
mentów kosmosu.

Czym jest cały ten proces? To realizacja woli Bożej, zamysłu 
Chrystusa Króla, który przeznaczył wszystkich i wszystko do zjedno
czenia ze sobą. Jest zatem Chrystus Pan bytem Osobowym, takim, któ
remu chrześcijanin może oddawać cześć; więcej jest On Bogiem, któ
remu należy się miłość i adoracja, a ten rodzaj relacji wzajemnych jest 
możliwy tylko pomiędzy osobami.

Środowisko Boże ma swoją sakramentologię. Teilhard stworzył 
ciekawą koncepcję Eucharystii, którą pokrótce przedstawię. Wszyscy 
i wszystko co teraz jest, co było przedtem, i co będzie ma wymiar Ko
munii — przeistoczenia się świata w Chrystusa. Hostia konsekrowana 
w chwili ofiary Jezusa, przeobrażając spożywającego ją  człowieka 
w samego Chrystusa poprzez mistyczne zjednoczenie, staje się źró
dłem uświęcenia dla świata, w którym działanie ludzkie przedłuża jej 
sakramentalny charakter poza ołtarz, w sferę uniwersum. Bóg manife
stuje przez to swą opiekuńczość, praca nabiera charakteru sakralnego, 
a świat sam w sobie ulega mocy konsekracji w komunii i diafanii im- 
manentnego Boga. „To jest ciało moje" — słowa konsekracji chleba 
nabierają w tej wizji dużo szerszego znaczenia. Od tej pory Ciałem 
Chrystusa nie jest sam chleb, ale cały kosmos na sposób mistycznego 
z Nim zjednoczenia.

„O Jezu otwórz swym piorunem zachmurzone niebo i ukaż nam 
się Zmartwychwstały w całej swej potędze i blasku! Jako Pantokrator,



który w dawnych bazylikach sam swoją postacią wypełnia! kopuły! 
Potrzeba nam tej Paruzji, aby zrównoważyć i przezwyciężyć w na
szych sercach chwałę wywyższającego się świata. Abyśmy wraz z Tobą 
zwyciężyli świat, ukaż nam się w całej chwale świata.""

Ważnym elementem całego systemu jest nauczanie Teilharda de 
Chardina o Paruzji. „Gwiazdą, której świat oczekuje (. . .) w pełni Jej 
realnej transcendencji (...) musi być sam Chrystus przez nas oczeki
wany."'^ Jak widać Bóg to nie tylko Kreator i Logos. Chrystus nie 
byłby Pantokratorem, gdyby nie powrócił na ten świat by dokonać Sądu 
Ostatecznego, procesu zespolenia, któremu towarzyszy oddzielenie. 
Kiedy napięcie między Bogiem i Ludzkością dosięgnie granic wytrzy
małości nastąpi Paruzja. Jezus Sędzia, „Piękno żądające wyłączności"" 
zrealizuje ewangeliczną zapowiedź oddzielenia kozłów od owiec. Ple- 
roma wyznaczy elementom kosmosu miejsce nagrody, lub kary w lub 
poza Chrystusem. Tak niebo jak i piekło zawierają się w Pleromie jako 
dwie różne siły tej samej dynamicznej energii, nawet złe duchy nie są 
w stanie skazić Jej czystości. Potępieni zatem nie są straceni dla Chry
stusa, bo podlegają mocy działania Pleromy, ale są oni wyłączeni spod 
możliwości uświęcenia. Boża omnipotencja dobitnie wyraża się w to
talnej miłości, którą Bóg darzy nawet samego diabła pozwalając mu 
istnieć.

W ten sposób dopełni się los Środowiska Bożego, którego ele
mentem strukturalnym jest także Piekło. Na jego tle wspanialej, wy
raźniej i głębiej widać moc i piękno Środowiska Bożego. Samo Środo
wisko Boże jest zatem przestrzenią diafanii Boga, ukazując Go tym, 
którzy szukają Go po omacku, łącząc w sobie jako uniwersum liczne, 
partykularne środowiska Boże poszczególnych jednostek i osób. Jest 
to przestrzeń zachodzenia procesów życia i stwarzania, ale też znisz
czenia i śmierci. Łączy ono w sobie wszystkie kosmiczne siły i ogarnia 
płaszczyzny i przestrzenie świata. Bywa, że Środowisko Boże jest trak
towane jako termin zamienny z pojęciem Boga, in eo vńw!M.y, ale takie 
potraktowanie sprawy byłoby znacznym spłyceniem i zbanalizowaniem, 
wprost zafałszowaniem myśli Teilharda. Środowisko Boże pełni rolę 
medium — odsyłacza do Chrystusa. Jest ono sceną, na której rozgry
wa się dynamiczna akcja rządząca się prawami Logosu— Słowa Wcie-

" P. Teithard de Chardin, dz. cyt., s. 375.
Tamże s. 403.

" Ttamże s. 398.



lonego pociągającego ku sobie swym pięknem, dobrem, prawdziwo
ścią i miłością. Jest ono stworzone, za swej natury czasowe, bo znaj
dzie swój koniec i spełnienie oraz ma charakter gignetyczny. „Zamiesz
kać w Środowisku Bożym — to naprawdę znaleźć Jedyną Niezbędną 
Rzeczywistość, czyli Tego, który goreje, rozpłomieniając to, co ko
chaliśmy niedostatecznie lub źle; Tego, który daje ukojenie, przyćmie
wając swym blaskiem to, co kochaliśmy za mocno."'** „Środowisko 
Boże" jest więc swoistą harmonią elementów nadludzkiego, kosmicz
nego i człowieczego, którym Bóg nadaje kształt według swojego za
mysłu i woli.

Czy zatem chrześcijanin może odnaleźć swoją wiarę w systemie 
Teilharda? Wydawać by się mogło, że ówcześni wierzący mogli być 
pocieszeni tego typu spojrzeniem na wiarę, rehabilitującym całą sferę 
doczesnych działań, pragnień i zaangażowań w sprawy świeckie, któ
rym nie towarzyszy hiatus i kompleks złączony z dość powszechnym 
mniemaniem, iż do Boga można dojść tylko drogą życia zakonnego 
i to najlepiej prowadzonego na sposób rekluzów odciętych od świata 
zupełnie i radykalnie po to, aby nic im nie przesłaniało Chrystusa. Do
wartościowanie ludzkich zaangażowań oraz dynamiczna wizja Boga 
immanentnego wobec świata są niewątpliwie bardzo oryginalne i ak
tualne do dziś. Na nieszczęście doświadczenie końca XX w. wskazuje, 
że nie tylko chrześcijanie, ale środowiska związane z ruchem New 
Age'u dokonały recepcji myśli Teilharda spłycając ją  i zawłaszczając, 
przy jednoczesnym ogłoszeniu go prekursorem Ery Wodnika.

Myśl de Chardina jest skierowana do ludzi odważnych, do chrze
ścijan, którzy pragną „wszystkiego próbować dla Chrystusa"^ po to, 
aby mogli jako mieszkańcy Środowiska Bożego lepiej odnaleźć siebie 
i swoje miejsce we współczesnej epoce nauki, techniki i postępu. Wy
daje mi się, że autor wielokrotnie, choć nie eupraMM przytaczał 
w swojej pracy scholastyczną zasadę dochodzenia do Boga za pomocą 
odczytania dwóch ksiąg zapisanych Boską ręką; Księgi Natury i Księ
gi Objawienia, przez które manifestuje Bóg swoją obecność i ujawnia 
się jako działający w świecie. Sam kosmos nie może stanowić zagro
żenia dla chrześcijanina, bo jest on „pełen" Chrystusa. System jednak, 
zbyt dosłownie pojmowany, może się spotkać i spotykał się do tej pory 
z ostrą krytyką ze strony ludzi dopatrujących się w nim panteizmu.



Przed płonnymi obawami o czystość doktryny i ortodoksję chroni nas 
biblijny charakter tekstu, jego nasycenie Objawieniem i jednoczesne 
wskazywanie na Chrystusa — pierwszego spośród Ludzkości.

Bez wątpienia samo istnienie tego rodzaju myśli i sposoby ujęcia 
problemu (choć może generować problemy lub obawy) daje możli
wość twórczego przemyślenia przez chrześcijan relacji wiary i działa
nia, zwłaszcza zaś wartości bycia w świecie i zaangażowania w jego 
kosmogenezę. Jestem skłonny twierdzić, że krytyczna postawa wobec 
„Środowiska Bożego" i jego przesłania daje chrześcijaninowi szansę 
odnalezienia w nim swojej wiary i poszerzenia horyzontów, weryfika
cji obrazu Boga i własnej wizji bezbożnejjakby się mogło wydawać 
rzeczywistości.

Na zakończenie chciałbym sformułować kilka wątpliwości co do 
filozoficznego charakteru „Środowiska Bożego". Sam tekst nie jest 
traktatem filozoficznym sensu -yfncfo, jest on raczej mistycznym po
ematem traktującym o Bogu, wyśpiewanym przez duszę uniesioną w za
chwycie peanem na cześć materii, stworzenia i Boga. Język literacki 
dzieła nasycony poetycznością, plastycznością opisów,'^ częstym wy
stępowaniem niejednoznacznych i symbolicznych terminów sprawia, 
że lektura, choć przyjemna, stwarza wiele problemów i trudności in
terpretacyjnych związanych z oddaniem w języku pojęć tego, co one 
wyrażają. Oprócz języka i formy literackiej ściśle filozoficzny charak
ter odbiera „Środowisku Bożemu" odwoływanie się miejscami wprost 
do Objawienia. Tak przesycona Biblią myśl Teilharda sprawia, że jest 
ona do przyjęcia jedynie dla ludzi wierzących i przyjmujących prawdy 
Objawienia. Zatem charakter dzieła zawęża grono jego odbiorców, co 
zresztą było intencją samego autora,'" a sama idea i system nabierają 
dogmatycznego charakteru.

Pomimo to uważam, że Teilhard de Chardin osiągnął swój cel. 
Problem uniesprzecznienia religii oraz możliwości syntezy wiary i na
uki z ich odrębnymi wizjami kosmicznej rzeczywistości nabrał w „Śro
dowisku Bożym" nowego wymiaru. Synteza ta ma specyficzny cha
rakter, gdyż nie polega na prymitywnym „ochrzczeniu" nauki sprowa
dzającym ją  do roli apologetycznego zaplecza wiary, ani też nie powo-

" Nie chodzi mi tu o jakąś formę bezbożności w pejoratywnym tego słowa znaczeniu. 
Rozumieć przez to określenie należy przestrzeń i świat, w których Bóg jest nieobecny. 
" Np.: metafora kryształu.
" Por. Wstęp.



duje, że religia nabiera „naukowego" charakteru uzurpując sobie w ten 
sposób prawo do wyjaśniania tego, co wchodzi w zakres zaintereso
wań badawczych nauk szczegółowych. Obydwie dziedziny ludzkiego 
działania, choć się wzajemnie przenikają w Środowisku Bożym, za
chowują pełną odrębność odnoszącą się do przedmiotu, metody i źró
deł uzasadniania wiedzy. Teiłhard podkreśliwszy w swej wizji autono
mię wiary i nauki gwarantuje ludziom XX w. pozostającym na obrze
żach wiary, przeżywającym konflikt niemożności pogodzenia ze sobą 
dróg religii i nauki, że tak wiara, jak i nauka nie będą stanowiły dla 
siebie czynnika ideologizującego, ani wzajemnie się wykluczającego. 
Odtąd nie są już one sobie przeciwne i nie stoją na antypodach ludz
kich założeń i paradygmatów. W „Środowisku Bożym", przez wzgląd 
na Chrystusa Władcę każdej dziedziny życia i istnienia, znalazły one 
miejsce zgodnej koegzystencji.
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