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45 LAT
PRACY NAUKOWEJ
W Pinakotece Brera w Mediolanie znajduje się wizerunek św. Tomasza
z Akwinu z 1545 r. pędzla Gerolama Mazzoli Bedoliego. Namalował on świętego
w szczególnym ujęciu: Tomasz, zapatrzony w Jezusa na krzyżu, zapisuje piórem
w notatniku swoje refleksje. Klęczy przed Panem, medytuje Pana i pisze o Panu.
Poniżej słowa: „Bene scripsiti de me Thoma” – „Dobrze o mnie napisałeś,
Tomaszu”.
Pochwała od samego Pana. Pochwała dla teologa wszechczasów.
Suma teologiczna św. Tomasza to szczyt zjednoczenia z Bogiem i forma literacka ukazująca, kim jest Bóg. Pokolenia czerpią z tej Sumy, aby dać odpowiedź
na pytanie: Kim jest Bóg?
Dobrze o Mnie napisałeś, Tomaszu...
45-lecie pracy naukowej ks. prof. Romana Bartnickiego jest okazją do powiedzenia – Księże Profesorze, dobrze nas uczyłeś o Bogu.
Byłem na pierwszym roku w Warszawskim Seminarium Duchownym,
kiedy spotkałem ks. prof. Romana Bartnickiego. Wykładał nam Pismo Święte.
Czytaliśmy słowo Boga i uczyliśmy się je interpretować. Jestem tylko jednym spośród wielkiej rzeszy studentów, której Ksiądz Profesor otwierał serce na słowo
Boga. Dziś wielu z nich jest kapłanami i dziękuje Księdzu Profesorowi za wiarę,
przykład kapłańskiego życia i za jego łagodne usposobienie. To ono właśnie czyni
Księdza Profesora ludzkim i serdecznym.
Ksiądz Roman Bartnicki pełnił przez okres tych 45 lat wiele funkcji. Był
między innymi rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nigdy
nie przestawał być profesorem Warszawskiego Seminarium i Papieskiego Wydziału Teologicznego.
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To dla nas zaszczyt i wyróżnienie. Ale to też przykład więzi z Archidiecezją Warszawską i jej życiem naukowo-dydaktycznym.
Kadra Papieskiego Wydziału Teologicznego to w znakomitej większości
uczniowie Księdza Profesora. Jakże miło współpracować z człowiekiem pokornym, wrażliwym i roztropnym.
Dlatego w imieniu Pracowników i Studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego chcę podziękować, mówiąc: Dobrze nas uczysz, Księże Profesorze.
45 lat doświadczenia naukowego to bogata księga, którą należy czytać
z uwagą, jak czyta się Biblię. Niech następne lata posługi profesorskiej i kapłańskiej upłyną w klimacie uwielbienia Pana Boga i służby tym, którzy chcą się o Nim
czegoś nauczyć.

Rektor
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina
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OCENA DOROBKU
NAUKOWEGO,
PRACY DYDAKTYCZNEJ
I DZIAŁALNOŚCI
ORGANIZACYJNEJ
K S . P R O F. D R . H A B .
ROMANA BARTNICKIEGO
W najnowszej historii teologii polskiej trudno byłoby wskazać osobę w tak
oryginalny sposób zasłużoną dla biblistyki jak ks. prof. Roman Bartnicki. Jego
wkład w badania naukowe nad trudnymi zagadnieniami związanymi z interpretacją Pisma Świętego idzie bowiem w parze z wielkimi osiągnięciami w zakresie
dydaktyki, a nade wszystko z podziwu godną pracą organizacyjną na stanowisku
rektora, której trwałym owocem jest powstanie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. To dlatego w liczącym ponad 320 osób akademickim Stowarzyszeniu Biblistów Polskich ks. prof. Roman Bartnicki zajmuje
pierwszoplanowe miejsce, aktywnie uczestnicząc w ogólnopolskich sympozjach
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jako najwybitniejszy autorytet w zakresie studiów nad Ewangeliami synoptycznymi i metodami interpretacji, zarówno diachronicznymi jak i synchronicznymi.
Oprócz wiedzy wynikającej z własnych badań na tych dwóch polach ma doskonałe rozeznanie w najnowszych osiągnięciach biblistyki światowej dotyczących
tej problematyki i potrafi się nią dzielić na zasadzie konsultacji naukowych z osobami specjalizującymi się w innych działach studiów biblijnych bądź z młodszymi
biblistami, stawiającymi pierwsze kroki w zakresie interpretacji Pisma Świętego.
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Dorobek naukowy ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego obejmuje 15
książek własnych (jedna miała cztery wydania w języku polskim i jedno w rosyjskim), 16 książek redagowanych, 101 artykułów naukowych, 6 haseł w encyklopediach, 45 recenzji prac, przeważnie obcojęzycznych. Opublikował 7 artykułów naukowych w językach obcych w renomowanych czasopismach biblijnych.
Pełny wykaz publikacji ks. prof. R. Bartnickiego aktualnie obejmuje 383 pozycje
bibliograficzne (w tym oprócz już wymienionych: 7 tłumaczeń z języków obcych,
7 artykułów popularnonaukowych, 27 przedmów i wstępów do książek, 2 sprawozdania, 21 pism okazjonalnych w sprawach uczelnianych, 76 wystąpień publicznych, m.in. przemówienia inauguracyjne, laudacje, otwieranie konferencji,
przemówienia opłatkowe, 21 wywiadów, 20 sylwetek biograficznych, m.in. wielkich kanclerzy, rektorów, profesorów, 6 artykułów publicystycznych, 9 homilii).
Podstawowym polem badawczym ks. prof. Romana Bartnickiego są Ewangelie synoptyczne. Jest twórcą wyłożonej w rozprawie habilitacyjnej oryginalnej
hipotezy rozwiązania problemu synoptycznego, która polega na uzupełnieniu
tzw. teorii dwóch źródeł (Mk i Q) o domniemane źródło wspólne (S), wykorzystane przez wszystkich trzech autorów/redaktorów Ewangelii synoptycznych (Mt,
Mk, Łk). W pracy habilitacyjnej ściśle stosował metodę historii redakcji. W tamtym czasie metoda ta była pionierskim podejściem do problematyki Ewangelii
synoptycznych. Pozwalała w naukowy sposób dociekać różnic między zapisami
poszczególnych ewangelistów i wyjaśniać, od czego one zależały i w jakim stopniu poszerzają czy modyfikują pierwotne nauczanie Jezusa z Nazaretu oraz pierwotną, apostolską tradycję ustną dotyczącą cudów bądź innych wydarzeń z Jego
dziejów. Rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł Uczeń Jezusa jako głosiciel Ewangelii. Tradycja i redakcja Mt 9,35 – 11,1. W studium tym zbadany został jeden z najbardziej interesujących pod względem treści fragment Ewangelii Mateuszowej.
Należało bowiem odpowiedzieć na pytanie, w jakiej relacji pozostaje Mateuszowa
kompozycja mowy misyjnej do pierwotnego nauczania samego Jezusa w tej ma-
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terii. Wyciągnięte z badań bardzo oryginalne wnioski są na tyle udokumentowane, że odpowiednie gremium naukowe zgłosiło tę publikację do nagrody ministra
i rektora. Gdy została opublikowana drukiem w 1985 r., ks. R. Bartnicki otrzymał
za nią nagrodę indywidualną III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz nagrodę Rektora ATK.
Wśród artykułów naukowych ks. dr. hab. R. Bartnickiego z tego okresu
na szczególną uwagę zasługują dwie publikacje w języku niemieckim, wydrukowane w renomowanych czasopismach międzynarodowych: Der Bereich der
Tätigkeit der Jünger nach Mt 10,5b-6, BZ 31 (1987), s. 250–256 i Das Trostwort
an die Jünger in Mt 10,23,” ThZ 43 (1987), s. 311–319 oraz jeden zamieszczony w języku niemieckim w numerze specjalnym Collectanea Theologica: Die
Jünger Jesu in Mt 9,35 – 11,1, CT 58 (1988), s. 39–56. Świadczą one o świetnej
znajomości współczesnych trendów egzegetycznych i literatury przedmiotu oraz
o umiejętności zajęcia i uzasadnienia własnego stanowiska w dyskusji nad trudnymi tekstami Ewangelii.
Ksiądz dr hab. R. Bartnicki był jednym z trzech pierwszych pracowników
ATK, którzy przystąpili do konkursu na projekty badawcze, tzw. granty. W wyniku przeprowadzonego konkursu Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało
ks. dr. hab. R. Bartnickiemu pismem z dnia 4 grudnia 1990 r. grant na finansowanie projektu badawczego pt. Ewangelie synoptyczne. Wprowadzenie w myśl
i wezwanie Ewangelii. Projekt został zrealizowany w czasie od 2 stycznia 1991 do
21 września 1992 r.
Na kolejnym etapie badań nad Ewangeliami synoptycznymi ks. dr hab.
Roman Bartnicki stosował inne metody przyjmowane we współczesnej biblistyce
naukowej. Owocem kilkuletnich poszukiwań była opublikowana w 1992 r. książka Ewangelie w analizie strukturalno-semiotycznej. Przywołana w tytule analiza
w latach osiemdziesiątych XX w. zdawała się radykalnie nowym narzędziem badawczym. Mimo pierwszych dosyć obiecujących osiągnięć, dosyć szybko zaczęły
pojawiać się artykuły krytycznie oceniające jej przydatność w interpretacji Pisma
Świętego. W wąskim gronie tych badaczy znalazł się także ks. dr hab. Roman
Bartnicki, który bardzo obszernie i obiektywnie, a jednocześnie bardzo przejrzyście, przedstawił zastosowania i ograniczenia metody strukturalnej. Stanowisko
to potwierdził w roku następnym dokument Papieskiej Komisji Biblijnej O interpretacji Biblii w Kościele.
Głównym osiągnięciem naukowym ks. dr. hab. Romana Bartnickiego
w jego badaniach koncentrujących się na księgach Nowego Testamentu jest opublikowana w 1993 r. książka Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja. Autor przedstawia w niej obszerną historię badań nad Ewangeliami, poczynając od
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Ojców apostolskich aż do najnowszych dokumentów Magisterium Kościoła. Oczywiście, swoją uwagę skupił na kwestii najważniejszej, jaką w XX w. była wiarygodność historyczna tych ksiąg absolutnie najważniejszych dla chrześcijaństwa.
W centralnym rozdziale swej pracy przedstawia kryteria, za pomocą których różni egzegeci badają autentyczność wypowiedzi Jezusa zapisanych w Ewangeliach.
Wydobywa wszystkie reguły, dzięki którym współczesna biblistyka z największym prawdopodobieństwem jest w stanie docierać do oryginalnej myśli Jezusa
z Nazaretu. Równie ważny w całej pracy jest rozdział następny, w którym autor
szczegółowo przedstawia współczesne osiągnięcia w zakresie badania tradycji
ustnej, jej zakresu i wiarygodności, a także związku z Ewangeliami spisanymi.
Na podstawie przeprowadzonych analiz wyciąga niezwykle ważny wniosek, że
uczniowie
przekazywali naukę Jezusa co do treści nieskażoną, co do formy
także naśladującą wypowiedzi Mistrza, często zachowane dosłownie,
choć wykorzystywane w różnych zestawach, niejednokrotnie z komentarzem, który mógł polegać na dodaniu pewnych wyjaśnień, czasem także
na zastąpieniu jakiegoś sformułowania terminem bardziej zrozumiałym.
Zachowano wiernie naukę Jezusa, w duże mierze, choć nie zawsze w dosłownym sformułowaniu (Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja,
Warszawa 2012, wyd. 4, s. 270).
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W kolejnych rozdziałach książki ks. Bartnicki z wielkim znawstwem analizuje metody badania Biblii – zarówno diachroniczne jak i synchroniczne (analiza
narracji, retoryczna, socjologiczno-historyczna, feministyczna). Ukazuje ich możliwości, ale, co najważniejsze, precyzyjnie zakreśla pole ich stosowania. Nie wszystkie metody można stosować do każdego tekstu Pisma Świętego. Z właściwym sobie
zamiłowaniem do badań nad historycznością Ewangelii wnika w niezwykle bogaty
świat najnowszych odkryć związanych ze źródłem Q. Ma ono bowiem kluczowe
znaczenie dla rozwiązania tzw. kwestii synoptycznej, a zarazem wiernego dotworzenia genezy powstawania Ewangelii spisanych. Ksiądz prof. Roman Bartnicki
należy do tych biblistów, którzy nieustannie wzbogacają swój warsztat badawczy
i poszerzają już dobrze ugruntowaną wiedzę i przekonania naukowe o nowe odkrycia. Owocem takiego podejścia badawczego jest ostatni rozdział w czwartym
wydaniu książki. Autor przybliża w nim syntetycznie, ale zarazem bardzo zrozumiale i krytycznie tzw. czwartą fazę badań nad Jezusem historycznym. Rozdział
ten świadczy o wielkich umiejętnościach ks. prof. Bartnickiego w zakresie analizy
metod badawczych, stosowanych wcześniej i dzisiaj w interpretacji Pisma Świę-
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tego. Tym samym wnosi wielki wkład w biblistykę polską, dając krytyczną ocenę stosowanych przez biblistów metod badawczych. Nie sposób wyobrazić sobie
współczesnego komentatora Ewangelii synoptycznych, który nie brałby na serio
wniosków wyciągniętych przez ks. Bartnickiego w jego niemal klasycznym już
dziś studium Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja.
W kolejnych latach ks. prof. R. Bartnicki poszerza swoje pole badawcze.
Kontynuując analizę nowych metod interpretacji Pisma Świętego, interesuje się
teologią biblijną. W swoich pracach wydobywa z perykop biblijnych – stosując
określone metody badawcze – to, co stanowi ich przekaz historyczny i teologiczny. Jako specjalista w zakresie historii form, tradycji i redakcji z wielką precyzją
odsłania warstwę faktograficzną ksiąg biblijnych. Dopiero w drugiej kolejności
bada interpretację teologiczną tego, co autorzy natchnieni korzystając ze świadectw uczestników historii zbawienia przedstawiają we właściwy sobie sposób.
Owocem tak prowadzonej pracy badawczej jest książka Przesłanie Ewangelii
(1996), w której dobrze wybrzmiewa kerygmatyczny charakter świadectw o cudach Jezusa z Nazaretu. Ten sam charakter mają przygotowane przez ks. Bartnickiego komentarze do czytań mszalnych w dni powszednie całego roku (Biblia
w liturgii dni powszednich, t. 1–3, 1989–1991).
Ze szczególnym uznaniem należy odnotować dwa podręczniki akademickie, których autorem jest ks. R. Bartnicki. Zarówno w jednym jak i w drugim
historia i teologia są ze sobą niezwykle mocno, wręcz organicznie połączone. A to
dlatego, że przedmiotem analizy są Ewangeliczne opisy Męki oraz Działalność
publiczna Jezusa Chrystusa. W obydwu dochodzi do głosu kunszt badawczy
ks. prof. Bartnickiego: umiejętność odkrywania historii, w której objawia się teologia jako zbawczy sens tego wszystkiego, co w działalności Jezusa Chrystusa i w Jego
męce się wydarza. Do tego jakże ważnego nurtu dorobku naukowego, jakim są
podręczniki akademickie, należy też zaliczyć książkę Metody interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie, którą ks. prof. Bartnicki opublikował w 2014 r.
wraz z Kingą Kłósek. Daje się w niej poznać jako wieloletni badacz i egzegeta,
który z zamiłowaniem stosuje najbardziej podstawową metodę interpretacji Nowego Testamentu, a mianowicie metodę historyczno-krytyczną (s. 237). Na uwagę
zasługuje fakt zaproszenia do współpracy młodego pracownika naukowego. Pani
Kinga Kłósek opracowała w tej książce metodę narracyjną (s. 47). W publikacji
tej czytelnik znajduje nie tylko precyzyjnie podaną wiedzę teoretyczną na temat
obydwu metod badawczych, ale także praktyczne ich zastosowanie w egzegezie.
To bardzo dobra metodologia pracy biblijnej – w zakresie obydwu metod, które są
dziś w zasadzie najczęściej stosowane. W krótkim czasie książka ta doczekała się
ośmiu recenzji, w tym dwóch w języku angielskim. Wraz z pozostałymi podręcz-
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nikami akademickimi stanowi ona niezwykle cenny wkład w proces kształcenia
nowych pokoleń biblistów polskich, dobrze rozumiejących skomplikowany warsztat metodologiczny, uwzględniający wszystkie najnowsze i pozytywnie zweryfikowane odkrycia egzegezy światowej. Stosując tę metodologię biblista polski ma
szansę interpretować Pismo Święte nie jako jeden z zabytków starożytnej literatury, ale jako wiarygodne historycznie i teologicznie świadectwo o działaniu Boga
w historii Izraela, Jezusa Chrystusa i Kościoła apostolskiego.
W innym nurcie badawczym sytuuje się najnowsza książka ks. prof. Romana Bartnickiego. Opublikowane w 2015 r. Dzieje głoszenia Słowa Bożego. Jezus
i najstarszy Kościół, składa się z trzech części. Część pierwsza przedstawia panoramę historyczną czasów narodzin chrześcijaństwa, czyli obraz starożytnego
świata: imperium rzymskiego i jego części, jaką była Palestyna. Autor przybliża mało znane zjawiska, które sprzyjały procesowi głoszenia Ewangelii: w miarę
jednolity język, dobre drogi, szkoły starożytne i synagogi rozsiane w całym tym
obszarze. Część druga ukazuje Jezusa Chrystusa jako głosiciela Ewangelii, poczynając od pierwszych wystąpień w synagogach, przez nauczanie poza synagogami.
Zwraca uwagę na oryginalny, Jezusowy styl nauczania i stosowane techniki zapamiętywania słów nauczyciela. Szczególnie ważne jest podkreślenie Jezusowego
orędzia o królestwie Bożym, a jednocześnie Jego mowa misyjna adresowana do
uczniów, kontynuatorów dzieła głoszenia Dobrej Nowiny. Część trzecia poświęcona jest ewangelizacji prowadzonej przez najstarszy Kościół, jerozolimski i antiocheński, czyli judeochrześcijański i hellenistyczny. Z prawdziwym znawstwem
ks. Bartnicki podkreśla doniosłą rolę chrystofanii w życiu Kościoła apostolskiego oraz działanie Ducha Świętego jako inicjatora i wspomożyciela ewangelizacji.
Z analizy świadectw Nowego Testamentu autor wyprowadza bardzo ważne wnioski dla współczesnych głosicieli Ewangelii. Poświęca im dwa ostatnie rozdziały,
w których przedstawia zasady głoszenia słowa Bożego (uczestnicy, przedmiot
głoszenia, metoda) oraz strategie i taktyki, które były stosowane przez apostołów
i ich uczniów. Publikacja ta to bardzo wartościowa analiza najważniejszego zadania, jakie realizował sam Jezus z Nazaretu (otrzymał je od Ojca), a następnie
poszczególni apostołowie i misjonarze wraz ze swoimi wspólnotami kościelnymi.
Pozostaje ono wciąż aktualnym modelem, który winien inspirować dzieło głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie, który w wielu wymiarach podobny jest
do stylu życia w imperium rzymskim.
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PRACA DYDAKTYCZNA
Początek etatowej pracy dydaktycznej ks. Romana Bartnickiego w Akademii Teologii Katolickiej miał miejsce w 1981 r. Od 1999 r. jest pracownikiem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Powierzone mu zostały zajęcia dydaktyczne dla teologii ogólnej, dla sekcji biblijnej i homiletycznej oraz
w Instytucie Studiów nad Rodziną. Od 1975 r. do chwili obecnej wykłada Nowy
Testament w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.
Przez dwa lata (1984–1986) prowadził zajęcia zlecone w Państwowej Wyższej
Szkole Teatralnej w Warszawie. W latach 1977–1986 prowadził zajęcia w Zaocznym Punkcie Konsultacyjnym ATK w Katowicach. Wygłaszał odczyty i wykłady
w duszpasterstwie akademickim oraz w warszawskim duszpasterstwie środowisk
twórczych, referaty na sympozjach oraz wykłady inaugurujące nowy rok akademicki na uczelniach. Wygłosił pięć referatów na uczelniach zagranicznych (Bonn,
Münster, Bilbao, Salamanca, Budapeszt).
Ksiądz prof. Roman Bartnicki był promotorem 11 doktoratów oraz 58 prac
magisterskich. Recenzował dorobek 2 kandydatów do stanowiska profesora zwyczajnego, 9 kandydatów do tytułu naukowego profesora, 5 na stanowisko profesora nadzwyczajnego, napisał 14 recenzji w przewodach habilitacyjnych, raz był
członkiem Komisji w przewodzie habilitacyjnym, napisał 11 recenzji w przewodach doktorskich oraz 4 w przewodach nostryfikacji stopnia naukowego doktora.
Zrecenzował około 100 prac magisterskich.
Z uwagi na swój bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny ks. prof. dr hab.
R. Bartnicki jest członkiem wielu poważanych gremiów naukowych: międzynarodowego towarzystwa naukowego Studiorum Novi Testamenti Societas (od 1992 r.),
Prezydium Zarządu Fédération des Universités Catholiques Européennes (w latach 1997–2001); Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego im. bł. ks. Romana Archutowskiego (od 2000 r.), Stowarzyszenia Biblistów Polskich (od 2003 r.),
Komitetu Teologicznego Polskiej Akademii Nauk (od 2003 r.). Znany z odpowiedzialnego stosunku do badań naukowych został konsultorem Rady Naukowej
Konferencji Episkopatu Polski (od 1997 r.) i konsultorem Sekcji Nauk Biblijnych
w Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski (od 1997 r.). Jest również
wiceprzewodniczącym Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce.
Za wyniki prowadzonych przez siebie badań naukowych ks. prof. dr hab.
R. Bartnicki otrzymał wiele nagród i odznaczeń: Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego III stopnia za pracę habilitacyjną (1986 r.), Ministra Edukacji Narodowej (1997, 1998, 1999, 2000, 2001 r.), Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2002,
2003, 2004, 2005 r.) oraz Rektora ATK (kilkakrotnie). Jest także Honorowym Obywatelem Gminy Warszawa-Bielany (od 2000 r.).
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Z uznaniem należy odnotować fakt, że przez niemal 20 lat ks. prof. Roman Bartnicki organizował życie naukowo-dydaktyczne – najpierw jako rektor
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a następnie jako niestrudzony twórca i długoletni rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i jako dziekan Wydziału Teologicznego tegoż uniwersytetu. Najlepiej o jego
zaangażowaniu we wszechstronny rozwój UKSW świadczą liczne publikacje,
w których prezentuje historię, ale nade wszystko wyznacza kierunki dalszego
rozwoju tej uczelni, mając na uwadze niezwykle bogate możliwości, jakie daje
życie w wolnej i stale rozwijającej się ekonomicznie i kulturalnie Polsce. Historii uczelni poświęcił dwa obszerne opracowania: Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Miejsce ATK i UKSW w kościelnym szkolnictwie wyższym, w: Wyższe szkolnictwo kościelne w Polsce. Wizja Kardynała Karola Wojtyły
i jej realizacja (Kraków 2002, s. 209–255) oraz Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, w: Księga Jubileuszowa Archidiecezji Warszawskiej 1981-2006.
25 lat posługi pasterskiej Prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa, red. P. Jarecki, A. Tulej, M. Kreczmański, B. Łoziński (Warszawa 2006, s. 311–324). W artykule Fundamentalne zasady funkcjonowania uniwersytetów. Średniowieczne
wzorce i współczesne dylematy (Saeculum Christianum 8 /2001/ nr 1, s. 201–217)
wskazał główne cechy średniowiecznego uniwersytetu i przedstawił współczesne
problemy szkół wyższych, postulując odważne zmierzenie się z nowymi wyzwaniami, ale i wykorzystanie nieznanych dotąd możliwości. Najlepszym tego dowodem są nowoczesne pracownie: radiowa i telewizyjna, nowe kierunki studiów,
umiejętne łączenie wiedzy humanistycznej z nowymi wyzwaniami życia społecznego i kulturalnego w Polsce. Kładąc podwaliny pod rozwój UKSW według standardów XXI w., pamiętał jednak o osobach zasłużonych dla ATK i UKSW, takich
jak: prymas Stefan Wyszyński, prymas Józef Glemp, bp Władysław Miziołek oraz
byli rektorzy ATK: ks. Wincenty Kwiatkowski, ks. Jan Stępień, ks. Jan Łach w albumach lub księgach pamiątkowych im poświęconych. Opracował czterojęzyczny informator o uczelni, będąc autorem tekstów w języku polskim i niemieckim:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Informator Guide
Wegweiser (Warszawa 2005, s. 88).
Oryginalny dorobek naukowy jak również wielki wkład w kształcenie
młodych egzegetów i teologów stawiają ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego
w gronie naukowców wybitnie zasłużonych dla biblistyki polskiej. Jego publikacje
naukowe weszły na stałe do kanonu dzieł, których nie można pomijać w studiach
na Nowym Testamentem, a zwłaszcza nad Ewangeliami synoptycznymi. Spośród
jego studentów i doktorantów wywodzą się młodzi naukowcy, którzy osiągnęli już
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samodzielność badawczą i dobrze się przyczyniają do rozwoju polskiej biblistyki.
Z uwagi na kolosalny wkład w przekształcenie ATK i utworzenie uniwersytetu
ks. rektor Roman Bartnicki zasługuje w pełni na zaszczytny tytuł „ojca fundatora”
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Twórczy udział ks. prof. Romana
Bartnickiego w pracach wielu redakcji, zespołów badawczych, a także regularny
udział w ogólnopolskich sympozjach biblijnych, na których dzieli się wynikami
swoich najnowszych badań, stawiają go wśród najwybitniejszych biblistów polskich przełomu XX i XXI w.
Lublin, 24 lutego 2016 r.
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ROMANA BARTNICKIEGOO
Cały dorobek ks. prof. Romana Bartnickiego w trzech wymienionych w tytule zakresach z całym przekonaniem określam jako wybitny i jak najbardziej
zasługujący na wyróżnienie.

SYLWETKA KANDYDATA
Ksiądz prof. Roman Bartnicki urodził się 28 lutego 1943 r. w miejscowości Rządza. W latach 1960–1966 studiował w Wyższym Metropolitalnym Seminarium
Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Tam kształtował swoje zainteresowania badawcze, uczęszczając na seminarium naukowe z biblistyki u ks. dr.
hab. Kazimierza Romaniuka, pod którego kierunkiem napisał pracę magisterską
pt. Patrystyczna interpretacja terminu ʻhe ktisisʼ w Rz 8,19. Studium z historii
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egzegezy. W latach 1968–1972 odbył studia biblijne na Wydziale Teologicznym
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które uwieńczył uzyskaniem stopnia
doktora na podstawie rozprawy Uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Feliksa Gryglewicza. W latach 1972–1975 odbył
studia specjalistyczne z biblistyki w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie,
uwieńczone tytułem „licencjata in re biblica”. Studia te przyczyniły się do jeszcze
głębszego poznania starożytnych języków biblijnych, metod stosowanych w egzegezie światowej oraz współczesnych języków zachodnioeuropejskich (włoskiego,
niemieckiego, angielskiego, francuskiego), których znajomość pozwoliła mu na
wykorzystanie najnowszych światowych odkryć naukowych w dziedzinie biblistyki. Zarówno studia w Polsce, jak i za granicą, przyczyniły się niewątpliwie
do pozyskania przez ks. Bartnickiego znakomitego warsztatu badawczego, który
zaważył na całej jego pracy naukowej. Stał się pionierem w przeszczepianiu na
grunt biblistyki polskiej najnowszych osiągnięć biblistyki światowej. W 1985 r.
ks. prof. Bartnicki uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Uczeń Jezusa jako głosiciel Ewangelii. Tradycja i Redakcja Mt 9,35 –11,1 oraz
dorobku naukowego. W dniu 30 maja 1994 r. uzyskał tytuł naukowy profesora
nauk teologicznych na podstawie dorobku naukowego oraz książki: Ewangelie
synoptyczne. Geneza i interpretacja. Ksiądz prof. R. Bartnicki był stypendystą
Instytutu Katolickiego w Paryżu oraz Deutscher Akademischer Austausch Dienst
(pobyty na Uniwersytetach w Münster i Würzburgu), przebywał naukowo na
Wydziale Teologii Katolickiej w Bonn oraz na Uniwersytecie Wiedeńskim. Ściśle
współpracował z prof. Jacobem Kremerem z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Wiedniu. Regularnie uczestniczył w Colloquia Biblica w Wiedniu (sympozja
biblistów Austrii i krajów Europy Środkowej) oraz w kongresach międzynarodowego stowarzyszenia nowotestamentalistów Studiorum Novi Testamenti Societas.
Ksiądz prof. R. Bartnicki przynależy także do znanych towarzystw naukowych, jak choćby prestiżowe Studiorum Novi Testamenti Societas (od 1992 r.), Stowarzyszenie Biblistów Polskich (od 2003 r. – od chwili jego założenia), Warszawskie Towarzystwo Teologiczne im. bł. ks. Romana Archutowskiego (od 2000 r.).
Jest niezwykle aktywnym i twórczym biblistą, rozpoznawalnym w środowisku
naukowym biblistów zarówno polskich, jak i europejskich. Kolejne elementy jego
działalności potwierdzają tylko to twierdzenie.
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Dorobek naukowy ks. R. Bartnickiego pod względem ilościowym i jakościowym jest imponujący. Dorobek ten obejmuje: 15 książek własnych, 16 książek
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redagowanych, 101 artykułów naukowych, 6 haseł w encyklopediach, 45 recenzji
naukowych. Do tego należy dodać pozycje popularnonaukowe, 20 biogramów,
wywiady, 27 przedmów i wstępów do książek, 76 wystąpień publicznych. Z tej
suchej statystyki przebija się postać naukowca niezwykle aktywnego i twórczego.
W centrum zainteresowań badawczych ks. prof. R. Bartnickiego znajdują
się przede wszystkim Ewangelie synoptyczne (trzy pierwsze Ewangelie kanoniczne: Mt, Mk i Łk). Ksiądz prof. Bartnicki należy do najlepszych znawców problematyki tych Ewangelii w Polsce. Na pewno, po śmierci ks. prof. Józefa Kudasiewicza,
pełni rolę „prymusa” w tym zakresie. Należy jednak wymienić jego wielkie zasługi
w pracach badawczych nad Jezusem historycznym.
W swojej pierwszej monografii Uczeń Jezusa jako głosiciel Ewangelii. Tradycja i redakcja Mt 9,35 – 11,1 zastosował metodę krytyki tradycji i redakcji do
badań nad Ewangeliami. W tamtych czasach był w Polsce pionierem w stosowaniu tych metod w badaniach nad tekstami biblijnymi. W przywołanej rozprawie
ks. Bartnicki wyłożył swoje, oryginalne spojrzenie na rozwiązanie problemu synoptycznego. Opierając się na analizach Mt 9,35 – 11,1 doszedł do wniosku o istnieniu dwóch źródeł, z których jedno, tj. Q (tak jak to mamy w klasycznej teorii
dwóch źródeł) było wykorzystywane przez Mateusza i Łukasza, natomiast drugie,
tj. S, było znane i wykorzystywane przez wszystkich synoptyków (w klasycznej
teorii Marek z takiego źródła w ogóle nie korzystał). Analizowana pozycja, jak
i wiele artykułów naukowych, pozwala zaliczyć ks. prof. R. Bartnickiego do najlepszych znawców metody historyczno-krytycznej w Polsce.
Książka Ewangelie synoptyczne: geneza i interpretacja doczekała się czterech wydań w języku polskim (1993; 1996; 2003; 2012) oraz jednego w języku
rosyjskim. Każde wydanie było uzupełniane o nowe rozdziały. Autor, odpowiadając na pytanie o genezę oraz przedstawiając problem interpretacji Ewangelii, prowadzi czytelnika od starożytności aż po czasy współczesne (dokument Papieskiej
Komisji Biblijnej z 1993 r. Interpretacja Biblii w Kościele). W mojej ocenie jest to
jedno z najwybitniejszych w świecie syntetycznych przedstawień tego problemu.
Ze stronic tego dzieła przebija żmudna, wprost „mnisia” praca autora. Wszystkie
poglądy poddawane są przez niego naukowej krytyce. Trudno nie zgodzić się
z opinią ks. prof. Kudasiewicza na temat tej rozprawy: „Książkę tę trzeba uznać
za najlepszą książkę biblijną, jaka ukazała się w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu”. Nie ma w Polsce, a może i na świecie, naukowca, który mógłby poszczycić
się tak ogromną wiedzą na temat historii Ewangelii synoptycznych, jak ks. prof.
R. Bartnicki. Książka ta jeszcze przez długie lata będzie nieodzownym narzędziem warsztatu naukowego każdego biblisty zajmującego się Ewangeliami synoptycznymi.
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Do znakomitych pozycji naukowych należą także dwie publikacje wydane
w 2011 r.: Ewangeliczne opisy Męki oraz Działalność publiczna Jezusa Chrystusa, które są podręcznikami akademickimi. Z obydwu pozycji przebija znakomita
wiedza, warsztat egzegetyczny i teologiczny autora, który jest połączony z umiejętnością jasnego, prostego przekazu. Ks. prof. Bartnicki jest nie tylko znakomitym
biblistą, ale także dydaktykiem.
W 2014 r. ks. R. Bartnicki, wraz z Kingą Kłósek, opublikował książkę Metody interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie. Ksiądz Bartnicki opracował jej część poświęconą metodzie historyczno-krytycznej. Autor omawia bardzo wnikliwie etapy badań historyczno-krytycznych. W mojej ocenie, pozycja ta
w niczym nie ustępuje najlepszym w świecie metodologiom Nowego Testamentu
(np. T. Söding, W. Egger). Przejrzystość prezentowanego materiału, klarowność
wywodu, ogromny zasób najbardziej aktualnych informacji na temat metod stosowanych w biblistyce, przechodzenie od historii kolejnych metod do praktycznego
ich zastosowania, to tylko niektóre atuty tego opracowania.
Ostatnią książką ks. R. Bartnickiego jest Dzieje głoszenia słowa Bożego.
Jezus i najstarszy Kościół (Kraków 2015). Autor podejmuje w niej niezwykle aktualny problem, a mianowicie ewangelizacji, patrzy jednak na nią jako historyk i biblista, zadając pytania: „Jak wyglądała najstarsza ewangelizacja? Co decydowało
o jej skuteczności?”. Aby odpowiedzieć na te pytania ukazuje najpierw kontekst
historyczny, w jakim odbywała się ewangelizacja, następnie przedstawia postać
Jezusa – głosiciela Dobrej Nowiny, by w końcu zająć się ewangelizacją prowadzoną przez najstarszy Kościół. Cała rozprawa jest oparta na starożytnych źródłach.
Autor w przejrzysty sposób przybliża czytelnikowi jej starożytne dzieje. Bez wątpienia monografia ta powinna stać się obowiązkową lekturą dla wszystkich badaczy zajmujących się pierwotnym chrześcijaństwem. Pozycja ta ma te same atuty
merytoryczne, co prezentowane wyżej monografie.
Na szczególną uwagę zasługują również trzy tomy pozycji zatytułowanej
Biblia w liturgii dni powszednich, t. 1–3 (Warszawa 1989–1991), które odzwierciedlają zainteresowanie ks. R. Bartnickiego wykorzystaniem tekstów biblijnych
w praktyce homiletycznej. Książki te nie zawierają prostych komentarzy do czytań mszalnych. Każdy tekst biblijny autor osadza w kontekście literackim, historycznym i tematycznym. Podobne znaczenie ma również książka Przesłanie
Ewangelii (Warszawa 1996). Do tej pory książki te są wykorzystywane przez wielu, zarówno kapłanów, jak i świeckich, do głębszego zrozumienia słowa Bożego.
Dzięki tym pozycjom ks. prof. Bartnicki należy do najbardziej rozpoznawalnych
popularyzatorów Biblii w Polsce.
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Ksiądz R. Bartnicki publikował swoje artykuły naukowe w uznanych, recenzowanych periodykach naukowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych.
Z wszystkich artykułów przebija obraz naukowca rzetelnego, ze znakomitym
warsztatem badawczym, twórczego i krytycznego, który potrafi w sposób niezwykle klarowny i ciekawy prowadzić wywód naukowy. Artykuły te mogą służyć młodym adeptom biblistyki za wzór rzetelności naukowej oraz metodologii.
Oceniając dorobek naukowy, stwierdzam z całym przekonaniem, że
każda wymieniona pozycja wzbogaca polską myśl biblijną nowymi i oryginalnymi wnioskami. Prace te odznaczają się przemyślaną strukturą, jasnym prowadzeniem myśli, znakomitymi analizami, umiejętnością syntez, wzorcowym
wykorzystaniem całego wachlarza współczesnych metod egzegetycznych, krytyczną oceną poglądów innych egzegetów, znajomością najnowszej literatury
przedmiotu, zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Ksiądz prof. R. Bartnicki ma
niezwykle cenną umiejętność – która nie jest domeną wszystkich biblistów –
przechodzenia od egzegezy tekstów do ich teologii. Cały dorobek naukowy ks.
R. Bartnickiego świadczy, że znajduje się on w kręgu najnowszych badań biblijnych na świecie.

OCENA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ
Ksiądz prof. R. Bartnicki od 1975 r., nieprzerwanie, aż do dnia dzisiejszego, jest wykładowcą akademickim. Swoją działalność dydaktyczną rozpoczął
w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Jest związany z Papieskim Wydziałem Teologicznym, Collegium Ioanneum (dawną Sekcją
Jana Chrzciciela) w Warszawie, z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dawna Akademia Teologii Katolickiej). Wykładał także w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie (1984–1986), w Zaocznym Punkcie Konsultacyjnym Akademii Teologii Katolickiej w Katowicach (1977–1986).
W swojej pracy dydaktycznej przechodził kolejne stopnie awansu akademickiego:
w 1981 r. został mianowany adiunktem, w 1985 r. docentem, w 1991 r. profesorem
nadzwyczajnym i w 1997 r. profesorem zwyczajnym.
Ksiądz R. Bartnicki jest doświadczonym dydaktykiem, o czym mogłem
się przekonać zapoznając się z jego dorobkiem naukowym oraz słuchając niejednokrotnie jego wystąpień w czasie sympozjów ogólnopolskich. Ksiądz Bartnicki
potrafi skomplikowane sprawy związane z różnymi kwestiami biblijnymi, m.in.
z kwestią synoptyczną, uplastycznić wykresami, diagramami, które umożliwiają
odbiorcom lepsze zrozumienie problemu. Jasność przekazu, piękna polszczyzna,
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ogrom wiedzy, nowatorskie opracowanie problematyki biblijnej chociażby we
wspomnianych już podręcznikach akademickich czy metodologii, świadczą o wybitnych osiągnięciach ks. Bartnickiego na polu dydaktycznym.
Nie sposób pominąć zaangażowania ks. Bartnickiego w kształcenie nowych kadr naukowych. Ksiądz prof. Bartnicki wypromował 58 prac magisterskich, był promotorem 11 doktoratów. Wszystkie te prace zostały bardzo wysoko ocenione przez recenzentów. Wielu z doktorów ks. Bartnickiego uzyskało już
stopień doktora habilitowanego. Recenzował dorobek 2 kandydatów do stanowiska profesora zwyczajnego, 10 kandydatów do tytułu naukowego profesora,
14 w przewodach habilitacyjnych. Napisał 11 recenzji w przewodach doktorskich
oraz 4 w przewodach nostryfikacji stopnia naukowego doktora.
Wielu biblistów może pozazdrościć ks. prof. Bartnickiemu tak licznego
grona uczniów. Biblistyka bowiem należy do najtrudniejszych dziedzin naukowych, chociażby z racji konieczności znajomości języków starożytnych oraz nowożytnych. Fakt, że tak wiele osób wybrało ks. Bartnickiego na promotora swoich
prac doktorskich, świadczy o Jego niezwykłej charyzmie jako biblisty, nauczyciela
i człowieka.
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Zasługi ks. Bartnickiego w zakresie działalności organizacyjnej są ogromne. Wystarczy przejrzeć wykaz pełnionych przez niego funkcji. W latach1987–1990
był prodziekanem Wydziału Teologicznego ATK, od 1990 do 1995 r. pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologicznego ATK. Był to okres po upadku komunizmu
w Polsce, wiele spraw związanych z kształceniem teologicznym w różnych diecezjach domagało się sformalizowania. Z jego inicjatywy były podpisywane umowy
o współpracy ATK z Kolegiami Teologicznymi i Seminariami Duchownymi wielu
diecezji w Polsce. W latach 1995–1996 był prorektorem ATK ds. dydaktycznych
i studenckich, natomiast w latach 1996– 1999 rektorem ATK. W tym czasie rozpoczyna intensywne starania o powołanie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego zaangażowanie, zarówno w Watykanie, jak i w Polsce, przynosi
rezultaty. W dniu 3 września 1999 r. Sejm RP uchwalił ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którą 30 września 1999 r. podpisał
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander Kwaśniewski. Ksiądz prof. Bartnicki jest twórcą całego konceptu UKSW, który miał być uczelnią państwową
o inspiracji chrześcijańskiej. Na tym uniwersytecie miały istnieć wydziały i sekcje
kościelne, które oprócz nadzoru państwowego podlegałyby również nadzorowi
władz kościelnych. Z inicjatywy ks. R. Bartnickiego i przy jego usilnym wsparciu
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utworzone zostały w ATK trzy nowe kierunki studiów: prawo, filologia polska
i historia sztuki. Nie sposób wyobrazić sobie przekształcenia ATK w UKSW bez
udziału i zaangażowania ks. prof. Bartnickiego.
Dzięki intensywnym staraniom ks. rektora R. Bartnickiego została ukończona budowa budynku głównego w campusie na Bielanach. W momencie zaistnienia UKSW mógł poszczycić się budynkiem o powierzchni 6162 m2. Od 1 września 1999 do 31 sierpnia 2005 r. ks. Bartnicki był rektorem UKSW. Na jego barkach
spoczął trud organizowania nowej uczelni (czuwanie nad wydawaniem aktów
prawnych, regulaminów, prac komisji senackich). Swoimi działaniami przyczynił
się do rozbudowy struktury uczelni (powołanie Wydziału Teologicznego w Radomiu; Wydziału Matematycznego; Centrum Bioetyki i Ekologii jako jednostki
pozawydziałowej; przekształcenie Wydziału Matematyki w Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych). Jego polityka kadrowa doprowadziła do
uzyskania przez UKSW statusu uczelni autonomicznej, gdyż zatrudniał 64 profesorów z tytułem naukowym, a połowa podstawowych jednostek organizacyjnych
(wydziałów) miała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Kandydat nieustannie wspierał powstawanie nowych kierunków. Za
jego urzędowania zostały powołane: socjologia, pedagogika, ochrona środowiska,
administracja, informatyka i ekonometria. Swoimi działaniami doprowadził również do powstania Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa przy Wydziale
Teologicznym, Sekcji Teologii Kultury na Wydziale Teologicznym, Ośrodka Dokumentacji i Studiów na Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Nie do przecenienia są zasługi ks. prof. R. Bartnickiego w poszerzeniu bazy materialnej UKSW. Dzięki jego staraniom, UKSW pozyskało tereny powojskowe na
Młocinach o powierzchni 2,81 ha, na których powstał drugi campus UKSW.
Po ukończeniu kadencji rektorskiej ks. prof. Bartnicki, od 1 września 2005
do 31 sierpnia 2008 r. pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologicznego UKSW.
Oceniając działalność organizacyjną ks. prof. R. Bartnickiego, należy
stwierdzić, że jest to bardzo sprawny organizator, administrator, pomysłodawca
i społecznik. Bez jego zmysłu organizacyjnego, sprawności administracyjnej, pomysłowości nie doszłoby – a może doszłoby w znacznie późniejszym terminie
– do przekształcenia ATK w UKSW, do budowy campusu na Młocinach, do rozwoju uczelni, tworzenia nowych struktur organizacyjnych, kierunków studiów
itp. Od samego początku ks. Bartnicki miał swoją wizję UKSW i konsekwentnie
ją realizował. Do takiego prowadzenia uczelni jest na pewno potrzebna odwaga i umiejętność znajdywania sojuszników i współpracowników. Sukcesy UKSW
świadczą tylko o słuszności obranej kiedyś przez ks. prof. R. Bartnickiego drogi.
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WNIOSEK KOŃCOWY
Całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
ks. prof. Romana Bartnickiego świadczy, że mamy do czynienia z jednostką wybitną. Jego dorobek naukowy na światowym poziomie, oryginalność myśli, oryginalne propozycje rozwiązania problemów badawczych, chociażby wspomnieć
problem synoptyczny, znakomita znajomość warsztatu egzegetycznego, umiejętność przekazu często skomplikowanych problemów egzegetycznych, świadczą
o twórczym charakterze jego pracy naukowej. Do pracy naukowej należy dodać
zdolności dydaktyczne, ukazujące się w znakomitych wykładach, promotorstwie
prac magisterskich i doktorskich, merytorycznych recenzjach. Jego działalność
organizacyjna, zaangażowanie w powstanie i rozwój Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego świadczą, że całą swoją pracę traktuje jako służbę dla dobra społeczności lokalnej, jaką jest uniwersytet. Wieloletnia praca społeczna, przy
jednoczesnej naukowej pracy twórczej, świadczą o jego wybitnych zdolnościach
i pracowitości. Należy na pewno do najbardziej rozpoznawalnych profesorów
UKSW w świecie nauki.

Toruń, 22 lutego 2016 r.
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SYLWETKA NAUKOWA
K S . P R O F. D R . H A B .
ROMANA BARTNICKIEGO
Ksiądz prof. dr hab. Roman Bartnicki jest postacią dobrze znaną i rozpoznawalną nie tylko w polskich środowiskach naukowych, lecz także i za granicą.
Od samego początku związany jest ze środowiskiem naukowym Warszawy, gdzie
od 1981 r. był etatowym pracownikiem Akademii Teologii Katolickiej, przekształconej następnie w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dał się poznać
przede wszystkim jako rektor tej uczelni: najpierw w latach 1996 –1999 Akademii
Teologii Katolickiej, a następnie przez dwie kolejne kadencje Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 1999–2005. Kierował więc swoją uczelnią
w szczególnie ważnym dla niej okresie przekształcania w uniwersytet.
Ksiądz prof. Bartnicki jest uznanym specjalistą w problematyce Ewangelii synoptycznych. Tematyki tej dotyczy większość jego publikacji naukowych,
a zwłaszcza znakomita monografia pt. Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja. Była ona czterokrotnie wydawana w latach 1993–2012, co wymownie
świadczy o jej roli i oddziaływaniu na odbiorców. Została także wydana w języku
rosyjskim w Moskwie w 2009 r. Uzyskała wiele pochlebnych recenzji jako cenione kompendium solidnej wiedzy egzegetycznej w tematyce synoptycznej. Oprócz
niej, ks. prof. Bartnicki jest autorem aż 15 publikacji książkowych, które dotyczą
metodologii egzegetycznej w Nowym Testamencie a także bardziej praktycznych
zagadnień jak np. małżeństwa w nauczaniu biblijnym: Będą dwoje jednym cia-
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łem. Małżeństwo w świetle Nowego Testamentu (2007) oraz Ewangelicznych opisów Męki i Działalności publicznej Jezusa Chrystusa. Zostały one zaprojektowane
jako podręczniki akademickie dla studentów teologii i nie tylko. Na szczególną
uwagę zasługuje także ostatnia publikacja ks. prof. Bartnickiego pt. Dzieje głoszenia słowa Bożego. Jezus i najstarszy Kościół (Kraków 2015, s. 362). Jest to również
bardzo wnikliwa i ogromnie pożyteczna monografia dotycząca początków ewangelizacji.
Oprócz książek, ks. Bartnicki jest także autorem ponad 100 artykułów
naukowych, a także redaktorem lub współredaktorem wielu wartościowych
publikacji naukowych. Chodzi nie tylko o dwie księgi pamiątkowe dla ks. prof.
Jana Łacha oraz Jana Stępnia, lecz także publikację zbiorową Chrześcijaństwo
a kultura (Warszawa 2006) oraz tomów VII i VIII Studiów z biblistyki. Wybitne są osiągnięcia dydaktyczne ks. prof. Bartnickiego. Nieprzerwanie od 1981 r.
jest wykładowcą najpierw na ATK, a następnie UKSW w Warszawie. Prowadził
zajęcia dydaktyczne dla teologii ogólnej, dla sekcji biblijnej i homiletycznej oraz
w Instytucie Studiów nad Rodziną. Od 1975 r. do chwili obecnej wykłada Nowy
Testament w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.
Oprócz tego wygłosił wiele referatów naukowych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. Na jego wykładach uczyły się i nadal uczą całe pokolenia obecnych i przyszłych teologów. Nie tylko zresztą teologów, lecz także
i specjalistów z zakresu innych nauk.
Sam wypromował 11 doktorów w specjalizacji egzegetycznej, z których
niektórzy (ks. Zdzisław Żywica i o. Piotr Kasiłowski SJ) zdobyli już habilitację
i są wykładowcami uniwersyteckimi. Napisał 9 recenzji do tytułu profesorskiego,
14 habilitacyjnych i 11 doktorskich, nie licząc nostryfikacyjnych i innych.
Ma więc również wielki wkład w promowanie nowych kadr profesorskich.
Najbardziej jednak doniosłe są jego osiągnięcia organizacyjne. Od samego
początku pracy uniwersyteckiej był często wybierany na różne odpowiedzialne
funkcje. Zaczął od funkcji prodziekana Wydziału Teologicznego w latach 1987–
1990. W następnej kadencji został już dziekanem tegoż wydziału, którą to funkcję
pełnił od 1990 do 1995 r., kiedy został wybrany prorektorem. Już w następnym
roku został rektorem swej uczelni i był nim nieprzerwanie przez trzy kolejne kadencje: w pierwszej, rektorem ATK w latach 1996–1999, a następnie przez dwie
kadencje rektorem UKSW w latach 1999–2005. Po upływie ostatniej kadencji został ponownie wybrany dziekanem, którym był jeszcze raz aż do 2008 r.
Najważniejszym jego dokonaniem jako rektora uczelni jest z pewnością
przekształcenie Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Proces ten został formalnie rozpoczęty uchwałą Senatu ATK
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w 1997 r., a uwieńczony ustawą sejmową z 3 września 1999 r. przekształcającą
ATK w uniwersytet. Starania i zabiegi obejmowały wielokrotne spotkania i pertraktacje z władzami państwowymi, z ministrem edukacji narodowej i premierem
włącznie, oraz z władzami kościelnymi, w tym z prefektem watykańskiej Kongregacji i samym papieżem. Obejmowały też zebranie stosownej dokumentacji, która
liczyła aż 3700 stron.
Dla nowo utworzonego uniwersytetu ks. Rektor Bartnicki wystarał się
o odpowiednią bazę materialną w postaci najpierw rozbudowy budynku na Bielanach, a następnie budowy nowych zabudowań uniwersyteckich. Wystarał się
także o nabycie terenów przy ul. Wóycickiego, co umożliwiło budowę nowego
campusu uniwersyteckiego na Młocinach. Ta rozbudowa umożliwiła znaczne
zwiększenie liczby studentów (do 18 tys.) i wykładowców. Jako rektor, ks. prof.
Bartnicki opracował strategię rozwoju UKSW do 2020 r.
W ten sposób ks. prof. Roman Bartnicki przez całą swoją aktywność na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma wielki wkład w kształcenie
wielu pokoleń Polaków i Polek w duchu patriotyzmu i poszanowania wartości
moralnych zarówno przez swoje nauczanie, jak i rozbudowę struktur umożliwiających i ułatwiających kształcenie zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Dlatego
w pełni zasługuje na uznanie w postaci ministerialnej nagrody. Toteż z pełnym
przekonaniem popieram wniosek o przyznanie ks. prof. Romanowi Bartnickiemu
nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kraków, 19 lutego 2016 r.
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ŚMIERĆ JEZUSA
NA KRZYŻU
I JEJ ŚWIADKOWIE
W RELACJI MK 15, 33-41
Perykopa Mk 15,33-41 jest relacją o śmierci Jezusa i zachowaniu się świadków tego niezwykle ważnego wydarzenia zbawczego. Po zamieszczeniu własnego
tłumaczenia, perykopa zostanie opracowana z potrójnego punktu widzenia: najpierw dokonana zostanie analiza literacka, następnie egzegeza tekstu i wreszcie
wskazany zostanie jej kerygmat.

TŁUMACZENIE
33

A gdy nadeszła godzina szósta, ciemność ogarnęła całą ziemię aż do
godziny dziewiątej.

34

O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:
Elōi, Eloi, lema sabachthani,
to znaczy:
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Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
35

Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: patrz, Eliasza woła.

36

Ktoś zaś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie, poił Go
mówiąc:
„Poczekajcie, zobaczymy czy przyjdzie Eliasz, aby Go zdjąć”.

37

Zaś Jezus, wydawszy wielki okrzyk, wyzionął ducha.

38

A zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu.

39

Setnik zaś, stojący naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób wyzionął
ducha, rzekł:
„Naprawdę ten Człowiek był Synem Bożym”.

40

Były zaś tam niewiasty i przypatrywały się z daleka, między nimi Maria
Magdalena i Maria
Matka Jakuba Małego i Jozesa, oraz Salome.

41

One, gdy przebywał w Galilei, szły za Nim i usługiwały Mu,
i liczne inne, które przyszły razem z Nim do Jerozolimy.

ANALIZA LITERACKA
Wydzielenie perykopy i powiązanie z kontekstem
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O granicach tej perykopy decydują wzmianki o zmianie czasu w wierszach 33-34 oraz 42. Stwierdzenie w w. 33 „nadeszła godzina szósta” rozpoczyna
nową perykopę; podobnie wspomnienie wieczoru w w. 42 rozpoczyna nową perykopę. Opis śmierci Jezusa na krzyżu jest mocno powiązany z poprzednią sceną
ukrzyżowania i wyszydzenia Jezusa (15, 20b-32). O łączności decydują dane dotyczące miejsca, czasu i osób.

Ks. Roman Bartnicki

Analiza formy
Podejmowano różne próby podziału fragmentu 15, 33-41. Biorąc pod uwagę zmiany podmiotów oraz kryteria treści, P. Dschulnigg zaproponował podział
na cztery części:
1. Ww. 33-34 – Ciemność od godziny szóstej do dziewiątej, o dziewiątej
godzinie okrzyk Jezusa (w mowie bezpośredniej, z tłumaczeniem na język grecki).
2. Ww. 35-36 – Reakcja stojących obok i podanie Jezusowi gąbki z octem (dwukrotnie mowa bezpośrednia).
3. Ww. 37-39 – Śmierć Jezusa, rozdarcie się zasłony świątyni i reakcja
setnika (w mowie bezpośredniej).
4. Ww. 40-41– Niewiasty, które towarzyszyły Jezusowi już w Galilei, są
świadkami śmierci (Dschulnigg, 2007, s. 399).

Analiza gatunku
Trudno jest określić gatunek literacki tego opowiadania, ponieważ zawiera ono różne elementy. Najpierw trzeba zauważyć cytat biblijny z Ps 22, 2 oraz
aluzje do Am 8, 9n. i do Ps 69, 22 w ww. 33-36. Należy też zwrócić uwagę na
apokaliptyczne motywy ciemności (w. 33) i rozdarcia się zasłony świątyni (w. 38).
Trudno ocenić ww. 35-36 z podwójnym odwołaniem się do Eliasza. Łatwiej da się
zakwalifikować setnika i kobiety jako świadków wydarzenia. Opowiadanie oscyluje między elementami narracyjnymi, nawiązaniami do Starego Testamentu i motywami apokaliptycznymi. W ten sposób śmierć Jezusa na krzyżu przedstawiona
jest jako wydarzenie historyczne, które jednocześnie ma znaczenie teologiczne.
Zdaniem Strobela, „prostymi słowami i środkami [...] stworzony został opis śmierci Jezusa dramatyczny w najwyższym stopniu” (Strobel, 1967, s. 139).

Krytyka tradycji
W starożytności mówiono czasami o kosmicznych znakach podczas śmierci wybitnych osób. Według Eurypidesa, bóg słońca odwraca „swoje święte oko”
i wraca przemierzoną już wcześniej drogą w obliczu tego, co się dzieje w domu
Atridów (Eurypides, wyd. 1958, s. 137). Cicero napisał, że wydawało się, iż podczas śmierci Romulusa słońce przygasło. Śmierć Cezara 14 marca 44 r. przed Chr.
bardzo poruszyła ludzi mu współczesnych i żyjących później. Wergiliusz (70 r.
przed Chr. – 19 r. po Chr.) opowiada o różnych cudownych znakach towarzyszących temu wydarzeniu, zwłaszcza o zaćmieniu słońca. Naśladował go Owidiusz
(43 r. przed Chr. – 18 r. po Chr.): bogowie
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dają /oznaki żalu , które jasno zwiastują to, co nadchodzi./ Opowiadano nam, że broń rozbrzmiewająca między czarnymi chmurami, tuby
i trąby, które w straszliwy sposób słychać było z nieba, / zapowiadały
występek. Także smutny był obraz słońca, które dawało upiorne światło
wystraszonej ziemi./ Często pojawiały się między gwiazdami płonące pochodnie, /często z kroplami deszcze spadały krwawe krople (Metamorfozy, XV, 783–795).
Także Plutarch (ok. 45–125 po Chr.) opowiada o kosmicznym żalu po
śmierci Cezara:
Największym z boskich cudów [...] była kometa, która po zamordowaniu Cezara siedem dni świeciła a następnie znikła, a obok niej także
zaćmienie słońca. Przez cały rok tarcza słońca wyglądała blado i wysyłała
tylko słabe ciepło. Powietrze pozostało mętne i ciężkie, ponieważ ogrzewające promienie były za słabe, by przez nie się przebić. Owoce zwiędły
przed czasem i z powodu zimna spadały niedojrzałe na ziemię (Pięć podwójnych biografii, I, 346n.).
Judaistyczna paralela brzmi: R. Szemuel b. Nachman (ok. 260) powiedział:
Bóg wezwał aniołów i powiedział: Jeśli król z ciała i krwi smuci się, co on robi?
Oni odpowiedzieli: Ubiera się w czarne ubrania, i nakrywa swoją głowę worem
pokutnym. On powiedział: także ja będę to robił; to wyraża Iz 50, 3: „Przyodziewam kirem niebiosa i wór im wkładam jako okrycie”. A następnie zapytał On: Jeśli
król z ciała i krwi smuci się, co on robi? On gasi lampy. On mówił: Także ja tak
uczynię; to wyraża Jl 2, 10: „słońce i księżyc ulegają zaćmieniu, a gwiazdy tracą
swą jasność” (StrBill I, 1042). (Eckey, 2008, s. 503).

Krytyka redakcji

42

Z punktu widzenia krytyki redakcji należy odnotować, że Jezus umiera
z Ps 22, 2 na ustach. Doświadcza niedoli cierpiącego sprawiedliwego, ale nie
umiera w zwątpieniu. Błagający z Ps 22 jest zresztą także świadomy, że Bóg może
uratować ze wszystkich udręk. Do ostatniej chwili życia Jezus myśli i żyje według
Pisma Świętego. Prawdopodobnie Jego śmierć należy rozumieć jako antycypowany sąd, którego unikną ci, którzy – jak setnik i kobiety – przyznają się do Jezusa swoimi słowami i czynami. Przy ukrzyżowanym Jezusie znajdą łaskę i życie
wszyscy, którzy Mu ufają i wiążą się z Nim. Wyznanie wiary rzymskiego setnika
w Syna Bożego – pierwsze takie świadectwo człowieka w Ewangelii Marka – po-
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kazuje, że Jezus, haniebnie ukrzyżowany, jest Synem Bożym, i że powinien być
wyznawany jako Syn Boży przez tych, którzy w Niego wierzą.

EGZEGEZA TEKSTU
Wiersz 33
W 15, 33 Marek zamieszcza drugie z trzech określeń czasu występujących
w opisie ukrzyżowania. W „szóstej” (hektēs) godzinie (dosłownie: „gdy nadeszła
szósta godzina”) ciemności ogarnęły „całą ziemię” (ef holēn tēn gēn). Termin gē
w Ewangelii Marka może oznaczać „całą ziemię” (2, 10; 9, 3; 13, 27.31), „brzeg”
w przeciwstawieniu do Jeziora Galilejskiego (4, 1; 6, 47.53) lub „grunt”/„glebę”
(4, 5.8.20.26.28.31; 8, 6; 9, 20; 14, 35). Tutaj prawdopodobnie znaczy więcej niż
„grunt”/„gleba”, ale mniej niż „cała ziemia”, czyli planeta. Marek używa tu tego
terminu w sensie „ziemia judzka”.
Na wielu miejscach Biblii termin skotos („ciemność”) występuje w znaczeniu symbolicznym. Często jest on kojarzony z Bożym sądem i może mieć powiązania eschatologiczne. Według Am 5, 20, dzień Jahwe (iôm Jahwe) przynosi ciemności. A w Am 8, 9--10 jest napisane: „Owego dnia – wyrocznia Pana Boga – zajdzie
słońce w południe i w jasny dzień zaciemnię ziemię [...] i uczynię żałobę jak po
jedynaku, a dni ostatnie jakby dniem goryczy” (por. także Pwt 28, 29; Iz 13, 9-10;
24, 23; Jr 4, 28; 13, 16; 15, 9; Ez 32, 7-8; Jl 2, 10.31; 3, 15; Za 1, 15; Mk 13, 24-25; Dz
2, 20; Ap 6, 12 itd.). Ale w Ewangelii Marka symbolizm „ciemności” nie wyklucza
fizycznej ciemności; trzeba przyjąć, że nastąpiła w tym momencie fizyczna, rzeczywista ciemność, jak rzeczywisty jest sąd nad Izraelem, który ona symbolizuje.
Rzeczywista ciemność w momencie ukrzyżowania jest antycypowanym doświadczeniem sądu, który dotknie Izrael w 70 r. (Stein, 2008, s. 715). W długiej liście
przykładów podanych nieco wyżej przeważa poetyczny i metaforyczny rodzaj
proroctwa, lecz w 15, 33 termin ten występuje w narracji historycznej (tamże).
W Ewangelii Marka nie ma żadnej próby wyjaśnienia bezpośrednich przyczyn
niezwykłej ciemności. Także stwierdzenie Łukasza, że „słońce się zaćmiło” (Łk
23, 45), nie jest naukowym wyjaśnieniem astronoma. Ponieważ zaćmienie słońca
nie jest możliwe w okresie Paschy ze względu na pełnię księżyca, niektórzy sugerowali burzę piaskową (sirocco), ciemne, duże chmury, nadnaturalne przyćmienie samego słońca itd. Ciemność jest pierwszym nadzwyczajnym wydarzeniem
towarzyszącym ukrzyżowaniu i śmierci Jezusa. Drugim będzie rozdarcie zasłony
świątyni w 15, 38.
A więc po trzech godzinach bluźnierstw, szyderstw i kpin, następują trzy
godziny, które stoją pod znakiem „ciemności” (skotos). Ciemność rozpoczyna się

ŚMIERĆ JEZUSA NA KRZYŻU I JEJ ŚWIADKOWIE W RELACJI MK 15, 33-41

43

w samo południe, „godzina szósta” to nasza godzina dwunasta. Ciemność może
być znakiem apokaliptycznego nieszczęścia i sądu. Według Mk 13, 24-27 zaćmienie słońca należy do znaków, które zapowiadają ostatnie przyjście Syna Człowieczego. Nie tylko kosmos przez trzy godziny wstrzymuje oddech, sam Bóg smuci
się z powodu śmierci krzyżowej Jezusa. Spowodowane przez Niego ciemności
w środku dnia obejmują także umierającego na krzyżu Syna. Ciemność ukazuje
cierpienia Jezusa jako „czarną fazę ludzkości” (Klumbies, 2001, s. 368).

Wiersz 34

44

„A o godzinie dziewiątej” (tē enatē hōra), czyli pod koniec panującej nad
całą ziemią (ef holēn tēn gēn) ciemności, tj. ok. 15 naszego czasu, rozpoczynało
się nabożeństwo wieczorne w świątyni. Do tej pory Jezus milczał. Teraz, przy
rozjaśniającym się niebie, rozlega się Jego głośne wołanie sformułowane według
Ps 22, 2a. Narrator przekazał je w języku aramejskim Elōi, Elōi, lema sabachthani? (słowa aramejskie także w: Mk 5, 41; 7, 11.34; 11, 9.10; 11, 9.10; 14, 36; 15,
22; por. także Mk 3, 17). i w tłumaczeniu na język grecki: „Boże mój, Boże mój,
czemuś Mnie opuścił?” To pytanie (eis ti) należy rozumieć nie w sensie pytania
o przyczynę (causale), lecz jako pytanie o cel (finale ): „z jakiego powodu?”, „ze
względu na co?”.
Trzecie określenie czasu, „dziewiąta” (enatē) godzina (trzecia po południu) powtórzone jest dwukrotnie (15, 33b.34a). Jezus jest określony jako wołający „donośnym głosem” (fōnē megalē). Nie jest jasne, co Marek chciał podkreślić
tym szczegółem. Istnieją przypuszczenia, że pragnął zaakcentować „intensywne, fizyczne cierpienie Jezusa” (Donahue, Harrington, 2002, s. 447), „decydujący
moment walki Jezusa przeciwko siłom zła” (tamże); moc Jezusa, Syna Bożego
(Evans, 2001, s. 507) lub głębię Jego emocji (France, 2002, s. 652). Niestety, Marek
nie daje żadnych wyjaśnień. Autentyczność tego wyrażenia potwierdzają trudności, jakie ono stwarza (Brown, 1994, s. 1050). Niektórzy rozumieją okrzyk jako
objawiający uczucie Jezusa, że został opuszczony (tamże; Donahue, Harrington,
2002, s. 450n.). Jednak taka interpretacja nie uwzględnia mocnego nacisku Marka na konieczność krzyża (8, 31; 14, 21), celu Jezusa stania się okupem za wielu
(10, 45); ofiarniczego wylewania przez Niego własnej krwi (14, 24) itd. Nadto,
czytelnicy Marka powinni czytać jego Ewangelię z pewną znajomością soteriologii. Czy jest im bliska teologia Pawła, która zawarta jest w Rz 3, 24-25; 2Kor 5,
21; Ga 3, 13? Wpływy są możliwe, jeśli zaakceptujemy tradycję, że ta Ewangelia
została napisana dla Kościoła w Rzymie. Ciekawą interpretację okrzyku Jezusa
dał Cranfield:
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Okrzyk powinien być rozumiany w świetle Mk 14, 36; 2Kor 5, 21;
Ga 3, 13. Brzemię grzechów świata, całkowite identyfikowanie się Jezusa
z grzesznikami, pociągnęły za sobą nie tylko odczucie, lecz rzeczywiste
opuszczenie przez Ojca. W tym okrzyku opuszczenia ujawniła się w pełni
groza ludzkiego grzechu (Cranfield, 1977, s. 458).
Jednak okrzyk Jezusa nie jest równoznaczny z zupełną rozpaczą, gdyż
cytuje On Ps 22,1, który – jak wszystkie psalmy błagalne – kończy się wyznaniem
zaufania i/lub przyrzeczeniem modlitwy, i woła „Boże mój, Boże mój”. Czy Jezus
nie zapowiedział, że trzy dni po cierpieniu zmartwychwstanie (8, 31; 9, 31; 10,
34)? Obecne doświadczenie cierpienia i opuszczenia przez Ojca zakończy się Jego
wywyższeniem na prawicę i doprowadzi do chwalebnego wywyższenia (2, 9-11)
(Stein, 2008, s. 716).
Elōi, Eloi, lema sabachthani to jedyna wypowiedź Jezusa na krzyżu zanotowana przez Marka. Elōi to rzeczownik nieodmienny, znaczy „Boże mój”. Słowo
występuje tylko dwa razy w Nowym Testamencie, właśnie w Mk 15, 35. Marek zamieścił okrzyk Jezusa (ostatnie Jego słowa) w podwójnej wersji: transliterację greckimi literami formuły aramejskiej (Mk 15, 34b) i tłumaczenie greckie (Mk 15, 34c):
Mk 34b: elōi elōi lema sabachthani
Mk 34c: O Theos mou O Theos mou, eis ti enkatelipes me.
Okrzyk jest zgrecyzowaną transliteracją wyrażenia aramejskiego ʼĕlohî
ʼĕlohî lemāh šebaqtanî – „Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś?”. Sformułowanie aramejskie oparte jest na oryginalnej formule hebrajskiej, obecnej
w Starym Testamencie: ʼēlî ʼēlî lāmāh ʽazabtānî (Ps 22, 2). W Ewangelii Marka
nie jest to dokładny cytat, ponieważ Marek, idąc za tłumaczeniem Septuaginty,
która oddaje frazę hebrajską słowami ho Theos mou ho Theos mou [...] hina ti
enkatelipes me, zamienia czasownik hebrajski ʽāzab – „porzucić” występujący
w tekście masoreckim, na czasownik šebaq – „zostawić samym”, „opuścić”. Dzięki
temu zmienił się sens na „czemuś Mnie opuścił?”
Sabachthani – „opuściłeś”. Czasownik ten występuje w Nowym Testamencie dwa razy: Mt 27, 46; Mk 15, 34 (hapax Marka). Jest to zgrecyzowana
transliteracja aramejskiej formy czasownikowej šebaqtanî, złożonej z czasownika
w trzeciej osobie rodzaju męskiego perfectum qal: šebaq, zaopatrzonego w sufix
osobowy pierwszej osoby rodzaju męskiego liczby pojedynczej – „opuściłeś mnie”
(Belano, 2013, s. 1079). Niektórzy krytycy uważali, że idea Jezusa opuszczonego
pochodzi od pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej. Belano stwierdza, że okrzyk
Jezusa, realistycznie twardy i tajemniczy, jest z pewnością historyczny (tamże,
s. 1078).
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Wiersze 35-36
Słowa Elōi (aram. ʼĕlohî, Mk 15, 34) i Ēli (hebr. ʼēlî; Mt 27, 46) mają brzmienie podobne do imienia „Eliasz” (hebr. ʼēlîyâ) i niektórzy ze stojących obok myśleli, że Jezus wzywa proroka, żeby Go ratował. Może to być aluzja do różnych
tradycji, że Eliasz przybędzie ratować sprawiedliwych (Ml 4, 5; b. ʻAbod. Zar.17b;
b. Taʻan. 21a ; Gen. Rab. 33,3 [na Rdz 8, 1]). Odpowiadając na okrzyk Jezusa, ktoś
pobiegł i wziął gąbkę, napełnił ją tanim, cierpkim winem (napój żołnierzy), umieścił na trzcinie i zaoferował Jezusowi do picia.
Słowo oksos (oksous – acc.gen.sing.n.) w języku popularnym znaczyło „ocet”. Możliwe jednak, że w naszym przypadku oznacza mieszaninę wody
z cierpkim winem („sikacz”), używaną przez rzymskich żołnierzy jako napój
orzeźwiający, szczególnie w ciepłym klimacie na Wschodzie, a także jako napój
leczniczy (por. Pliniusz Starszy, Nat. hist., 27, 29). Napój ten znany był także Żydom (por. Lb 6, 3; Rt 2, 14; por. StrBill II,264)
Użycie trzciny wskazuje, że Jezus był zawieszony dosyć wysoko nad ziemią i nie można było dosięgnąć Jego ust (France, 2002, s. 655). Nie wiadomo, czy
podanie wina było gestem przyjaznym czy drwiną. Za drugą możliwością przemawia możliwość aluzji do Ps 69, 21 (68, 22 LXX), ale z punktu widzenia literackiego jest wątpliwe, czy czytelnicy Marka mogli być świadomi tej rzekomej aluzji.
Nadto, jeśli „ktoś” oznacza tu żołnierza, musimy pamiętać, że aż do tego momentu
żołnierze byli opisywani jako szydzący z Jezusa (15, 16-20a). Zaoferowanie wina
może być interpretowane jako próba przedłużenia cierpień Jezusa; może sugerować to Łk 23,36. Na korzyść rozumienia tego gestu jako aktu przyjaznego przemawia to, że Jezus przyjął napój (J 19, 30), podczas gdy był bierny wobec wszystkich
dotychczasowych szyderstw. Traktowanie tego gestu jako szyderstwa prawdopodobnie ma więcej zwolenników (Hooker, 2009, s. 377; Donahue, Harrington, 2002,
s. 448) niż uważanie go za gest przyjazny (Lane, 1974, s.573n.; Witherington III,
2001, s. 399; Edwards, 2002, s. 477).
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Wiszącego na krzyżu dręczy pragnienie, straszne bóle głowy
i wysoka gorączka. W wyniku ciężkich ran i utraty krwi (biczowanie)
następuje szok, zaburzenie krążenia grożące zapaścią. Nieszczęśnikowi
brakuje powietrza, co zmusza go do ciągłego podciągania się w górę i podnoszenia wśród niewypowiedzianych mąk. Grozi rozerwanie kończyn
pod ciężarem ciała; według słów Seneki ukrzyżowany umiera „członek po
członku” i „kropla po kropli” („życie wycieka kropla po kropli”) (Ep. 101,
13n.). Wreszcie są tam dzikie zwierzęta, wałęsające się psy i ptaki, które,
zwietrzywszy padlinę, z trudem dają się przepędzić... „Ukrzyżowany kar-
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mi wiele ptaków”, zauważa tłumacz snów Artemidor (Sennik II 53, IV
49), aby pokazać, że skazany pozostaje na krzyżu jako padlina dla kruków
i sępów (Bӧsen, 2002, s. 328; por. Kręcidło, 2013, s. 289).

Wiersz 37
Śmierć Jezusa opisana jest w sposób bardzo prosty: wydał głośny okrzyk
(inny niż w 15, 34) i wyzionął ducha (eksepneusen). Kontrastuje to z Łk 23, 46
(„Ojcze, w Twoje ręce powierzam Mego ducha”) i z J 19, 30 („Wykonało się). Czasownik ekpneō – „wyzionąć ducha” jest synonimem „umrzeć” (France, 2002,
s. 655n.) i nie ma specjalnego znaczenia teologicznego. Poglądy, że „wyzionięcie
ducha” odnosi się do wypuszczenia silnego wiatru przez Ducha, który rozdarł
zasłonę świątyni, albo że okrzyk miał podkreślić siłę Jezusa (Evans, 2001, s. 508)
nie są przekonujące.
Śmierć nastąpiła prawdopodobnie w piątek po południu, 7 kwietnia 30 r.
Upokorzenie Syna Człowieczego (8, 31; 9, 31; 10, 33-34) osiągnęło dno. Rozpoczyna się Jego wywyższenie, przezwyciężanie śmierci. Ale okrzyk umierania nie każdy rozumie jako okrzyk zwycięstwa. Także nie każdy widzi i rozpoznaje w Ukrzyżowanym Syna Bożego (15, 39). W godzinie śmierci Jezusa ciemności ustępują.
Niebo rozjaśnia się. Do tego dochodzą znaki (38-41).
Jezus umiera bardzo szybko. Z tekstu Jana (J 19, 14) można wnioskować,
że skazanie nastąpiło dopiero około godziny szóstej. Według Mk 15, 34.39, par.
Mt/Łk, śmierć nastąpiła około godziny dziewiątej. W takim razie między wykonaniem wyroku a śmiercią upłynęły tylko dwie lub trzy godziny. Piłat również
był zdziwiony (Mk 15, 44). Za medyczną przyczynę zgonu przyjmuje się różne
możliwości. Przyczyną mogło być wyczerpanie (osłabienie w drodze na Golgotę),
skrzepnięcie krwi (utrata krwi po biczowaniu i przygwożdżeniu), szok traumatyczny, uduszenie, ustanie krążenia i pracy serca (Bӧsen, 2002, s. 329). Sformułowano wiele hipotez, które próbowały wyjaśnić w sposób medyczny przyczynę
śmierci Jezusa. Wyliczenie ich zajęło J. Blinzlerowi kilka stron (Blinzler, 1969,
s. 274–277). Także R.E. Brown obszernie relacjonuje poglądy przedstawicieli
świata medycznego na temat fizjologicznych przyczyn śmierci Jezusa (Brown,
1999, s. 1228–1232). Hipotezy te podawane są jako prawdopodobne, ale nie można ich sprawdzić.
Po raz pierwszy przyczyny śmierci Jezusa próbował wyjaśnić fizjologicznie F. Gruner w 1805 r. W 1847 r. J.C. Stroud, doktor medycyny, wysunął hipotezę,
która na pewien czas stała się tezą klasyczną, że przyczyną śmierci było gwałtowne pęknięcie Jego serca (Stroud, 1871, cyt. za: Brown, 1999, s. 1229). Dało to sposobność kaznodziejom do podkreślania, że Jezus umarł w konsekwencji pęknięcia
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serca na skutek ludzkiej niewdzięczności, grzechu itd. Późniejsze badania wykazały jednak, że pęknięcia serca nie dokonują się spontanicznie albo w wyniku
agonii mózgu, lecz są rezultatem wcześniejszych uwarunkowań patologicznych
mięśnia sercowego (Brown, 1999, s. 1229).
Następną klasyczną tezą było twierdzenie, że Jezus umarł w wyniku uduszenia. Tak wyjaśniał przyczynę Jego śmierci praski lekarz R.W. Hynek, zajmujący się kwestią autentyczności Całunu Turyńskiego. Doszedł on do wniosku, że
bezpośrednią przyczyną zgonu Jezusa było uduszenie. „Napięcie mięśni zawieszonego na krzyżu, zesztywnienia utrudniające dopływ powietrza do płuc oraz
kurcze klatki piersiowej umożliwiły w końcu dopływ powietrza i spowodowały
zgon” (Hynek, 1938, s. 73–88, cyt, za: Dąbrowski, 1965, s. 236). Tę samą myśl
rozwinął P. Barbet (La Passion, 97nn.) również zwolennik autentyczności Całunu
Turyńskiego. Jego zdaniem,
wszyscy krzyżowani umierali na asfiksję, tj. na niedotlenienie
uniemożliwiające w końcu oddychanie. Rozciągnięcie rąk miało tu decydujące znaczenie, tak że ukrzyżowany mógł się czas pewien utrzymywać
przy życiu tylko dzięki temu, że opierając ciężar ciała na nogach uwalniał
od napięcia ręce chwytając w ten sposób oddech. Męka taka trwać mogła
zdaniem P. Barbeta nawet 2-3 dni, ale przeciętnie trwała około trzech godzin (Dąbrowski, 1965, s. 236).

48

Przeciwko takiemu rozwiązaniu wysunięto zarzut, że zastosowane sedile
skutkowało mniejszym napięciem kończyn, co osłabia hipotezy Hynka i Barbeta.
Sądzono, że pewne aspekty teorii asfiksji zostały potwierdzone eksperymentami
nazistowskimi w Dachau, i do tego wyjaśnienia powrócił w latach 60. XX w. inny
lekarz francuski, J. Bréhant. Wariant tego samego podejścia był propagowany
w 1986 r. przez dr. W.D. Edwardsa z kliniki Mayo: efektem pato-fizjologicznym
ukrzyżowania były zakłócenia w oddychaniu, a w konsekwencji asfikcja (niedotlenienie i uduszenie). Edwards łączył asfikcję z szokiem (Edwards, 1986, s. 1461).
Brak krwi w wielu częściach ciała pojawia się jako wytłumaczenie w różnych złożonych teoriach, np. Marcozzi proponował jako przyczynę śmierci uduszenie się połączone z niewydolnością krążeniową. Szok miały wywołać przyczyny psychologiczne i fizyczne, np. agonia w Getsemani, wiszenie na krzyżu
od trzech do sześciu godzin, utrata krwi podczas biczowania (Marcozzi, 1958,
s. 460–462). Niektórzy próbowali obalić tę sugestię, wskazując na żywotność (wigor) Jezusa przed śmiercią i Jego głośny krzyk. Jednak E. Sons odpowiedział, że
typ szoku obserwowanego podczas drugiej wojny światowej, będącego rezultatem
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ekstremalnej kary cielesnej, pozostawiał jednak pełną świadomość aż do śmierci.
Jako przyczynę śmierci proponowano też skrzep w następstwie zniszczenia naczyń krwionośnych podczas biczowania. Wysuwano także inne propozycje.
W nawiązaniu do uderzenia włócznią, W.B. Primrose udowadniał, że biczowanie
frontalne (uderzenia w przednią stronę korpusu) uszkodziło brzuch, w konsekwencji czego żołądek został przebity i wypłynęła krew i woda (Primrose, 1948–
1949, s. 382–388). W. Lossen twierdził, że włócznia przebiła nie tylko arterie Jezusa między żebrami (wytwarzając krew), lecz także Jego płuca (z których wyszedł
płyn ustrojowy w postaci wodnistej) (Lossen, 1941, s. 48–49).
Według studium dr. med. K.J. Schulte, szybką śmierć należy traktować
„z dużym prawdopodobieństwem jako skutek zapaści”. Tenże lekarz stwierdził:
„Okoliczności (technika biczowania i ukrzyżowania) oraz wskazówki tradycji
i Ewangelii (wyczerpanie, poty, pragnienie) ukazują niemal na pewno objawy zapaści” (Schulte, 1963, s. 177–186, 210–220). Zugibe, medyk i patolog, przeprowadzał eksperymenty na wolontariuszach, których ramiona, w symulowanym
ukrzyżowaniu, były wyciągnięte pod kątem 60o i 70o w stosunku do torsu ciała
i nie spowodowało to żadnej asfikcji (Zugibe, 1989, s. 34–43).
Liczne próby wyjaśnienia bezpośredniej przyczyny śmierci Jezusa, podejmowane przez przedstawicieli medycyny, nie doprowadziły do rozwiązania, które
mogłoby być zgodnie przyjęte przez wszystkich (Blinzler, 1969, s. 276). Jedynym
sposobem osiągnięcia większego prawdopodobieństwa byłoby przeprowadzenie
rzeczywistego ukrzyżowania, ale miejmy nadzieję, że do takiego barbarzyństwa
już nigdy nie dojdzie (Brown, 1999, s. 1232).
Egzegeci powstrzymują się na ogół od zajmowania stanowiska w tej sprawie, pozostawiając ją medycynie.

Wiersz 38
Drugie nadnaturalne wydarzenie towarzyszące śmierci Jezusa to rozdarcie się zasłony świątyni na dwoje, od góry do dołu. Nie jest pewne, która zasłona
świątyni rozdarła się: zewnętrzna oddzielająca sanktuarium od dziedzińca czy
wewnątrz sanktuarium, przed Świętym Świętych (Flawiusz, BJ 5,5,4-5 § § 212,
219; Ant. 8,3,3 § 75; por. Wj 26, 31 – 33, 36). Flawiusz opisuje pierwszą jako wspaniały gobelin, wysoki na osiemdziesiąt stóp. Za tą zewnętrzną zasłoną przemawiałoby to, że tylko ona mogła być widziana przez ludzi (Lohmeyer, 1937, s. 347; Klostermann, 1950, s. 167; Lane, 1974, s. 575; Gundry, 2000, s. 950; Edwards, 2002,
s. 478). Inni egzegeci, pozostając pod wpływem Hbr 9, 1-28 i 10, 19-20, uważają,
że słowa te odnoszą się do zasłony oddzielającej Święte Świętych, czyli zasłony
wewnętrznej (Linnemann, 1970, s. 159; Gurtner, 2005, s. 345–353).
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Marek nie podaje żadnych informacji na temat znaczenia rozdarcia zasłony. Istnieją dwie główne interpretacje. Pierwsza uważa to wydarzenie – podobnie
jak ciemności, które ogarnęły cały kraj (15, 33) – za zapowiedź sądu Bożego nad
świątynią i narodem (zasłona „została rozdarta”, divinum passivum), który
wkrótce przyjdzie na ten naród w 70 r. (por. 12, 9; 13, 2--4.14-22.28-31). To oznacza, że zaczęły się już wypełniać zapowiedzi Jezusa z 14, 58 i 15, 29. To, co już
się wypełniło w sposób duchowy przez rozdarcie zasłony, jest zapowiedzią, co
się stanie ze świątynią i przybytkiem w 70 r. (Brown, 1999, s. 1255–1261, zwł.
s. 1260). Według drugiej interpretacji termin „rozdarła się” (eschisthē) nawiązuje do jedynego, innego miejsca w Ewangelii Marka, gdzie jest on użyty, do Mk
1, 10 (proponowana analogia do 14, 63 nie przekonuje, ponieważ jest tam inny
czasownik). Tak jak podczas chrztu Jezusa rozdarło się niebo, ujawniając jedyny,
bezpośredni dostęp Syna Bożego do Ojca, tak teraz, przez Jego ofiarniczą śmierć
za wielu (10, 45; 14, 24), naśladujący Jezusa mają bezpośredni dostęp do Ojca
(Hooker, 2009, s. 378). W ten sposób rozumie rozdarcie zasłony autor Listu do Hebrajczyków (6, 19-20; 9, 3-14.24-28; 10, 19-20). Możliwe, że Marek miał na uwadze
obydwie interpretacje.
A. Yarbro Collins stwierdziła, że podobieństwa między Mk 1, 10 i 15, 38 co
do słownictwa i tematyki sugerują, że w. 38, w kontekście całej Ewangelii Marka,
powinien być odczytywany nie jako znak zniszczenia świątyni, lecz jako nowa,
niekonwencjonalna teofania. Śmierci Jezusa na krzyżu towarzyszy rzeczywista,
lecz niejednoznaczna i tajemnicza teofania, która sugeruje, że w Jego haniebnej
śmierci wypełnia się wola Boża. Podczas chrztu i przemienienia Jezusa głos z nieba wskazuje na obecność Boga, natomiast okrzyk z w. 34 implikuje nieobecność
Boga na krzyżu. Nieobecność Boga na krzyżu sugeruje, że trudno jest zrozumieć
i wyrazić, jak i dlaczego śmierć Jezusa jest wolą Bożą (Yarbro Collins, 2007, s. 764).
W klasycznych, teologicznych terminach, Bóg, który domaga się śmierci Jezusa, to
deus absconditus (Guttenberger, 2004, s. 343n.).

Wiersz 39

50

Słowo „Setnik” lub „centurion” pochodzi od kentyriōn, greckiej transliteracji terminu łacińskiego centurio, który odnosił się do oficera dowodzącego setką
żołnierzy. W Nowym Testamencie występuje tylko w Mk 15, 39.44.45. W paralelnych opisach (Mt 27, 54; Łk 23, 47) użyty został odpowiednik grecki hekatontarchos i hekatonarchēs – „zarządca stu”, czyli „setnik”. Gdy Jezus wyzionął ducha,
centurion powiedział: „Naprawdę ten Człowiek był Synem Bożym”. Mateusz (27,
54) przypisuje wyznanie nie tylko setnikowi, lecz i jego ludziom, którzy widzieli
trzęsienie ziemi i „to, co się działo” (ta genomena). W Ewangelii Marka do wy-
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znania doprowadza setnika przede wszystkim sama śmierć Jezusa, chociaż słowo
houtōs („w ten sposób”) może być aluzją do rozdarcia zasłony świątyni (Donahue,
Harrington, 2002, s. 449). Nie jest jasne, w jaki sposób setnik mógł się dowiedzieć
o rozdarciu zasłony. Nawet zewnętrzna zasłona prowadząca do sanktuarium nie
była widoczna z tradycyjnego miejsca ukrzyżowania, chociaż było to możliwe
z Góry Oliwnej. Istnieje przypuszczenie, że wiadomość o rozdarciu zasłony szybko dotarła do setnika i jego wyznanie miało miejsce po tym fakcie. Inne wytłumaczenia, co spowodowało wyznanie setnika, to: nadzwyczajna ciemność (15, 33),
wypowiedzi Jezusa z krzyża znajdujące się w innych Ewangeliach, głośny okrzyk
Jezusa w momencie śmierci (15, 37), natychmiastowa śmierć Jezusa (15, 44), nieznana treść okrzyku Jezusa będąca modlitwą do Boga lub wyrazem triumfu, Jego
spokojna śmierć (France, 2002, s. 659). Być może najlepszym wyjaśnieniem jest
przyjęcie, że Bóg obdarzył setnika taką intuicją przez Boże objawienie (Edwards,
2002, s. 481). Było to mu „dane” (4, 11).
Wyznanie setnika, że Jezus jest „Synem Bożym” (hyios Theou) w tekście
greckim nie ma rodzajnika. Ten fakt oraz uwzględnienie przypuszczenia, co mógł
mieć na myśli rzymski żołnierz, doprowadziło niektórych tłumaczy do przekładu
„syn Boży” zamiast „Syn Boży”. W pierwszym wersecie Ewangelii Marka wyrażenie to występuje również bez rodzajnika, ale w kontekście jest oczywiste, że
znaczy ono „Syn Boży”, tzn. nie jeden z wielu „synów Bożych” lecz „jedyny Syn
Boży”. Chociaż termin „jedyny” (monogenēs), występujący w J 1, 14; 3, 16.18, nie
jest używany przez Marka, wyrażenia „Syn umiłowany” (1, 11; 9, 7), „Syn Boży”
(3, 11), „Syn Błogosławionego” (14, 61-62; por. także 1, 24; 12, 6; 13, 32) mają rodzajnik. W świetle wszystkiego, co Marek opowiedział w 1,1 – 15, 38, chce on
z pewnością, by czytelnicy rozumieli wyznanie setnika nie jako stwierdzenie, że
Jezus jest „synem Bożym”, jednym z wielu, lecz że jest „umiłowanym” (12, 6), „jedynym Synem Bożym”.
Kiedy niebo rozdarte zostało podczas chrztu Jezusa, Bóg zadeklarował:
„Tyś jest mój Syn umiłowany” (1, 11). Gdy rozdarta zostaje zasłona świątyni, człowiek wyznaje: „Naprawdę ten Człowiek był Synem Bożym”. Będąc pod wrażeniem sposobu umierania Jezusa oraz znaków towarzyszących Jego śmierci, rzymski setnik wyznaje o Jezusie to, co powinien wyznawać tylko o rzymskim cesarzu.
Cesarz nie jest „Synem Bożym”, natomiast jest nim Jezus, ukrzyżowany Mesjasz.
Nazywając Jezusa „Synem Bożym”, setnik zamienił lojalność wobec cesarza, oficjalnego „syna Bożego” na lojalność wobec Jezusa, prawdziwego Syna Bożego
Jednak najprawdopodobniej nie należy dopatrywać się w deklaracji setnika ortodoksyjnego wyznania wiary chrześcijańskiej (Taylor, 1980, s. 597), ani sądzić, że
było ono sygnałem, że welon sekretu mesjańskiego został ostatecznie odsłonięty
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Setnik przypisuje Jezusowi godność, którą wcześniej przypisywał cesarzowi: nie
cesarz jest divi filius – „synem Bożym”, lecz jest nim Jezus.
W dyskusji nad tym fragmentem podkreślano, że wyznanie setnika nie
było tak bogate i brzemienne dla niego, jak dla Marka i jego czytelników. Co myślał setnik (pierwsze Sitz im Leben) i jak rozumieją te słowa Marek (trzecie Sitz
im Leben) i czytelnicy – to dwie różne sprawy. Setnik jest prekursorem przyszłej
akceptacji Syna Bożego przez świat pogański. W obecnym tekście Ewangelii Marka wyznanie ma pełne chrystologiczne znaczenie. Śmierć Jezusa objawia światu
pogańskiemu, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym. Ironią jest fakt, że żydowscy przywódcy i widzowie drwią z Jezusa, natomiast znienawidzony rzymski
żołnierz wyznaje wiarę w Niego w najpełniejszy sposób w całej Ewangelii.

Wiersz 40
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Zdumiewające wyznanie setnika zamyka scenę śmierci Jezusa. Ale ewangelista musi przygotować scenę znalezienia pustego grobu, wobec tego zamieszcza
teraz informację o kobietach obserwujących wydarzenia. Są one świadkami zadziwiających wydarzeń towarzyszących ukrzyżowaniu Jezusa i będą świadkami
pustego grobu. Będą obserwować miejsce, gdzie Jezusa złożono do grobu (w. 47).
W Nowym Testamencie występuje kilka kobiet, które noszą imię Maria.
„Maria” jest grecką lub łacińską (Maria) formą semickiego imienia Miriām. Magdalēnē to przymiotnik określający (nom. sing.f. od Magdalēnos, ou). Magdalena
– mieszkanka Magdali, atrybut Marii, nazwana została Marią Magdaleną, ponieważ pochodziła z miasta Magdala. W tradycji ewangelicznej występuje w opisach
ukrzyżowania i zmartwychwstania (Mt 27, 56.61; 28, 1; Mk 15, 47; 16, 1 [9]; Łk 24,
10; J 19, 25; 20, 1.11.16.18). Zgodnie z Łk 8, 2 została uwolniona od siedmiu złych
duchów.
Magdalēnos to przymiotnik określający mieszkańców miasta Magdala.
Ta nazwa jest zgrecyzowaną transliteracją toponimu pochodzenia hebrajskiego
migdāl ‘ēl – „wieża Boga” (por. Joz 19, 38) (Belano, 2013, s. 1097). Miasto wspominane w źródłach starożytnych także pod nazwą grecką Taricheias, położone
4 km na zachód od jeziora Genezaret. Flawiusz sytuuje miasto 30 stadiów (ok.
6 km) od Tyberiady i pisze, że w jego czasach był tam hipodrom, a miasto miało
około 40 tys.mieszkańców. W 52 r. przed Chr. prokwestor Syrii, Kasjusz, podbił
Tarycheę i pojmał 30 tys. Żydów (BJ 1, 180). Swetoniusz przedstawił Taricheę jako
miasto nadzwyczaj ufortyfikowane, bronione przez zelotów, zajęte w 67 r. po Chr.
przez Tytusa po długich walkach.
Maria, matka Jakuba Mniejszego i mężczyzny o imieniu Iōsēs (genetivus:
Iōsētos). Przekłady polskie najczęściej podają w tym miejscu imię Józefa, ale bio-
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rąc pod uwagę także tłumaczenia obcojęzyczne lepiej zdecydować się na formę:
Jozesa (w mianowniku: Jozes)1
Według J 19, 25 wraz z Marią Magdaleną pod krzyżem stała Maria, żona
Kleofasa. Być może była to ta sama, która była matką Jakuba i Jozesa (lub „Józefa”
według Mt 27, 56).

Wiersz 41
Jednym z ciekawszych i mniej akcentowanych rysów publicznej działalności Jezusa była obecność kobiet wśród Jego uczniów. Chociaż one „posługiwały”
(diēkonoun) Jezusowi i uczniom, jednak także siadały u Jego stóp i słuchały Jego
nauk (Łk 10, 38-42). Dlatego Marek pisze, że one ēkolouthoun autō – „szły za
Nim”, czyli należały do Jego uczniów, były uczennicami. Znamy z Ewangelii opisy powołania uczniów – mężczyzn (np. 1, 16-20). Łk 8, 3 wymienia także imiona
innych kobiet, takich jak „Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda, Zuzanna i inne,
które im usługiwały, dzieląc się swoim mieniem”. Biorąc pod uwagę to, że Jezus
bardzo cenił służbę innym (10, 45) oraz hojność (zob. szczególnie Mk 10, 21-22),
posługa tych kobiet w ruchu Jezusa nie powinna być rozumiana w sensie niewolniczego usługiwania.
Wśród licznych kobiet, które przybyły wraz z Jezusem do Jerozolimy, mogła być także ta, która namaściła Jego głowę (14, 3-9). Narrator używa tutaj czasownika synanabasai, pochodzącego od anabainō – „idę do góry”. Jest on odpowiedni dlatego, że, podążając z nizinnej Galilei w kierunku wzgórz Judei, zwłaszcza Jerozolimy, rzeczywiście idzie się w górę.
Uczennice Jezusa, które szły za Nim podczas Jego drogi z Galilei do Jerozolimy (15,41), w przeciwieństwie do uczniów nie uciekły, lecz towarzyszyły Mu
także podczas drogi krzyżowej. Jednak nie odważyły się dojść aż do krzyża, lecz
1 .Imię Józefa podają tłumaczenia: Wujek, Dąbrowski, Kowalski, BT, Biblia Poznańska, Romaniuk, Przekład
Ekumeniczny, Przekład Przyjaciół, Brandstaetter . Tylko Biblia Brzeska ma formę w dopełniaczu: Jozego, a Biblia
Gdańska, Nowy Przekład z 1975 r. i Współczesny Przekład z 1991 r., przekład interlinearny, Popowski, Węcławski
oraz Biblia Paulistów mają formę w dopełniaczu: Jozesa. Miłosz przetłumaczył: Jozeta. Tłumaczenie Lutra oraz
Einheistsübersetzung (również Die neue Einheistsübersetzung z 2016 r.), a także Münchener Neues Testament oraz
Neue Genfer Űbersetzung z 2011 r. mają formę Joses (w dopełniaczu). Wersje w jęz. angielskim: The New English
Bible (The British and Foreign Bible Society z 1962 r.): Joseph; Katolickie Good News Bible. Today’s English Version
z 1979 r.: Joseph. Katolicka New American Bible z 1986 r.: Joses. New Revised Standard Version (NRSV, USA
1989) i The Revised English Bible (REB, Britain 1989) mają formę Joses. Traduction oecuménique ma: José.
La Sacra Bibbia z 1968 r. : Giuseppe. Versione Conferenza Episcopale Italiana (w Nestle-Aland z 1996 r.) oraz
il Nuovo Testamento in lingua corrente, traduzione interconfessionale z 2005 r.: Joses. Delitzsch’s Hebrew New
Testament ma Iôsê (w Mt 1, 19: Iôsēf). Rosyjskie tłumaczenie Nowyj Zawjet Gospoda naszego Iisusa Christa,
wydany w Brukseli w 1965 r.: Josii (w Mt 1, 16: Josifa). Przekłady na język ukraiński – Nowy Testament wydany
w 1963 r. ma formę Josyfa, czyli Józefa. Taką samą formę zawiera Pismo św. Starego i Nowego Testamentu, pełny
przekład z języków oryginalnych, wydany w 1988 r. w Navarra, w Hiszpanii.
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„przypatrywały się z daleka” (15, 40a). Milczały. To, co się działo, nie doprowadziło ich jeszcze, jak setnika, do wyznania wiary. W Markowej narracji o Jezusie są
one świadkami wydarzeń, a jednocześnie pomostem między śmiercią Jezusa na
krzyżu a orędziem o Jego zmartwychwstaniu (16, 1.6) (Gielen, 2008, s. 219).
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Słowa Psalmu 22, 2a w Ewangelii Marka są ostatnią wypowiedzią Jezusa. Umierający na krzyżu Jezus nie jest gloryfikowany jako dzielnie, po bohatersku umierający heros. On znajduje się w ostatniej fazie swojej autorezygnacji, nie
ma żadnego człowieka, do którego mógłby się zwrócić. On, którego Bóg nazwał
swoim umiłowanym Synem (1, 11; 9, 7), został poddany procesowi umierania.
On, który obwieścił bliskość Boga, a przyszłość królestwa Bożego utożsamiał ze
swoją Osobą (1, 15), czuje się opuszczony przez Boga. Oddzielenie Syna od Ojca,
którego nie udało się osiągnąć szatanowi podczas kuszenia (1, 13), wydaje się
być osiągnięte w godzinie, w której Syn Boży umiera na krzyżu, opuszczony nie
tylko przez wszystkich ludzi, lecz także przez swego Ojca. To wprowadza Go
wprawdzie w ekstremalny kryzys zaufania, ale On nie pogrąża się w zwątpieniu.
Raczej wzywa Boga, którego woli poddał się w Getsemani (14, 36). W ten sposób
Bóg pozostaje Jego Bogiem także w ekstremalnym cierpieniu. Wyrzekająca się siebie miłość Syna do Ojca wytrzymuje ostatnią, najcięższą próbę. Brak ojcowskiej
obecności Boga boli Go nie mniej niż Jego umierające ciało przybite do krzyża.
Utrata bliskości Boga boli równie mocno jak opuszczenie przez wszystkich ludzi.
Jednak Bóg pozostaje Jego Bogiem także w momencie umierania. Jezus jest z Nim
złączony do ostatniego momentu. Tylko Ten, który strącił Go w tę otchłań, może
Go z niej wyrwać i uratować (Ps 22, 9).
Należy zauważyć istotną różnicę w stosunku do Ps 22. Modlący się w Psalmie 22: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” przeżywa niespodziewanie
zmianę swego trudnego położenia, jeszcze w ziemskim życiu będzie wysłuchany.
Droga Jezusa jest nieodwracalna. On musi przejść przez agonię do końca. Nie pojawia się żaden ratownik, który by Go w ostatnim momencie uratował.
W wierszach 35-36 narrator kieruje wzrok na bezpośrednie otoczenie
Ukrzyżowanego. Ludzie stojący na wzgórzu Golgota są tak zatwardziali w swych
sercach, że nie rozpoznają ani znaku ciemności, ani okrzyku skierowanego przez
Jezusa do Boga. Narrator zrezygnował z tego, by przyporządkować ich jednej grupie, np. żołnierzom. Raczej nie należy sądzić, że byli to pogańscy strażnicy. Prawdopodobnie byli to miejscowi gapie, którzy znali żydowską pobożność ludową. Ci
ludzie mylnie interpretowali modlitewne wezwanie Jezusa do Boga jako wołanie
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o pomoc skierowane do popularnego Eliasza. Wierzono, że ten wzięty do nieba
prorok (2Krl 2, 11) towarzyszy i pociesza umierających sprawiedliwych.
Ludzie stojący obok krzyża Jezusa właściwie nie mogli się przesłyszeć.
Różnica dźwiękowa między Elōi i Ēlia jest taka, że trudno się przesłyszeć. Narrator raczej nie ma na myśli tego, że umierający nie mógł już wyraźnie wypowiadać
słów modlitwy i nie można Go było rozumieć. Jeden z szyderców przyniósł szybko
kwaśne wino, gąbkę i trzcinę i próbował tym płynem uśmierzyć pragnienie umierającego na krzyżu, a przez to nieco opóźnić Jego śmierć (36a). Modlący się z Ps
69 skarży się: „Dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, poili mnie
octem” (Ps 69, 22). Narrator nawiązuje do tego psalmu.
Eliasz ma ostatnią szansę do interwencji: „Poczekajcie, zobaczymy, czy
przyjdzie Eliasz, aby Go zdjąć” (36b). Gdyby Eliasz w sposób widoczny dla
wszystkich uratował Jezusa z krzyża, byłby to „znak z nieba” (por. 8, 11). Oczywiście szydercy byli pewni, że takiego znaku nie będzie i Eliasz nie uratuje Jezusa
od śmierci krzyżowej. Czytelnicy jednak pamiętają o tym, że sam Jezus „temu
pokoleniu” odmówił żądanego znaku (8, 12). Oni uprzytamniają sobie, że w scenie
przemienienia wobec trzech wybranych uczniów (9, 2-8) Eliasz był wraz z Mojżeszem i rozmawiał z Jezusem, który przybrał niebiańską postać (9, 4). I pamiętają
też o tym, że przy schodzeniu z góry przemienienia Jezus nie tylko zapowiedział
własne cierpienie, lecz także zidentyfikował Jana Chrzciciela z oczekiwanym na
podstawie Ml 3, 23 Eliaszem. Los Jana Chrzciciela zapowiadał los Jezusa (9, 11-13;
por. 1, 14; 6, 14-29) (Eckey, 2008, s. 505n.).
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DEATH OF JESUS
ON THE CROSS AND ITS
WITNESSES ACCORDING
TO MK 15,33-41
SUMMARY
The pericope Mk 15, 33-41 includes the account of the death of Jesus
and the conduct of the witnesses of this extremely important salvation event. In
the article, this pericope is subject to literary analysis, the exegesis of the text is
carried out and the kerygmatic message is indicated. Jesus, dying surrounded by
two ill-doers, is the Messiah and the king of Israel. Crucified and derided, he did
not save himself, but redeems others by his death. As he accepted the suffering
voluntarily, he is the Saviour of all.
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MATEUSZOWA
EWANGELIA CUDÓW
(MT 8–9) – PRZEKŁAD
ALTERNATYWNY
Ewangelista Mateusz przedstawił w rozdziałach 8–9 cuda Jezusa dokonane w Galilei, które znajdujemy również w pozostałych Ewangeliach synoptycznych. Jego narracja jest wprawdzie przeplatana nielicznymi fragmentami wypowiedzi Jezusa, jednak nosi znamiona przepracowania redakcyjnego. Jest to pewna
całość, którą nazwaliśmy Mateuszową Ewangelią Cudów.
Nasze tłumaczenie stanowi kontynuację projektu zainicjowanego kilka lat
temu, by opracować nowy przekład alternatywny Ewangelii. Do tej pory opublikowaliśmy tłumaczenie Kazania na Górze (Bardski, 2015, s. 237–251) i Łukaszowych przypowieści o Bożym miłosierdziu (Bardski, 2016, s. 118–132). Nazywamy
je nowym, gdyż – o ile to było możliwe – staraliśmy się nie kopiować rozwiązań
translatorycznych wcześniejszych przekładów. Można je też nazwać alternatywnym, gdyż niejednokrotnie proponujemy interpretacje, w których podejmujemy
polemikę z wcześniejszymi tłumaczeniami. Można też nazwać autorskim, gdyż
odzwierciedla osobiste, indywidualne podejście do tekstu Biblii.
W czym wyraża się specyfika naszego przekładu? Po pierwsze staraliśmy
się unikać form archaicznych, przestarzałych, nieużywanych we współczesnej
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polszczyźnie. Nie jest to więc tłumaczenie wpisujące się w nurt tradycyjnej stylistyki języka biblijnego.
Po drugie, chcieliśmy uczynić tekst żywym i wyrazistym. Dlatego też staraliśmy się o zintensyfikowanie wypowiedzi noszących znamiona paradoksu, wyrazistość obrazów oraz zdania krótkie, często zakończone wykrzyknikami.
Po trzecie, w celu uwyraźnienia obrazowości wypowiedzi, w wielu miejscach odwołujemy się do starożytnego kontekstu kulturowego, staramy się osadzić tekst w realiach starożytnej Palestyny i judaizmu czasów Jezusa.
W licznych przypisach do tłumaczenia chcielibyśmy umożliwić czytelnikowi wgląd w warsztat translatoryki biblijnej, podzielić się doświadczeniem pracy
na oryginalnym tekście Pisma Świętego, ukazać możliwe rozbieżności w tłumaczeniach oraz dylematy związane z wyborem określonych opcji translatorycznych.
Podstawą naszego tłumaczenia będzie wydanie krytyczne greckiego
tekstu Nowego Testamentu (Nestle, Aland i in., 1998). Nasze propozycje translatoryczne zostaną skonfrontowane z polskimi tłumaczeniami tekstu Ewangelii. Szczególne miejsce wśród przekładów biblijnych zajmuje Biblia Tysiąclecia
(2000), przyjęta jako liturgiczny tekst Kościoła katolickiego w języku polskim. Ponadto spośród katolickich inicjatyw translatorycznych obejmujących całość Starego i Nowego Testamentu wzięliśmy pod uwagę Biblię Poznańską (1987), cenną
ze względu na obszerne przypisy, Biblię Paulistów (2008), zaopatrzoną w potrójny
komentarz (teksty paralelne na marginesie wewnętrznym, przypisy do tekstu na
marginesie zewnętrznym oraz komentarz duszpasterski w przypisach dolnych)
oraz Biblię Warszawsko-Praską, przełożoną przez pierwszego biskupa tejże diecezji, wybitnego biblistę Kazimierza Romaniuka (1997).
Spośród inicjatyw translatorycznych podejmowanych przez pojedynczych tłumaczy zwracamy uwagę na bardzo dobry, choć nie rozpowszechniony
przekład ks. Seweryna Kowalskiego (1957), na opracowany w formie białego wiersza przekład Romana Brandstaettera (2009), na najnowsze, wspaniałe pod względem precyzji filologicznej tłumaczenie ks. Remigiusza Popowskiego (2000) oraz
powstałe jako przekład bazowy dla Nowego Komentarza Biblijnego tłumaczenie
Antoniego Paciorka (2004).
Spośród przekładów niekatolickich należy wymienić Biblię Warszawską
oraz Współczesny Przekład, oba opracowane z inicjatywy Towarzystwa Biblijnego w Polsce, jak również wydany niedawno Przekład Ewangeliczny, dokonany przez Piotra Zarembę i Anne Haning z Ewangelicznego Instytutu Biblijnego.
Uwzględniliśmy też pozakonfesyjne, oryginalne literackie tłumaczenie Władysława Witwickiego (1958).
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Należy oczywiście wspomnieć o dwóch inicjatywach ekumenicznych: oficjalnej, sygnowanej przez przełożonych jedenastu wspólnot wyznaniowych Biblii
Ekumenicznej (2001) oraz o prywatnej, równie cennej, która zaowocowała Ekumenicznym Przekładem Przyjaciół (2012).
Ponadto bierzemy pod uwagę propozycje translatoryczne interlinearnego
wydania Nowego Testamentu (Popowski, Wojciechowski, 1993), jak również tekstu zawartego w Komentarzu Żydowskim do Nowego Testamentu (Stern, 2004).

EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MATEUSZA. ROZDZIAŁ 8
Świadectwo trędowatego
Gdy schodził z góry, towarzyszyły1 mu liczne tłumy.
Nagle2 podszedł do Niego trędowaty, padł na twarz3 i rzekł:
– Panie, jeśli tylko zechcesz4, możesz mnie oczyścić z trądu5.
3
Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział:
– Chcę! Stań się czysty!
Natychmiast ustąpiły objawy trądu,
4
Jezus zaś dodał:
– Postaraj się6 nikomu o tym nie opowiadać. Idź raczej, pokaż się kapłanowi i jako potwierdzenie7 dla nich, że zostałeś uzdrowiony – złóż dar
przepisany Prawem Mojżesza.
1
2

1 Gr. ēkolouthēsan – optujemy za podstawowym znaczeniem czasownika, też: „szły za nim”, „podążały”; Przekład
Przyjaciół: „poszły w ślad za Nim”.
2 Gr. kai idou – dosł. „i oto”; może odzwierciedlać hebr. wehinne, które podkreśla zaskoczenie, niespodziewaną
sytuację.
3 Gr. prosekynei – „dokonał prostracji”, „wykonał gest czołobitności”, stosowany jako postawa modlitewna przez
niektórych chrześcijan Bliskiego Wschodu, polegający na uklęknięciu i dotknięciu dłońmi i czołem ziemi, też: „upadł
do nóg” (Brandstaetter, Witwicki); „pokłonił się” (Popowski) lub „oddał pokłon” (Ekumeniczne) nie oddają w pełni
charakteru gestu.
4 Gr. ean thelēs – „jeśli chcesz”; kontekst prostracji wskazuje na głęboką pokorę i uniżoność; podobnie Poznańska.
5 Dodajemy „z trądu”. Choroba ta powodowała nieczystość rytualną.
6 Gr. hora – dosł. „spójrz”; przeważnie tłumaczone „uważaj” lub „bacz”. Kontekst jednak wskazuje bardziej na prośbę
ze strony Jezusa niż ostrzeżenie.
7 Gr. eis martyrion – „na świadectwo”; w kontekście wymogów Tory chodzi o potwierdzenie faktu powrotu do
zdrowia.
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Ufność setnika
Gdy przybył do Kafarnaum, podszedł do Niego setnik8
i poprosił:
– Mój sługa upadł9 w domu rażony paraliżem i leży w okrutnych cierpieniach10.
7
Jezus odparł:
– Osobiście11 udam się, aby go uzdrowić.
8
Odrzekł Mu setnik:
– Panie! Moja ranga nie jest na tyle wysoka12, żebyś musiał fatygować się,
przychodząc do mojego domu13. Wystarczy, że wydasz rozkaz14, a mój sługa odzyska zdrowie.
9
Przecież ja też jestem na służbie15. Mam pod sobą żołnierzy. Rozkazuję
jednemu: Odmaszerować! – i odmaszerowuje. Innemu: Przystąp! – i przystępuje16. Mówię słudze: Zrób to! – i on to robi.
10
Gdy Jezus to usłyszał, był pełen podziwu. Powiedział do tych, którzy Mu
towarzyszyli:
– Zapewniam was, nie znalazłem nikogo w Izraelu, kto zaufałby aż do
tego stopnia!17.
11
Dlatego mówię wam: Wielu przyjdzie z krain wschodnich i zachodnich18, i zasiądą do uczty19 z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Nieba.
5
6

8 Rzymski oficer dowodzący dziesięcioma dekuriami, czyli oddziałem liczącym ok. stu żołnierzy.
9 Gr. beblētai – forma perfectum, wyrażająca czynność przeszłą („został rzucony”), której konsekwencje nadal trwają
(„i leży”).
10 Dosł. „cierpiąc okrutnie”; deinōs – „przerażająco”, „strasznie”, „okrutnie”.
11 Jezus używa zaimka osobowego egō („ja”), który nie jest w tym miejscu konieczny, co potęguje wymowę
następnego wersetu.
12 Gr. ouk eimi hikanos – dosł. „nie jestem mający władzę”, „będący w stanie”. Kontekst może wskazywać, że setnik
czyni aluzję do swojej pozycji w hierarchii wojskowej.
13 Dosł. „pod mój dach”.
14 Gr. logos – „słowo”; w ustach setnika może mieć znaczenie nakazu, polecenia, wojskowego rozkazu.
15 Dosł. „jestem człowiekiem pod władzą”.
16 Podobnie terminologię wojskową stosuje w swoim przekładzie jedynie Popowski.
17 Dosł. „u nikogo aż takiej wiary w Izraelu nie znalazłem” – chodzi o wiarę w sensie zaufania, zawierzenia
Jezusowi, zdania się na Niego.
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18 Dosł. „ze wschodów i z zachodów”, liczba mnoga wskazuje na krainy, obszary, prowincje.
19 Gr. anaklithēsontai – „zajmą miejsce w pozycji półleżącej przy uroczystym posiłku”.
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Natomiast dziedzice20 Królestwa zostaną przecz wyrzuceni, w ciemności, za drzwi21! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami!
13
Do setnika zaś powiedział:
– Idź! Skoro zaufałeś, niech twoja prośba się spełni22.
W tej samej chwili23 jego sługa został uleczony.
12

W domu rodzinnym Piotra
Gdy Jezus wszedł do domu Piotra, zobaczył jego teściową24 leżącą w gorączce.
15
Wziął ją za rękę, a wtedy gorączka ją opuściła, ona zaś wstała i usługiwała Mu.
16
Pod wieczór przyprowadzono do Niego wielu ludzi zniewolonych przez
demony25. Słowem wypędzał złe duchy, natomiast wszystkich mających
jakiekolwiek dolegliwości uzdrawiał.
17
W ten sposób nabrało pełnego znaczenia26 proroctwo Izajasza: „On sam
wziął nasze słabości, obarczył się ciężarem naszych chorób”.
14

Z Jezusem w każdych okolicznościach
Gdy Jezus zobaczył tłumy, które Go otaczały, kazał przeprawić się na
przeciwległy brzeg jeziora.
19
Wtedy podszedł do Niego pewien znawca Pisma i oświadczył:
– Nauczycielu, będę Ci towarzyszył, dokądkolwiek pójdziesz!
20
Odrzekł mu Jezus:
18

20 Dosł. „synowie”.
21 Dosł. „w ciemność zewnętrzną”.
22 Dosł. „jak uwierzyłeś, niech się stanie tobie”.
23 Gr. hora – „godzina”; może oznaczać określony moment, czas właściwy.
24 Romaniuk: „matkę jego żony” – teściowa może mieć negatywne konotacje.
25 Gr. daimonidzomenous – „opętanych” (Tysiąclecia, Przyjaciół, Popowski, Paulistów, Kowalski, Witwicki),
„opętanych przez czarta” (Romaniuk), „nawiedzonych przez złe moce” (Brandstaetter), „owładniętych przez demony”
(Ekumeniczna).
26 Gr. plērōthē – „stało się pełne”, „zostało wypełnione”. Nie tylko zrealizowanie się przepowiedni, ale zyskanie
głębszego sensu. Ponadto passivum theologicum może wskazywać, że to Bóg dokonał tego wypełnienia proroctwa.
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– Lisy mają norki, ptaki na niebie mają gniazda, a taki człowiek jak ja...27
nie ma nawet gdzie głowy oprzeć.
21
Inny Jego uczeń poprosił:
– Panie, pozwól mi tylko28 odejść, aby złożyć w grobowcu prochy mojego
ojca29.
22
Jezus odparł:
– Raczej pozostań ze mną30. Pozwól, niech sobie umarli grzebią prochy
swoich umarłych.

Szkwał na jeziorze Genezaret
Następnie wszedł do łodzi a jego uczniowie towarzyszyli Mu.
Wtem zerwał się gwałtowny szkwał31 na jeziorze, tak że fale zalewały
łódź. Tymczasem Jezus zdrzemnął się.
25
Czym prędzej obudzili Go32 wołając:
– Panie! Ratuj! Giniemy!
26
Odpowiedział im:
– Czego wy się boicie? Nie macie za grosz ufności?33.
Następnie wstał, skarcił34 wichry i jezioro. I nagle zapanowała wokół głęboka cisza.
27
Wszyscy oniemieli ze zdziwienia i zachodzili w głowę:
– Kim jest ten człowiek, że nawet wichry i jezioro są mu poddane?
23
24

27 Gr. hyios tou anthrōpou – „syn człowieka”; hebr. ben adam: „syn Adama”, po prostu „człowiek”; w świetle Dn
postać sądu eschatologicznego. Tytuł często używany przez Jezusa.
28 Gr. protōs – dosł. „najpierw”.
29 Gr. thapsai – „pochować”, „pogrzebać”; lub po roku od śmierci ojca dokonać przeniesienia jego prochów z niszy
grzebalnej do urny, co było obowiązkiem pierworodnego syna.
30 Gr. akolouthei moi – „towarzysz mi”, „idź za mną”.
31 Gr. seismos – dosł. „trzęsienie ziemi”, w kontekście jeziora: „burza”, „sztorm”.
32 Gr. proselthontes ēgeiran auton – „przyszedłszy, obudzili go”; w tle semicki idiom wyrażający podjęcie akcji
budzenia.
33 Gr. oligopistoi – dosł. „mało wierzący”, „mający słabą wiarę” (lub ufność).
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34 Gr. epetimēsen – za Interlinearnym; też: „zgromił” (Tysiąclecia, Warszawska, Ekumeniczna, Paulistów),
„upomniał” (Popowski), „rozkazał” (Kowalski, Poznańska), „wydał rozkaz” (Witwicki), „złajał” (Brandstaetter),
„uspokoił” (Romaniuk).
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U podnóża wzgórz Golan
Gdy przybył na przeciwległy brzeg Jeziora, do krainy Gedareńczyków35,
wybiegli36 Mu naprzeciw dwaj zniewoleni przez demony. Wyszli oni z grobowców. Budzili taką grozę37, że nie sposób było przejść tamtędy drogą.
29
Nagle zaczęli wrzeszczeć38:
– Odczep się od nas!39, Ty Synu Boga! Czy tak Ci spieszno dręczyć nas?40.
30
Z dala zaś od nich pasło się wielkie stado świń.
31
Demony więc prosiły Go:
– Jeśli już nas wyrzucasz, to przynajmniej poślij nas do tego stada.
32
On zgodził się:
– Idźcie!
Skoro tylko demony wyszły i wstąpiły w świnie, całe stado pędem rzuciło
się z urwiska do jeziora i utonęło.
33
Pasterze zaś uciekli, przybyli do miasta i opowiedzieli o wszystkim, również o zniewolonych.
34
Niespodziewanie41 całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa. Gdy Go ujrzeli, poprosili, by opuścił ich krainę.
28

ROZDZIAŁ 9
Wstań i chodź!
Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swojego
miasta.
1

35 Dzisiejsze podnóże płaskowyżu Golan.
36 Gr. hypēntēsan – „zabiegli Mu drogę” (Poznańska), „wyszli naprzeciw” (Tysiąclecia), „spotkali Go” (Brandstaetter),
„zagrodzili Mu drogę” (Romaniuk), „zastąpili Mu drogę” (Popowski), „spotkało Go” (Przyjaciół); hypantao w Mt 28,9
i w NT częściej w kontekście pozytywnym: „spotkać kogoś”.
37 Gr. chalepoi – „niebezpieczni” (wiekszość); „zdziczali” (Kowalski), „pełni dzikości” (Romaniuk), „dzicy bardzo”
(Witwicki), „bardzo groźni” (Warszawska), „napastliwi” (Brandstaetter, Przyjaciół).
38 Gr. ekraksan – za Popowskim, inni: „wołać”, „krzyczeć”.
39 Gr. ti hēmin kai soi – dosł: „co nam i tobie”; „Co Tobie do nas” (Kowalski, Przyjaciół), „Co nam do Ciebie”
(Witwicki), „Cóż my mamy z Tobą” (Warszawska), „Cóż mamy z Tobą wspólnego” (Brandstaetter), „Czego chcesz od
nas” (Tysiąclecia, Poznańska, Romaniuk), „Co się tu do nas wtrącasz” (Popowski).
40 Gr. ēlthes pro kairou – przeważnie tłumaczone: „przyszedłeś przed czasem”; interpretujemy frazeologicznie.
41 Gr. kai idou – semityzm wskazujący na nieoczekiwany zwrot akcji; „I spójrz!” (Brandstaetter).
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Nieoczekiwanie42 przyniesiono Mu paralityka leżącego na noszach43. Widząc ich ufność, powiedział do paralityka:
– Nie bój się,44 synu45, twoja niewierność wobec Tory Mojżesza idzie
w niepamięć!46.
3
Zaskoczeni tym47, niektórzy znawcy Tory pomyśleli48:
– Przecież On bluźni!
4
Jezus, czytając w ich myślach49, powiedział:
– Czemu jesteście tacy podejrzliwi?50.
5
Co jest łatwiej powiedzieć: twoja niewierność wobec Tory idzie w niepamięć, czy: wstań i chodź!
6
Otóż chcę, abyście przekonali się51, że taki zwykły człowiek jak ja52 ma na
ziemi moc przebaczać niewierność wobec Tory!
Następnie zwrócił się do paralityka:
– Wstań! Weź swoje nosze i idź do domu!
7
On wstał i wrócił do swojego domu.
8
Tłumy zaś, które to widziały, z bojaźnią53 wielbiły Boga, który taką mocą
obdarza człowieka54.
2

42 Gr. kai idou.
43 Gr. klinē – dosł. „łóżko” (Witwicki, Przyjaciół, Paulistów), „łoże” (Tysiąclecia, Warszawska, Romaniuk,
Brandstaetter, Dąbrowski, Kowalski), „na macie” (Stern), „na posłaniu” (Ewangeliczna).
44 Gr. tharsei – zachęta do „odwagi” (Popowski, Przyjciół, Stern) lub „ufności” (Tysiąclecia, Warszawska, Romaniuk,
Dąbrowski, Poznańska, Kowalski, Paulistów), idiomatycznie: „bądź dobrej myśli” (Witwicki, Współczesny,
Ekumeniczna, Ewangeliczna).
45 Dosł. „dziecko” (Przyjaciół); Brandstaetter wzmacnia osobistą relację: „mój synu”.
46 Dosł. „odpuszczone są twoje grzechy”.
47 Gr. kai idou.
48 Dosł. „powiedzieli w sobie”.
49 Dosł. „widząc ich myśli”; tłumaczymy idiomatycznie za Kowalskim.
50 Dosł. „Dlaczego myślicie złe [rzeczy] w waszych sercach?”, „Dlaczego wyciągacie złe wnioski?” (Poznańska), „Po
co te złe podejrzenia w waszych sercach?” (Romaniuk), „Czemu żywicie złe myśli w swoich sercach?” (Witwicki).
51 Dosł. „wiedzieli”.
52 Dosł. „syn człowieczy”.
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53 Aluzja do fobos Kyriou – „bojaźń Pańska” (Przyjaciół, Poznańska, Popowski), raczej nie „lęk”, „strach”,
„przerażenie”.
54 Dosł. „ludzi”.
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Poborca podatków apostołem
Odchodząc stamtąd, Jezus zobaczył pewnego człowieka, który pobierał
cło55. To był Mateusz. Powiedział do niego:
– Chodź ze mną!56
On wstał i poszedł razem z Jezusem.
9

Wśród wykluczonych i zmarginalizowanych
Gdy Jezus spożywał posiłek57 w domu Mateusza58, niespodziewanie59
przyszło wielu poborców podatków i ludzi nie przestrzegających Tory
Mojżesza, którzy jedli razem z Nim i Jego uczniami.
11
Spostrzegłszy60 to, Faryzeusze pytali Jego uczniów:
– Dlaczego wasz Nauczyciel zasiada przy jednym stole61 z poborcami podatków i ludźmi nieprzestrzegającymi Tory?
12
Gdy Jezus to usłyszał, odparł:
– Przecież to nie zdrowi potrzebują lekarza, ale chorzy62.
13
Najwyższy czas, abyście zrozumieli63, co oznaczają słowa: „Miłosierdzia
wymagam, a nie darów ofiarnych”64. Ja nie przyszedłem przygarnąć65 ludzi prawych, ale tych, którzy porzucili Torę Mojżesza.
10

55 Dosł. „siedzącego w komorze celnej”; „przy rogatce” (Witwicki), „w budce poborcy” (Stern); „w punkcie celnym”
(Ekumeniczna), „na urzędzie celnym” (Brandstaetter).
56 Gr. akoulouthei moi – „towarzysz mi”, „chodź ze mną” (Popowski, Romaniuk) lub „chodź za mną” (Tysiąclecia,
Witwicki, Warszawska, Ewangeliczna, Brandstaetter, Przyjaciół, Poznańska, Dąbrowski, Poznańska, Stern, Kowalski,
Paulistów).
57 Gr. autou anakeimenou – wyraża czynność przebywania w pozycji półleżącej podczas spożywania posiłku: „był
przy stole” (Popowski), „spoczął przy stole” (Przyjaciół, Brandstaetter, Witwicki), „siedział przy stole” (Paulistów,
Poznańska, Kowalski), „siedział za stołem” (Tysiąclecia, Gdańska, Warszawska), „siedział u stołu” (Wujek, Brzeska,
Dąbrowski), „znajdował się przy stole” (Romaniuk), „odpoczywał za stołem” (Współczesny), „zajął miejsce przy stole”
(Ekumeniczna), „posilał się” (Stern).
58 Dosł. „w domu”; niektórzy tłumacze zamieszczają dodatek wyjaśniając: „Mateusza” (Brandstaetter, Ewangeliczna)
lub „jego” (Brzeska, Kowalski, Przyjaciół).
59 Gr. kai idou.
60 Dosł. „widząc”; tłumaczymy za Romaniukiem.
61 Dosł. „je”; tłumaczymy idiomatycznie za Współczesnym.
62 Dosł. „źle się mający”.
63 Gr. poreuthentes mathete – dosł. „idąc, nauczcie się” – semityzm, w którym czasownik „iść” (halak) pełni funkcję
inchoatywną: „zacznijcie uczyć się”, „zacznijcie rozumieć”. Tę specyfikę idiomatyczną uwzględniają Współczesny
(„a teraz nauczcie się”) i Poznańska („zrozumiejcież wreszcie”).
64 Cytat Oz 6,6.
65 Gr. kalesai – dosł. „wezwać”, „powołać”; kontekst wskazuje na zaproszenie do wspólnoty z Bogiem w Jezusie tych,
którzy zostali wykluczeni ze społeczności.
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Radykalna nowość Ewangelii
Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana Chrzciciela i zapytali:
– Dlaczego my, podobnie jak Faryzeusze, zachowujemy liczne posty66 podczas gdy Twoi uczniowie nie poszczą?
15
Jezus odpowiedział:
– Czy zaproszeni na ucztę weselną67 powinni się smucić, gdy pan młody
jest z nimi? Nadejdą jednak dni, kiedy Pan młody zostanie im zabrany.
Wtedy będą pościć.
16
Nikt też nie naszywa na zużyty płaszcz łaty z płótna, które się jeszcze nie
zbiegło w praniu68. Takie płótno ściągnęłoby obrzeża dziury i rozdarcie by
się powiększyło69.
17
Podobnie też nie wlewa się młodego wina do zużytych70 bukłaków.
W przeciwnym razie bukłaki pękną. Zmarnuje się zarówno wino, jak
i bukłaki71. Młode wino wlewa się do nowych bukłaków, aby je uchronić72.
14

Córeczko moja
Nim skończył mówić, nagle73 jeden z przewodniczących synagogi74 padł
przed Nim na twarz i zawołał:
– Moja córeczka75 przed chwilą umarła! Przyjdź jednak i połóż na niej
rękę! Na pewno odżyje!
18

66 Za Romaniukiem, podkreślony aspekt rytualny.
67 Dosł. „synowie komnaty weselnej”, idiom semicki; literalnie tłumaczy Wujek i Gdańska.
68 Gr. agnafos – dosł. „nie zgremplowane” (Interlinearny); inni tłumaczą: „surowe” (Tysiąclecia, Wujek, Przyjaciół,
Stern), „świeże” (Witwicki, Popowski), „nowe” (Warszawska, Poznańska, Współczesny, Romaniuk, Ekumeniczna,
Paulistów, Dąbrowski, Kowalski), „źle ubita pilśń” (Brandstaetter); w naszym tłumaczeniu idziemy za ciekawym
opisowym rozwiązaniem Ewangelicznej.
69 Dosł. „odrywa bowiem uzupełnienie tego, co z płaszcza i gorsze rozdarcie staje się”.
70 Dosł. „starych”.
71 Gr. askoi – „bukłaki” (większość), „łagwie” (Brandstaetter), „worki skórzane” (Ekumeniczna, Przyjaciół), „wory”
(Kowalski), „naczynia” (Brzeska), „statki” (Wujek).
72 Gr. syntēreō – „zachować” (Tysiąclecia, Warszawska, Poznańska, Ekumeniczna, Przyjaciół, Witwicki, Dąbrowski),
„ustrzec”, „ocalić” (Romaniuk, Stern), „są bezpieczne jedno i drugie” (Popowski), „nie zniszczy się” (Współczesne),
„nie pójdą na marne” (Brandstaetter), „nie zmarnuje się” (Ekumeniczna), „trzyma się” (Kowalski).
73 Gr. kai idou.

70

74 „Zwierzchnik synagogi” (Tysiąclecia, Współczesny, Brandstaetter), „przełożony synagogi” (Warszawska,
Poznańska, Ekumeniczna, Romaniuk, Kowalski, Witwicki, Ewangeliczna), „przełożony bożnicy” (Gdańska),
„dostojnik” (Paulistów, Popowski, Przyjaciół), „książę” (Brzeska, Wujek, Dąbrowski), „urzędnik” (Stern).
75 Dosł. „córka”, kontekstualnie stosujemy zdrobnienie.
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Jezus wstał i poszedł z nim76 wraz z uczniami.
20
Niespodziewanie pewna kobieta chora od dwunastu lat na krwotok77,
podeszła z tyłu i dotknęła cycełe78 od tałesu79 Jezusa,
21
gdyż pomyślała sobie: Bóg mnie uzdrowi80, gdy tylko uchwycę się81 Jego
tałesu.
22
Jezus odwrócił, spojrzał na nią i powiedział:
– Nie bój się82, moja córeczko, uzdrowiła cię twoja ufność.
Od tej chwili kobieta powróciła do zdrowia.
23
Gdy Jezus przybył do domu przewodniczącego synagogi, zobaczył grających na aulosie83 oraz gromadę lamentujących żałobników84.
24
Dajcie spokój!85 – powiedział. – Przecież dziewczynka nie umarła, tylko
zasnęła!
Słysząc to, wyśmiewali86 Go.
25
Gdy jednak usunięto tłum, Jezus wszedł do środka i wziął ją za rękę.
Dziewczynka podniosłą się.
26
Wiadomość o tym rozeszła się po całej okolicy.
19

76 Gr. ēkolouthēsen autō – „towarzyszył mu” lub „szedł za nim”.
77 Uznawana za nieczystą rytualnie z powody krwawienia z narządów rodnych.
78 Gr. kraspedon – „brzeg”, „kraj”, „obramowanie”; hebr. cicit (Stern), pol. „cycełe” (Doroszewski, 1,1060, użyte przez
Sienkiewicza), „frędzle” (Tysiąclecia, Paulistów, Ewangeliczna, Witwicki), „brzeg” (Romaniuk), „skraj” (Ekumeniczna,
Popowski), „kraj” (Warszawska, Poznańska, Wujek, Brzeska, Przyjaciół, Dąbrowski), „obramowanie” (Interlinearne),
„chwast” (Brandstaetter), „strzępce” (Kowalski), „podołek” (Gdańska); Współczesne pomija.
79 Gr. himation, z kontekstu wynika, że chodzi o hebr. tallit – rytualny płaszcz zaopatrzony w cycełe; „płaszcz”
(Tysiąclecia, Paulistów, Interlinearne, Popowski, Romaniuk, Ekumeniczna, Współczesny, Przyjaciół, Witwicki,
Kowalski), „szata” (Warszawska, Brandstaetter, Dąbrowski, Wujek, Gdańska, Ewangeliczna, Stern), „okrycie”
(Poznańska), „odzienie” (Brzeska).
80 Gr. sōthēsomai – „będę uzdrowiona” lub „będę zbawiona”; odczytujemy jako passivum divinum.
81 Gr. hapsōmai – dosł. „dotknę”; tłumaczymy kontekstualnie, by wyrazić aspekt ratunku w beznadziejnej sytuacji.
82 Zob. 9,2.
83 Gr. aulētēs – muzykant grający na aulosie, drewnianej piszczałce używanej podczas obrzędów pogrzebowych;
tłumaczymy z Popowskim; inni: „flecista” (Warszawska, Ewangeliczna, Przyjaciół, Brandstaetter, Witwicki), „żałobny
flecista” (Współczesne), „fletnista” (Tysiąclecia, Poznańska, Paulistów, Ekumeniczna, Romaniuk, Kowalski, Dąbrowski,
Stern), „piszczki” (Wujek, Gdańska, Brzeska).
84 Gr. thoryboumenos – „wstrząśnięty”, „będący w zamęcie”, „rozpaczy”; „lamentujący” (Paulistów, Ekumeniczna,
Ewangeliczna, Popowski), „który hałasował” (Witwicki), „hałaśliwy” (Współczesne, Stern), „zgiełkliwy” (Tysiąclecia,
Warszawska), „zgiełk czyniący” (Wujek, Gdańska, Dąbrowski), „co zgiełk czynili” (Brzeska), „który zawodził”
(Kowalski), „zawodzący” (Poznańska, Przyjaciół, Romaniuk, Brandstaetter).
85 Gr. anachōreite – dosł. „zawróćcie”, „wycofajcie się”; „odsuńcie się” (Tysiąclecia), „odejdźcie” (Warszawska,
Popowski, Brandstaetter, Ewangeliczna, Kowalski), „idźcie sobie” (Poznańska, Witwicki), „ustąpcie” (Gdańska),
„wyjdźcie stąd” (Paulistów, Ekumeniczna, Romaniuk, Współczesne, Stern), „usuńcie się” (Paciorek), „oddalcie się”
(Przyjaciół), „odstąpcie” (Wujek, Brzeska, Dąbrowski).
86 „Drwili” (Popowski), „kpili sobie” (Stern).
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Zmiłuj się, Synu Dawida!
Kiedy Jezus odchodził stamtąd, przyłączyło się87 do Niego dwóch niewidomych, którzy wołali wniebogłosy88:
– Miej miłosierdzie89 nad nami, synu Dawida!
28
Gdy wszedł do domu, zbliżyli się do Niego a Jezus zapytał ich:
– Czy ufacie, że zdołam90 to uczynić?
Odpowiedzieli:
– Tak, Panie!
29
Wtedy dotknął ich oczu i powiedział:
– Skoro zaufaliście, niech tak się stanie91.
30
Bóg otworzył92 ich oczy, lecz Jezus stanowczo im nakazał93:
– Pod żadnym pozorem nie mówcie o tym nikomu94.
31
Gdy jednak odeszli, rozpowiadali95 o Nim po całej okolicy.
27

Mocą Boga, czy mocą demonów?
Skoro tylko wyszli, przyprowadzono głuchoniemego, którego zniewolił
demon.
33
Gdy Jezus wygnał demona96, głuchoniemy odzyskał mowę. Tłumy dziwiły się:
– Coś podobnego nigdy nie zdarzyło się w Izraelu!
32

87 Gr. ēkolouthēsan – „towarzyszyli mu”, „szli za nim”.
88 Dosł. „krzyczący i mówiący”; „wołając, prosili” (Popowski), „głośno wołając” (Współczesny), „głośno wołali”
(Poznańska, Ekumeniczna), „wołali głośno” (Tysiąclecia), „krzyczeli i wołali” (Przyjaciół), „poczęli wołać na cały głos”
(Kowalski).
89 Gr. eleēson – „ulituj się” (Tysiąclecia, Popowski, Kowalski, Stern), „zlituj się” (Ekumeniczny, Interlinearny,
Witwicki, Współczesny, Brandstaetter), „zmiłuj się” (Warszawska, Poznańska, Paulistów, Ewangeliczna, Romaniuk,
Przyjaciół, Dąbrowski, Paciorek, Gdańska, Brzeska, Wujek).
90 Gr. dynamai – „mam moc” (Popowski, Stern), „zdołam” (Brandstaetter), „jestem w stanie” (Ewangeliczny);
tłumaczenie „mogę” (Tysiąclecia, Paulistów, Poznańska, Warszawska, Ekumeniczna, Romaniuk, Dąbrowski,
Współczesny, Przyjaciół, Kowalski, Witwicki, Paciorek, Gdańska, Brzeska, Wujek) jest dwuznaczne.
91 Dosł. „według wiary waszej niech się wam stanie”.
92 Gr. ēneōchthēsan – dosł. „zostały otwarte”, może sugerować passivum divinum.
93 Gr. enebrimēthē – „stanowczo im przykazał” (Ekumeniczny), „surowo przykazał” (Tysiąclecia, Warszawska,
Popowski, Paciorek, Przyjaciół, Stern), „nakazał surowo” (Poznańska, Paulistów, Romaniuk, Ewangeliczny), „upomniał
surowo” (Kowalski), „surowo nakiwał” (Witwicki), „zażądał” (Współczesny), „grożąc im, rzekł” (Brandstaetter),
„zagroził im, mówiąc” (Dąbrowski, Wujek), „srodze zakazał” (Brzeska), „przygroził srodze” (Gdańska).
94 Dosł. „patrzcie, żeby nikt nie wiedział”; tłumaczymy idiomatycznie.
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95 Gr. diefēmisan – „rozpowiadali”, „rozsławili”, „roznieśli wieść”.
96 Dosł. „gdy demon został wyrzucony”.
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Faryzeusze jednak powątpiewali97:
– Wyrzuca demony za sprawą ich przywódcy.

34

Miłosierny Pasterz
Jezus wędrował98 przez wsie i miasta, nauczał w synagogach, zwiastował Dobrą Nowinę o Królestwie, leczył wszelkie choroby i wszelkie dolegliwości99.
36
Na widok tłumów ogarnęło Go współczucie100, gdyż byli znękani101 i odtrąceni102 jak owce pozbawione pasterza.
37
Wtedy powiedział do swoich uczniów:
– Żniwo wprawdzie obfite103, ale robotników104 niewielu. Proście więc
Pana żniwa, aby przynaglił105 robotników do pracy przy Jego zbiorach!106
35

97 Dosł. „mówili”.
98 Gr. periēgen – „obchodził” (Tysiąclecia i in.), „krążył” (Brandstaetter), „przechodził” (Przyjaciół), „chodził”
(Współczesny).
99 Gr. malakia – dosł. „miękkość”, „słabość” w znaczeniu moralnym lub fizycznym; „dolegliwość” (Paulistów,
Romaniuk, Współczesny), „słabość” (Tysiąclecia, Ekumeniczny, Paciorek), „niemoc” (Poznańska, Warszawska,
Popowski, Przyjaciół, Witwicki, Kowalski), „niedomaganie” (Ewangeliczne), „ułomność” (Brandstaetter).
100 Gr. esplagchnisthē – za Brandstaetterem: „współczuł z nimi”; „litował się” (Tysiąclecia i in.), „ogarniała Go litość”
(Kowalski), „wezbrała w Nim litość” (Ewangeliczne), „wzruszył się z ich powodu” (Popowski), „wzruszył się głęboko”
(Przyjaciół), „było Mu go bardzo żal” (Współczesny), „użalił się nad nimi” (Warszawska).
101 Gr. eskylmenoi – od skyllō (Abramowiczówna: „dokuczać”, „niepokoić”, trudzić”; pass. „być rozszarpanym”,
„potarganym”, „znużonym”), „strudzeni” (Interlinearne, Brandstaetter, Popowski), „utrudzeni” (Warszawska,
Poznańska), „znękani” (Tysiąclecia, Ekumeniczny, Kowalski), „zgnębieni” (Przyjaciół), „umęczeni” (Romaniuk),
„udręczeni” (Paulistów, Współczesny, Ewangeliczna), „znużeni” (Paciorek).
102 Gr. errimmenoi – od hriptō (Abramowiczówna: „rzucać”, „ciskać”, „miotać”, „wyrzucić”, „wygnać”, „porzucić”,
„wydać na pastwę”, „odrzucić”, „pozbyć się czegoś”, „rozrzucić”), „porzuceni” (Tysiąclecia i in.), „pozbawieni opieki”
(Romaniuk), „sponiewierani” (Kowalski), „wyczerpani” (Brandstaetter), „zagubieni” (Współczesny), „opuszczeni”
(Warszawska), „zgubieni” (Paciorek), „i leżeli” (Popowski); Witwicki tłumaczy oba słowa: „[tłumy] zmordowane,
obdarte i rozrzucone”; zawiera skojarzenie z wykluczonymi, zmarginalizowanymi, wydziedziczonymi.
103 „Wielkie” (Tysiąclecia i in.), „obfite” (Brandstaetter, Romaniuk), „wiele jest roboty przy żniwach” (Współczesny).
104 Gr. egratai – „robotnicy” (Tysiąclecia i in.), „pracownicy” (Przyjaciół).
105 Gr. ekbalē – dosł. „wyrzucił”; „wyprawił” (Tysiąclecia, Warszawska, Witwicki), „wysłał” (Poznańska, Paulistów,
Ekumeniczna, Przyjaciół), „posłał” (Popowski, Romaniuk, Brandstaetter, Kowalski, Paciorek, Współczesny),
„przyspieszył wyjście” (Ewangeliczny).
106 Prośba może dotyczyć zarówno posłania nowych głosicieli Ewangelii (za tym przemawiałaby pierwsza część
wersetu), jak i posłania aniołów, którzy dokonają eschatologicznego żniwa (por. Mt 13,39).
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MIRACLES GOSPEL
OF ST. MATTHEW
(MATTH. 8–9)
– ALTERNATIVE
TRANSLATION
SUMMARY
In our article we propose a new translation of Matth. 8–9 into Polish. After
discussing other Polish translations of the text (in the footnotes), we suggest alternative options that would intensify the expressivity of the narrative and stress the
semantic aspects that have been neglected in former Polish translations but seem
to be important in the context of the postmodern reception of the biblical text.
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CZY JAN BYŁ CZWARTYM
SYNOPTYKIEM?
Problem relacji między Czwartą Ewangelią a Ewangeliami synoptycznymi należy do zagadnień często dyskutowanych przez współczesnych egzegetów1.
W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba badaczy postulujących jakiegoś rodzaju znajomość Ewangelii synoptycznych ze strony autora Czwartej Ewangelii (Beutler, 2013, s. 60; Lang, 2014, s. 197; Nicklas, 2014, s. 255; North, 2015, s.
215–218; Barker, 2015; Bergmeier, 2015, s. 55–60; Keith, 2016 i in.).
Zastanawiające jest jednak, że do tego szeroko dyskutowanego zagadnienia bibliści bardzo rzadko dołączają powiązany z nim logicznie problem możliwych zależności literackich między Janową Ewangelią a Dziejami Apostolskimi.
Jest to o tyle dziwne, że jeżeli Jan – jak przypuszcza wielu egzegetów – korzystał
w swej pracy z Ewangelii Łukaszowej, to dlaczego nie miałby korzystać także
z drugiej części Łukaszowego dwudzieła, jakim są Dzieje Apostolskie? Problem
ten w ostatnich latach podnoszony był przez bardzo niewielu badaczy.
Wśród nich polski egzegeta Stanisław Mędala, autor dwutomowego komentarza do Ewangelii według św. Jana, powołując się na wcześniejsze badania
1 .Analiza egzegetyczna fragmentu Czwartej Ewangelii stanowiła jeden z głównych elementów mojej pracy
magisterskiej, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego i częściowo opublikowanej
w poświęconym temu fragmentowi artykule naukowym (Adamczewski, 2000). Pisząc ten artykuł, składam
ks. Bartnickiemu serdeczne wyrazy wdzięczności za wiele lat naukowego i przyjacielskiego prowadzenia mnie
oraz wspólnej pracy na Wydziale Teologicznym UKSW.
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Alana Culpeppera, zauważył zaskakującą zbieżność ram geograficznych działalności Jezusa w pierwszych rozdziałach Czwartej Ewangelii z ramami geograficznymi rozprzestrzeniającego się chrześcijaństwa w ujęciu Dziejów Apostolskich:
Jerozolima (J 2,15–3,21; Dz 1,8; 5,16.28), Judea (J 3,22-30; Dz 1,8; 8,1), Samaria
(J 4,1-42; Dz 1,8; 8,4-25), Galilea z synem urzędnika królewskiego (Dz 4,46-54; por.
J 12,20-21) i krańce ziemi, to jest świat pogański (Dz 1,8; 8–10). W opinii polskiego
biblisty ta zbieżność może być intencjonalnym zabiegiem ewangelisty, aby w historię Jezusa wpisać historię wczesnego chrześcijaństwa, choć – według Mędali
– istnieje też możliwość, że Łukasz wykorzystał pierwszy dokument Janowy na temat rozszerzania się nauczania Jezusa do ukazania ciągłości między działalnością
Jezusa i działalnością Kościoła (Mędala, 2010, s. 44).
Z kolei Andreas J. Köstenberger uważa, że Jan nie tylko tematycznie rozwinął („przetransponował”) liczne motywy z Ewangelii według św. Marka i prawdopodobnie także Ewangelii według św. Łukasza, ale także przepracował dwuczęściowe dzieło Łukaszowe (Łk–Dz) we własne dwuczęściowe dzieło, które składa
się z Księgi Znaków (J 1–12) i Księgi Wywyższenia (J 13–20). A zatem, według tego
ewangelikalnego biblisty, Jan przetworzył literacki schemat rozwoju Kościoła według Dziejów Apostolskich w literacki schemat misji Jezusa w Czwartej Ewangelii
(Köstenberger, 2013, s. 8–9).
Również katolicki biblista Petrus Maritz jest zdania, że Jan w swej pracy
literackiej wykorzystał nie tylko Ewangelię według św. Łukasza, ale także Dzieje
Apostolskie (Maritz, 2014, s. 312–313). Co prawda argumenty Maritza, że motyw
chciwości i „upadku” Judasza (J 12,6) pochodzi z Dz 1,18, a także że rzekome planowanie kamienowania Łazarza (J 12,9-11) odzwierciedla kamienowanie Szczepana (Dz 7,54-60), są ewidentnie dość słabe. Bardziej przekonujący jest strukturalny argument tego biblisty, że narracyjne przejście w Czwartej Ewangelii od
Jana Chrzciciela przez Piotra do ucznia, którego Jezus miłował, odzwierciedla
narracyjne przejście w Dziejach Apostolskich od Piotra przez Jakuba do Pawła.
Co więcej, ciekawa jest sugestia Maritza, że Janowa historia o spotkaniu z Samarytanką (J 4,1-42) odzwierciedla duże znaczenie Samarii w Dziejach Apostolskich.
W mojej monografii poświęconej Czwartej Ewangelii również opowiedziałem się za hipotezą narracyjnego przetworzenia motywów literackich z Dziejów
Apostolskich przez autora tejże Ewangelii. Zasugerowałem, że dwuczęściowy
czwarty rozdział Janowej Ewangelii (J 4,1--42; 4,46-54) jest owocem hipertekstualnego, a więc literacko bardzo kreatywnego (por. Genette, 2014, s. 11) przetworzenia tematycznie zbliżonego, dwuczęściowego fragmentu Dziejów Apostolskich
(Dz 8,4-25; 8,26-40) (Adamczewski, 2010, s. 59–62). Sugestia ta była jednak dość
powierzchowna, odnosząca się do tych sekcji jako całości, bez wnikania w szcze-
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góły możliwej sekwencyjności przetwarzania motywów z tego fragmentu Dziejów
Apostolskich w odnośnym fragmencie Czwartej Ewangelii. Prowadzone od tamtego czasu badania nad Biblią skłaniają mnie obecnie do postawienia hipotezy bardziej uporządkowanego, ściśle sekwencyjnego przetwarzania przez Jana poszczególnych motywów, tematów, idei, zdań i słów z Dziejów Apostolskich. Niniejszy
artykuł będzie próbą potwierdzenia tej hipotezy.

J 4,1-42 JAKO SEKWENCYJNIE UPORZĄDKOWANE
PRZEPRACOWANIE DZ 8,1-25
Otwierający czwarty rozdział Janowej Ewangelii, dość zaskakująco wprowadzony i dość enigmatycznie sformułowany obraz faryzeuszy jako wrogo nastawionych do żydowskich uczniów Jezusa, którzy w swej chrzcielnej działalności
naśladowali żydowską działalność Jana Chrzciciela (J 4,1-2), może być traktowany jako literacko kreatywne przetworzenie otwierającego ósmy rozdział Dziejów
Apostolskich obrazu faryzeusza Szawła (por. Dz 23,6; 26,5) jako prześladującego
żydowskich uczniów Jezusa w Jerozolimie (Dz 8,1-3). Między odnośnymi fragmentami Czwartej Ewangelii i Dziejów Apostolskich nie ma wprawdzie żadnych
wyraźnych powiązań leksykalnych, ale są wyraźne podobieństwa tematyczne,
a ponadto tło Dziejów Apostolskich wyjaśnia dość dziwne sformułowania Janowe.
Stwierdzenie Janowe dotyczące opuszczenia Judei i udania się na północ
do Galilei (J 4,3) może być uznane za ilustrujące następujące dalej stwierdzenie Łukaszowe dotyczące rozproszenia uczniów poza Jerozolimę na północ w kierunku
Judei i Samarii (Dz 8,4a; por. 8,1c) (por. Brodie, 1993, s. 119). Janowe zastąpienie
Łukaszowego podmiotu czynności, jakim są uczniowie, postacią Jezusa jest częścią
typowo Janowej „koncentracji chrystologicznej”, w której przypisywane w innych
pismach nowotestamentalnych różnym postaciom i aktantom działania zbawcze
są w Czwartej Ewangelii przypisywane Jezusowi (por. Schnelle, 2017, s. 594).
Kolejna Janowa idea przechodzenia przez Samarię (διέρχομαι + Σαμαρείας:
J 4,4) ilustruje Łukaszową ideę przechodzenia (διέρχομαι) przez inne rejony
(Dz 8,4bc), a mianowicie, jak wynika z kontekstu, najpierw Judeę, a potem Samarię (Σαμαρείας: Dz 8,1c) (por. Brodie, 1993, s. 119). W tym przypadku oba teksty
powiązane są nie tylko tematycznie, ale także lingwistycznie.
Stwierdzenie Janowe, dotyczące przyjścia do miasta Samarii (*έρχομαι +
εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας: J 4,5ab), tematycznie i lingwistycznie ilustruje kolejne Łukaszowe stwierdzenie, dotyczące przyjścia do miasta Samarii (*έρχομαι + εἰς πόλιν
τῆς Σαμαρείας: Dz 8,5a) (por. Brodie, 1993, s. 118, 171). Nieznany z wcześniejszych
tekstów, a więc prawdopodobnie sztucznie utworzony toponim Sychar (Συχαρ:
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J 4,5b)2, za pomocą hipertekstualnej procedury dewiacji internimicznej (por. Müller, 1991, s. 104–105) ukrywa toponim Sychem (Συχεμ: Rdz 12,6 LXX itp.) (por.
von Wahlde, 2010, t. 2, s. 170–171), który był generalnie unikany przez nastawionych antysamarytańsko Judejczyków (por. Joz 24,1 LXX itp.). W ten sposób Jan
zilustrował także ideę animozji między Żydami i Samarytanami (por. Łk 9,52--54;
J 4,9.20).
Następujący dalej Janowy motyw biblijnych tradycji, związanych z dziedzictwem Jakuba, protoplasty Izraela (J 4,5c-6) (por. Förster, 2015, s. 207–212), tematycznie ilustruje Łukaszowy motyw głoszenia Mesjasza do Samarytan, a więc
domyślnie w biblijnych, pan-izraelskich kategoriach (Dz 8,5b). W szczególności,
motyw Jakuba, jako dającego fragment ziemi Józefowi (J 4,5c), zapożyczony został
z biblijnego błogosławieństwa dla Józefa (Rdz 48,22) (por. Theobald, 2009, s. 308)
i tak przerobiony, by – inaczej niż w Rdz 48,22 LXX – znów ukryć ważny dla
Samarytan, a prowokacyjny dla Judejczyków, toponim Sychem. Podobnie motyw
nieznanego we wcześniejszych tekstach źródła Jakuba (πηγή: J 4,6) (por. Förster,
2015, s. 206), domyślnie także danego przez Jakuba Józefowi (por. J 4,5c), także
zapożyczony został z biblijnego błogosławieństwa dla Józefa (Pwt 33,13 LXX).
Janowy obraz prostej samarytańskiej kobiety, która przychodziła czerpać
wodę, jako przychodzącej do Jezusa (J 4,7ab), tematycznie ilustruje kolejny Łukaszowy obraz samarytańskich tłumów, a więc zwykłych Samarytan, zwracających
swą uwagę ku Filipowi (J 8,6a).
Z lingwistycznego punktu widzenia rzeczownik Σαμάρεια, wraz z powiązanym z nim motywem głoszenia Ewangelii w Samarii, użyty został w Czwartej
Ewangelii trzy razy, ale tylko we fragmencie J 4,4-7 (który strukturalnie i tematycznie odpowiada Dz 8,4-6), podczas gdy Łukasz użył go raz w swej Ewangelii
i siedem razy w Dziejach Apostolskich, w czterech różnych fragmentach (Dz 1,18;
8,1-14; 9,31; 15,3). Dlatego rzeczownik ten jest typowo Łukaszowy (por. Denaux,
Corstjens, Mardaga, 2009, s. 555). Jego użycie zarówno w J 4,4-7 jak i Dz 8,5
wskazuje, że powinien on być uznany za zapożyczony w J 4,4-7 z Dz 8,5. Fakt ten
lingwistycznie potwierdza hipotezę literackiej zależności Czwartej Ewangelii od
Dziejów Apostolskich.
Następujący dalej Janowy obraz Jezusa samotnie mówiącego (λέγω) do
prostej kobiety (J 4,7c-8) tematycznie i lingwistycznie ilustruje Łukaszowy obraz
Filipa samotnie mówiącego (λέγω) do tłumów (Dz 8,6b). Sam motyw mężczyzny
rozmawiającego z kobietą, która czerpała wodę ze źródła zlokalizowanego poza
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2 .Enigmatyczny toponim Maanisakir w Jub 34,4 (Amanisakir w Jub 34,7) najprawdopodobniej odnosi się do
Machanaim lub innego miejsca, raczej różnego od Sychar (por. Kugel, 2012, s. 165).
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miastem (πόλις + πηγή + ἀντλῆσαι ὕδωρ + λέγω: J 4,5-8), został zapożyczony z Rdz
24,13-14 LXX.
Kolejny Janowy obraz prostej samarytańskiej kobiety, jako słuchającej
i odpowiadającej na słowa Jezusa (J 4,9), ilustruje Łukaszowy obraz samarytańskich tłumów jako słuchających słów Filipa (Dz 8,6c).
Następujący dalej Janowy obraz Jezusa jako nazwanego Panem (J 4,11;
inaczej niż w 4,9.15 itd.) i postrzeganego przez prostą kobietę jako mogącego dokonać nadzwyczajnego cudu (J 4,10-12) tematycznie ilustruje Łukaszowy obraz
tłumów jako widzących nadzwyczajne znaki, których dokonywał Filip (Dz 8,6de).
Sam motyw wrogości między Żydami a Samarytanami (Σαμαρῖται: J 4,9) został zapożyczony z Łk 9,52-54 (por. także Łk 10,30-37; 17,16-18). Motyw daru Bożego (τὴν
δωρεὰν τοῦ θεοῦ: J 4,10) został zaś zapożyczony z Dz 8,20 (por. Brodie, 1993, s. 118).
Janowy motyw wody obrazującej Ducha jako wychodzącego z danej osoby (J 4,13-14e; por. 7,37-39: πίνω + ὕδατος + διψάω + πνεῦμα) (por. Um, 2006, s. 166–
167) tematycznie i pośrednio lingwistycznie ilustruje Łukaszowy motyw duchów
(πνεύματα) jako wychodzących z wielu osób (Dz 8,7a-c).
Kolejny, zaskakująco wykorzystany, Janowy motyw skakania (ἅλλομαι:
J 4,14f), który normalnie używany jest w opisach uzdrawiania chromych ludzi
(χωλός: por. Dz 3,2.8; 14,8.10) (por. Um, 2006, s. 163 n., 186), tematycznie i pośrednio lingwistycznie ilustruje dalszy Łukaszowy motyw chromych ludzi (χωλός)
jako będących uzdrawianymi (Dz 8,7d).
Janowy obraz kobiety jako pełnej radosnej nadziei, która mogła być zrealizowana już nie przy źródle poza miastem, ale blisko jej domu w mieście (J 4,15),
tematycznie ilustruje Łukaszowy obraz wielkiej radości w mieście (Dz 8,8).
Następująca dalej, zaskakująco wprowadzona, Janowa idea zawołania
mężczyzny (ἀνήρ) z miasta (J 4,16) lingwistycznie i tematycznie ilustruje Łukaszową ideę pewnego mężczyzny (ἀνήρ) w mieście (Dz 8,9a).
Z lingwistycznego punktu widzenia przysłówek ἐνθάδε użyty został
w Czwartej Ewangelii tylko dwa razy, we fragmencie J 4,15-16, podczas gdy Łukasz użył go raz w swej Ewangelii i pięć razy w Dziejach Apostolskich. Dlatego
jest on typowo Łukaszowy (por. Denaux, Corstjens, Mardaga, 2009, s. 216–217).
Przysłówek ten został więc najprawdopodobniej zapożyczony przez Jana z Łukaszowego dwudzieła. Fakt ten lingwistycznie potwierdza hipotezę literackiej zależności Czwartej Ewangelii od dwudzieła Łukasza.
Kolejna Janowa idea samarytańskiej kobiety jako mającej w przeszłości
pięciu (πέντε) mężów, a teraz niemającej męża (J 4,17-18a), za pomocą motywu
ludu Samarii jako zwiedzionego w wierze, by służyć pięciu (πέντε) obcym bogom,
a nie pozostającego w przymierzu z Jahwe (Józef Flawiusz, Ant. 9.288–290; por.
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też 2 Krl 17,24-41) (por. Theobald, 2009, s. 318; Varghese, 2009, s. 130–131), tematycznie i pośrednio lingwistycznie ilustruje Łukaszową ideę mężczyzny jako
będącego w przeszłości magiem, który zwodził lud Samarii w wierze (Dz 8,9bc).
Sam motyw posiadania męża (ἀνήρ) jako metafora bycia w przymierzu z Bogiem
(J 4,17-18a) został oczywiście zapożyczony z Oz 2,18 LXX itp. (por. Thyen, 2005,
s. 255; Mędala, 2010, s. 451, 463–464).
Następujące dalej Janowe stwierdzenie, że mężczyzna nie jest (εἰμί) naprawdę mężem (J 4,18b-d) – a więc jest kimś innym, niż o nim mówiono (λέγω), że
jest (por. J 4,16c) – tematycznie i lingwistycznie ilustruje Łukaszowe stwierdzenie,
że mężczyzna jedynie mówił (λέγω), że jest (εἰμί) kimś wielkim, a w istocie był
kimś innym, niż o nim mówiono (Dz 8,9de).
Dwie kolejne Janowe idee: nazywania kogoś Panem (inaczej niż w J 4,9.15
itp.) i mówienia (λέγω), że on jest (εἰμί) prorokiem, domyślnie pochodzącym od
Boga (J 4,19), w sekwencyjny sposób, tematycznie i lingwistycznie ilustrują dwie
Łukaszowe idee: szanowania kogoś i mówienia (λέγω), że jest (εἰμί) on wielką
mocą Bożą (Dz 8,10).
Janowy obraz Samarytan jako oddających cześć błędnie od czasów przodków (J 4,20; por. 4,22) (por. Jojko, 2012, s. 137–138), tematycznie ilustruje następujący dalej Łukaszowy obraz wprowadzania od długiego czasu Samarytan w błąd
w kwestiach wiary (Dz 8,11). Sam motyw Samarytan jako oddających cześć
(προσκυνέω) Bogu na tej górze (ἐν… ὄρει), zlokalizowanej blisko Sychem, a więc
domyślnie na górze Garizim (J 4,20a), został zapożyczony z Pwt 27,12 LXX (por.
także Józef Flawiusz, Ant. 12.259; 13.74 itp.) i przerobiony tak, by po raz kolejny
uniknąć wzmiankowania ważnej dla Samarytan, a prowokującej dla Judejczyków
nazwy Garizim. Z drugiej strony, motyw Żydów mówiących, że miejsce (τόπος),
gdzie ludzie powinni oddawać cześć (προσκυνέω), jest w Jerozolimie (J 4,20b-e),
został zapożyczony z Ps 132[131],7.13 LXX itp.
Kolejna Janowa idea Samarytanki, jako wezwanej do wierzenia Jezusowi
(πιστεύω + dat.: J 4,21ab) tematycznie i lingwistycznie ilustruje Łukaszową ideę
Samarytan jako wierzących Filipowi (πιστεύω + dat.: Dz 8,12a).
Następująca dalej Janowa idea nauczania o duchowym czczeniu Boga
(θεός) (por. Koester, 2016, s. 247–249), które zaczyna się od Żydów, ale przechodzi
do Samarytan, a potem domyślnie do pogan, którzy szukają prawdy (J 4,21c–24)
(por. Ringleben, 2014, s. 108, 521), w tematycznie rozwinięty sposób ilustruje Łukaszową ideę nauczania o królowaniu Boga (θεός: Dz 8,12b), skierowanego domyślnie najpierw do Żydów, następnie do Samarytan, a potem do pogan (por.
Dz 1,8). Motyw zbawienia jako zaczynającego się od Żydów (σωτηρία + Ἰουδαῖος:
J 4,22e) został zapożyczony z Rz 1,16. Natomiast motyw Ducha jako związane-
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go z prawdą (πνεῦμα + ἀλήθεια: J 4,23–24) został prawdopodobnie zapożyczony
z 1J 4,6; 5,6 (por także 2Tes 2,13)3.
Kolejny Janowy motyw mówienia, najpierw w kategoriach ogólno-eschatologicznych, a potem chrystologicznych (por. Attridge, 2013, s. 278), o Jezusie
(Ἰησοῦς) jako Mesjaszu, to jest Chrystusie (Χριστός: J 4,25-26), ilustruje Łukaszowy
motyw głoszenia o imieniu Jezusa (Ἰησοῦς) Chrystusa (Χριστός: Dz 8,12b).
Kolejna, dość zaskakująco wprowadzona Janowa myśl, że Jezus raczej
nieoczekiwanie rozmawiał z kobietą (γυνή: J 4,27), tematycznie i lingwistycznie
ilustruje Łukaszową myśl, że Filip chrzcił także kobiety (γυνή: Dz 8,12c).
Następujące dalej Janowe idee: pozostawienia wody, która mogła być
użyta do oczyszczenia (ὑδρία: por. J 2,6-7); w pewnym stopniu (μήτι) wierzenia
w Jezusa (por. Attridge, 2013, s. 278–279; Zimmerman, 2014, s. 109) i zachęcania
innych do zobaczenia człowieka, który dokonał cudownych rzeczy (J 4,28–29) tematycznie ilustrują Łukaszowe idee: bycia ochrzczonym; w pewnym stopniu (por.
Dz 8,16) wierzenia w Jezusa i widzenia wielkich cudów, które zostały dokonane
przez Filipa (Dz 8,13a-e).
Kolejna Janowa idea wychodzenia (ἐξ*: J 4,30) lingwistycznie ilustruje Łukaszową ideę zdumienia, czyli „wychodzenia z siebie” (ἐξίστημι: Dz 8,13f).
Janowa złożona idea żydowskich uczniów, którzy zwracali się do Jezusa
„rabbi”, nie rozumiejąc tego, co od niego słyszeli odnośnie bycia posłanymi do
ewangelizacyjnej pracy (J 4,31-34) ilustruje następną Łukaszową złożoną ideę słuchania przez jerozolimskich apostołów wieści dotyczących misji w Samarii (Dz
8,14a). Sam motyw żydowskich naśladowców Jezusa, przekonujących Go do tego,
by jadł (ἐσθίω: J 4,31bc), został zapożyczony z Mk 3,20-21. Motyw czynienia woli
Boga (ποιέω + θέλημα: J 4,34c) jest postsynoptyczny (por. Mk 3,35 par. Mt 12,50
itp.). Motyw Syna jako posłanego (πέμπω) przez Ojca (J 4,34d) został zapożyczony
z Łk 20,23 (por. Rz 8,3).
Janowy obraz żniwa, domyślnie polegającego na wierze Samarytan w słowa o Jezusie (por. J 4,28-30), jako będącego już gotowym (J 4,35-37), ilustruje Łukaszowy obraz Samarii jako przyjmującej słowo Boga, a więc gotowej na działalność
jerozolimskich apostołów (Dz 8,14b; por. 8,14c-17) (por. Brodie, 1993, s. 118–119).
Sam motyw żniwa, przynoszącego owoc po kilku miesiącach czekania, jako metafora pracy ewangelizacyjnej (θερισμός + καρπός + ἀποστέλλω: J 4,35–38), został
zapożyczony z Mk 4,29 (por. Beutler, 2013, s. 166).
Janowa idea wysłania (ἀπέστειλα*) uczniów (J 4,38a) tematycznie i lingwistycznie ilustruje Łukaszową ideę wysłania (ἀπέστειλα*) apostołów (Dz 8,14c).
3 .Na temat zależności Czwartej Ewangelii od Pierwszego Listu Jana, zob. Schnelle, 2017, s. 517–522.
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Kolejny Janowy motyw żęcia, chociaż się nie napracowało, tak jak robili
to inni (J 4,38--e), został zapożyczony z Mk 4,27-29; Łk 19,21-22 par. Mt 25,24.26
(θερι*) i tak przepracowany, by w rzekomo przysłowiowy sposób (por. J 4,37)
usprawiedliwić tę dziwną sytuację, która jest szczególnie zdumiewająca na tle
powiedzeń, że ten, kto sieje, ten też zbiera żniwo (1Kor 9,11; 2Kor 9,6; Ga 6,7-8).
W istocie w ten sposób Jan tematycznie zilustrował Łukaszowy motyw apostołów
jako jedynie modlących się i nakładających ręce, by udzielić daru Ducha Świętego
(Dz 8,15-17), chociaż oni się nie napracowali nad ewangelizacją Samarytan, tak
jak robił to Filip (por. Dz 8,5-13) (por. Brodie, 1993, s. 118–119). Sam motyw trudzenia się (κοπιάω) w pracy ewangelizacyjnej (J 4,38c-e) jest po-Pawłowy (por.
1Kor 15,10; Rz 16,6.12 itp.) i post--Łukaszowy (por. Łk 5,5).
Następująca dalej Janowa idea Samarytan jako wierzących ze względu na
słowo kobiety (por. J 4,29; inaczej niż w 4,42), a więc w sposób ułomny, oparty na
cudach (J 4,39), tematycznie ilustruje Łukaszową ideę Szymona jako wierzącego
w sposób ułomny, oparty na cudach (Dz 8,18-23).
Kolejny Janowy obraz Samarytan jako prawdziwie wierzących i proszących Jezusa, by pozostał u nich (J 4,40), tematycznie ilustruje Łukaszowy obraz
Szymona jako prawdziwie wierzącego i proszącego apostołów, by modlili się za
niego (Dz 8,24). Sam motyw proszenia Jezusa, by pozostał z uczniami, tak że
został z nimi przez więcej niż jeden dzień (αὐτόν + μεῖναι + αὐτοῖς + καί + μένω +
ἡμέρα: J 4,40b-d), został zapożyczony z Łk 24,29.
Janowy motyw wierzenia ze względu na słowo (τὸν λόγον) Jezusa (J 4,41)
tematycznie i lingwistycznie ilustruje Łukaszowy motyw dawania świadectwa
i opowiadania słowa (τὸν λόγον) Pana (Dz 8,25ab).
Kończąca sekcję Janowa idea Samarytan jako wyznających Jezusa w kategoriach uniwersalistycznych jako Zbawiciela świata (por. Michaels, 2010, s. 270),
a więc opierających się nie na cudach (J 4,42; inaczej niż w J 4,29.39), tematycznie ilustruje kończącą sekcję Łukaszową ideę głoszenia Ewangelii domyślnie
w kategoriach uniwersalistycznych do wielu prostych Samarytan, już bez dokonywania cudów (Dz 8,25cd; inaczej niż w Dz 8,6-7.13). Sam motyw wspólnego
usłyszenia (ἀκηκόαμεν) najważniejszych rzeczy o Jezusie (J 4,42c) został zapożyczony z 1J 1,1.3.5. Podobnie motyw wyznawania, że Jezus jest Zbawicielem świata
(σωτὴρ τοῦ κόσμου: J 4,42e) został zapożyczony z 1J 4,14.
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J 4,43-54 JAKO SEKWENCYJNIE UPORZĄDKOWANE
PRZEPRACOWANIE DZ 8,26-40
Otwierający kolejną sekcję Janowy obraz pójścia do (εἰς) Galilei (J 4,43),
która uważana była za krainę na poły pogańską (por. Mt 4,15; J 7,52), tematycznie
i lingwistycznie ilustruje Łukaszowy obraz pójścia z Jerozolimy do pogańskiego
miasta Gazy (Dz 8,26a-e).
Janowy motyw proroka (προφήτης), jako nieprzyjętego w swej ojczyźnie
(J 4,44) zaczerpnięty został z Mk 6,4 par. Mt 13,57 (Ἰησοῦς + ὅτι + προφήτης + ἐν
τῇ + πατρίδι + τιμ*) (por. von Wahlde, 2010, t. 1, s. 372). Tematycznie ilustruje on
Łukaszowy obraz drogi jako pustej (Dz 8,26f), a więc domyślnie bez żadnego Żyda
czytającego na niej proroka (προφήτης) Izajasza (inaczej niż w Dz 8,28).
Kolejny, nieco zbędnie powtórzony (por. J 4,43), Janowy obraz przybycia
do na poły pogańskiej krainy (por. Dz 8,26) odpowiada Łukaszowemu obrazowi
pójścia do pogańskiego miasta Gazy (Dz 8,27ab).
Następne stwierdzenie, dotyczące na poły pogańskich Galilejczyków, którzy w przeszłości przyszli (ἔρχομαι + εἰς) na święto do Jerozolimy (Ιερο*: J 4,45c-e),
tematycznie i lingwistycznie ilustruje, syntaktycznie przesunięte na koniec zdania, Łukaszowe stwierdzenie, dotyczące poganina, który w przeszłości przyszedł
(ἔρχομαι + εἰς) oddać cześć Bogu w Jeruzalem (Ιερο*: Dz 8,27ef).
Kolejne, nieco zaskakujące Janowe stwierdzenie, że w Kanie Galilejskiej
był (καί + ἦν) pewien „królewski” [urzędnik?] (βασιλι*: J 4,46a-c; inaczej niż w Łk
7,2 par. Mt 8,5: centurion) (por. Nicklas, 2008, s. 96–97), tematycznie i lingwistycznie ilustruje Łukaszowe stwierdzenie, że na drodze był (καί + ἦν) pewien urzędnik
królowej (βασιλι*) etiopskiej (Dz 8,27cd) (por. Brodie, 1993, s. 119, 171).
Następujący dalej Janowy motyw syna urzędnika, który był słaby w żydowskim mieście Kafarnaum (J 4,46d), został zapożyczony z Łk 7,2 par. Mt 8,6
i przepracowany przez zastąpienie postaci sługi (Łk 7,2 par. Mt 8,6) postacią syna
(por. Betsworth, 2015, s. 135), a także jego umierania (Łk 7,2), lub bycia sparaliżowanym (Mt 8,6), ideą bycia słabym (J 4,46d). W ten sposób Jan tematycznie
zilustrował Łukaszową ideę Bożego Syna w Jego słabości i uniżeniu, zaprezentowanych w żydowskich kategoriach prorockich (Dz 8,28–33b).
Kolejny Janowy motyw proszenia o uzdrowienie syna urzędnika, który
był bliski śmierci (J 4,47), został zapożyczony z Łk 7,2-3 (ἀκούσας + Ἰησοῦς + ἀπ*
πρὸς αὐτόν + ἐρωτάω + ἤμελλεν) i przepracowany tak, by tematycznie zilustrować Łukaszowy obraz pytania o los Bożego Syna, którego życie zabrano z ziemi
(Dz 8,33c-34).
Janowy obraz Jezusa (Ἰησοῦς) jako mówiącego w kategoriach biblijnych
o ujrzeniu znaków i cudów (por. Pwt 7,19; 29,2 LXX: σημεῖα καὶ… τέρατα + ὁράω),
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domyślnie czynionych przez Niego (J 4,48; por. 2,23 itp.), tematycznie i lingwistycznie ilustruje Łukaszowy obraz głoszenia w kategoriach biblijnych dobrej nowiny o Jezusie (Ἰησοῦς: Dz 8,35).
Natomiast Janowa idea urzędnika, wyrażającego swą wiarę w możliwość
Jezusowego zstąpienia (καταβαίνω) i dania nowego życia (J 4,49), tematycznie i lingwistycznie ilustruje Łukaszową ideę urzędnika jako wyrażającego swą wiarę
w możliwość zstąpienia (καταβαίνω: por. Dz 8,38cd) i otrzymania nowego życia
od Jezusa przez bycie ochrzczonym (Dz 8,36). Motyw dziecka jako w istocie nie
umarłego (ἀποθνῄσκω + τὸ παιδίον: J 4,49c) został zapożyczony z Mk 5,39.
Następna Janowa myśl, że urzędnik uwierzył w słowo Jezusa, które dotyczyło możliwości otrzymania nowego życia (inaczej niż w Łk 7,7.10 par. Mt 8,8.13:
bycia uzdrowionym) od Jezusa, i zmienił kierunek swego ruchu (J 4,50), została
zapożyczona z Mt 8,8.13 (λόγῳ + εἶπεν + ὁ Ἰησοῦς) i przepracowana tak, by tematycznie zilustrować Łukaszową myśl, że urzędnik, domyślnie uwierzywszy słowu
Filipa, które zawierało dobrą nowinę o Jezusie (por. Dz 8,35), zatrzymał swój ruch
(Dz 8,38ab). Sam motyw Jezusa jako nakazującego komuś iść (πορεύου: J 4,50b)
jest post-Łukaszowy (por. Łk 17,19 itp.).
Janowy obraz urzędnika jako schodzącego w dół (καταβαίνω: J 4,51a; inaczej niż w Łk 7,10 par. Mt 8,13) tematycznie i lingwistycznie ilustruje Łukaszowy
obraz urzędnika jako schodzącego w dół (καταβαίνω) i ochrzczonego (Dz 8,38cd).
Następujący dalej Janowy obraz spotkania idącego w dół urzędnika przez
wyjście, domyślnie w górę, z dobrą nowiną dotyczącą otrzymania nowego życia
(J 4,51b-d; inaczej niż w Łk 7,6–10) tematycznie ilustruje Łukaszowy obraz wyjścia
w górę z wody chrztu (Dz 8,39a). Motyw chłopca jako cudownie znowu żyjącego
(ὁ παῖς + ζάω: J 4,51d) został zapożyczony z Dz 20,12.
Janowa idea cudu, polegającego na nagłym i ostatecznym opuszczeniu kogoś (J 4,52), tematycznie ilustruje Łukaszową ideę cudu, również polegającego na
nagłym i ostatecznym opuszczeniu kogoś (Dz 8,39bc). Motyw uzdrowienia chłopca o pewnej konkretnej godzinie (ἐκείνῃ + τῇ ὥρᾳ + ἐν: J 4,52–53b) został zapożyczony z Mt 8,13 (por. Beutler, 2013, s. 175; Barker, 2015, s. 113), a motyw gorączki
cudownie opuszczającej kogoś (ἀφῆκεν αὐτ* ὁ πυρετός: J 4,52d) – z Mk 1,31 par. Mt
8,15 (por. Barker, 2015, s. 23, 113).
Następna Janowa idea urzędnika jako wierzącego wraz z całym swoim
domem (J 4,53) tematycznie ilustruje Łukaszową ideę urzędnika jako radującego
się (Dz 8,39de), domyślnie wraz ze swymi sługami, którym poprzednio wydawał
rozkazy (por. Dz 8,38a). Motyw kogoś wierzącego wraz z całym swoim domem
(πιστεύω + καί + οἰκ* + ὅλος: J 4,53d) został zapożyczony z Dz 18,8 (por. 16,31.34)
(por. Brodie, 1993, s. 119).
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Kolejna, nieco zbyteczna, Janowa uwaga dotycząca Jezusa jako dokonującego cudownego znaku (J 4,54a) tematycznie ilustruje, również nieco zbyteczną,
Łukaszową uwagę dotyczącą Filipa jako cudownie znajdującego się w Azocie (Dz
8,40a).
Kończące sekcję, nieco zaskakująco powtórzone, Janowe stwierdzenie,
dotyczące Jezusa jako przychodzącego (ἔρχομαι) na północ z Judei do (εἰς) Galilei
(J 4,54b; por. 4,45), tematycznie i lingwistycznie ilustruje również zamykające sekcję Łukaszowe stwierdzenie, dotyczące Filipa jako przychodzącego (ἔρχομαι) na
północ z Azotu, który położony był blisko Judei, do (εἰς) Cezarei, która położona
była blisko Galilei (Dz 8,40b-d).

***
Zaprezentowana analiza fragmentów J 4 i Dz 8 wykazała, że fragment J 4
jest związany licznymi, sekwencyjnie ułożonymi, literacko i teologicznie kreatywnymi powiązaniami z fragmentem Dz 8. Owych sekwencyjnie ułożonych powiązań jest aż 48, co daje gęstość około jednego powiązania na werset. Powiązania
te mają charakter zarówno konceptualno-tematyczny (wykorzystanie przez Jana
Łukaszowych idei), jak i niekiedy lingwistyczny (wykorzystanie przez Jana Łukaszowych fraz, słów kluczowych itp.).
Janowe dzieło jest więc literacko i konceptualnie ściśle zależne od Łukaszowych Dziejów Apostolskich. Do ilustracji poszczególnych idei z Dziejów
Apostolskich Jan często wykorzystywał motywy zaczerpnięte z innych utworów
(wszystkie trzy Ewangelie synoptyczne, Septuaginta, listy Pawłowe, Pierwszy List
Jana itp.). Jednakże to nie Ewangelie synoptyczne, lecz właśnie Dzieje Apostolskie
stanowią podstawowy tekst bazowy (hipotekst) dla struktury ideowej Czwartej
Ewangelii.
Należy więc przyznać rację tym egzegetom, którzy uważają, że Jan w swej
pracy literackiej korzystał z wszystkich trzech Ewangelii synoptycznych. Jednakże
to niezwykle bliski związek strukturalno-ideowy Czwartej Ewangelii z Łukaszowymi Dziejami Apostolskimi sprawia, że można – w zgodzie ze św. Ireneuszem
z Lyonu, a wbrew późniejszej koncepcji św. Klemensa Aleksandryjskiego – uważać Jana za czwartego Synoptyka.
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WAS JOHN THE FOURTH
SYNOPTIC?
SUMMARY
A detailed comparative analysis of the fragments Jn 4 and Acts 8 reveals
that Jn 4 is linked to Acts 8 with the use of 48 sequentially ordered correspondences. These correspondences are mainly conceptual-thematic (John’s use of Lucan
ideas), but also linguistic (John’s use of Lucan phrases, keywords, etc.).
In order to illustrate the ideas from Acts, John often used motifs borrowed
from other works (all three Synoptic Gospels, the Septuagint, the Pauline letters,
the First Letter of John, etc.). However, it is the Acts of the Apostles that constitutes the main base text (hypotext) for the conceptual structure of the Fourth Gospel. This surprisingly close structural-conceptual connection of the Fourth Gospel
to the Acts of the Apostles permits us to regard John as in fact the fourth Synoptic.
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MĘDRZEC – IDEAŁ
DLA WYBRANYCH?
TOŻSAMOŚĆ MĘDRCA
W KSIĘDZE SYRACHA
Księga Syracha oprócz wielu szczegółowych pouczeń na temat różnych
aspektów ludzkiego życia szkicuje ideał zdobywania mądrości, czyli stawania się
mędrcem. W Syr 14,20 czytamy: „Szczęśliwy mężczyzna, który będzie zajmował się
mądrością”. Samo to stwierdzenie wskazuje, że bycie mędrcem stanowi najwyższy
ideał życia każdego Izraelity. Z dalszych wersetów tego fragmentu, traktującego
o zdobyciu mądrości (Syr 14,20 – 15,10), okazuje się, że wymaga to nie lada trudu.
Jest to trud zarówno intelektualny (14,20b-21), jak i wysiłek angażujący siły fizyczne
i całą egzystencję człowieka. Aby podkreślić wysiłek zdobywania mądrości, autor
używa metafor polowania (14,22) oraz szpiegowania (14,23). Posiadanie zaś mądrości wyraża trzecia metafora – zamieszkanie w jej bliskości (14,24-25) (Piwowar,
2016c, s. 183–225; s. 357–417; Bardski, 2012, s. 9–24). Czy jest to zatem możliwe
i dostępne dla każdego? Czy bycie mędrcem stanowi zawód, czy jest to coś więcej?
Czy sam Syrach może stanowić dla czytelnika przykład, jak należy zdobywać mądrość i do czego ten wysiłek prowadzi? Niniejsza prezentacja ma na celu przyjrzenie się możliwości stania się mędrcem według nauczania Księgi Syracha.
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MĘDRZEC – ZAWÓD CZY POWOŁANIE? (SYR 39,24 – 39,11)
W egipskiej Satyrze na wszystkie zawody czytamy o trudach i udrękach,
jakie czekają ludzi podejmujących się różnych i koniecznych na ziemi fachów.
Ciężar pracy kowala, cieśli, kamieniarza, fryzjera, kupca, wytwórcy cegieł, rolnika, balsamisty zwłok, tkacza, pracza, rybaka, ogrodnika, łowcy ptaków, wytwórcy
strzał itp., zawiera się nie tylko w związanym z jej wykonywaniem trudzie, brudzie, zgiętym karku, nudzie czy nieprzyjemnym zapachu. Wszystkie te zawody
wykazują zależność od tego, kto daje pracę najemnikom. Jedynie zawód pisarza
daje pełną satysfakcję i wolność. Egipski autor konkluduje: „Stań się pisarzem –
to zawód odpowiedni dla ciebie. Zawołasz jednego, tysiąc ci odpowie. Będziesz
swobodnie przechadzał się po drodze. Nie będziesz jak wynajęty wół” (Litcheim,
1976, s. 171).
Z pewnością Syrach znał to pouczenie i w jakimś stopniu odniósł się do
niego, opisując w perykopie 38,24 – 39,11 tożsamość i rolę mędrca w konfrontacji
z innymi zawodami (Skehan, Di Lella, 1987, s. 449; Brzegowy, 2007, s. 363–379;
Piwowar, 2016d, s. 527–600). Początek perykopy 38,24 zwraca właśnie uwagę na
wolność od utrapień codzienności, jakim cieszy się ten, który poświęca swe życie
mądrości: „Uczony w Piśmie zdobywa mądrość w czasie wolnym od zajęć, i kto
ma mniej działania, ten stanie się mądry” (Skehan, Di Lella, 1087, s. 450)1. Inny
los spotyka tych, którzy pracują w różnych zawodach. W kolejnych wersetach
(38,25-30) Syrach sam wymienia rolnika, budowniczego, rzemieślnika, kowala,
garncarza, wskazując na ich trud i zaangażowanie, które nie pozwalają im już
myśleć o niczym innym poza ich pracą. Mędrzec nie wyśmiewa jednak ich trudu
i na wzór egipskiej satyry nie poniża wartości ich działań. Przeciwnie, w konkluzji docenia konieczność pracy, dzięki której funkcjonuje świat stworzony (Skehan,
Di Lella, 1987, s. 450; Beentjes, 2001, s. 275)2.
Jednak postęp ludzkości to nie tylko materialna, fizyczna praca. Potrzebni są ci, którzy będą kierować dziejami świata, wydawać sprawiedliwe
wyroki, podejmować decyzje. Na początku perykopy, w 38,24, pojawia się
jednak termin wskazujący na tę wyróżniającą się profesję. W wersji greckiej
jest tu użyty termin grammateu,j („uczony”, „pisarz”), a hebrajskiej rpws („pisarz”)
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1 .„Thus emphasizing the necessity of free time in which one can study and reflect. In contrast, the farmer who
wearies himself with the heavy work of plowing and caring for his livestock, and is content to do so, can hardly have
the energy or disposition to study so as to become wise”.
2 .Mędrzec zwraca na to uwagę w 7,15: „Nie pogardzaj ciężką pracą, ani uprawą roli ustanowioną przez
Najwyższego“.
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(Piwowar, 2016d, s. 536)3. A zatem ten może stać się mędrcem, kto sam poświęca się nauce i zgłębianiu Pism. Można zauważyć tu aluzję do postaci Ezdrasza,
który właśnie tak był nazywany (por. Ezd 7,6-11; Ne 8,1). Jednak Syrach nie
uwzględnił Ezdrasza w panoramie bohaterów historii Izraela w Pochwale ojców
(zob. na ten temat: Höffken, 1975, s. 184–202; Begg, 1988, s. 14–18; Piwowar,
2011, s. 103–129.). W okresie perskim, a także również w okresie rządów Ptolemeuszy i Seleucydów grammateu,j był to człowiek pracujący w administracji
państwowej, w urzędach związanych z sądownictwem i finansami (Gammie,
1990, s. 367). Syrach odnosi się tu być może do systemu sądowniczego, który funkcjonował w Palestynie również podczas rządów Ptolemeuszy (tamże,
s. 366). W judaizmie czasów Syracha pisarz był człowiekiem wykształconym
w znajomości Pisma, zwłaszcza w tym, co dotyczyło Prawa. Jego zadaniem było
pouczać innych o tym, co dotyczyło tradycji i dziedzictwa Izraela (Skehan, Di
Lella, 1987, s. 450)4. Termin grammateu,j pojawia się jednak tylko na początku
tekstu (38,24), gdy autor dokonuje zestawienia, porównania z innymi zawodami
(Piwowar, 2016d, s. 542–543)5. Nie pojawia się już jednak w dalszej części (39,111), w której Syrach prezentuje cechy charakterystyczne tego, kto zajmuje się
mądrością. Ten fakt jest znaczący do zrozumienia przesłania tego tekstu. Autor
chce bowiem zaprezentować mędrca nie tylko przez zakwalifikowanie go do ja3 .Użycie terminu grammateu,j pojawia się w Księdze Syracha tylko dwa razy. W 10,5 jest tłumaczeniem terminu qqwxm
(„prawodawca”), w 38,24 natomiast tłumaczy termin rpws („pisarz”). Piwowar zauważa: „Rzeczownik grammateus
w greckim tekście Syr występuje jeszcze tylko raz. W 10,5 mędrzec stwierdza, że »w ręku Pana [jest] pomyślność
człowieka/ męża i osobie uczonego w Piśmie (grammateus) nada [On] swoją chwałę«. Werset ten należy do perykopy
10,1-5, która mówi o władcach i roli, jaką w ich działalności odgrywa mądrość lub jej brak (zob. 10,1-3). W sposób
nieoczekiwany i zaskakujący dla czytelnika, w ostatnim stychu tej perykopy Syrach mówi o chwale, której Bóg
udzieli uczonemu w Piśmie. Ten zapowiedziany dar wyróżnia go i stawia nawet w pewnym sensie ponad władcami,
ponieważ tekst nie mówi o udzieleniu im przez Boga tak wielkiego daru. W ten sposób osoba uczonego w Piśmie
w 10,5b została wyeksponowana poprzez ukazanie jej niezwykłego znaczenia – partycypuje on w chwale Bożej
(zostanie mu nadana jakaś jej część). Wydaje się, że werset ten zapowiada szersze omówienie roli i ogromnego
znaczenia uczonego w Piśmie, a poprzez to przygotowuje czytelnika na obszerniejsze przedstawienie tej postaci,
które autor zamieścił w 38,24 – 39,11. Być może przyczyny nieoczekiwanego pojawienia się w 10,5b grammateus
należy upatrywać w 10,2a, gdzie mowa jest o ministrach (hoi leitourgoi), do których, jak świadczy 39,4ab, należeli
także uczeni w Piśmie”.
4 .Tożsamość pisarza w czasach Syracha odnosiła się zarówno do wymiaru intelektualnego, jak i duchowego: „In
the Judaism of Ben Sira’s time, the scribe (in Heb sôpēr) was a well-traveled, cultured, and pious Jew who was highly
trained in the Sacred Scriptures, especially the Law; his principal responsibility was to instruct others in the glories
of Israel’s religious heritage and wisdom. In order to fulfill the demands of his vocation properly, the scribe needed
adequate leisure, free from physical fatigue”.
5 .„Głównym i kluczowym przesłaniem pierwszego wersetu przedstawiającego postać uczonego w Piśmie (38,24)
jako ideału człowieka poszukującego mądrości, jest stwierdzenie, że tylko ten, kto dysponuje wolnym czasem
i nie jest całkowicie zaangażowany w pracę fizyczną, która go zupełnie pochłania, może stać się mądrym – zostać
nim uczyniony (sofidzetai). Jest to pierwszy i konieczny warunek pozwalający zdobyć mądrość. Bez możliwości
poświęcenia czasu na szukanie mądrości i dążenia do jej zdobycia, osiągnięcie jej jest niemożliwe”.
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kiejś grupy społecznej czy zawodu, ale przede wszystkim odnosząc się do tego,
kim jest, jak żyje i co robi.
Pierwszą cechą charakterystyczną uczonego jest poznawanie Pisma,
które naznaczone jest wielką pilnością, oddaniem całego swego wnętrza temu
zgłębianiu (39,1), to jest początek procesu stawania się mędrcem. Jako przedmiot
zgłębiania autor wymienia Prawo, mądrość i proroctwa, co może w czytelniku
wzbudzić skojarzenia z trzema częściami Biblii Hebrajskiej (Gammie, 1990, s. 369;
Piwowar, 2016d, s. 549). O ile jednak odniesienie do Prawa i proroctw jest wyraźnym nawiązaniem do dziedzictwa biblijnego Izraela, o tyle wzmianka o mądrości
wydaje się mieć szersze znaczenie. Syrach mówi bowiem o poszukiwaniu, zgłębianiu mądrości „wszystkich starodawnych”, co może się też odnosić do pouczeń
autorów pogańskich (Piwowar, 2016d, s. 547)6. Choć zasadniczym odniesieniem
mędrca jest Pismo Święte, to uwagę czytelnika zwraca nie tylko przedmiot zgłębiania, ale też i sposób. Syrach ukazuje pilność i pełne poświęcenie w zgłębianiu
Pism mędrca, który „duszę swoją przykłada do rozważania Prawa Boga Najwyższego”), „bada mądrość wszystkich starodawnych”, „zajmuje się proroctwami”
(39,1) (Piwowar, 2016a, s. 544)7.
Podobnie w 39,2-3, Syrach wskazuje głębokie, wewnętrzne zaangażowanie uczonego w zgłębianie treści, znaczenia, przesłania poznawanych tekstów:
„Zachowuje wypowiedzi sławnych ludzi i wgłębia się w sedno przypowieści. Rozważa ukryty sens przysłów i objaśnia zagadkowe przypowieści”. Pierwszą charakterystyką mędrca jest więc jego osobisty, stały i głęboki kontakt w Pismami.
J. Gammie zauważa tu też profesjonalne podejście mędrca do swojego zadania
– sugeruje, że mędrzec studiuje i analizuje teksty również pod względem retorycznym, co pozwala dotrzeć do sedna ich przesłania (Gammie, 1990, s. 368).
6 .Piwowar stwierdza: „Musimy zwrócić uwagę na zakres syntagmy »wszyscy starodawni«. Posiada ona charakter
ogólny i z tego powodu może być odniesiona nie tylko do członków narodu izraelskiego, ale również do ludzi
spoza niego. Jeśli owo rozszerzenie zasięgu pola badawczego uczonego w Piśmie jest uzasadnione (trwa ożywiona
dyskusja, czy Syrach był tradycjonalistą broniącym kultury i religii izraelskiej, czy też cechowała go otwartość
na doświadczenia innych cywilizacji i środowisk), oznaczałoby to, że w celu odnalezienia mądrości autor
zachęcałby do szukania jej nie tylko w Prawie, ale również wśród innych narodów. Z powodu braku precyzyjnego
określenia znaczenia słów pantōn archaiōn, możemy odnieść je zarówno do Izraelitów (ta interpretacja jest pewna
i niepodważalna), jak i do mędrców spośród innych narodów, żyjących wokół Żydów (interpretacja prawdopodobna,
której nie możemy jednak wykluczyć)”.
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7 .W tym celu Syrach użył czasownika evpidi,dwmi („dać”, „oddać”), który podkreśla konieczność pełnego poświęcenia
się opisywanej czynności. „W 38,30 mowa jest o oddaniu się pracy garncarza: całe serce swoje odda (kardian
epidōsei), aby wykończyć polewę, w 39,1 natomiast o mędrcu, który oddaje duszę swoją (tou epididontos tēn psychēn
autou) i zagłębia się w Prawie Najwyższego. Odda on także serce swoje (tēn kardian autou epidōsei), aby wstać rano,
by zwrócić się do Stwórcy i Pana (zob. 39,5). Czasownik ten określa więc oddanie się czynności, która jest wyjątkowo
ważna dla tej osoby, stanowi wręcz najważniejsze zadanie, które powinna realizować i któremu winna poświęcić się
całkowicie”.

S. Jolanta Judyta Pudełko PDDM

Znajomość różnych starożytnych form wypowiedzi jest dobrze widoczna w całym dziele Syracha (Snaith, 1974, s. 192)8. Mędrzec z Jerozolimy potrafi bardzo
zręcznie łączyć różne wymiary mądrości: Bożą i ludzką, dając jednak pierwszeństwo mądrości pochodzącej od Stwórcy (Piwowar, 2016d, s. 557)9.
Wykształcenie mędrca i jego doświadczenie są pomocne dla innych.
W 39,4 czytamy o służbie mędrca u rządzących oraz o jego podróżach, które mają
się przyczynić do powiększenia jego doświadczenia (por. Syr 34,9-13). Służba na
dworze królewskim i pobyt w obcym kraju może stanowić aluzję do dwóch mędrców biblijnego Izraela: Józefa Egipskiego i Daniela, którzy słynęli nie tylko z mądrości, ale i ze swej wierności Bogu (Skehan, Di Lella, 1987, s. 452).
Kolejne wersety wskazują źródło aktywności mędrca. Jest nim nie tyle nawet samo studiowanie, ile kontakt z Bogiem, którego mędrzec doświadcza przez
modlitwę (39,5). Studiowanie, nauczanie, radzenie mogą łatwo doprowadzić człowieka do rutyny. Otwarcie serca na Boga, modlitwa, uznanie własnej grzeszności
stanowią początek do otrzymania niezbędnego obdarowania. Dawcą mądrości
jest Bóg, nie można jej sobie dać samemu, ani za pomocą intensywnego studium,
ani dzięki nabywanym doświadczeniom, choć na pewno te dwa wymiary są niezbędne w życiu mędrca. Ostatecznie jednak Bóg obdarowuje człowieka mądrością (Beentjes, 2001, s. 277). Według 39,6-8 Boży dar uzdalnia mędrca do potrójnej
aktywności. Po pierwsze, mędrzec sam będzie tworzył dzieła mądrości, w których
będzie obecna modlitwa uwielbienia (por. 39,6cd), po drugie, mędrzec będzie
sam uczestniczył w Bożych tajemnicach, które medytował (por. 39,7), po trzecie,
doprowadzi innych do tej mądrości (por. 39,8) (Skehan, Di Lella, 1987, s. 452).
W konsekwencji mędrzec zyskuje chwałę i pamięć wśród potomnych –
jego imię nie będzie zapomniane zarówno za życia, jak i po śmierci (39,9-11) (tamże). Nagroda przygotowana dla mędrca przypomina tu opis chwały przygotowanej dla bohaterów Pochwały ojców (Syr 44–49). Końcowe wersety wprowadzające
do Pochwały ojców (44,10-13) zwracają uwagę na potomstwo i następców sławnych bohaterów. Kim są zatem ci, określani mianem „potomstwa i następców”? Są
to słuchacze, uczniowie, do których Syrach kieruje swe pouczenia (Wright, 2006,
s. 318). Mędrcem można stać się tu i teraz, przyjmując wskazane wyżej wymogi.
Zdobycie mądrości jest jednak procesem, który powinien zacząć się w młodości
i trwać do końca życia. Człowiek nigdy nie osiągnie pełni mądrości, może jednak

8 .Syrach odnosi się tu do całej ustnej tradycji interpretacyjnej, która znalazła w II w. po Chr. swoje odzwierciedlenie
w Misznie.
9 .„Mądrość ludzka pomaga poznać i lepiej zrozumieć Boską, ta druga zaś uszlachetnia i podnosi na wyższy poziom
pierwszą”.
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poznawać ją coraz bardziej i wnikać w nią coraz głębiej. Może też odrzucić drogę
mądrości, nie zaakceptować podjęcia i wytrwania w trudzie jej zdobywania. Choć
jest to wymagająca droga, zmuszająca do ograniczenia lub zaprzestania innych
aktywności, to jednak dla odważnych i wytrwałych stoi ona otworem. Syrach
pozostawia więc czytelnika w swoistej ambiwalencji: możesz starać się o zdobycie mądrości, ale bez podjęcia związanego z tym trudu mądrość będzie dla ciebie
niedostępna (Piwowar, 2015, s. 134–135)10. Autor promuje ideał mędrca, stawia go
na równi z wielkimi bohaterami przeszłości. Jest to swoista promocja tego „modelu” w czasach współczesnych Syrachowi, a w tym przypadku Syrach mówi też
o sobie (Beentjes, 2001, s. 275, 280). A zatem ideał mędrca w Księdze Syracha
nierozerwalnie wiąże się z samym autorem dzieła, jak i z odbiorcami jego pouczeń
(Wright, 2008, s. 171)11.

SYRACH JAKO MĘDRZEC
Syrach objaśnia tożsamość i aktywność mędrca przy okazji różnych napomnień. Jednak pojawiają się w księdze teksty mające charakter autobiografii, co
wynika z użycia w wypowiedziach 1 osoby w l. poj. Spośród tych wypowiedzi
zostaną przedstawione te, które bezpośrednio odnoszą się do omawianego przez
nas zagadnienia (Wright, 2008, s. 171–178).
Mędrzec z Jerozolimy, podobnie jak czyni to Księga Przysłów, posługuje się
obrazem personifikowanej mądrości. W Księdze Przysłów ta mądrość woła na ulicach (1,20) i przy bramach (1,21), zapraszając wszystkich do przyjmowania jej daru.
W Księdze Syracha zamieszkuje ona w świątyni jerozolimskiej (24,10-11), wciela
się w Księgę Prawa (24,23-24) i ukrywa pod metaforą ożywiającej wody (24,25-29).
W Syr 24,30 autor włącza siebie w tę złożoną metaforę i przedstawia się jako przedłużenie rzeki mądrości: „Ja zaś jestem jak kanał doprowadzający wodę z rzeki, jak
wodociąg prowadzący ją do ogrodu”. Obraz przedłużenia rzeki przez doprowadzający wodę kanał podkreśla kontynuację między mądrością a nauczaniem mędrca.
To nauczanie następnie poszerza się, gdyż kanał staje się rzeką, a rzeka morzem
10 .„Mądrość jest przeznaczona tylko dla nielicznych. Możemy nawet mówić o pewnym ekskluzywizmie mądrości.
Jest ona dostępna dla każdego bez względu na pochodzenie, status społeczny czy jakiekolwiek inne uwarunkowania
zewnętrzne, osiągnięcie jej zależy tylko i wyłącznie od postawy (dyspozycji) wewnętrznej człowieka (gotowość
podjęcia trudów i wysiłków oraz cierpliwość). Tylko nieliczni spełniają powyższe wymagania, a co za tym idzie
niewielu jest tych, którzy osiągają mądrość”.
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11 .“In this manner, the sage’s adoption of the role of father is closely linked with the first-person passages in which
Ben Sira constructs his ideal sage, an ideal that also serves as an exemplar. These passages, to which I now turn,
operate on two levels: (1) they speak directly to the student of the accomplishments of the sage and (2) they are Ben
Sira’s self-presentation as the ideal sage who has himself reached the goal of acquiring wisdom”.

S. Jolanta Judyta Pudełko PDDM

(por. 24,31). Mędrzec zostaje więc zidentyfikowany z mądrością, której naucza, a zarazem otrzymuje pełną autoryzację do jej nauczania. Ale mądrość ta nie pochodzi
od niego samego, jest to Boża mądrość Tory (Skehan, Di Lella, 1987, s. 337)12. Co
więcej, jego pouczenie otrzymuje nazwę „proroctwa” (24,33) przekazanego przyszłym pokoleniom (Wright, 2006, s. 317). Może to oznaczać identyfikację mędrca
z dawnymi prorokami, którzy otrzymywali objawienie bezpośrednio od Boga, lub
nazywanie „proroctwem” przekazywaną przez mędrca interpretację Tory (Beentjes,
2006, s. 135–150; Skehan, Di Lella, 1987, s. 337; Wright, 2008, s. 173). Celem aktywności Syracha jest przekaz mądrości ukierunkowany na uczniów: „Zobaczcie, że
nie trudziłem się dla siebie, lecz dla wszystkich, którzy szukają mądrości” (24,34).
Zdobywanie mądrości nie jest więc celem samym w sobie – mędrzec spełnia swoje zadanie wtedy, gdy przekazuje mądrość innym. W Syr 33,16-18 autor
znów stawia siebie w szeregu przekazicieli tradycji: „I ja ostatni czuwający, jak
zbierający po dokonujących winobrania” (33,16). Mędrzec jawi się tu jako strażnik, czuwający (hvgru,pnhsa od avgrupne,w), co znów nawiązuje do obrazu proroka
czuwającego nad bezpieczeństwem ludu. Jednocześnie mędrzec skrzętnie zbiera i gromadzi to, co pozostało po obfitym plonie (Skehan, Di Lella, 1987, s. 401;
Oesterley, 1912, s. 212)13. Jego trud ponownie zostaje ukierunkowany na potomnych: „Rozważcie, że trudziłem się nie tylko dla siebie, lecz dla wszystkich, którzy
szukają wiedzy” (33,18).
W Syr 39,12 autor porównuje siebie do księżyca w pełni, „pełnego swych
rozważań” (por. 39,12), co podkreśla pełnię poznania, dokładniejszą wiedzę, co
symbolizuje mocne światło księżyca w pełni (Skehan, Di Lella, 1987, s. 552)14.
Przyjmując jego pouczenia, słuchacze rozwiną się jak „róża zasadzona nad strumieniem wody” (39,13a), „jak kwiat lilii” (39,14b), wydadzą „woń przyjemną jak
Liban” (39,14a), co jest obrazem korzyści, jaką odnoszą uczniowie dzięki pouczeniom mędrca: siła życia, wigor, piękno, rozkwit życia (Wright, 2008, s. 174).
Również końcówka księgi zawiera elementy autobiografii mędrca.
W 50,27-28 oprócz podpisu autora pod swoim dziełem znajduje się odniesienie

12 .“Ben Sira’s »teachings« (v 32a) are not really his own, nor are they to be viewed as a personal achievement (like
Aristotle’s); but rather his wisdom is simply the Torah, which he learned from his glorious tradition, and of which he
was the first to benefit”.
13 .Obraz ten nawiązuje do skrzętnego zebrania tradycji i mądrości wcześniejszych ksiąg biblijnych, zwłaszcza
Księgi Przysłów. Syrach uważa siebie za ostatniego w długim szeregu nauczycieli mądrości. Jest to możliwe dzięki
jego długiemu i wytrwałemu studium Pism, co ostatecznie nie tylko buduje jego własną mądrość, ale jest trudem dla
pożytku innych.
14 .“The »full moon at the holy-day season« (50:6b; cf. Note) is a reference to the feasts of Passover and Tabernacles,
both of which began at the full moon”.
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do zawartości pouczeń Syracha, które są „nauczaniem mądrości” i „mądrością
serca”. W Syr 24,23 mądrość zawierała się w Księdze Prawa, teraz przedłuża
swoją obecność w przekazie mędrca, który jest „mądrością nauki i rozumu” oraz
„mądrością serca”, mędrzec w pełni z nią się identyfikuje („ja Jezus, syn Syracha,
syna Eleazara, jerozolimczyk”) (50,27). Do przyjęcia pouczeń zaprasza wszystkich: „Szczęśliwy, kto wprowadzi ją w życie, przykładając do niej serce, stanie
się mądry” (50,28). Szczęście przyjmującego naukę odwołuje się do Ps 1,1, gdzie
pojawia się pochwała człowieka medytującego Torę (Oesterley, 1912, s. 345). Pouczenia mędrca wydają się podobnym obdarowaniem, wymagającym gorliwego
przyjęcia sercem i zastosowania w swoim życiu, co staje się gwarancją szczęścia.
Odnosząc te słowa do wcześniejszej krytyki narodów pogańskich (50,25-26), ma
się wrażenie, że mądrość oparta na Torze, którą proponuje mędrzec, sprzeciwia
się pogańskim propozycjom i pokusie hellenizacji propagowanych przez sąsiadów
Izraela (Skehan, Di Lella, 1987, s. 559; Pudełko, 2015, s. 168–187).
Podobnie w poemacie kończącym całą księgę (51,13-30) Syrach dzieli się
swoją pasją zdobywania mądrości i przekazywania jej innym (Skehan, Di Lella,
1987, s. 576; Piwowar, 2014, s. 57–96). W pierwszej części wyznania (51,13-22)
autor dzieli się własnym doświadczeniem zdobywania mądrości i trudem z tym
związanym. Oprócz trudów i wyrzeczeń mędrzec otrzymał obdarowanie, którego
Bóg udziela przez modlitwę (Piwowar, 2014, s. 64). Syrach dzieli się swoim doświadczeniem z młodości i zaprasza kolejne pokolenia do wchodzenia na drogę
mądrości, co jest przedmiotem drugiej części tego poematu (51,23-30), który ma
nie tylko autobiograficzny charakter, ale stanowi rodzaj swoistej zachęty (Piwowar, 2014, s. 82). Czytelnik ma się przekonać, że również jego mistrz miał swoje
„trudne początki” w zdobywaniu mądrości. Okazał się jednak na tyle wierny i wytrwały, że może stać się przekazicielem mądrości i „ojcem” dla swoich uczniów
(Wright, 2008, s. 178). Ostatecznie Syrach wskazuje w tym fragmencie dwa sposoby zdobycia mądrości: przez indywidualne poszukiwanie, co stanowi drogę trudniejszą, lub poddanie się kierownictwu mądrego nauczyciela, co daje większą
pewność w dotarciu do celu (Piwowar, 2014, s. 94)15.
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15 .„Pierwszą moglibyśmy nazwać prywatną. Jest to osobiste jej poszukiwanie. Autor wskazał tym, którzy wybiorą
właśnie tę drogę, środki konieczne do zrealizowania wyznaczonego zadania. Przedstawił także dary, którymi
mądrość obdarza tego, kto ją posiadł. Drugą drogę wiodącą do mądrości moglibyśmy nazwać instytucjonalną. Polega
ona nie na osobistym szukaniu mądrości, lecz na skorzystaniu z doświadczenia mędrca i wstąpieniu do jego szkoły,
w której przekazuje on swym uczniom mądrość zdobytą wcześniej przez niego. Zarówno pierwsza, jak i druga droga
prowadzą do tego samego rezultatu, czyli do zdobycia mądrości. Różnią się tylko metodą osiągnięcia celu. Pierwsza
wydaje się dłuższa, trudniejsza i wymagająca większego wysiłku od tego, kto jej szuka. Druga zaś łatwiejsza, szybsza
i pewniejsza, ponieważ uczeń jest prowadzony przez mistrza”.
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MĘDRZEC JAKO OJCIEC
Syrach w swych pouczeniach często zwraca się do swoich słuchaczy:
„dziecko” (18 razy te,knon: 2,1; 3,12.17; 4,1; 6,18.23.32; 10,28; 11,10; 14,11; 16,24;
18,15; 21,1; 31,22; 37,27; 38,9.16; 40,28), „dzieci” (3 razy te,kna: 3,1; 23,7; 41,14),
jeden raz „synu” (ui`e,: 7,3). Jednak zwłaszcza formuła sapiencjalna te,knon jest
tutaj wiodąca16. Nie oznacza to automatycznie, że Syrach zwraca się do własnych
dzieci. W literaturze mądrościowej zwrot ten oznaczał relację nauczyciel – uczeń.
Bardzo ważne jest, że użycie tego zwrotu następuje w wołaczu. W ten sposób mędrzec nawiązuje osobistą relację z uczniem, wykazuje głębokie zatroskanie o jego
rozwój (Piwowar, 2015, s. 118)17. Co więcej, Syrach dokonuje swoistej „nobilitacji”
swoich uczniów przez tak bezpośrednie zaproszenie do przyswajania sobie jego
wartości i do ich interioryzacji. W Syr 3 znajdujemy długi poemat dotyczący relacji
rodzinnych, których podstawą jest autorytet rodziców wobec dzieci ustanowiony
przez samego Boga (por. 3,2). A zatem Syrach przejmuje „ojcowski” autorytet nad
uczniami, który ustanowił sam Bóg (Wright, 2008, s. 169; Perdue, 2005, s. 137).
Jakie to ma znaczenie w związku z obrazem mędrca? W relacjach rodzinnych
wychowanie dzieci polegało na tym, że w pewnym momencie zajmowały one
miejsce swoich rodziców – syn sam stawał się ojcem, a córka matką. Przenosząc
ten obraz na relację nauczyciel – uczeń, kształcenie ucznia idzie w tym kierunku,
aby i on kiedyś sam stał się mędrcem (Wright, 2008, s. 170–171)18. Wskazuje to na
powszechne zaproszenie do zdobywania mądrości.

***
Zadanie mędrca stanowi długi trudny proces wzrostu i kształtowania,
który trwa do końca życia człowieka. Choć to zadanie wymaga przygotowania
i wysiłku, nie może być sprowadzone do jednego z wielu, choć może bardziej pre16 .W ten sposób zwraca się również Matka Lemuela z pouczeniem do swego syna, króla, por. Prz 31,2.
17 .„Dzięki tej formie apelatywnej mędrzec nawiązuje interpersonalną relację, która pozwala zrozumieć osobie, do
której się zwraca, wielkie zatroskanie o nią i ogromną życzliwość wobec niej. Ma to na celu pozyskanie nie tylko
uwagi, ale i życzliwości młodzieńca, do którego mistrz kieruje swą naukę. Dzięki czemu autor wzbudza w słuchaczu
poczucie bezpieczeństwa i pragnienie zawierzenia nauczycielowi, który jest przejęty losem swego ucznia. W dalszej
kolejności prowadzi to do większego zaangażowania się młodego człowieka w proces wychowania, co jest również
ważnym celem mędrca”.
18 .“The sage sets himself up as one who should be emulated. In other words, his goal is for students not only to do
as he says, but to do as he does. Fathers expect their children to internalize their values in order to resist any external
attempts to subvert them, and ultimately the children will be able to take their father’s place and preserve their
father’s memory in the community (see 30:4–6). In this manner, the sage’s adoption of the role of father is closely
linked with the first-person passages in which Ben Sira constructs his ideal sage, an ideal that also serves as an
exemplar”.
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stiżowego zawodu czy pracy. Bycie mędrcem wymaga wielkich poświęceń, być
może nawet rezygnacji z innych zajęć, ale jest bardziej powołaniem niż zawodem.
Wykonywanie tej profesji to nie tylko techniczna znajomość Pism czy elokwencja
w ich przekazie, ale to odzwierciedlenie własnej relacji z Bogiem – źródłem i dawcą mądrości. A zatem tożsamość mędrca wiąże się z otwartością człowieka na dar
Boga i podjęcie tego daru, z osobistym zaangażowaniem.
Syrach w swej księdze dzieli się z czytelnikiem osobistym doświadczeniem
zdobywania mądrości i „stawianiem się” mędrcem. Wskazuje na trudy początków,
radość z owoców tego wysiłku i konieczność dzielenia się zdobytą i otrzymaną
mądrością. Życie mędrca jest dla jego uczniów. Dopiero wtedy mędrzec dochodzi
do pełni swej tożsamości, gdy staje się duchowym ojcem swoich uczniów, dzieląc
się zarówno mądrością, jak i własnym życiem i doświadczeniem Boga.
Stawanie się mędrcem można porównać do kroczenia właściwą ścieżką
(por. Syr 32,20-22). Ścieżka powstaje, gdy wiele stóp podąża w tym samym kierunku przez dłuższy czas. Podobnie jest ze zdobyciem mądrości. Wymaga to ukierunkowania i czasu. Jest to niestrudzona wędrówka ścieżką, którą już wcześniej
wydeptali inni.
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THE SAGE: AN IDEAL
FOR THE CHOSEN FEW?
THE IDENTITY OF THE
SAGE IN THE BOOK
OF SIRACH
SUMMARY
To be a scribe and a sage was an ideal for men of Israel who desired to
approach God and participate in his wisdom. Was it possible for everybody? The
article presents, in a synthetic way, the identity of the sage as described in the
Book of Sirach. The calling of the sage implies a long and hard process of formation and growth, which continues until the end of his life. This calling, while
requiring preparation and effort, must not be reduced to one of many – perhaps
a bit more prestigious – professions and jobs. In his Book, Sirach shares with the
reader his personal experience of acquiring wisdom and “becoming” a sage. He
points at hard beginnings, at enjoyment of the fruit of his efforts, and finally at the
necessity for sharing his acquired and received wisdom. It is only after the sage
shares his wisdom with his disciples that he achieves the fullness of his identity.
He then becomes a spiritual father of his disciples, sharing his wisdom as well as
his own life and experience of God.
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MARY AS THE ARK
OF THE COVENANT
IN THE SCENE
OF THE VISITATION
(LUKE 1:39-56)
RECONSIDERED
In his Structure et théologie de Luc I-II from 1957, René Laurentin advanced the view that the author of the Gospel of Luke wanted the figure of Mary to
be seen as “the type of the Ark of the Covenant” (Laurentin, 1957, p. 80)1. in the
scene of the Visitation (Luke 1:39-56). According to Laurentin, the argument in
favor of this interpretation of Mary’s figure is provided by a reference to 2 Sam
6:2-11: “The story – very stylized – is composed of selected elements that refer
us in a convergent manner to the story of the transport of the Ark to Jerusalem

1 “Le type de l’arche d’alliance”
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by David” (ibidem, p. 79)2. Laurentin enumerates the following parallels between
the two narratives3:
1. “In both of them, the journey takes place in the land of Judah”4.
2. “The Ark ascending to Jerusalem – and that indeed is the direction
Mary is heading in – is carried into the house of Obed-Edom (2 Sam 6:10),
and Mary enters the house of Zechariah (1:40); These two chapters [scil.
Luke 1-2] are focused on the ‘ascending’”5.
3. “David’s cry: 2 Sam 6:9 ‘How can the Ark of the Lord ever come to
me?!’ / Elizabeth’s cry: Luke 1:43 ‘Why is this granted to me that the
mother of my Lord should come to me?!’; The meaning (sacred respect and
feeling of being unworthy before the place of Presence) is analogous”6.
4. “2 Sam 6:11 The Ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom
three months / Luke 1:56 And Mary remained with her about three months;
In both cases, the stay lasts for three months, in a house that is blessed
by it”7.
5. “They [scil. the journey of the Ark and of that of Mary] produce the
same effect: the joy of the people of Jerusalem [scil. ἐν εὐφροσύνῃ], the
joy of Elizabeth and of her child [scil. ἐν ἀγαλλιάσει], David’s and John
the Baptist’s leaps of joy… , people’s and Elizabeth’s shouts: φωνή and
κραυγή appear in both texts; we should note that the verb ἀνεφώνησεν
(1:42), which expresses the cry of the mother of John the Baptist, is
used [scil. in the Septuagint] exclusively for liturgical exclamations,
and more precisely for those which accompany the transport of the Ark
of the Covenant; The verb σκιρτᾶν serves to designate the leaps of joy

2 .“Le récit – très stylisé – est composé de traits choisis qui nous renvoient de façon convergente au récit du transfert
de l’arche à Jérusalem par David” .
3 .The order and the numbering of Laurentin’s arguments, presented on pages 79-81 (chapter Utilisation de l’Écriture
en Luc 1-2), are my invention.
4 “De part et d’autre, le voyage se déroule dans le pays de Juda”.
5 .“L’arche montant vers Jérusalem – et telle est bien la direction que prend Marie – est conduite dans la maison
d’Obededom (2 Sam. 6, 10), et Marie entre dans la maison de Zacharie (1, 40); Ces deux chapitres [scil. Luc 1-2] sont
axés sur la ‘montée’.”
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6 .“Cri de David: 2 Sam. 6, 9 Comment (se peut-il) que l’arche du Seigneur vienne chez moi?! / Cri d’Élisabeth: Lc
1, 43 D’où m’échoit que la mère de mon Seigneur vienne chez moi?!; Le sens (respect sacré et sentiment d’indignité
devant le lieu de la Présence) est analogue.”
7 . “2 Sam. 6, 11 L’arche de Yahweh resta chez Obededom trois mois / Luc 1, 56 Marie resta avec elle environ trois
mois”; “Dans les deux cas, le séjour se prolonge, trois mois durant, dans une maison qui en reçoit bénédiction.”
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that accompany the coming of the Lord: Mal 3:20; Ps 113(114):4-6;
Wis 17:9”8.
Laurentin’s argument did not convince New Testament scholars9. The aim
of the present article is to show, in light of new evidence, that Laurentin, seeing in
Luke 1:39-56 a reference to 2Sam 6:1-11 and, on this basis, Mary as a type of the
Ark of the Covenant, was right.
In the same chapter of his book Laurentin (1957, pp. 81–82) tries to show —
through a reference in Luke 1:42 (καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν· εὐλογημένη
σὺ ἐν γυναιξὶν καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου) to Jdt 13:18 (καὶ εἶπεν αὐτῇ
Οζιας Εὐλογητὴ σύ, θύγατερ, τῷ θεῷ τῷ ὑψίστῳ παρὰ πάσας τὰς γυναῖκας τὰς ἐπὶ τῆς γῆς,
καὶ εὐλογημένος κύριος ὁ θεός, ὃς ἔκτισεν τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὴν γῆν) — that we should
perceive Jesus in the womb of Mary as yhwh Himself. Laurentin, however, does not
give any additional arguments in favor of his thesis. Therefore, it is not surprising
that his interpretation of this reference did not convince New Testament scholars10.

8 .“Il [scil. the journey of the Ark and that of Mary] donne lieu aux mêmes manifestations: joie du peuple de
Jérusalem [scil. ἐν εὐφροσύνῃ], joie d’Élisabeth et de son enfant [scil. ἐν ἀγαλλιάσει], bonds joyeux de David et de JeanBaptiste […], cris du peuple et cri d’Élisabeth: φωνή et κραυγή figurent dans les deux textes; on notera dans le même
sens que le verbe ἀνεφώνησεν (1, 42) qui exprime le cri de la mère de Jean Baptiste est exclusivement employé pour
désigner les exclamations liturgiques et plus spécialement celles qui accompagnent le transport de l’arche d’alliance;
Le mot σκιρτᾶν sert à désigner les bonds et les sauts de joie qui accompagnent la venue du Seigneur: Mal. 3, 20; Ps. 113
(114), 4-6; Sag. 17, 9.”
9 .E.g. “Less persuasively, Laurentin connects Mary’s visit to Elizabeth (Luke 1:39-44, 56) with David’s attempt to
return the Ark to Jerusalem (2 Kgdms 6:2-11); Laurentin, reading these echoes typologically, likens Mary to the Ark
of the Covenant” (Rice, 2016, p. 63); “It seems unlikely, however, that Luke would be drawing so subtle an allusion
here” (Strauss, 1995, p. 96); “It is the Ark’s power to kill that causes David to ask his question – a motivation quite
different from that of Elizabeth’s question. The Ark’s eventual journey to Jerusalem after the three-month stay is quite
different from Mary’s return home. The connecting link in the Lucan reminiscences may be David rather than the
Ark. When David goes to Araunah the Jebusite to purchase the threshing floor that will ultimately become the site
of the Temple in Jerusalem Araunah asks ‘What is this, that my lord the king has come to his servant?’ (2Sam 24:21).
This question also resembles Elizabeth’s question, and it does not concern the Ark” (Brown, 1993, pp. 344–345); “Die
Symbolik Maria = Lade ist zu weit hergeholt” (Bovon, 1989, p. 86 n. 43; cf. Bovon, 2002, p. 59, n. 46); “Der Bericht 2
Sm 6 tendiert auf die Erwählung Jerusalems zur heiligen Stadt, Maria aber hat nur ‘la direction’, keineswegs aber das
Reiseziel ‘vers Jérusalem’ (Laurentin, 1957, p. 80). Das furchterfüllte dreimonatige Belassen der Lade im Hause des
Obed Edom (2Sam 6, 10ff) wird sehr unpassend mit dem dreimonatigen Verweilen Mariens bei Elisabeth (s. u. S. 80)
verglichen. Der furchtsame Ruf Davids: πῶς εἰσελεύσεται πρός με ἡ κιβωτὸς κυρίου (2Sam 6,9) läßt sich nicht besser
mit dem der Elisabeth Lk 1, 43 (s. dort) vergleichen als 2 Sm 24,21, ergibt in seiner Formelhaftigkeit jedenfalls keine
tragfähige Basis dafür, Maria hier als Lade des Bundes gekennenzeichnet zu finden” (Schuermann, 1984, pp. 64–65 n.
161); “But this is subtle. If, indeed, the story may be compared with 2 Sam 24:21, then what connection does it have
with the ark?” (Fitzmyer, 1981, p. 364).
10 .François Bovon in his comprehensive Luke the Theologian. Fifty-five Years of Research (1950-2005) from 2005,
commenting Laurentin’s observation, stated: “We formally refuse to speak of an identification of Jesus with God: Luke always
respects a distance between the Father and the Son. Luke 1-2 is far from contradicting this thesis. The Son is the manifestation
of the Father, his envoy, and his glory, but we cannot speak of an assimilation of Jesus to Yahweh” (pp. 183–184).
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In a recently published article, “The Fruit of Your Womb” (Luke 1,42)
as “The Lord God, Creator of Heaven and Earth” (Judith 13,18). An Intertextual
Analysis (Kozłowski, 2017), I formulated arguments in favor of Laurentin’s interpretation, the most important of which is, as it seems, the following: “We deal with
similar intertextual play in the opening sentence of the Acts, which summarizes
the content of the first part of the diptych. Luke says that his Gospel was περὶ
πάντων ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν. Here we have an evident reference to Gen 2:3, where God blessed the seventh day because on this day He rested
ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ὁ θεὸς ποιῆσαι. Instead of the intertextually
expected ὁ θεός in a manner similar to Luke 1:42, ὁ Ἰησοῦς appears. What is interesting is that God appears explicitly as the Creator in both hypotexts!” (ibidem,
p. 341). We can therefore safely accept that the author of the Third Gospel wanted
us to see the embryo in Mary’s womb, in the scene of the Visitation, as yhwh in the
fullness of His holiness — and hence Mary as θεοφόρος. Taking this into account,
Laurentin’s argumentation (especially points 3-5) appears in a new light.
(ad Laurentin’s 3) On the formal level, it is difficult to judge whether Elizabeth’s question in Luke 1:43 (καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου
πρὸς ἐμέ;) better resembles David’s in 2 Sam 6:9 (πῶς εἰσελεύσεται πρός με ἡ κιβωτὸς
κυρίου;) or that of Araunah in 2 Sam 24:21 (τί ὅτι ἦλθεν ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς πρὸς
τὸν δοῦλον αὐτοῦ;)11. However, in light of my conclusions in the abovementioned
article, Elizabeth’s question, in terms of content, is much more similar to that
of David in 2Sam 6:9. Like the Ark of the Covenant, Mary makes yhwh directly
present by her appearance. Both in Luke 1:43 and in 2Sam 6:9 we are dealing
with a rhetorical question directed to oneself, the content of which, in Laurentin’s
words, is “sacred respect and feeling of being unworthy before the place of Presence.” In 2Sam 24:21 we see a simple question, the meaning of which is identical
to its literal form. We may therefore say that between Luke 1:43 and 2Sam 6:9
there is a far-reaching parallel of content which matches the formal parallel much
better than 2Sam 24:21.
(ad 4) If we accept that Mary is θεοφόρος in the literal sense of the
word, 2Sam 6:11 and Luke 1:56 become very similar to each other. The motif
of remaining in a place for three months also appears in Jdt 16:20: καὶ ἦν ὁ λαὸς
εὐφραινόμενος ἐν Ιερουσαλημ κατὰ πρόσωπον τῶν ἁγίων ἐπὶ μῆνας τρεῖς, καὶ Ιουδιθ μετ᾽
αὐτῶν κατέμεινεν. Taking into account the reference in Luke 1:42 to Jdt 13:18 (see
above), it is possible that in Luke 1:56 we hear an echo of Jdt 16:20. However, the
parallel between Luke 1:56 and 2 Sam 6:11 is much closer. In both cases an ele-
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11 See note 6.
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ment that can be described by the adjective θεοφόρος remains at a private house
for three months, giving blessing to it12. No other Old Testament image resembles
Luke 1:56 more than 2Sam 6:11!
(ad 5) Lauretin notices that the verb ἀναφωνέω in Luke 1:42 “is used [scil.
in the Septuagint] exclusively for liturgical exclamations, and more precisely, for
those which accompany the transport of the Ark of the Covenant.” This merits
closer consideration. In the New Testament ἀναφωνέω is a hapax legomenon.
In the Septuagint it appears five times: 1 Chr 15:28; 16:4.5.42 and in 2 Chr 5:13.
In 1 Chr 16:42 it figures in the context of the cult of yhwh, without reference
to the Ark, while in the other four cases (i.e., in 80%) it appears in the context of
the liturgical activities which accompany David’s transfer of the Ark to Jerusalem.
We should also note that the verb ἀναφωνέω introduces Elizabeth’s: εὐλογημένη σὺ
ἐν γυναιξὶν καὶ εὐλογημένος… which, through the reference to Jdt 13:18 (see above),
suggests that Mary is carrying God the Creator in her womb.
In light of the discovery that, in the scene of the Visitation, the embryo
carried by Mary is to be identified with yhwh, the arguments advanced by Laurentin find new evidence. The formal parallels resonate with the conceptual parallels
to such a degree that a coincidence is very unlikely. We can therefore repeat after
Laurentin: “The story – very stylized – is composed of selected elements that refer
us in a convergent manner to the story of the transport of the Ark to Jerusalem by
David”. What could be another reason, if not that the author of the Third Gospel
saw in Mary “the type of the Ark of the Covenant”?
Brown and Schuermann (note 9) drew attention to the allegedly different
character of the two scenes: whereas in Luke 1:39-56 we are dealing with a mild,
almost idyllic image of pregnant women bound by a friendly relationship, the
atmosphere in 2 Sam 6 is full of fear and awe. However, if we think more deeply,
these scenes are conceptually not distant from each other. We must remember
that in the scene of the Visitation we have a revelation of yhwh Himself, the same
God who is a consuming fire (Deut 4:24) and whom “man shall not see and live”
(Exod 33:20). The intertextual reference to 2 Sam 6 would discretely remind the
reader of it by introducing into the narrative an element of tremendum, expected
of a theophany. At the same time, the detection of the hypotext would subtly emphasize the gentleness of the incarnated God, as vividly depicted in the Epistle to
the Hebrews:

12 .The Ark of the Covenant is a blessing for the house of Obed-Edom (2Sam 6:11-12). Also, although it is not
explicitly stated, Mary’s visit is a blessing for the house of Elizabeth and Zacharias.
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You have not come to something that can be touched, a blazing
fire, and darkness, and gloom, and a tempest, and the sound of a trumpet,
and a voice whose words made the hearers beg that not another word be
spoken to them. For they could not endure the order that was given, “If
even an animal touches the mountain, it shall be stoned to death.” Indeed,
so terrifying was the sight that Moses said, “I tremble with fear.” But you
have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly
Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God the judge
of all, and to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus, the
mediator of a new covenant (12:18-24).
Once again the author of the Third Gospel appears as a writer who uses
the intertext in a masterly way. He reminds us that the word “text” (Latin textus)
etymologically means “fabric”, which also consists of threads invisible at first sight, but whose finding is essential for a proper understanding of the whole.
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RECONSIDERED
SUMMARY
In his “Structure et théologie de Luc I-II” from 1957, René Laurentin
advanced the view that the figure of Mary is to be interpreted as a new Ark of the
Covenant in the scene of the Visitation (Luke 1:39-56). This interpretation is based
primarily on an intertextual reference to 2 Sam 6:1-11. Still, Laurentin’s thesis did
not resonate with New Testament scholars. In the present paper, it is shown that
recent observations according to which the embryo in Mary’s womb is to be identified as yhwh Himself offer new evidence for Laurentin’s thesis.
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APOSTOLAT
BIBLIJNY ŚWIECKICH:
DOŚWIADCZENIA
I NADZIEJE
Cały Kościół jest apostolski, skoro Konstytucja dogmatyczna o Kościele definiuje apostolat świeckich słowami: „Ciąży na wszystkich świeckich chwalebny
obowiązek pracy, by Boży plan zbawienia docierał z każdym dniem coraz lepiej
do ludzi wszystkich czasów i całej ziemi” (Lumen gentium nr 33). Ideę tę doprecyzowuje deklaracja Apostolicam auctositatem, która stwierdza, że „powołanie
chrześcijańskie ze swej natury jest też powołaniem do apostolatu” (Apostolicam
auctositatem nr 2). Dokument ten opiera się na metaforze Kościoła jako ciała,
w którym żaden członek nie jest zwolniony czy tym bardziej wykluczony z troski o wzrost całego ciała realizowanej na sposób sobie właściwy. „Na wszystkich
chrześcijanach więc spoczywa [imponitur] szlachetne zobowiązanie do pracy
[onus praeclarum], by boskie przesłanie o zbawieniu [divinum salutis nuntium]
było zarówno znane jak i przyjęte przez wszystkich ludzi, na całej ziemi” (tamże). Prawie dokładnie sformułowanie to powtarza Kodeks Prawa Kanonicznego
z 25 stycznia 1983 r., mówiąc: „Wszyscy wierni mają obowiązek i prawo [officium
habent et ius] współpracy w tym, aby Boże przepowiadanie zbawienia rozszerzało się coraz bardziej na wszystkich ludzi każdego czasu i całego świata” (Codex
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Iuris Canonici, 2011, kan. 211). Ta definicja apostolatu pokazuje jasno, że jego biblijny charakter nie określa sektora działalności apostolskiej, nie wyznacza jakiejś
podstruktury, ale wskazuje na jego istotną treść i zasadniczy cel. W kan. 225 § 1
mowa jest o ogólnym obowiązku i prawie współpracy, „ażeby Boże przepowiadanie zbawienia było poznane przez wszystkich ludzi na całym świecie i przez nich
przyjęte”.
Oczywiste jest, że nie da się utożsamić owego przesłania o zbawieniu z Pismem Świętym. Jest to jednak utożsamienie, którego nigdy i w żadnym kontekście nie powinno się czynić (Niemirski, 2009; Koch, 2011; Sławiński, 2014; Linke,
2015). Owo przesłanie powinno być rozumiane nie tyle szerzej, ile głębiej: jako
słowo Boga skierowane do świata w celu jego zbawienia. Trudno jednak założyć,
że Pismo Święte nie będzie stałym punktem odniesienia i fundamentem tego, co
jest głoszone światu przez wspólnotę Kościoła, w tym też przez świeckich. Zaangażowanie apostolskie świeckich wyrasta z ich bliskiego związku z Pismem
Świętym i na zbliżaniu innych do tego orędzia Boga do świata.
Nie można jednak zapomnieć o tym, co mówi Apostolicam auctositatem:
„Jako że źródłem i początkiem wszelkiego apostolatu Kościoła jest Chrystus, posłany przez Ojca, jasne jest, że owocność apostolstwa świeckich zależy od ich żywotnego zjednoczenia z Chrystusem” (tamże nr 4). Apostolat nie dotyczy więc księgi
i edukacji mającej na celu jej lepszą znajomość. Apostolat biblijny, jak każdy inny,
ma na celu budowanie relacji, która wyrasta z odpowiedzi na Chrystusowe wezwanie „Pójdź za mną” (deu/te ovpi,so mou, np. Mt 4,19 lub avkolou,qei moi np. Mt 8,22).
Wspólnota życia i śmierci z Panem, naśladowanie Go i udział w Jego misji to
główne elementy apostolatu. Każdy z nich wiąże się przede wszystkim z Jezusem
Chrystusem, ale dla chrześcijanina jest to do zrealizowania jedynie za pośrednictwem tekstów fundujących chrześcijańską tradycję i z niej wyrastających. W tym
sensie, jak mówi św. Hieronim, „ignoratio Scripturarum ignoratio Christi est” (Eusebii Hieronymi, 1865, kol. 17), bowiem nie mamy innej zwyczajnej, dostępnej dla
wszystkich drogi poznania Pana i nauczenia się, jak Go naśladować. Ważne jest
rozróżnienie między głoszeniem słowa Bożego a jego propagowaniem (Marcyński,
2010). Wiernym świeckim przysługuje zaszczyt i spoczywa na nich obowiązek
głoszenia i świadczenia na wzór apostołów.

APOSTOLAT BIBLIJNY ŚWIECKICH – WIZJA ZAWARTA
W NAJWAŻNIEJSZYCH DOKUMENTACH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

122

Apostolat świeckich, polegający na głoszeniu nauk opartych na Piśmie
Świętym, stał się poważnym problemem Kościoła, gdy zaczęli się nim na szero-
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ką skalę zajmować nawróceni na naukę katarów, którzy przyjęli consolamentum.
„Życie czynne było dla Doskonałych prawie tak samo ważne, jak życie mistyczne
i kontemplacyjne: polegało głównie na apostolacie i udzielaniu błogosławieństwa”
(Nelli, 1979, s. 37; Oberste, 2010, s. 62–67; Czarnecki, 2017, s. 327). Ich przepowiadanie było z definicji przeciwieństwem działalności duchownych chrześcijańskich
(Duvernoy, 2000, s. 241; Dobkowski, 2007, s. 47). Izarn, który pokazywał w krzywym zwierciadle kataryzm i jego wyznawców, mówi o kobietach z tego środowiska: „Desponen l’avangeli: aichi vai, aichi fo. L’us teis e l’autre fila, l’autra fai so
sermo/ Cossi a fag diable tota creatio” (Meyer, 1879, s. 243)1. Obraz ten zdecydowanie tchnie przesadą i nie ukazuje prawdziwego sensu działalności kaznodziejskiej
katarów. Uczynił to natomiast ponad 80 lat temu Herbert Grundmann:
Obudzone przez ruch reformy umysły zaczęły pytać, czy kościelne święcenia są jedynym i wystarczającym upoważnieniem do pełnienia
chrześcijańskiego dzieła zbawczego […] czy każdy poszczególny chrześcijanin nie jest powołany na mocy przykazań ewangelicznych i przykładu
apostołów do tego, aby kształtować swe życie bezpośrednio na podstawie
norm ewangelicznych i apostolskich (Grundmann, 1935).
Steven Runciman głosił pogląd, że „Kościół katarski zachował, z nieznacznymi tylko poprawkami mającymi dostosować ich nauki do potrzeb czasu, posługi
religijne istniejące w Kościele chrześcijańskim w ciągu pierwszych czterech stuleci jego egzystencji” (Runciman, 2007, s. 207). Jego przekonanie o ciągłości gnozy
od bizantyjskiej starożytności do łacińskiego średniowiecza raczej nie znajduje
dziś bezkrytycznych zwolenników. Jednak trzeba przyznać, że trafnie uchwycił
autentyzm zaangażowania świeckich katarskich zarówno w przepowiadanie
oparte na Ewangelii, czy szerzej na Nowym Testamencie, jak też w ideał życia
apostolskiego.
Ostra, a nawet brutalna walka z kataryzmem, a następnie wieki tropienia
herezji przez powołane do tego trybunały kościelne, zbudowały klimat nieufności
wobec apostolatu świeckich, który miał towarzyszyć rozwojowi form życia i ludowego kaznodziejstwa, jakie były propagowane i skutecznie uprawiane przez zakony żebracze, w których życie apostolskie i ewangeliczne było naczelnym ideałem
(Siemieniewski, 2014, s. 13–14). Zilustrujmy tę tezę materiałem pochodzącym
z tradycji Franciszkowej. W Regule zatwierdzonej (1279 r.) w rozdz. 9 przyznaje
1 .„Przędą na kołowrotku tłumacząc Ewangelię, ot, tak sobie. Jedna tka, druga przędzie, inna jeszcze głosi kazanie
o tym, jak diabeł dokonał całego dzieła stworzenia“; tłum. za Duvernoy, 2000, s. 247.
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się braciom (nie tylko kapłanom) prawo przepowiadania, ale za podwójną zgodą:
biskupa miejsca i własnego ministra generalnego (Brzozowska, Macioszek, red.,
1990, s. 96). W Regule niezatwierdzonej (1221 r.) kwestia ta nie była tak wyraźnie
doprecyzowana, ale też mówiło się o wierności braci w ich kaznodziejskiej działalności „praktyce i zarządzeniom świętego kościoła” (tamże, s. 73). W życiorysie
Tomasza z Celano początek kaznodziejskiej działalności samego Franciszka jest
ukazany jako wynik jego drugiego nawrócenia; „W każdym kazaniu […] cytował
słowo Boże” (Tomasz z Celano, 1981, nr 23 35).
To swoiste skanalizowanie form apostolatu świeckich w zakonach żebraczych z jednej strony osłabiło nacisk na udział w nim osób żyjących „w świecie”,
ale z drugiej strony przechowały one ten model w trudnych dla katolicyzmu czasach reformacji. Dotyczy to raczej charyzmatycznych wspólnot protestanckich
wyrastających z tradycji luterańskiej, czego dobrym przykładem jest przygotowujący przekład Biblii zespół złożony głównie ze świeckich uczonych i drukarzy
(Todd, 1983, s. 223–224). W swej publicystyce teologicznej Luter mówił wprost, że
„biskupi, klechy i mnisi” nie należą do Kościoła (Pesch, 2008, s. 321–324), a więc,
w jego eklezjologii, cała działalność apostolska w Kościele jest działalnością laikatu na mocy kapłaństwa powszechnego (tamże, s. 328–329). Można jednak zauważyć wśród luteranów skoncentrowanie na posłudze kaznodziejów-pastorów
(Gryniakow, 1985, s. 29–35). Tradycja kalwińska jest zaś mocno skoncentrowana
na nauczaniu realizowanym przez ministrów (Bokwa, 2017, s. 78–79).
W nurcie kontrreformacji, gdy hierarchiczny aspekt życia Kościoła, wraz
z Soborem Trydenckim (1545–1563), zyskał wyraźną przewagę, którą opisuje w interesującym nas zakresie w Dekrecie o reformie, kan. 7 (przyjęty 11 listopada 1563
r.) (Baron, Pietras, red., 2004, s. 747). Obowiązek wyjaśniania Pisma Świętego
i prawd wiary w języku miejscowym (vernacula lingua) zostaje tam nałożony na
proboszczów, zaś biskupi mają stworzyć im ku temu warunki oraz nadzorować
jego wykonanie. Jest to aplikacja przyjętej wcześniej zasady, że jedynym źródłem
interpretacji biblijnej jest Kościół nauczający, o czym mówi dekret z sesji 4 z 8
kwietnia 1546 r. „Przyjęcie wydania Biblii zwanej Wulgatą oraz o sposobie interpretacji Pisma Świętego” w punkcie 2 (tamże, s. 213; O’Malley, 2014, s. 103–108).
Zakonom nie przypisuje się w tym zakresie jakiejś specjalnej misji, choć nauczanie
kaznodziejskie spoczywa, w myśl dokumentów soborowych, głównie na ich barkach (tamże). Jeśli chodzi o publikacje, to zakonnicy podlegają nawet ściślejszej
kontroli niż inni duchowni, co stwierdza cytowany wyżej dokument w punkcie 5
(Baron, Pietras, red., 2004, s. 215). Święty Filip Nereusz (1515–1595) bywa przywoływany jako propagator idei soborowych, który prowadził energiczną akcję upowszechniania lektury Pisma Świętego wśród świeckich (Bécheau, 1998, s. 202).
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Nie oznacza to, że w praktyce świeccy zostali całkowicie odsunięci od
apostolatu biblijnego. Można przytoczyć, na zasadzie przykładu, postać Pawła
Franiszka Danei, czyli św. Pawła od Krzyża (1694–1775), dla którego „życie na
wzór apostołów” było szczególnie ważnym kryterium autentyczności życia zakonnego założonej przez niego rodziny zakonnej. Jeszcze jako człowiek świecki
(w 1721 r.) prowadził misję w kościele San Carlo w Castellazzo di Bormida. W każdym swym wystąpieniu komentował dwa lub trzy fragmenty z Pisma Świętego
(Lippi, 1993, s. 63).

OD POCZĄTKÓW XIX W. DO II SOBORU WATYKAŃSKIEGO
Zmiana w zakresie zaangażowania przyszła wraz z towarzystwami biblijnymi, które wzbudziły dużą nieufność Kościoła katolickiego. Ich wpływ na przykładzie Włoch omawia Jan Kupka (Kupka, 2010, s. 58–60). Ostatecznie Leon XIII
(1809–1903) uznał je za wartościowy model działań apostolskich Kościoła katolickiego (Linke, 2004, s. 197; 2013, s. 44–45). Jednak już w 1816 r., gdy powstawało
Brytyjskie Towarzystwo Biblijne w Polsce (Ptaszyk, 1996, s. 135–138), na jego czele
stanął świecki katolik (choć też i członek warszawskiej loży masońskiej Świątynia
Izis, co może wskazywać, że przyświecał mu bardziej cel wychowawczy niż religijny), książę Adam Jerzy Czartoryski (Małachowski--Łempicki, 1929, s. 77, pod
nr 519). Inicjatywy te należy postrzegać w szerszym kontekście ożywienia intelektualnego, zwłaszcza we Francji (krąg Félicité’a Roberta de La Mennais). Jego
owocem były liczne inicjatywy, np. reforma dominikańska według koncepcji Jeana
Baptiste’a Lacordaire’a i reforma liturgiczna w Solesmes, gdzie też formowała się
grupa świeckich katolików (Chaberek, 2009, s. 56–59). Druga połowa XIX w. przyniosła zmianę atmosfery przynajmniej wokół studiów biblijnych. W Providentissimus Deus (1893 r.) Leon XIII zachęcał świeckich uczonych do włączenia się w badania biblijne (Filippi, Lora, red., 1993, nr 128)2, a dziękował majętnym katolikom
za finansowanie przedsięwzięć w tym zakresie (tamże, nr 129). Nie ograniczał się
jednak do tego, bowiem życie zmuszało, by papież odniósł się do zjawisk wykraczających poza ramy dyscypliny i hierarchii. W liście do kard. Jamesa Gibbonsa
z Baltimore Testem benevolentiae (z 22 I 1899 r.) omawiającym problemy tzw. amerykanizmu, odnosi się wprost do apostolskiej działalności świeckich:
Ze słów Bożych wiemy, że każdy powinien pracować nad zbawieniem bliźniego w porządku i miejscu, jakie otrzymał. Wierni wypełniają
2 .Teksty z Enchiridion Biblicum zbioru przytaczamy we własnym tłumaczeniu z wydania typicznego.
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pożytecznie obowiązek ten, przez Boga na nich włożony, nieskazitelnością życia, pełnieniem uczynków miłości chrześcijańskiej i gorącą a wytrwałą modlitwą do Boga (Leon XIII, 2010, nr 35)3.
Początek XX w. to czas katolickich inicjatywy opartych na doświadczeniach towarzystw biblijnych, jak założone w 1902 r. przez ks. Giacomo della Chiesa (późniejszego Benedykta XV) Stowarzyszenie św. Hieronima, które zyskało
aprobatę Piusa X (Pius X, 1914, s. 23–25). Celem tego przedsięwzięcia było, według słów świętego papieża, zdezawuowanie opinii, że Kościół sprzeciwia się czytaniu Pisma Świętego w językach narodowych. Niewiele późniejszą od włoskiej
inicjatywą było stawiające sobie te same cele Polskie Towarzystwo wydawania
Pisma Świętego pod wezwaniem ks. J. Wujka (Archutowski, 1907, s. 499–502) założone w Warszawie przez ks. prof. Józefa Archutowskiego (Klimek, 2001, s. 65–
73), który zginął pod gruzami kościoła sakramentek 31 sierpnia 1944 r. Jednak za
swego pontyfikatu Benedykt XV w encyklice Humani generis (1917 r.) podtrzymał
trydenckie zawężenie prawa do głoszenia słowa dla kapłanów i to tylko tych, którzy odznaczali się odpowiednią wiedzą i cnotą (Filippi, Lora, red., 1993, nr 439e).
W drugim dokumencie najwyższej rangi, jaki papież ten poświęcił tematyce biblijnej, encyklice Spiritus paraclitus (1920 r.) wydanej z okazji 1500-lecia śmierci św.
Hieronima, dochodzą już do głosu tony bliższe działalności apostolskiej ks. della
Chiesa. Obowiązek czytania – według tego dokumentu – spoczywa na wszystkich
wiernych (tamże, nr 480). Ilustracją tego zobowiązania są pouczenia, jakie św.
Hieronim daje Pauli i Eustochium, dotyczące medytacji nad tekstem biblijnym
i jego studiowania (tamże, nr 488). Wierni świeccy jednak, w myśl encyklik Benedykta XV, są jedynie adresatami pracy duszpasterskiej kapłanów, którzy sami
powinni karmić się Pismem Świętym i przekazywać wiernym to, co na tej drodze
zdobyli. Krok dalej, nawiązując zresztą do działalności Stowarzyszenia św. Hieronima (tamże, s. 544), poszedł w encyklice Divino Afflante Spiritu (1943 r.) Pius
XII. Zalecał: „Niech tym samym pokarmem [Pisma Świętego – W.L.] karmią się
umysły wiernych, by czerpać z niego wiedzę i miłość do Boga, pożytek i szczęście
własnej duszy” (tamże, nr 569). Klimat zmienił się na tyle, że Papieska Komisja Biblijna w liście z 15 grudnia 1955 r. pisze już o towarzystwach biblijnych i dniach
Biblii (conventi biblici) (Pontificia Commisio de re Biblica, 1956, s. 61–64). Inicjatywy te mają na celu, „by wzrastały i coraz bardziej się doskonaliły z dnia na
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3 .“The scriptures teach us that it is the duty of all to be solicitous for the salvation of one’s neighbor, according to
the power and position of each. The faithful do this by religiously discharging the duties of their state of life, by the
uprightness of their conduct, by their works of Christian charity and by earnest and continuous prayer to God”.
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dzień u wiernych im [biskupom – W.L.] powierzonych cześć dla Pisma Świętego
i niech zachęcają do zasilania i pobudzania skutecznie ich znajomość i miłość do
nich” (Filippi, Lora, red., 1993, nr 622). Jednak głównym celem dokumentu było
ściślejsze podporządkowanie tych działań władzy kościelnej.
Na tym etapie możemy więc mówić jedynie o apostolacie biblijnym ukierunkowanym na świeckich, ale nie o takim, którego wierni świeccy byliby podmiotem. Wynikało to z ducha integryzmu katolickiego, w którym ideał świeckiego
katolika był skupiony wokół idei integralnej akceptacji nauki, porządku dyscyplinarnego i poleceń Stolicy Apostolskiej (Poulat, 1969, s. 119), a nie w podejmowaniu przez świeckich własnych inicjatyw. Dominowała obawa, że akcentowana
przez ruch modernistyczny zasada dominacji czynnika charyzmatycznego w Kościele „sprowadziłaby anarchię zupełną w Kościele, rozbiłaby na proszek Kościół,
uczyniłaby go Kościołem niewidzialnym” (Sieniatycki, 1916, s. 79). Poza tym zaś
hierarchia kościelna była skoncentrowana na kwestiach społeczno-politycznych
(Arnold, 2009, s. 121).
Zasadniczy zwrot nastąpił jednak dopiero wraz z II Soborem Watykańskim, którego deklaracja Apostolicam auctositatem była już przywołana. Została ona przyjęta w tym samym dniu, co Konstytucja o Objawieniu Dei Verbum,
a więc 18 listopada 1965 r. Obydwa te dokumenty wymagają naszej uwagi. Jako
pierwszy należy omówić dokument wyższej rangi. Mówiąc o misterium objawienia, konstytucja kładzie nacisk na jedność Kościoła w wytrwałym trwaniu w nauczaniu apostołów, czyniąc jasne odwołanie do Dz 2,42, a więc do summarium
opisującym wyidealizowaną wizję pierwotnego Kościoła w Jerozolimie (Dei Verbum nr 10). Na tym fundamencie biblijnym i kościelnej Tradycji opiera się zobowiązanie dotyczące wiernych świeckich, „by troszczyli się, aby gorliwie i roztropnie propagować” Pismo Święte wśród chrześcijan i nie-chrześcijan (tamże,
nr 25). Jest to jasne wezwanie, a nawet zobowiązanie świeckich do apostolatu
biblijnego (König, 1995, s. 8–10).
Dekret o apostolstwie świeckich zawiera też bardziej konkretne wskazania. Stwierdza, że świeccy mają swój aktywny udział w misji Kościoła (Apostolicam auctositatem nr 10). Podobne, choć bardziej radykalne, jest ujęcie Dekretu o działalności misyjnej Kościoła (Ad gentes nr 36). Mówi się tam bowiem
o ścisłym obowiązku współpracy na rzecz rozwoju ciała Chrystusa wynikającym
z przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Myśl tę podejmuje
Kodeks Prawa Kanonicznego (Codex Iuris Canonici, 2011, kan. 225 §1), a mówi
o nim także Konstytucja dogmatyczna o Kościele (Lumen gentium nr 33). Dekret
o posłudze i życiu kapłanów zwraca uwagę na szczególną rolę Eucharystii we
włączaniu świeckich w jedność Ciała Chrystusa (Presbyterorum ordinis nr 5;
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por. König, 1995, s. 10). Fundamentem tego podejścia jest wizja kapłaństwa powszechnego w Konstytucji dogmatycznej o Kościele (Lumen gentium nr 10), której towarzyszyło głębokie przeświadczenie, że zadaniem hierarchii kościelnej jest
rozeznawanie i szanowanie posług i charyzmatów wiernych świeckich (Lumen
gentium 30), którzy powinni „ukazywać innym Chrystusa” (Christum aliis manifestant) przede wszystkim przez świadectwo ich życia i przez blask ich wiary, ich
nadziei i miłości” (Lumen gentium nr 31). Ten zapis nie zamyka jednak kwestii
środków i obszarów, na których realizuje się apostolskie powołanie świeckich.
Wkład świecki w apostolską działalność Kościoła jest konieczny, bowiem
„prawdziwi apostołowie nie zadowalają się tylko tym działaniem [w sferze doczesnej i społecznej – W.L.], lecz starają się głosić bliźniemu Chrystusa słowem.
Wielu ludzi nie może usłyszeć Ewangelii i poznać Chrystusa, jak tylko za pośrednictwem świeckich, którzy są blisko nich” (Apostolicam auctositatem nr 13;
Codex Iuris Canonici, 2011, kan. 225 § 1). Duszpasterska działalność duchownych
i apostolat świeckich są komplementarne (mutuo se complent), a ewangelizacyjna
działalność świeckich nie ogranicza się do przykładu życia. Prawdziwy apostoł
szuka okazji, by głosić Chrystusa słowem, zarówno wobec niewierzących, aby
ich prowadzić do wiary, jak i wobec wierzących, by wprowadzić ich do życia gorliwszego” (Apostolicam auctositatem nr 6). Jednak współpraca między hierarchią
kościelną a świeckimi zaangażowanymi apostolsko opiera się na założeniu, że
każda ze stron działa „na sposób sobie właściwy” (tamże, nr 20). Oznacza to także
zaangażowanie duchownych i osób konsekrowanych we wspieranie apostolatu
świeckich (tamże, nr 25; Presbyterorum ordinis nr 6). Chodzi także o tworzenie warunków do religijnej, teologicznej i fachowej formacji świeckich, by mogli
dobrze realizować swoją apostolską misję (Apostolicam auctositatem 29; Codex
Iuris Canonici, 2011, kan. 229 § 1). Narzędzia tej formacji, które zresztą dokument
opisuje jako już działające, to zjazdy, kongresy, ćwiczenia duchowe, częste spotkania, konferencje, książki, czasopisma pomagające w głębszym poznaniu Pisma
Świętego i teologii (Apostolicam auctositatem nr 31). Nie jest to jednak formacja
jakieś wydzielonej grupy, ale formacja do apostolatu jako istotnego i integralnego
składnika formacji chrześcijańskiej (tamże, nr 30). Wskazuje się konkretne obszary apostolatu świeckich. Świeccy „z oddaniem współpracują i ze wspaniałomyślnym oddaniem głoszą słowo Boże, zwłaszcza poprzez przekaz katechetyczny
[praesertim catechetica institutione]” (tamże, nr 10). Niezastąpiony jest apostolat świeckich w rodzinie jako pierwszych głosicieli Ewangelii w tym środowisku
(tamże, nr 11).
II Sobór Watykański w różnych dokumentach położył więc podwaliny
pod apostolat biblijny świeckich, nie dał jednak (i dać nie chciał) gotowych roz-
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wiązań duszpasterskich. Te zresztą pojawiały się same, w formach czasem godnych najwyższego uznania, a czasem budzących refleksję i obawy. Trzeba jednak powiedzieć, że swymi decyzjami i wizją teologiczną sobór nie zlikwidował
utwierdzonego przez stulecia i zagwarantowanego prawem modelu opartego na
inicjatywnej roli duchownych i receptywnej roli świeckich. Położył jednak fundamenty pod zmianę tego stanu rzeczy, nawołując do organizowania formacji dla
świeckich, która pozwoliłaby im wywiązać się w pełni z ciążących na nich zobowiązań należących do istoty powołania chrześcijańskiego. Ważnym „odkryciem”
soboru było dostrzeżenie związku między zobowiązaniem apostolskim świeckich
do głoszenia słowa Bożego a życiem sakramentalnym.

PO II SOBORZE WATYKAŃSKIM
Soborowe idee potrzebowały programu realizacji, więc musiało powstać
wiele dokumentów wykonawczych do podjętych na najwyższym zgromadzeniu
kościelnym decyzji. Ogólne dyrektorium katechetyczne, wydane 11 kwietnia 1971
r. przez Kongregację do spraw Duchowieństwa, stwierdza, że „posługa słowa powinna wyrażać Boże Objawienie także w formie, jaka się wyraża w żywej świadomości i w wierze ludu Bożego. W ten sposób posługa słowa nie jest tylko powtarzaniem starożytnej nauki, ale wiernym odtworzeniem tejże, dostosowanym
do nowych problemów i rozumianej coraz głębiej” (Enchiridion Biblicum, 1993,
nr 718). To sformułowanie jest bardzo istotne, bowiem wskazuje, że od świeckich
oczekuje się nie tylko podążania śladem wytyczonym przez duchownych przewodników, ale też własnej i niezastąpionej funkcji twórczej, a mówiąc dokładniej
- hermeneutycznej. Udział świeckich w przekazie wiary jest tym, co nadaje mu
żywotność i zdolność do nawiązywania dialogu z nowymi czasami. To, co mówi
się o Objawieniu, znajduje swe odniesienie do Pisma Świętego. Choć nie mówi się
tu wprost o świeckich, to także do nich odnoszą się słowa: „Kościół, gdy bierze
z Pisma Świętego normę swego myślenia, ma możliwość interpretowania go, przez
Ducha, przez którego jest ożywiana” (Filippi, Lora, red., 1993, nr 719). Jest to ciąg
dalszy myśli o niepowtarzalnej perspektywie hermeneutycznej, jaką do odczytywania Pisma Świętego wnoszą świeccy. Niegłoszone przez świeckich przesłanie
biblijne jest więc w pewien sposób (hermeneutycznie) niepełne, ponieważ głoszący
go podmiot (Kościół) jest pozbawiony istotnej cechy: integralności tego podmiotu.
Innym ważnym dokumentem wydanym przez Pawła VI jest Adhortacja
apostolska Evangelii nuntiandi z 8 grudnia 1975 r. Podkreśla ona rolę świeckich
(laici homines) w ewangelizacji, która byłaby swoista (peculiaris) i dostosowana
do ich życia „w świecie” oraz innych zadań, które nie są związane z przekazem
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słowa Bożego (Paulus VI, 1976, nr 70). Jest jednak szczególne środowisko, w którym świeccy przekazują sobie Ewangelię: rodzina. Tam rodzice głoszą (communicant) Dobrą Nowinę swym dzieciom oraz od nich przyjmują przesłanie ewangeliczne (tamże, nr 71). Dokument wskazuje też na żywą potrzebę współpracy
świeckich z pasterzami, w dziele głoszenia Ewangelii z mocą (nuntiare valenter
Evangelium). Jak zresztą zauważa się w adhortacji, posługa świeckich głoszących słowo Boże (christianorum deditorum praedicationi Verbi Dei) wpisana jest
w wielowiekową tradycję życia Kościoła (tamże, nr 73). Można powiedzieć, że
Evangelii nuntiandi przypieczętowała soborowy wysiłek, by wyznaczyć świeckim
właściwą ich powołaniu rolę w apostolacie biblijnym, który pojmowano przede
wszystkim jako udział w kościelnej misji głoszenia Ewangelii światu.
Pontyfikat Jana Pawła II (1978–2005) był czasem wcielania idei soborowych, a zarazem weryfikacji tych, których życie nie zweryfikowało pozytywne.
Z całą pewnością reforma liturgii należała do najbardziej zauważalnych cech życia Kościoła po 1965 r. Zmienił się sposób sprawowania liturgii w rycie rzymskim,
ale przede wszystkim spojrzano na nowo na rolę liturgii w życiu i samoświadomości Kościoła (Martins Terra, 1986, s. 19–25). Dlatego też czas po soborze można
określić jako okres dojrzewania nowej tożsamości wspólnoty wiernych, którzy
szukają też trwałych fundamentów swego życia wiary. Podstawową rolę odgrywa
tu Pismo Święte, dlatego jego odczytywanie stało się sprawą o witalnym znaczeniu w dokumentach okresu posoborowego. Kościół, który odczytuje w sposób najwłaściwszy Pismo Święte, to Kościół sprawujący liturię.
Celebracja liturgiczna, która zasadniczo opiera się na słowie Bożym i z niego bierze siłę, staje się nowym wydarzeniem i ubogaca samo
słowo o nową interpretację i skuteczność. Tak Kościół wiernie w liturgii
naśladuje ten sposób czytania i interpretacji świętych Pism, do którego
uciekał się sam Chrystus, który wychodząc od „dziś” swego wydarzenia
wzywa do badania wszystkich Pism (Filippi, Lora, red., 1993, nr 779).
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Słowa te pochodzące z Wprowadzenia do lekcjonarza mszalnego
(21 I 1981 r.) nie odnoszą się bynajmniej wyłącznie do duchownych, a sam dokument wyznacza jasno rolę obrzędową wiernych w celebracji (Filippi, Lora, red.,
nr 782). Na tym jednak ich rola się nie kończy, bowiem „wszyscy wierni, którzy
na mocy chrztu i bierzmowania, stali się w Duchu głosicielami [nuntii] tego słowa, powinni głosić [annuntiare] w Kościele i w świecie, przynajmniej [saltem]
świadectwem życia” (tamże, nr 783). Zwiastowanie słowa Bożego przez świeckich
osadzone jest więc w samej naturze sprawowanej przez Kościół liturgii. Jest też
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związane z autentyzmem jej celebrowania i żywą wiarą. „Aby słowo Boże zostało
przyjęte i przeniknęło do życia wiernych, zakłada się [postulat] żywą wiarę, która
to wiara stale się wzmacnia nieustannie przez słuchanie i przepowiadanie [auditu et proclamati] słowa Bożego” (tamże). Zauważmy, że mowa tu tylko o wiernych
świeckich (christifideles) i ich życiu, nie mamy więc podstaw, aby ich wyłączać
z grona tych, których wiara ma się rozwijać przez ciągłe przepowiadanie słowa,
którego są podmiotem czynnym, a nie tylko odbiorcą.
Nie oznacza to przeniesienia obowiązku przepowiadania homiletycznego
z duchownych na świeckich, co dokument wyjaśnia, mówiąc o specyficznych zadaniach: „Do wiernych należy słuchanie go [słowa Bożego – W.L.] i medytowanie
go, zaś jego wyjaśnianie należy tylko do tych, którzy na mocy święceń sprawują
urząd nauczycielski albo do tych, którym zostało powierzone wykonywanie tego
obowiązku” (tamże, nr 823).
Liturgiczną formą wyrazu tej roli, jaka przysługuje świeckim, są role lektora, psalmisty i komentatora. Lektorzy powinni być „szczególnie uzdolnieni i przygotowani [magis idonei, qui parati] to wykonywania tej posługi” (tamże, nr 832).
Przygotowanie to stanowi fundament zarówno osobistej formacji, jak też posługi
szerszej niż odczytywanie tekstu czytań mszalnych w zgromadzeniu liturgicznym. Kwestia uzdolnienia (idoneitas) jest zaś darem niezależnym od podmiotu
i jego przygotowania. Rola lektora nie wyczerpuje więc możliwości realizowania
powołania świeckich do apostolatu biblijnego, które jest powszechne. Komentarz
zaś, pełniący rolę objaśnienia i napomnienia, przede wszystkim ma się cechować jasnością i wyważonym charakterem (sobrietas), co oznacza solidną formację
oraz własną pracę nad przygotowaniem i napisaniem tekstu przez komentatora,
dla którego wsparciem i autorytetem ma być celebrans, który aprobuje (antea
approbatas) pracę świeckiego wykonującego prawdziwą posługę liturgiczną (verum ministerium liturgicum) (tamże, nr 833). Tłumaczenie polskie („zwięzłe”) jest
tu wyjątkowo reduktywne (Wprowadzenie do lekcjonarza mszalnego z 1981 r.,
2001, s. 37). Podobnie aprobata nie oznacz tylko sprawdzenia. To samo odnosi się
do późniejszej redakcji tego tekstu (Wprowadzenie do drugiego wydania Lekcjonarza Mszalnego, 2011, s. 28).
Owe ministeria nie do końca wyczerpują zadania apostolskie wynikające z powołania świeckich. Dlatego, implicite, Kongregacja Sakramentów i Kultu
Bożego formułuje postulat wypracowania, przez świeckich i dla nich, sposobu
wywiązania się z obowiązków apostolskich ich stanu w sposób różny od przepowiadania homiletycznego i sprawowania urzędu nauczycielskiego. Jest to działalność apostolska, która może być realizowana we wspólnocie Kościoła, ale nie
w kontekście liturgii.

APOSTOLAT BIBLIJNY ŚWIECKICH: DOŚWIADCZENIA I NADZIEJE

131

132

Kodeks Prawa Kanonicznego ogłoszony przez Jana Pawła II 25 stycznia
1983 r. był istotnym krokiem do wprowadzenia w życie idei II Soboru Watykańskiego, bowiem kan. 211 oraz 225 § 1 wprowadzają jako zapis prawny zalecenia
soborowe. Odnoszą się one do prawa i obowiązku wiernych świeckich związanych z głoszeniem zbawczego orędzia. Szczególne znaczenie ma jednak kan. 229
§, bowiem mówi się w tym przepisie bardzo jasno zarówno o własnej części, jaką
wierni świeccy mają w wykonywaniu apostolatu, jak też o prawie i obowiązku
poznawania nauki chrześcijańskiej.
Jednym z kluczowych, dla opisania miejsca świeckich w misji Kościoła,
była posynodalna adhortacja Christifideles laici z 30 grudnia 1988 r. Jej zasadnicze stwierdzenie, że: „Znaczną część odpowiedzialności za misję Kościoła Bóg
powierza świeckim” (Jan Paweł II, 1988, nr 32) otwiera szeroką perspektywę do
podjęcia tematu apostolatu biblijnego świeckich. Reasumuje i wzmacnia idee
II Soboru Watykańskiego: „Jako członkowie Kościoła świeccy posiadają powołanie
i misję głosicieli Ewangelii. Do wypełniania tej misji upoważniają ich i zobowiązują sakramenty chrześcijańskiej inicjacji” (tamże, nr 33). Radykalizm dokumentu,
który wyraża się w odniesieniu wezwania „Biada mi, gdybym nie głosił ewangelii”
(1Kor 9,16) do świeckich, wiąże się z wyznaczeniem im zadań w ramach nowej
ewangelizacji. Znamiennym rysem tego dokumentu jest podkreślenie apostolskiej
roli kobiety (Cabaj, 2010, s. 374–383), która z definicji jest rolą osoby świeckiej, bowiem wyklucza on kapłaństwo kobiet. Podkreśla zaś, że „kobieta jest wezwana do
tego, aby właśnie spełniając ten apostolat korzystała z właściwych jej »talentów«:
przede wszystkim z talentu, którym jest osobowa godność, a następnie z talentów
związanych z jej kobiecym powołaniem” (Jan Paweł II, 1988, nr 51). Zwraca się
też uwagę na potrzebę inkluzywnego modelu duszpasterstwa, w którym będzie
miejsce dla każdego z jego specyficznymi darami i powołaniem (tamże, nr 54).
Specyficzną rolę w tak rozumianym duszpasterstwie mają małe wspólnoty religijne (Kamiński, 1991, s. 145-149).
Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Biblii w Kościele wydany 15 kwietnia 1993 r. skoncentrowany jest raczej na pasywnej roli wiernych
świeckich, wobec których sprawowane jest duszpasterstwo oparte na Piśmie
Świętym (Commission Biblique Pontificale, 1993, IV.C.3). Kładzie jednak nacisk
na wspólnotowe odprawianie lectio divina, które zyskało popularność w różnych
kontekstach kościelnych. Lektura i zgłębianie Pisma Świętego we wspólnotach
podstawowych jest ważnym elementem aspektu apostolskiego tej ważkiej wypowiedzi PKB, który został podjęty przez Katolicką Federację Biblijną na Walnym
Zgromadzeniu w Hongkongu (lipiec 1996), co dało sposobność do rozwinięcia
duszpasterskiego programu opartego na Interpretacji Biblii w Kościele (Chmiel,
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1997, s. 112–114). Wzrastające pod wpływem tej praktyki umiłowanie Pisma Świętego jest przez autorów dokumentu ukazane – za wcześniejszymi dokumentami
kościelnymi (Dei Verbum nr 21) – jako źródło życia wewnętrznego i płodności
apostolskiej (Commission Biblique Pontificale, 1993, IV.C.2). Zdaje się więc, że
w tym właśnie otoczeniu sytuuje się aktywność apostolska świeckich według papieskich ekspertów.
W tle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej dział się II Polski Synod Plenarny (1991–1999), którego dokumenty promulgowano dekretem z 25 stycznia
2001 r. (II Polski Synod Plenarny, 2001). Problematykę apostolatu biblijnego przygotowywał opracowany już w początkowym okresie prac synodu (1992 r.) dokument Biblia a Sobór – życie (Czajkowski, red., 1994, s. 33–62). Są one o tyle interesujące, że czerpią zarówno z myśli duszpasterskiej dokumentów kościelnych, jak
też z doświadczeń apostolatu biblijnego w innych niż Polska krajach. Dokument
roboczy zaleca troskę o odpowiednią formację świeckich, zwłaszcza katechetów
(tamże, s. 59). Szczególnie ważnym miejscem takiej formacji są, według autorów
dokumentu, „małe wspólnoty odnowy” oraz zaproponowano na poziomie parafii
i dekanatów szkół biblijnych przygotowujących „kompetentnych animatorów biblijnych” przygotowywanych przez kapłana, a więc można domyślać się, że synodalny zespół roboczy miał na myśli animatorów świeckich. Ich zadaniem maiłaby
być praca biblijnych kręgach domowych, sąsiedzkich, koleżeńskich zbierających
się „w celu wspólnej, komentowanej lektury Pisma świętego” (tamże, s. 60). Wśród
propozycji prawnych pojawiły się zaś postulaty powołania krajowej struktury koordynującej apostolaty biblijne (Haręzga, 1998, s. 51–52) oraz utworzenia „w większych ośrodkach duszpasterskich” kursów introdukcyjnych „dla animatorów ruchu biblijnego” (Czajkowski, red., 1994, s. 62). Jest to program akcji duszpasterskiej
z wyraźnie określonym celem i strukturą, z jasno opisaną rolą świeckich animatorów biblijnych. Trudno jednak nie zauważyć w nim pewnych elementów myślenia
życzeniowego i braku umocowania dobrych i potrzebnych inicjatyw mających na
celu przygotowanie świeckich animatorów apostolatu biblijnego. Dobre idee i konkretne pomysły były też poddawane swoistej autocenzurze ze względu na silną
presję i potencjalne zagrożenia ze strony religijnych ruchów niekatolickich czy
niechrześcijańskich (jak w przypadku Świadków Jehowy) czy też niereligijnie nastawionych „wpływów obcych czy wręcz wrogich Kościołowi (tamże, s. 61).
Wśród dokumentów Synodu Plenarnego żaden nie jest prostym rezultatem przeredagowania dokumentu roboczego Biblia a Sobór – życie. Uznać więc
można, że podjęty w początkowej fazie synodu wysiłek nie został uznany za
kluczowy. Ostatecznie więc najwięcej elementów ważnych dla biblijnego apostolatu świeckich znalazło się w dokumencie Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo
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świeckich (II Polski Synod Plenarny, 2001, s. 143–158). Jest on dość zachowawczy,
zwłaszcza w kwestiach praktycznych. Na przykład apostolski wysiłek świeckich
jest osadzony w prorockiej misji Chrystusa, ale „uczestnictwo świeckich w tej misji
uprawnia ich i zobowiązuje do tego, by przyjęli wiarę, żyli nią i odważnie wyznawali”, a dopiero w dość mglistym rozwinięciu tej myśli mówi się o łasce słowa,
w która świeccy zostali wyposażeni dla wypełnienia swego powołania (tamże,
s. 146). Przyznaje się im też rolę „w dziele ewangelizacji” i „w apostolskich przedsięwzięciach Kościoła” (tamże, s. 147). Wypracowany przez synodalny zespół roboczy
program kształcenia animatorów biblijnych zastąpiono przypomnieniem obowiązku „stałego pogłębiania znajomości Pisma świętego i nauczania Kościoła” (tamże).
Prefektem Kongregacji Nauki Wiary, będącym z urzędu przewodniczącym Papieskiej Komisji Biblijnej, był w czasie powstawania dokumentu Interpretacja Biblii w Kościele kard. Joseph Ratzinger. Już jako Benedykt XVI na początku swego pontyfikatu zabrał głos w sprawie apostolstwa świeckich przywołując
wcześniejsze dokumenty poświęcone temu zagadnieniu (Benedykt XVI, 2005, nr
41). Jemu też przypadło w udziale opublikowanie Adhortacji posynodalnej Verbum Domini (30 IX 2010 r.), która poświęca dość obszerny passus tematowi „Słowo Boże i wierni świeccy”. Odwołując się do prac synodalnych (Propositio 30;
zob. Parzyszek, 2011, s. 172), adhortacja stwierdza, że zaangażowanie świeckich
w szerzenie Ewangelii jest podkreślone (Propositio 30), ale z zaznaczeniem, że dotyczy środowiska „pracy, w szkole w rodzinie i na polu wychowania”, natomiast
w tym właśnie kontekście podkreśla się potrzebę przewodnictwa „prawowitych
pasterzy”. Na diecezje nakłada się działania formacyjne dla świeckich pełniących
„szczególnie odpowiedzialne funkcje w Kościele” (Benedykt XVI, 2010, nr 84).
Za o. Bevilem Bramwellem można postawić w świetle tego zdania z adhortacji
pytania, o skalę faktycznego zaangażowania świeckich w dzieło ewangelizacji
(Bramwell, 2014, s. 102). Wśród tej grupy pewnie autorzy adhortacji widzą też odpowiednio przygotowanych świeckich, którzy mają wraz z kapłanami i diakonami
służyć pomocą rodzinom, które w swym życiu religijnym chcą się odwoływać
do Pisma Świętego (Benedykt XVI, 2010, nr 85). Wśród grup odpowiedzialnych
za przepowiadanie adhortacja wymienia także wiernych świeckich i wyraża im
wdzięczność za prowadzoną działalność. Dotyczy to zwłaszcza ruchów kościelnych oraz wspólnot określanych jako nowe jako czynnych w dziele ewangelizacji oraz inspirujących całą wspólnotę Kościoła do kreatywności w ewangelizacji
(tamże, nr 94).
Synod dostrzegł wielką rolę tego, co wprost nazwa się apostolatem biblijnym jako narzędzia formacji chrześcijan, a zwłaszcza katechistów (tamże, nr
75). Zalecał też (Propositio 33), by połączyć działania o charakterze akademic-
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kim i formacyjnymi, by chcących angażować się apostolsko świeckich „uczyć
rozumieć słowo Boże, żyć nim i je głosić”. Jest to bardzo konkretna propozycja
duszpasterska o wyraźnie zarysowanej celowości i określonym kręgu tych, którzy
powinni podjąć jako skierowane do nich wezwanie ten apel (Składanowski, 2012,
s. 156–158). Niestety, w literaturze znaleźć można także dość wąskie interpretacje
treści Verbum Domini w zakresie apostolskiego zaangażowania świeckich (Marczewski, 2012, s. 224–225).
Ten dokument wysokiej rangi, będący owocem zgromadzenia synodalnego, w całości poświęcony tematyce słowa Bożego, nie sformułował zasadniczo nowych propozycji skierowanych do świeckich. Najbardziej oryginalne wydają się
odniesienia do istniejącej praktyki kościelnej, a więc do tego, co wierni pod kierunkiem lub ze wsparciem swych duszpasterzy już czynią, by głosić Ewangelię.
Na uwagę zasługuje też idea włączenia struktur akademickich w dzieło formacji
świeckich ewangelizatorów i misjonarzy.
Dokumentem programowym pontyfikatu Franciszka I stała się Adhortacja
posynodalna Evangelii gaudium z 24 listopada 2013 r. Postawiła ona problem nawrócenia duszpasterskiego Kościoła jak najpilniejsze wyzwanie. Zwraca uwagę,
że to łaska Boża popycha wszystkich ochrzczonych do ewangelizowania (Franciszek, 2013, nr 119) i nakłada ona na każdego ochrzczonego powołanie ucznia
misjonarza (tamże, nr 120). „Wszyscy jesteśmy wezwani do ofiarowania innym
wyraźnego świadectwa o zbawczej miłości Pana” (tamże, nr 121). Można wnosić, że to właśnie „świadectwo wiary, do złożenia którego każdy chrześcijanin
jest wezwany” (tamże) jest treścią apostolskiego ministerium świeckich, a nie
Dobra Nowina w jej biblijnych sformułowaniach, choć w przekazie ewangelizacyjnym są one dopuszczone jako krok następujący po osobistej rozmowie. Mówi
się w adhortacji: „Nie należy myśleć, że ewangeliczne przesłanie przekazywane
jest przy pomocy stałych określonych formuł, albo w precyzyjnych słowach wyrażających treść absolutnie niezmienną” (tamże, nr 129). Tekst biblijny nie jest tu
jednak uprzywilejowany, ale może być potraktowany na równi z jakimkolwiek
innym. Ostatecznie bowiem chodzi o to, by na skutek spotkania ewangelizacyjnego, którego scenariusz jest przedstawiony w dokumencie, osoba będąca adresatem przesłania poczuła „wyraźniej, że została wysłuchana i zrozumiana, ze jej
sytuacja została złożona w ręce Boga i [wtedy – W.L.] przyzna, że Słowo Boga
przemawia rzeczywiście do jej egzystencji” (tamże, nr 128). Jest to bardzo istotne
przesunięcie akcentu apostolatu z przesłania pochodzącego od Boga na przeżycie
egzystencjalne, w którym Słowo Boże można utożsamić z miłością Jezusa, jaką ma
nieść uczeń-misjonarz (tamże, nr 127).
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W Evangelii gaudium powraca kwestia formacji biblijnej wszystkich wierzących (tamże, nr 175), co jest rozwinięciem Propositio 11 synodu. Krąg odpowiedzialnych za tę formację został jednak poszerzony, bowiem to już nie tylko
diecezje, ale także „parafie i wszystkie wspólnoty katolickie” mają przedstawić
sposobność do poważnego i wytrwałego studiowania Biblii oraz modlitewnej lektury osobistej. Ten poszerzony podmiotowo i przedmiotowo zakres obowiązku
pozostaje jednak niesprecyzowany, jeśli chodzi o charakter nakazanych czy zaleconych działań. Między szczegółowością wskazówek duszpasterskich czy wręcz
instruktażu ewangelizacyjnego a ogólnikowością zaleceń nie znajdujemy programu dla wspólnoty kościelnej, który mógłby nadać kierunek wspólnym działaniom.

PODSUMOWANIE POSOBOROWEGO NAUCZANIA KOŚCIELNEGO
Dzień 18 listopada 1965 r. czyli data przyjęcia przez plenarne zgromadzenie soborowe konstytucji o Objaiweniu Bożym Dei Verbum i dekretu o apostolstwie świeckich Apostolicam auctositatem (Alberigo, 2005, s. 205; O’Malley,
2011, s. 375–376; inaczej Wiltgen, 2010, s. 242) jest przełomem w dziejach apostolatu biblijnego świeckich. Dokumenty Kościoła od II Soboru Watykańskiego
stale przypominają, że wierni świeccy, na mocy otrzymanego chrztu i innych sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, są powołani do udziału w misji głoszenia
słowa Bożego. Jest to bardzo konkretne zobowiązanie, jednak w jego realizacji
nie sposób posłużyć się ani skodyfikowanym zespołem zasad teologicznych, ani
gotowym zestawem form działania. Nie ma bowiem do tej pory dokumentu, który
ujmowałby rolę świeckich w apostolacie biblijnym w sposób całościowy. Wymaga
to od teoretyków duszpasterstwa dokonania syntezy istniejących wskazań Kościoła w tym zakresie, a od duszpasterzy ogromnej kreatywności w szukaniu, proponowaniu i wspieraniu takich form, w których apostolskie powołanie świeckich
do szerzenia słowa Bożego znalazłoby szansę swej realizacji. Jednak ten duch
poszukiwania powinien ożywiać przede wszystkim samo środowisko katolików
świeckich, którzy najlepiej wiedzą, czego potrzebują i na co pozwalają im inne
obowiązki związane z ich powołaniem.
Efektem takiego stanu rzeczy w zakresie nauczania kościelnego jest formowanie działań określanych jako apostolat biblijny w modelu duszpasterskim, to
znaczy jako oferty edukacyjno-formacyjnej przygotowywanej przez duchownych
i instytucje kościelne, w których wierni świeccy są odbiorcami podejmowanych
działań (Pikor, Pick, 2017, s. 39–64)
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The paper is regarding the biblical apostolate of lay people: the history
and first of all the doctrinal fundaments. The appreciation of this branch of this
Church’s activity, the competences and duties of lay people is related to the task
of clergy to assist the lay apostles and to help them to acquire the knowledge necessary for realize this service.
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KOŚCIÓŁ NA DRODZE
KU „NOSTRA AETATE”.
ZARYS RELACJI
CHRZEŚCIJAŃSKO
-ŻYDOWSKICH
W XX W. PRZED
II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
Pierwsza połowa XX w. to czas powstawania i rozwoju różnych nowych
idei i nurtów myślowych, w tym m.in. idei syjonistycznych i teorii rasistowskich,
to czas wzrostu świadomości narodowych i roli partii politycznych, w tym niemieckiej NSDAP, to czas totalitaryzmów, przede wszystkim komunizmu i nazizmu.
Wszystkie te nowe procesy miały głęboki wpływ na życie ludzi i narodów, dlatego
niejednokrotnie Kościół zabierał głos w tych sprawach, odnosząc się zwłaszcza
do myśli w jego ocenie błędnych i tym samym szkodliwych oraz stając w obronie
ludzi pokrzywdzonych, których dotykała jakakolwiek niesprawiedliwość. Niniejszy artykuł ogranicza się do głosu Kościoła w sprawie społeczności żydowskich
żyjących w tych różnych kontekstach.
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O ile w średniowieczu i starożytności nauczanie Kościoła o Żydach i judaizmie, zawarte w orzeczeniach soborowych i dokumentach papieskich, ukazuje ogólnie rzecz biorąc problematykę w perspektywie religijno-duchowej, ekonomiczno-gospodarczej i administracyjno-prawnej (Tulej, 2017, s. 88–105), to w wieku dwóch wielkich wojen światowych przybiera nieco inny charakter – pewne
problemy tracą swą aktualność, pojawiają się natomiast nowe, które wymagają
zajęcia stanowiska. Wypowiedzi Magisterium tego czasu w dużym stopniu odnoszą się do nowych form antysemityzmu, prześladowań antyżydowskich, zwłaszcza inspirowanych przez teorie rasistowskie oraz ideologię nazistowską. Jednakże
trzeba również zaznaczyć, że co jakiś czas odżywają wcześniejsze formy prześladowań, jak pogromy Żydów czy oskarżenia o mord rytualny.
W niniejszym artykule zostaną przedstawione wybrane wypowiedzi Magisterium Kościoła, jak i pewne, mające szczególne znaczenie, gesty w tzw. kwestii żydowskiej papieży, których pontyfikaty przypadły w okresie przed II wojną światową. Wyrażają one stosunek Kościoła do nowych idei i ideologii XX w.,
w tym także syjonistycznej, nowych form antysemityzmu wyrosłych na gruncie
rasizmu, oraz formułują w tym kontekście pozytywne nauczanie o naturalnej jedności rodzaju ludzkiego.
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Papież Pius X spotkał się 26 stycznia 1904 r. z przywódcą syjonistów,
Teodorem Herzlem, starającym się o wsparcie dla żydowskiej siedziby narodowej
w Palestynie. Herzl wspomniał później w swoich pamiętnikach, że w czasie rozmowy papież poruszył m.in. kwestię świątyni jerozolimskiej, pytając, czy myśli
się o jej odbudowaniu i wznowieniu kultu ofiarniczego. Ponadto miał wyrazić radość z posiadania wielu żydowskich przyjaciół z czasów swojej posługi biskupiej
w Mantui. Wspomniał o swoich okazjonalnych spotkaniach z Żydami, które, jego
zdaniem, niekoniecznie muszą mieć wyłącznie charakter religijny, ale miewają
często charakter towarzyski i filantropijny (Herzl, 1956, s. 427–439).
W 1905 r. w obliczu nowej fali pogromów antysemickich Pius X wysłał
list do biskupów polskich, przypominający o tym, że Kościół potępił przemoc
motywowaną antysemityzmem. W okresie rewolucji 1905 r. i wojny rosyjsko-japońskiej doszło do kilkuset pogromów, w których zginęło ponad 3 tys. Żydów,
a kilka tysięcy zostało rannych. Szczególnie krwawy charakter miały pogromy
w Czernihowie, Żytomierzu i Odessie na Ukrainie oraz w Białymstoku. Niektórzy
historycy zauważają, że był to pierwszy w historii przypadek napaści na Żydów
zorganizowanej przez legalne władze (Dalin, 2016, s. 60).
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W 1913 r. odbył się w Kijowie bodaj najgłośniejszy w XX w. proces o mord
rytualny. Oskarżonym był rosyjski Żyd, Menachem Mendel Bejlis, ostatecznie
uniewinniony. Najważniejszym świadkiem oskarżenia był ksiądz katolicki, który
miał zeznać, że mordowanie dzieci chrześcijańskich i spożywanie ich krwi jest
religijnym obowiązkiem Żydów. Ponadto ów ksiądz twierdził, że dokumenty papieskie broniące Żydów przed tego rodzaju oskarżeniami to falsyfikaty. W związku z nagłośnioną „sprawą Bejlisa” Pius X powtórzył papieskie potępienie oszczerstwa krwi. Polecił swojemu sekretarzowi stanu napisać list do angielskiego lorda
Leopolda Rotschilda i potwierdzić słuszność i autentyczność zarówno broniącej
Żydów bulli Innocentego IV, jak i XVIII-wiecznego raportu Lorenzo Ganganellego, kwestionującego oszczerstwo krwi. Rosyjska ambasada w Londynie potwierdziła autentyczność listu i przesłała go do Kijowa do obrońców Bejlisa, przyczyniając się do oczyszczenia go z zarzutów (tamże).

PONTYFIKAT BENEDYKTA XV (1914–1922)
W liście datowanym na 30 grudnia 1915 r. Amerykański Komitet Żydowski (The American Jewish Committee) zwrócił się do papieża w imieniu 3 mln
żydowskich obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki ze skargą na traktowanie
ich współwyznawców w różnych regionach świata, m.in. w Polsce, prosząc jednocześnie o pomoc i wstawiennictwo, „aby użył powagi swej moralnej i duchowej
władzy dla zakończenia tych cierpień”.
Interwencja ta była związana z prowadzoną, w ramach powszechnej
ewakuacji przez władze carskie – wobec nasilających się od stycznia 1915 r.
działań wojennych – obywateli imperium rosyjskiego w głąb Rosji, akcją przesiedlania Żydów na Wschód. Część Żydów przewożono, a część gnano piechotą. W sumie z zachodnich terenów imperium, zwłaszcza z terenów Kurlandii, Grodzieńszczyzny i Wileńszczyzny, wypędzono w ten sposób ok. pół
miliona Żydów. Wysiedleniom towarzyszyły oskarżenia o szpiegostwo, którymi
tłumaczono niepowodzenia na froncie. Podobne oskarżenia rozpowszechniały
władze niemieckie. Działania Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego miały
przede wszystkim na celu wywarcie presji na rząd carski w celu poprawy tragicznej sytuacji przesiedlanej ludności żydowskiej. Na terenie Polski niepokoje
wywoływały przemieszczenia Żydów, koncentracja części z nich w miastach
polskich oraz germanofilska postawa części Żydów zasymilowanych w społeczeństwie niemieckim i przychylnych dominacji Niemiec w Polsce po wojnie.
Jednak w czasie I wojny światowej pogromów w Polsce nie odnotowano. Ponadto uznaje się, że między 1881 a 1918 r. „praktycznie nie było pogromów”,
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a relacje między ludnością żydowską a nieżydowską były lepsze niż gdziekolwiek indziej (tamże, s. 91, przyp. 202).
Odpowiedź na list nastąpiła 9 lutego 1916 r. za pośrednictwem sekretarza stanu, kard. Pietra Gasparriego. Znalazło się w niej zapewnienie, że chociaż
papież nie ma możliwości odnieść się szczegółowo do przedstawionych faktów, to
jako głowa Kościoła katolickiego [...] nie ustanie w podkreślaniu
obowiązywania, wśród jednostek i narodów, zasad prawa naturalnego
i w piętnowaniu każdego ich pogwałcenia. Prawo to powinno być przestrzegane i szanowane w odniesieniu do dzieci Izraela, tak jak wobec
wszystkich ludzi – albowiem nie byłoby zgodne ze sprawiedliwością
i z samą religią uchylanie go jedynie z racji różnicy wiary religijnej. Ponadto w swym ojcowskim sercu, zbolałym na widok obecnej okropnej wojny, Najwyższy Pasterz czuje dziś głębiej niż kiedykolwiek konieczność,
aby wszyscy ludzie zdali sobie ponownie sprawę z tego, że są braćmi i że
ich zbawienie zależy od powrotu do prawa miłości, którym jest prawo
Ewangelii. Pragnie również w tym celu zainteresować wszystkich tych,
którzy [...] są w stanie przynieść skuteczną pomoc dla tego ważnego rezultatu (cyt. za Milcarek, oprac., 2013, s. 222) 1.
List Benedykta XV w sprawie sytuacji Żydów w Polsce bywa uważany
za najważniejszy akt sprzeciwu papieża wobec antysemityzmu w XX w., a niektórzy uważają, że ten dramatyczny apel papieża, wywołując na całym świecie
komentarze i aprobatę, pomógł złagodzić powojenne cierpienia Żydów w Polsce
(Neumann, 1942, s. 142).

PONTYFIKAT PIUSA XI (1922–1939)
Pierwszym znaczącym dokumentem tego pontyfikatu poruszającym „kwestię żydowską” jest dekret Cum Supremae huius Sacrae – „O rozwiązaniu stowarzyszenia pod nazwą Amici Israel” Kongregacji Świętego Oficjum z 25 maja 1928 r.
Znajduje się w nim potępienie antysemityzmu: miłując Żydów, „Stolica Apostolska chroniła tenże naród przed prześladowaniami oraz tak jak odrzuca wszelkie
zawiści i niechęci między narodami, tak i w najwyższym stopniu potępia nienawiść zwróconą przeciw narodowi niegdyś wybranemu przez Boga, czyli ową nie-
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1 .Tekst listu został opublikowany w 17kwietnia 1916 r. w „The New York Times” (Papal Bull Urges Equality for
Jews), 28 kwietnia we włoskim „Civiltà Cattolica” oraz 29 kwietnia w londyńskim piśmie „Tablet”.
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nawiść, którą zwykło się dziś określać nazwą potoczną »antysemityzmu«” (AAS
20, s. 103, cyt. za Milcarek, oprac., 2013, s. 223; Lapide, 1967, s. 91) . Jednocześnie
jednak zwraca się uwagę, że głównym celem dekretu było nakłonienie wiernych,
aby modlili się o nawrócenie Izraelitów, a po drugie, rozwiązanie, założonego
24 lutego 1926 r., stowarzyszenia Amici Israel. Członkowie tego stowarzyszenia,
w tym wszyscy biskupi holenderscy, domagali się zniesienia nauczania o Żydach
jako ludzie „bogobójców”, dokonywanym przez niego rzekomo rytualnym dzieciobójstwie i innych antyżydowskich uprzedzeniach. Amici Israel proponowało
w zamian nauczanie o trwałej miłości Boga wobec Izraela (Ignatowski, 2006)2.
W latach trzydziestych XX w. Pius XI zaczął uważać Hitlera za „największego wroga Chrystusa i Kościoła w obecnych czasach”, porównując go do Antychrysta. Prześladowania przeciwko Kościołowi katolickiemu w Niemczech, to
– według papieża – „dzieło Hitlera, całkowicie i tylko jego”. W jednym ze swoich
bożonarodzeniowych przemówień do kolegium kardynalskiego potępił zarówno
włoski, jak i niemiecki faszyzm, nazywając nazistowską swastykę „krzyżem przeciwnym krzyżowi Chrystusa” (Dalin, 2016, s. 66).
Jednym z najsłynniejszych dokumentów Piusa XI jest encyklika Mit brennender Sorge – „O sytuacji Kościoła katolickiego w Rzeszy niemieckiej” (z 14 marca
1937 r.), w której kontynuuje on i rozwija myśl antyrasistowską. Kto z takich wartości ziemskich jak: rasa czy naród, państwo czy też ustrój państwa, przedstawiciele
władzy państwowej albo inne podstawowe wartości ludzkiej społeczności – stwierdza papież – czyni „najwyższą normę wszelkich wartości, także religijnych, i oddaje się im bałwochwalczo, ten przewraca i fałszuje porządek rzeczy stworzony
i ustanowiony przez Boga-Człowieka i daleki jest od prawdziwej wiary w Boga i od
światopoglądu odpowiadającego takiej wierze”. Nieco dalej Pius XI podkreśla, że
wielkim błędem jest mówienie o „bogu narodowym” czy „religii narodowej”. Tylko
ludzie o płytkich umysłach próbują „w granicach jednego tylko narodu, w ciasnocie krwi jednej rasy zamknąć Boga, Stwórcę wszechświata, Króla i Prawodawcę
wszystkich narodów, wobec wielkości którego narody są jakoby krople u wiadra (Iz
40,15)”. Encyklika ukazuje wartość religii Izraela, zauważając, że „Księgi Starego
Testamentu są w pełni Słowem Bożym”, zawierającym „skarby zbawiennych nauk”.
Dlatego ani Kościół ani szkoła nie mogą odciąć się od historii biblijnej i mądrych
nauk Starego Testamentu. Te pozytywne stwierdzenia nie pozbawiły jednak tekstu
elementów teologii, która w ciągu wieków generowała antyżydowskie uprzedzenia,

2 .Niektórzy ponadto zauważają, że w dekrecie ani razu nie posłużono się terminem „Żydzi”, używając w jego miejsce
określenia „Izraelici”, którzy nie są już ludem wybranym przez Boga, pozostając zamknięci na prawdę głoszoną przez
Kościół katolicki, a sam antysemityzm jest potępiony jakby mimochodem.
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gdyż za chwilę chociażby czytamy o Chrystusie, który „pojawił się w ciele i przyjął
naturę ludzką w narodzie mającym Go przybić do krzyża” (AAS 29, s. 145–167; zob.
Milcarek, oprac., 2013, s. 200, 224; Dalin, 2016, s. 66).
Ostatnie przykłady prowadzą do dwóch wniosków. Po pierwsze, zauważamy, że pośród dokumentów Stolicy Apostolskiej możemy odnaleźć teksty,
w których potępiono wrogie postawy wobec Żydów. Po drugie, trzeba jednak
zauważyć, że ówczesna teologia nie potrafiła się jeszcze uwolnić od antyżydowskich uprzedzeń, które w przeszłości kształtowały negatywny obraz Żyda
i judaizmu. Można przypuszczać, że takie ujęcie mogło przyczynić się w jakimś
stopniu do wyłonienia, a nawet rozwoju nowożytnego antysemityzmu opartego
na uprzedzeniach rasistowskich, ekonomicznych i społecznych. Pozostaje natomiast kwestią nierozstrzygniętą, w jakim zakresie taka teologia judaizmu, znajdująca swój wyraz w wielu przesądach ludzi wierzących, wywierała wpływ na
codzienne życie chrześcijan. Dlatego niektórzy radzą podchodzić do przedwojennych dokumentów z rezerwą, gdyż piętnowaniu rasistowskiego antysemityzmu
towarzyszyło często jednocześnie podtrzymywanie antyżydowskich uprzedzeń
(Ignatowski, 2006).
Gdy Hitler w marcu 1938 r. wkroczył do Wiednia, dokonując aneksji Austrii, Pius XI zareagował ostro na postępowanie kard. Theodora Innitzera, który polecił bić w dzwony kościelne, wywieszając jednocześnie nazistowską flagę.
W celu upomnienia wezwał go do Rzymu, a kanałami dyplomatycznymi poinformował rządy państw całego świata o tym fakcie, żeby nie było wątpliwości
o stosunku Watykanu do nazistowskich Niemiec. Gdy z kolei z powodu wizyty
Hitlera w Rzymie Benito Mussolini udekorował ulice swastykami, papież zignorował Hitlera, wyjeżdżając z miasta. Podczas pobytu Hitlera w Rzymie watykańska
gazeta „L’Osservatore Romano” opublikowała na polecenie Piusa XI na pierwszej
stronie artykuł potępiający nazistowski rasizm i zakazujący katolikom nauczania
rasistowskich idei (Phayer, 2011, s. 21).
13 kwietnia 1938 r. Święta Kongregacja do spraw Seminariów wydała List
okólny In Nativitatis Domini skierowany przede wszystkim do rektorów i dziekanów uniwersytetów i wydziałów katolickich. Wyrażone jest w nim zaniepokojenie Ojca Świętego tym, że „dla usprawiedliwienia tak wielkiej niesprawiedliwości
ludzie pozbawieni wstydu posługują się przekręceniami oraz przewrotnymi naukami, podkolorowanymi przez fałszywego miana wiedzę naukową, że szeroko
ją rozpowszechniają oraz dążą do zepsucia umysłów i wykorzenienia prawdziwej
religii”. Ową „wielką niesprawiedliwością” jest zdaniem papieża mające miejsce
w Niemczech prześladowanie religijne, o czym Pius XI mówił wcześniej w swoim przemówieniu 24 grudnia 1937 r. W związku z tym Kongregacja napomina
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katolickie uniwersytety i wydziały, by dołożyły starań i podjęły większy wysiłek
w celu obrony prawdy przed szerzącymi się błędami. Wykładowców zachęca się
do tego, by przy wsparciu biologii, historii, filozofii, apologetyki i dyscyplin prawno-moralnych skutecznie odrzucali błędne twierdzenia:
1. Ludzkie rasy na mocy swego charakteru, wrodzonego i niezmiennego,
do tego stopnia różnią się między sobą, iż najniższa z nich jest odleglejsza
od najwyższej rasy ludzkiej niż od najwyższego gatunku zwierząt.
2. Żywotność rasy i czystość krwi powinna być pod każdym względem
zachowywana i promowana; zatem cokolwiek prowadzi do tego celu, jest
tym samym uczciwe i dozwolone.
3. Z krwi, w której zawiera się charakter rasy, wynikają jak z najpotężniejszego źródła wszystkie jakości intelektualne i moralne człowieka.
4. Głównym celem wychowania jest uprawa charakteru rasy oraz rozpalanie umysłu gorącą miłością własnej rasy jako najwyższego dobra.
5. Religia podlega prawu rasy i powinna być do niego dostosowana (Actes
et documents du Saint-Siège, 1972, t. 6, s. 530, cyt. za Milcarek, oprac.,
2013, s. 225) .
Obok oficjalnego nauczania mają miejsce nieoficjalne wystąpienia i przemówienia papieskie. Do znaczących tego rodzaju nieoficjalnych wystąpień należy,
skierowana do pielgrzymów belgijskich, pełna dramatyzmu wypowiedź Piusa XI
o antysemityzmie z 6 września 1938 r. Przybyła do Watykanu grupa wręczyła
papieżowi stary, zabytkowy modlitewnik, z którego papież przeczytał fragment
jednej z modlitw. Następnie, nawiązując do treści mszalnej modlitwy eucharystycznej – kanonu rzymskiego – powiedział:
Zauważcie, że w katolickiej Mszy Abraham jest naszym patriarchą i praojcem. Antysemityzm jest nie do pogodzenia ze wzniosłą myślą,
którą wyraża ten fakt. Jest to ruch godny ubolewania, z którym my, chrześcijanie, nie możemy mieć nic wspólnego. Nie, nie! Mówię wam, że jest
niemożliwe dla chrześcijanina brać udział w antysemityzmie. To niedopuszczalne. Przez Chrystusa i w Chrystusie jesteśmy duchowym potomstwem Abrahama. Pod względem duchowym wszyscy jesteśmy Semitami.
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Niektórzy uważają te ostatnie słowa papieża nie tylko za najsłynniejsze,
ale najważniejsze ze wszystkich, jakie wypowiedział w „kwestii żydowskiej”3.
W każdym bądź razie, o ile watykańska Komisja ds. kontaktów religijnych z judaizmem cytuje tę wypowiedź Piusa XI w dokumencie Pamiętamy: refleksje nad
Szoah (16 marca1998), to niektórzy zauważyli, że dziennik „L’Osservatore Romano” słów tych wówczas nie opublikował, ponieważ były „nieformalne i spontaniczne”, w związku z czym również „nie zostały odnotowane w żadnym oficjalnym dokumencie papieskim”. Jednakże ze względu na publikację w różnych
katolickich gazetach europejskich słowa papieża miały stanowić później „zachętę
dla katolików ratujących Żydów w czasie Holokaustu” (cyt. za Milcarek, oprac.,
2013, s. 221, przyp. 1; zob. Dalin, 2016, s. 69; Eisner, 2014, s. 133).
W ostatnich miesiącach swego pontyfikatu papież Pius XI nieustannie
potępiał reżim nazistowski i jego antysemickie praktyki. Uczynił to w listopadzie
1938 r. po „nocy kryształowej”, nakazując uczynić to samo kard. Michaelowi Faulhaberowi z Monachium, nakłaniając go jednocześnie, by pomógł naczelnemu rabinowi Monachium ocalić zwoje Tory przed zniszczeniem. Wpłynął na „L’Osservatore Romano”, by nazwał usunięcie Żydów z teatrów i innych miejsc publicznych
przez włoskich faszystów „aktami niechrześcijańskich prześladowań”. Poprosił
także kardynałów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, by pomogli żydowskim
uczonym i profesorom usuniętym z instytucji niemieckich znaleźć odpowiednie
dla nich miejsca pracy. W przemówieniu do korpusu dyplomatycznego 14 stycznia 1939 r. Pius XI zaapelował do obecnych na spotkaniu ambasadorów, by wydawali możliwie jak najwięcej wiz „ofiarom prześladowań rasowych w Niemczech
i we Włoszech” (Lapide, 1967, s. 114).

***
Powyższy przegląd wybranego nauczania Kościoła o Żydach i judaizmie
– zarówno tego oficjalnego, jak i nieoficjalnego – ukazał, że w wieku XX, przed
II wojną światową, Kościół zabierał głos zwłaszcza w reakcji na błędy rasizmu,
statolatrii i wobec różnych form antysemityzmu. Kontekstem historycznym były
rewolucje rosyjskie, I wojna światowa, ruchy faszystowskie. Wypowiedzi Kościoła nasilają się w momencie, gdy na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych
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3 .„Spiritually we are Semites – no stronger word has been uttered by a Christian against anti-Semitism, and this
Christian was the successor to the Apostle Peter” („Duchowo wszyscy jesteśmy Semitami – żaden chrześcijanin nie
wypowiedział mocniejszych słów przeciwko antysemityzmowi, a tym chrześcijaninem był następca Piotra Apostoła”)
(Maritain, 1939, s. 167).
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wzrasta w siłę partia narodowosocjalistyczna, która od 1933 r. przejęła władzę
w Niemczech, doprowadzając do tragedii II wojny światowej i dramatu Zagłady
(hebr. Szoa).
Chociaż w oficjalnym nauczaniu Kościół był zawsze ostrożny w sformułowaniach, tak by uniknąć bezpośredniego zaangażowania w sprawy polityczne
czy też być stroną w konflikcie, to niektóre wypowiedzi papieży odnoszące się
do szeroko rozumianej „kwestii żydowskiej” można ocenić jako „kamienie milowe”. Dotyczy to przede wszystkim listu papieża Benedykta XV, uważanego przez
niektórych za najważniejszy akt sprzeciwu wobec antysemityzmu, encykliki Mit
brennender Sorge Piusa XI, sprzeciwiającej się bałwochwalczemu stosunkowi do
rasy, narodu, państwa czy władzy i podkreślającej wartość religii Izraela i Starego
Testamentu oraz słynnej formuły wypowiedzianej podczas spotkania papieża Piusa XI z pielgrzymami belgijskimi: „Duchowo wszyscy jesteśmy Semitami”.
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THE CHURCH ON THE PATH
TOWARD „ NOSTRA AETATE”.OUTLINE OF CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS
IN XX CENTURY BEFORE
THE SECOND WORLD WAR
SUMMARY
A review of the chosen teachings of the Church concerning Jews and Judaism – both official and unofficial – showed that in the twentieth century, before
the Second World War, the Church spoke especially in response to the errors of
racism, statolatry and various forms of Antisemitism. The historical context were
the Russian revolutions, World War I, the fascist movements. The Church's statements intensified when, at the turn of the 1920s and 1930s, the National Socialist
Party grew stronger, taking over power in Germany in 1933, leading to the tragedy
of World War II and the drama of the Holocaust (Heb. Shoah).
Although in its official teachings the Church has always been cautious in
wording, in order to avoid direct involvement in political matters or become a party
to any conflict, some statements of the popes referring to the broadly understood "Jewish question" can be considered as "milestones". This applies above all to the letter
of Pope Benedict XV considered by some to be the most important act of opposition
to Antisemitism, the encyclical "Mit brennender Sorge" by Pius XI, opposing the idolatrous relationship to race, nation, state or power and emphasizing the value of the
religion of Israel and the Old Testament and the famous formula spoken during the
meeting of Pope Pius XI with the Belgian pilgrims: "spiritually, we are all Semites".
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CZY ZASADA „SOLA
S C R I P T U R A” P O M A G A
CZY PRZESZKADZA
W ZJEDNOCZENIU
CHRZEŚCIJAŃSTWA?
W 2017 r., ze względu na pięćsetną rocznicę brzemiennych w skutki wydarzeń wittenberskich, wielu badaczy podjęło na nowo refleksję nad reformacją. Ukazały się liczne okolicznościowe teksty, zarówno naukowe jak i publicystyczno-duszpasterskie, odbyło się wiele spotkań dyskusyjnych różnych gremiów, także ekumenicznych (Küng, 2017, s. 23). Owocem tych wysiłków jest często wysuwana propozycja wspólnego działania katolików i protestantów na rzecz zburzenia murów, które
oddzielają od siebie te wspólnoty wiary, i spełnienia Chrystusowego wezwania do
jedności uczniów. Obserwacja ruchu ekumenicznego prowadzi jednak do wniosku,
że droga do jedności chrześcijan wciąż jest jednak bardzo długa. Co więcej, proces
ten nie jest stałą wędrówką w jednym kierunku, lecz że w niektórych obszarach zjednoczenie wydaje się dziś trudniejsze niż było dawniej. Wprawdzie udało się w 2017 r.
rozszerzyć grono wspólnot ewangelickich akceptujących katolicko-luterańską Deklarację o Usprawiedliwieniu (z 31 października 1999 r.) o Światową Wspólnotę Kościołów Reformowanych, jednak wydarzenie to, choć ważne, nie jest przełomowe.
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Jednym z czterech, lub pięciu, sztandarowych haseł reformacji (sola, solus), była i jest zasada sola Scriptura. W XVI w. jej stosowanie odróżniało wyraźnie społeczność reformowaną od katolickiej przez odrzucenie Tradycji, egzegezy alegorycznej i dowartościowanie roli Pisma w życiu wspólnoty wierzących.
Wydaje się, że w dzisiejszych dyskusjach ekumenicznych uczestnicy zbyt łatwo
przeszli nad tym hasłem do porządku dziennego (Tatar, 2011, s. 161)1, być może
ulegając złudzeniu, że trwająca od wielu lat współpraca biblistów katolickich
i protestanckich w dziedzinie edycji tekstów biblijnych, tworzenia przekładów
i komentowania tekstu jest już faktycznym zasypaniem podziałów.
Niniejszy tekst jest przyczynkiem do ewaluacji roli tego hasła w pięćsetletniej historii relacji katolicko - protestanckich i próbą określenia jego znaczenia
dla obecnych i przyszłych wysiłków ekumenicznych. W tym celu najpierw zaprezentowany zostanie aspekt hermeneutyczny reformacji oraz próba ukazania znaczenia i konsekwencji głoszenia hasła sola Scriptura w XVI w. Kolejnym etapem
rozważań będzie zaprezentowanie zasadniczych zmian w dziedzinie interpretacji
Pisma Świętego do czasów współczesnych i jako ostatni etap – próba współczesnego zinterpretowania i zrozumienia hasła i jego wpływu na dialog katolicko
protestancki.

GENEZA SOLA SCRIPTURA I JEGO ROZUMIENIE
W CZASACH REFORMACJI
Sformułowanie sola Scriptura pochodzi z listu Marcina Lutra z 1520 r.,
będącego odpowiedzią papieżowi Leonowi X. Poglądy Lutra na rolę Biblii w życiu
Kościoła ukształtowały się, jak się wydaje, wcześniej. Wyraźne różnice między
Lutrem i przedstawicielami Kościoła katolickiego zarysowały się już w czasie tzw.
Dysputy lipskiej, która odbyła się na przełomie czerwca i lipca 1519 r. W Artykułach szmalkaldzkich (1537) Marcin Luter stwierdził:
Na podstawie słów i działań ojców [Kościoła] nie można ustanawiać artykułów wiary, w przeciwnym bowiem razie artykułami wiary musiałoby stać się także to, co dotyczy pożywienia, odzieży, domu itd., jak to
zabawnie uczynili [zwolennicy papieża] w przypadku relikwii świętych.
My zaś mamy inną regułę, mianowicie, że artykuły wiary ustala Słowo
Boże, a poza tym nikt, nawet anioł (cyt za: Uglorz, 2008, s. 45).
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1 Należy też przypomnieć, że głoszenie słowa było jedną z przyczyn podjęcia dialogu ekumenicznego.
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Nie jest łatwym zadaniem uchwycenie istoty hasła sola Scriptura w XVI w.
Współcześni autorzy opracowań unikają historycznych rozważań i koncentrują
się na dzisiejszym rozumieniu tego postulatu, jego uprawomocnieniu i interpretacji (Milerski, 1996, s. 12). Wydaje się więc, że uprawnione metodologicznie jest
wyjaśnianie tej zasady przez pryzmat praktyki jej stosowania w czasach reformacji i owoców, jakie przyniosła. Od strony pozytywnej jest to postawienie Biblii
w centrum objawienia zaś w wersji skrajnej traktowanie jej jako jedynego źródła
objawienia. Od strony negatywnej jest to odrzucenie Tradycji2 i stosowanie Biblii
wprost jako zwerbalizowanej normy postępowania. Używając aparatu pojęciowego współczesnej hermeneutyki można stwierdzić, że aprobowano interpretowanie tekstów przy nadaniu im funkcji instruktażowej. W tym działaniu twórców
reformacji można dostrzec nawiązanie do tradycji judaistycznej, w której teksty
biblijne przez długi czas pełniły rolę przepisów prawnych, rytuałów liturgicznych
lub instrukcji działania w codziennych sprawach. Przykładem może być sprawa
postów, których sensowność Zwingli podał w wątpliwość, negując ich biblijną
proweniencję. „Zwingli wyraził pragnienie, aby skorygowano jego sądy na podstawie Biblii” (Potter, 1994, s. 89). Podobna sytuacja dotyczyła kultu obrazów. Ten
spór, rozpalający umysły wiele wieków wcześniej powrócił (zwłaszcza w reformacji szwajcarskiej) jako konsekwencja przyjęcia słowa w sposób bezpośredni,
w jego funkcji instruktażowej3.
Autorytet Biblii nie wynikał więc z ustanowienia jej w tej funkcji przez
człowieka ale wynikał z mówienia-działania Autora, miał być przyjęty dla samego słowa. Jest to sposób rozumienia natchnienia biblijnego, w którym dominuje
podejście osobowe a nie przedmiotowe. Twórcom reformacji nie można imputować przekonania o tzw. werbalnym natchnieniu Biblii, mimo że w późniejszym
czasie takie przekonanie było czasem traktowane jako konsekwencja zasady sola
Scriptrura (Jeanrond, 1999, s. 45). Takie traktowanie Biblii jako relacji jest nowością, która w XVI w. nie spotkała się z aprobatywnym przyjęciem, a nawet zrozumieniem, zapewne z tego powodu, że wyprzedziła swoją epokę. Uwagę większości zwolenników i krytyków reformacji przyciągały przede wszystkim praktyczne
konsekwencje a nie teoretyczne założenia.

2 Stosunek reformatorów do Tradycji nie jest jednakowy. Przykładowo Jan Kalwin postulował nie tyle zerwanie
z Tradycją, ile raczej powrót do autentycznej Tradycji pierwotnego Kościoła (Piwko, 1995, s. 133). W swoim nauczeniu
Kalwin odwoływał się do czterech pierwszych soborów, które oceniał jako wierne słowu, czyli takie, w których
autorytet Ewangelii dominował nad autorytetem eklezjalnym.
3 Jak pisze w odniesieniu do tego zagadnienia biograf Zwinglego: „Słowo Boże […] nie mogło być sformułowane
jaśniej” (Potter, 1994, s. 106). Można wyrazić wątpliwość, czy gdyby chrześcijanie w czasach powstawania Nowego
Testamentu kierowali się taką argumentacją, tzw. Sobór Jerozolimski byłby potrzebny?
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Działający w Genewie reformator, Jan Kalwin, podkreślał fundamentalne znaczenie Biblii dla Kościoła. Jego zdaniem, wspólnota wierzących ma być
posłuszna słowu Bożemu i kierować się jego nauką. Nullam esse ecclesiam, quæ
non subicitur verbo et regitur 4. Zwingli sam określał wspólnotę wiary, która się
wokół niego utworzyła mianem „religii Biblii” (Potter, 1994, s. 450). Katolicy zazwyczaj unikają lokowania swojej religii wśród „religii Księgi”, chociaż obecność
Biblii w życiu Kościoła mogłaby pod pewnymi warunkami upoważniać do takiego
klasyfikowania.

ZMIANY W DZIEDZINIE BIBLISTYKI
POD WPŁYWEM REFORMACJI I KONTRREFORMACJI
Najczęściej opisywane są skutki reformacji na płaszczyźnie polityczno-społecznej i teologicznej. Zaczęły powstawać nowe wspólnoty wiary nieuznające prymatu papieża w tradycyjnym znaczeniu. Kwestie teologiczne nałożyły się
na starsze problemy polityczne i łatwo prowadziły do wybuchu konfliktów także
o charakterze militarnym.
Pozytywnym skutkiem reformacji, z biblijnego punktu widzenia, było ożywienie zainteresowania Pismem Świętym. Znacznie zwiększyła się dostępność
tekstu, głównie dzięki wynalezieniu druku w połowie XV w. Dla wielu chrześcijan, zarówno we wspólnotach powstałych na skutek reformacji jak i w Kościele
katolickim Biblia stała się codziennym pokarmem duchowym. Częściej tłumaczono Pismo Święte na języki narodowe. Nie bez racji wiek XVI nazywany jest „złotym wiekiem” Biblii polskiej (protestanckie translacje z oryginału jak Biblia Brzeska czy Biblia Budnego i katolickie przekłady z Wulgaty z największym niewątpliwie osiągnięciem – Biblią Wujka), a w odniesieniu do krajów gdzie reformacja
ogarnęła większą społeczność określenie podobne jest jeszcze bardziej właściwe.
Biblia odgrywała dużą rolę w życiu większości inspiratorów ruchu reformacyjnego. Marcin Luter z racji swojego kapłaństwa oraz sprawowanej funkcji profesora
Pisma Świętego na Uniwersytecie w Wittenberdze żył w „bliskości słowa”. Zwingli przez wiele lat był zaangażowanym kapłanem katolickim, znanym także z pasji
kaznodziejskiej (Thulin, red. 1967, s. 70).
Kościół katolicki, z dominującą w jego proforystyce alegoryczną interpretacją Pisma Świętego, wydawał się wielu chrześcijanom anachroniczny. Popular-
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4 Ta słynna maksyma zawarta jest w: Ioannis Calvini Opera quæ supersunt omnia (G. Baum, E. Cunitz, E. Reuss,
wyd., t. 43, s. 343). Wydaje się, że Kalwin utożsamia verbum z Biblią, co w świetle hermeneutyki nowożytnej jest
uproszczeniem. Do tego zagadnienia warto powrócić w kontekście współczesnego rozumienia sola Scriptura.
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na percepcja Biblii odbywała się przede wszystkim przez obrazy, zarówno malowane farbami w średniowiecznych kościołach, jak i kreślone słowem przez interpretatorów, zwłaszcza w ludowej praktyce kaznodziejskiej. Alegoria doszła do
wszechwładzy (Friedenthal, 1991, s. 71). Odwołania do Biblii często były bardzo
dowolne, sposób interpretowania nie był oparty na niezależnej, rzetelnej metodologii, choćby dlatego, że ówczesny stan wiedzy teologicznej i krytyki literackiej
nie pozwalał na sformułowanie metod interpretacji w takim znaczeniu, jak uczynili to w późniejszych wiekach twórcy hermeneutyki biblijnej.
Czas życia i działalności reformatorów przypadał na renesans, którego
ważnym elementem było zwrócenie uwagi na dziedzictwo antyku także w sferze
literackiej (Pesch, 1982, s. 297). Wzrosło zainteresowanie językami starożytnymi,
w tym również hebrajskim i aramejskim (Pietkiewicz, 2011, s. 254). W tym samym
czasie, po wielowiekowej przerwie od czasów Hieronima i Orygenesa, pojawiła
się ponownie hebraistyka uprawiana przez chrześcijan. Na szczególną uwagę zasługuje działalność Konrada Pellican, początkowo franciszkańskiego zakonnika
a później zwolennika reformacji. Pellican opanował języki hebrajski i aramejski,
mimo że wymagało to długotrwałych poszukiwań nauczycieli a na początku opierało się na samokształceniu (tamże, s. 264). Po zdobyciu wiedzy filologicznej zajął
się przekładaniem na łacinę zarówno tekstów biblijnych jak i dzieł rabinów napisanych w języku aramejskim.
Zwrot w kierunku Biblii dokonany w czasach reformacji był więc oparty na znajomości języków biblijnych. Uważano za oczywisty prymat tekstu oryginalnego nad tłumaczeniami5. Zaczęto przykładać duże znaczenie do ustalenia
poprawnej wersji tekstu. Podobnie jak w zakresie zmian życia kościelnego czy
dyscypliny reformatorzy uważali za konieczne sięgnięcie do wzorów życia pierwotnego Kościoła, tak w podejściu do Pisma Świętego postulowali oczyszczenie
polegające na ustaleniu jakiegoś pierwotnego, przykrytego warstwami tradycji,
znaczenia.
Wydaje się, że przemodelowanie sposobu rozumienia Pisma Świętego
w czasach reformacji jest powtórzeniem zmiany traktowania Tanach przez Żydów
w efekcie tzw. rabinicznej przebudowy judaizmu. W obu przypadkach mamy do
czynienia z paradygmatem czystości tekstu jako warunku czystości wiary. Judaizm rabiniczny nie kontynuował sposobu traktowania słowa charakterystycznego
dla poprzednich etapów ewolucji wspólnoty, którego sztandarowym efektem była

5 Wydaje się, że wartościowanie jest tu zbędne. Tłumaczenie nie powstałoby bez oryginału a tekst oryginalny,
nietłumaczony, nie zawierałby w sobie świadectwa wiary kolejnych pokoleń. Można tu dostrzec analogię do słynnego
Pawłowego sformułowania z Kol 1,24 o dopełnianiu „braków udręk Chrystusa”.
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Septuaginta (Shanks, red., 2016, s. 18). Pozostawiono także poza głównym nurtem egzegetycznym saduceuszów, których hermeneutyka była w dużym stopniu
oddzielona od nomologii (Dohmen, Stemberger, 2008, s. 44). Istniały wprawdzie
szkoły egzegetyczne pozarabiniczne, jednak ich znaczenie dla całości wspólnoty
było niewielkie (Instone Brewer, 1992, s. 162). Z kolei dla chrześcijan pierwszych
wieków, chętnie korzystających z aleksandryjskiego przekładu, bardzo często
taka rola słowa w życiu wspólnoty, jaką postulował judaizm rabiniczny, była nie
do przyjęcia. Znamienny jest fakt, że ewangeliści nie przykładali fundamentalnego znaczenia do filologicznej zgodności przekazu nowotestamentalnego o nauczaniu i działalności Chrystusa, gdyż nie przekazali większości Jego słów w ich
językowym oryginale. Uczeni bibliści protestanccy powtórzyli w pewnym sensie
dzieło masoretów, pieczołowicie ustalających i wokalizujących Stary Testament,
zwracając się w kierunku słowa, jednak raczej rozumianego jako tekst6. Komentarze biblijne powstające w środowisku ewangelickim charakteryzują się często
wielką dbałością o wyraz, jako nośnik znaczenia i sensu7, zwłaszcza wyraz w językach biblijnych pierwotnie użyty przez autora natchnionego. Te opracowania
służą doskonale czytelnikom i badaczom Pisma Świętego niezależnie od przynależności konfesyjnej.

ROZUMIENIE ZASADY SOLA SCRIPTURA
W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ HERMENEUTYKI
Zasada sola Scriptura nie wyklucza istnienia innych norm wiary i nauczania luterańskiego. Ustala ona jednak jasną relację między Pismem Świętym a pozostałymi normami. To pierwsze jest normą ostateczną i nadrzędną – tzw. normą normującą (norma normans), zaś wszystkie
pozostałe normy są mu podporządkowane – tzw. normy unormowane
(norma normata). (http://luteranie.pl/files/wcowierzymy/01_norma_wiary.pdf dostęp 19.03.2018 r.).
Wydaje się, że zamierzenia twórców reformacji stały się bardziej czytelne wraz z rozwojem hermeneutyki. F. Schleiermacher, filozof i protestancki teolog, żyjący na przełomie XVIII i XIX w. nadał ars interpretandi uniwersalne
reguły metodologiczne. Jest znamienne, że Schleiermacher ujmował teologię hi-
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6 Oczywiście nie oznacza to, że uprawiana w środowisku rabinicznym hermeneutyka jest filologią (Rosen, 1998, s. 91).
7 Zróżnicowanie sensu i znaczenia, powszechnie przyjmowane we współczesnej hermeneutyce zaproponował
w XIX w. G. Frege. Późniejsze koncepcje zob. Gibson, 2001, s. 207.
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storycznie, akcentując rolę wydarzenia (Warzeszak, 1995, s. 251). W jego ujęciu
działalność hermeneutyczna nie jest zwykłą analizą rozumowania czy drogą od
tekstu do sensu (jak to czasem bywa określane w nadmiernym uproszczeniu),
ale opisem całej relacji między mówiącym i słuchającym (tamże, s. 258) – a więc
także pewnego wydarzenia. Schleiermacher stworzył sui generis system totalny,
w którym samo życie stało się zasadą hermeneutyczną, gdyż z niego wynikała
ludzka komunikacja za pośrednictwem mowy czy tekstu pisanego. W odniesieniu
do Pisma Świętego zabiegi komparatystyczne (związane z filologią czy uświadamianiem sobie Sitz im Leben) musiały zostać uzupełnione tzw. dywinacją, czyli
odkrywaniem tego, co niedostępne dla poznania naturalnego, przez odtworzenie
intencji mówiącego i swoistego momentu poczęcia myśli (Gadamer, 1975, s. 180).
W hermeneutyce biblijnej wyraźnie dostrzec można potrzebę klasycznego koła
hermeneutycznego, w którym poznanie sensu jest efektem wielokrotnego przechodzenia od całości do części i z powrotem. Przy interpretacji teologicznej rolę
„spojrzenia na całość” pełni teologia (zwłaszcza dogmatyczna), a analiza szczegółów jest domeną egzegezy biblijnej (także tej, która wychodzi od zagadnień ściśle
językowych).
Współczesna hermeneutyka pozwala na stawianie pytań o drogę prowadzącą od tekstu do normy. Wydaje się, że ogromne różnice w traktowaniu Biblii
między katolikami a ewangelikami, ale także wewnątrz społeczności poreformacyjnej, wynikają właśnie z rozbieżności w metodyce stosowanej przy abstrahowaniu normy. Dla niektórych wspólnot może to być tylko prosta aplikacja – zastosowanie tekstu biblijnego wprost jako instrukcji działania czy źródła wiedzy
o rzeczywistości. Jako nieuchronna konsekwencja takiego zabiegu pojawia się
problem granic takiego postępowania. Dla niektórych wiernych zajmujących takie stanowisko granic nie ma8.
Magisterialne, tradycyjne wspólnoty protestanckie uwzględniają swego
rodzaju czynnik pośredniczący. Często w tej roli występuje podmiot czytający,
człowiek obarczony swoistym doświadczeniem egzystencjalnym. Interpretacja
jest więc rozumieniem siebie przez czytelnika przez tekst lub w hermeneutycznym dialogu z tekstem (Milerski, 1996, s. 14–16). Doceniają również znaczenie
wspólnoty (zbiorowy osąd Kościoła według Lutra) do właściwego rozumienia słowa (Coggins, Houlden, 2005, s. 739). Jednak jak wspomniano, nowością interpretacji proponowanej Lutra i biblistów pozostających pod jego wpływem była właśnie
bezpośredniość odnoszenia Biblii do życia jednostki lub wspólnoty. Czy zatem
8 Z tego wynikają pojawiające się wciąż żądania modyfikacji programów szkolnych w dziedzinie nauk
przyrodniczych, aby uzgodnić je np. z tekstem opisu stworzenia w Księdze Rodzaju.
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dla wspólnot ewangelickich koherencja ze współczesną hermeneutyką nie pociąga za sobą konieczności częściowego sprzeniewierzenia się ortodoksji? Wybitny
protestancki filozof i hermeneuta francuski, Paul Ricœur, pisze: „Mój problem jest
więc następujący: jak mogę myśleć wychodząc od symbolu, a nie powracając do
dawnej interpretacji alegorycznej i nie wpadając w pułapkę gnozy? (…) Jak myślenie może być zarazem związane i wolne?” (Ricœur, 2003, s. 95). Współczesna
hermeneutyka protestancka kwestionuje możliwość absolutyzowania roszczenia
„tylko”. Współczesny biblista i egzegeta pisze:
Człowiek zdobywa swoją tożsamość, również religijną, kontaktując się ze światem w całym jego bogactwie i różnorodności. Żyje on
nie tylko w świecie tekstów, a szerzej kultury, lecz także w świecie ludzi,
z którymi się spotyka i wśród których działa. […] Powyższe oznacza, że
hermeneutyka tekstu musi zostać uzupełniona przez inne rodzaje hermeneutyk (Milerski, 1996, s. 25).
Istotnym problemem, nie tylko leksykalnym, jest ustalenie pola semantycznego wyrazu scriptura. Czy jest to synonim rzeczownika „Biblia” (zob.przyp.
3), czy też pod tym pojęciem należy postrzegać słowo z całym bogactwem znaczeń? Tożsamość słowa Bożego i Pisma Świętego wydaje się odrzucać Confessio
Augustana (Napiórkowski, 1979, s. 95). Wydaje się, że przy rozszerzeniu rozumienia słowa9 łatwiej można by osiągnąć porozumienie ekumeniczne.
Biblia nie jest jednakowa we wszystkich wspólnotach wiary. Warto jednak zwrócić uwagę, że najczęściej odpowiadający na to pytanie myśli o stronie
zewnętrznej – różnice można wskazać na płaszczyźnie składu kanonu biblijnego. W tej dziedzinie różnica między katolicyzmem i protestantyzmem polega na
liczbie ksiąg w Starym Testamencie. Luter nie zaaprobował kanonu aleksandryjskiego i uznał za kanoniczne 39 ksiąg. W Nowym Testamencie, po początkowych
wahaniach10 zwolennicy reformacji pozostali na ogół przy tym składzie kanonu
co i Kościół katolicki. Ale tożsamość materialna zbioru ksiąg nie oznacza jeszcze
tożsamości funkcjonalnej. Czym jest Biblia dla katolików a czym dla protestantów? Wydaje się, że rozumienie protestanckie jest pochodną hasła sola Scriptura.
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9 Zwraca na to uwagę Benedykt XVI w encyklice Verbum Domini, gdzie podkreśla, że słowo Boże jest pojęciem
szerszym niż Biblia (Linke, 2005, s. 117).
10 Wątpliwości budził u Lutra List św. Jakuba ze względu na brak odniesień do Chrystusa. Kryterium kanoniczności
stanowiło: „Treibt es Christus oder nicht?” (Coggins, Houlden, 2005, s. 739).
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***
Reformacja jest niewątpliwie fenomenem bardzo złożonym i trudno
wszystkie jej aspekty sprowadzić do jednego elementu. Impuls, którym było wystąpienie Marcina Lutra, znalazł kontynuację w wielopłaszczyznowych działaniach reformatorów. Reformacja niewątpliwie zmieniła historię Kościoła i świata.
W znalezieniu odpowiedzi na pytanie o istotę reformacji posługujemy się słowem,
a ono domaga się interpretacji. W pewien sposób metody pozwalające znaleźć
sens tekstu biblijnego mogą też pomóc w odnalezieniu tożsamości wspólnoty, która uzewnętrznia się w słowie. Zatem, w zależności od przyjętego sposobu opisu,
reformacja jest rzeczywistością dokonaną i już zakończoną bądź też rozpoczętą
i ciągle trwającą. Może być działaniem, zmianą bądź celem do osiągnięcia.
Jak wykazano, reformacja nie wprowadziła całkowicie nowej praktyki
interpretacyjnej. Jej atrakcyjność dla wielu wykształconych w kulturze odrodzenia chrześcijan wynikała w dużym stopniu z postrzegania swoistego rozdźwięku
między praktyką życia a wymaganiami moralnymi formułowanymi przez Kościół.
Biblia miała więc, w programie reformatorów, być remedium na eklezjalne problemy, gdyż jej autorytet miał być wyższy, niepodważalny. Pismo Święte mogło
zbliżyć człowieka do Chrystusa ponad wielowiekowym murem powstającym na
skutek ludzkich słabości. Istotą reformacji jest więc, jak się wydaje, wydarzenie,
którym jest także słowo utożsamiane z działającym Bogiem.
Reformacja jest także wydarzeniem znaczącym, wpływającym na społeczność, człowieka, słowo (Boże i ludzkie) i jego percepcję. Może więc największe
novum wprowadzone przez reformację to nie metodologiczna modyfikacja na
poziomie poematycznym, ale różnica w postrzeganiu siebie, jako podmiotu interpretującego (Jeanrond, 1999, s. 44). Reformacja dała jednostce odwagę do podważania przyjętych przez wspólnotę reguł. Działanie jednostki na wspólnotę wysunięte zostało na pierwszy plan, a działanie wspólnoty na jednostkę ograniczono
do niezbędnego minimum. Wydaje się, że hasło sola Scriptura to właśnie zachęta
do indywidualizmu w interpretacji. Paradoksalnie, siła magisterialnych wspólnot
protestanckich wynika raczej z ograniczania tego paradygmatu niż z jego realizacji. Zasada sola Scriptura, stawiająca Biblię bezpośrednio w centrum życia wspólnoty, wymaga interpretacji tak jak każde słowo. Wydaje się, że wspólne uzgodnienie rozumienia tej zasady przez katolików i protestantów, w którym uznano by
rolę wspólnoty w procesie interpretacji, może otworzyć nowy rozdział w dążeniu
do zjednoczenia chrześcijaństwa.
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DOES THE PRINCIPLE
„ S O L A S C R I P T U R A”
HELP OR PREVENT
THE REUNIFICATION
OF CHRISTIANITY?
SUMMARY
The principle of sola Scriptura is one of the four rules of the Reformation
movement. Its meaning, however, is not precisely determined. Protestants consider
the Bible the only source of Revelation. This is not only a source of knowledge but
also source of faith. Contemporary hermeneutics was initiated by Protestant philosophers and theologians. But nowadays it has been accepted and is also being developed by the Catholic theologian. The greatest novelty introduced by the Reformation
is not a methodological modification at the noematic level but a difference in the perception of oneself as an interpreting person. The Reformation gave the individual the
courage to undermine the rules accepted by the community. The personal activity
on the community was put to the fore, and the community's action on the individual
was limited to the necessary minimum. It seems that the slogan sola Scriptura is
just an invitation to individualism in interpretation. The principle that puts the Bible
directly in the center of community life requires interpretation as every word. It
seems that a common agreement on the understanding of this principle by Catholics
and Protestants, in which the role of the community in the process of interpretation
would be recognized, could open a new chapter in the pursuit of the reunification
of Christianity.
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TELEOLOGIA I TEOLOGIA.
NOWOŻYTNE PRZEMIANY
W ROZUMIENIU CELOWOŚCI NATURY LUDZKIEJ
NA PRZYKŁADZIE
KAJETANA I LUTRA
Pytania „dlaczego?” i „po co?” to jedne z pierwszych i najbardziej podstawowych pytań, które pozwalają człowiekowi odnaleźć się w świecie. Naturalne
jest dla niego, że nie wystarcza mu poznanie zjawisk i stojących za nimi przyczyn;
pragnie również znać cel tego, co istnieje i co się wydarza. Pytanie o cel staje się
szczególnie natarczywe, gdy dotyczy już nie jakichś pojedynczych, zewnętrznych
wobec człowieka zjawisk, ale jego życia jako całości. Od pozytywnej odpowiedzi
na nie zależy, czy to życie będzie mu się jawiło jako ciąg chaotycznych zdarzeń,
czy pełna sensu całość.
Jak przypomina niemiecki filozof, Robert Spaemann, pytanie o cel, tak
istotne dla potocznego doświadczenia, przynajmniej od Platona stanowi też jedno
z najdonioślejszych pytań filozofii (Spaemann 2008, s. 18). Spaemann zauważa
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jednocześnie, że w filozofii nowożytnej teleologiczna – tj. oparta na kategorii celowości – wizja rzeczywistości zaczęła być powszechnie kwestionowana. Wiązało
się to z rozwojem nauk przyrodniczych i zmianą podejścia do przyrody z kontemplacyjnego na instrumentalne. Dla ludzi nowej epoki ważniejsze niż poszukiwanie wewnętrznej celowości bytów zaczęło być ich opanowanie, w celu maksymalizacji ich użyteczności dla człowieka (tamże, s. 3). Choć niemiecki filozof nie
neguje osiągniętego w ten sposób postępu naukowego, wskazuje jednocześnie, że
próba wymazania teleologicznego myślenia z filozofii świadczy o głębokim kryzysie tej ostatniej (tamże, s. 3–7).
Jeśli uznać za Robertem Spaemannem, że zagadnienie celowości ma fundamentalne znaczenie dla filozofii, a jego odrzucenie, dokonujące się już od początku nowożytności, niesie za sobą szkodliwe następstwa, to ta diagnoza jest
zaskakująco zbieżna z tym, co w nieco wcześniejszych dekadach XX w. zostało
stwierdzone na polu teologii. Teologowie, na czele z francuskim jezuitą, Henri de
Lubakiem, już od lat trzydziestych wskazywali, z jednej strony, na ważność zagadnienia właściwego naturze ludzkiej celu ostatecznego, z drugiej zaś, na odejście
od klasycznego pojęcia celowości w teologii nowożytnej (de Lubac, 1934, passim;
2000, s. 97). Właśnie tej problematyki dotyczył jeden z najważniejszych sporów
XX-wiecznej teologii, znany pod nazwą sporu o naturę i łaskę (Ladaria, 2001,
s. 349–351). Miał on swoje apogeum w latach pięćdziesiątych i wiązał się z opublikowaniem przez wspomnianego już de Lubaca książki zatytułowanej Surnaturel,
w której autor wskazywał na nowożytne zapoznanie tradycyjnej wizji celowości
jako daleką przyczynę szerzącej się w XIX i XX w. obojętności religijnej (de Lubac,
1946, s. 101–186). Francuski teolog moment przełomu umiejscawiał w początkach
XVI w., a więc u zarania nowożytności.
Niniejszy artykuł jest próbą pokazania, na czym polegał nowożytny przełom w teologicznym rozumieniu celowości natury ludzkiej na przykładzie dwóch
ważnych teologów z pierwszej połowy XVI stulecia: ojca nowożytnego tomizmu,
Tomasza de Vio, zwanego Kajetanem, oraz inicjatora reformacji, Marcina Lutra.
Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób każdy z nich, wychodząc ze
skrajnie odmiennych założeń teologicznych, przyczynił się do odejścia od tradycyjnej chrześcijańskiej antropologii, opartej na uznaniu celu nadprzyrodzonego
za jedyny cel ostateczny właściwy ludzkiej naturze.
Pierwsza część niniejszego studium będzie rekonstrukcją tej tradycyjnej
antropologii, która była wspólnym dobrem zarówno teologii patrystycznej, jak
i wielkiej scholastyki. Tematem drugiej części będzie, pochodząca od Kajetana,
hipoteza „natury czystej” – filozoficzny koncept, który stoi u źródeł myślenia
o człowieku wyłącznie w perspektywie celów naturalnych. W trzeciej części zo-
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stanie przeprowadzona analiza zagadnienia celowości w wybranych pismach
Marcina Lutra poświęconych człowiekowi. Wnioski z tych analiz dotyczyć będą
związków między nowożytnym zerwaniem z tradycyjną antropologią teologiczną
a święcącą dziś tryumfy wizją człowieka, w której nie ma miejsca na żaden wymiar nadprzyrodzony.

FECISTI NOS AD TE....

NADPRZYRODZONY CEL CZŁOWIEKA W TEOLOGII ZACHODU
W najdawniejszej refleksji Kościoła temat właściwej człowiekowi celowości nie pojawiał się jeszcze jako oddzielne, ściśle sprecyzowane zagadnienie, ale
był obecny implicite. W myśli Ojców, człowiek ujmowany był zawsze wraz z całą,
skoncentrowaną na nim, ekonomią zbawczą. Streszczenie całej tej ekonomii widzieli oni w wersecie Księgi Rodzaju, w którym Bóg mówi „Uczyńmy człowieka
na nasz obraz, podobnego nam” (Rdz 1,26). Wychodząc od różnicy, a zarazem
ścisłego związku, między „obrazem” a „podobieństwem”, wskazywali, że człowiek
został stworzony na obraz Boga i powołany do tego, by z pomocą łaski osiągnąć
Boże podobieństwo (Ladaria, 2001, s. 321). Już w pierwotnym zamyśle stwórczym
(a więc w momencie samego ukonstytuowania go jako bytu o takiej a nie innej
naturze) nie ma innego celu jak osiągnięcie podobieństwa z Bogiem, rozumianego
jako doskonała z Nim wspólnota. W konkretnym planie zbawczym staje się to
możliwe dzięki pośrednictwu Chrystusa, Słowa Wcielonego. Choć taka celowość
jest w człowieku naturalna, jej zrealizowanie nie jest możliwe tylko siłami natury,
co nadaje bytowi ludzkiemu charakter paradoksalny (de Lubac, 2000, s. 135–229).
Należy tu wspomnieć, że zarówno filozoficzne, jak i teologiczne pojęcie
celowości znacząco różni się od tego, które odnajdujemy w języku potocznym.
Kategoria celu kojarzy się w pierwszej kolejności z czymś, co jest przez człowieka
wybierane. To właśnie stawiając sobie cele i realizując je, może on być „kowalem
swojego losu”; może wypełniać konkretną treścią zamierzony przez siebie „projekt” własnego życia. Tymczasem, kiedy Platon, Arystoteles czy Święty Tomasz
z Akwinu pytali o właściwy człowiekowi cel ostateczny, byli przekonani, że takiego celu nie można sobie po prostu wybrać, ale że jest on przypisany do ludzkiej
natury (Swieżawski, 1999, s. 328–329). Arystoteles, mówiąc o celu, postrzegał go
jako jedną z czterech przyczyn konstytuujących każdy byt (przyczyna materialna,
formalna, sprawcza i celowa), a więc czterech rodzajów odpowiedzi na pytanie
dlaczego coś jest takie, jakie jest. Spośród czterech przyczyn, celową uważał za
pierwszą i najważniejszą (Spaemann, 2008, s. 76). W pewnym sensie to cel determinuje naturę, a nie odwrotnie: odwołując się do obrazu ze świata ludzkich
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wytworów, można powiedzieć, że chęć siedzenia poprzedza wszystkie krzesła
(tamże, s. 63).
Właściwą patrystyce wizję natury ludzkiej dobrze podsumowuje często
cytowane zdanie z Wyznań św. Augustyna: „Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest nasze serce, dopóki w Tobie nie spocznie”
(I, 1, 1). Choć zdanie to często odczytywane jest jako prosty wyraz wewnętrznego
niepokoju przeżywanego przez autora, warto odnotować, że mamy do czynienia
z czymś więcej niż tylko zapisem „stanu ducha”. Sens tego zdania jest nie tylko
psychologiczny, lecz także ontologiczny (de Lubac, 2000, s. 93). Mówi ono mianowicie, że już ze swej natury człowiek, byt skończony, osiąga swój cel jedynie
w Nieskończonym (Ladaria, 2001, s. 323).
Ta integralnie teologiczna wizja człowieka była dobrem wspólnym zarówno patrystyki, jak i wielkiej scholastyki. Przedstawiciele tej ostatniej wyrazili klasyczną doktrynę w bardziej precyzyjnym języku. Szczególnie istotny
jest tutaj wkład św. Tomasza z Akwinu, który problematykę celowości wyraził
w wypracowanej przez siebie koncepcji „naturalnego pragnienia widzenia Boga”
(desiderium naturale videndi Deum, w skrócie desiderium naturale). Zgodnie
z tą koncepcją, cała aktywność człowieka, związana z właściwymi mu władzami
intelektu i woli, ożywiana jest przez „naturalne pragnienie widzenia Boga”, będące odbiciem wpisanej w jego naturę nadprzyrodzonej celowości (Ladaria, 2001,
s. 330–331; Spaemann, 2008, s. 101 –102).
W życiu wiecznym dokonuje się nade wszystko zjednoczenie człowieka z Bogiem. Bo tylko Bóg jest nagrodą i kresem wszystkich naszych
trudów […]. To zjednoczenie polega na doskonałym widzeniu: „teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz”.
[…]. Życie wieczne polega nadto na doskonałym zaspokojeniu pragnień.
Każdy zbawiony otrzyma tam więcej, niż się spodziewał i pragnął. Żadne
ze stworzeń nie może zaspokoić pragnienia człowieka. Jedynie Bóg może
je nasycić i nieskończenie przewyższyć. Dlatego człowiek nie może spocząć jak tylko w Bogu (św.Tomasz z Akwinu, Expositio, a.12).
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Święty Tomasz wiązał swoją naukę o nadprzyrodzonej celowości natury
ludzkiej z wewnętrzną dynamiką umysłu, który uważał za najwyższą z ludzkich
władz. Przedmiotem umysłu jest, dla niego, poznanie istoty rzeczy, a więc przyczyn stojących za poznawanymi skutkami. Każda przyczyna stworzona wskazuje jednak poza siebie, ku swojej przyczynie. Cofając się niejako od skutków do
przyczyn, człowiek dochodzi w końcu do pierwszej przyczyny, czyli do Boga,
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a wchodząc we wspólnotę z Nim, dopiero osiąga swój cel, czyli doskonałą szczęśliwość.
Jeśli więc umysł ludzki, poznając istotę jakiegoś skutku przyrodzonego, o Bogu wie tylko tyle, że jest, wówczas doskonałość tegoż umysłu
zasadniczo nie dosięga jeszcze do pierwszej przyczyny; a naturalne pragnienie zbadania przyczyny pozostaje nadal. Tym samym umysł ten nie
jest jeszcze doskonale szczęśliwy. A więc do pełnej szczęśliwości umysłu
potrzeba, by dosięgnął istoty pierwszej przyczyny. A gdy to nastąpi, wówczas zdobędzie swą doskonałość przez zjednoczenie z Bogiem, jako przedmiotem, na którym jedynie szczęśliwość człowieka polega (Św. Tomasz
z Akwinu, STh I-II, q.3, a.8).
Należy dodać, że Akwinata wpisał rozważania o szczęśliwości w strukturę podwójnego porządku bezinteresowności w ramach jednego planu Bożego
wobec człowieka. Zarówno sama natura, jak i jej nadprzyrodzone dopełnienie,
są w człowieku bezinteresownym darem Bożym. Mamy tu jednak do czynienia
z dwoma „stopniami” daru: czym innym jest dar samego istnienia, a czym innym
dar łaski, doprowadzający to istnienie do doskonałości. Podczas gdy natura, choć
skierowana ku Bogu jako jedynemu, ostatecznemu celowi, należy jeszcze do porządku przyrodzonego, jej cel (wspólnota z Bogiem) jest nadprzyrodzony, osiągnięcie go wymaga bowiem przejścia do innego porządku istnienia – wyniesienia
natury przez łaskę (Ladaria, 2001, s. 325). W wizji Tomaszowej nadprzyrodzona celowość człowieka i będące jej odbiciem desiderium naturale stanowią więc
punkt pośredniczący między porządkiem natury a porządkiem łaski, przy czym
oba te porządki rozumiane są jako dwa etapy jednej Bożej ekonomii (Stancato,
2011, s. 14). Natura otrzymuje swoje ostateczne rozjaśnienie w porządku łaski;
inaczej mówiąc, dopiero teologia daje satysfakcjonującą odpowiedź na pytanie
postawione przez filozofię.
Warto tu jeszcze raz podkreślić, że w takiej wizji, właściwej zarówno patrystyce jak i scholastyce, człowiek nie jest rozpatrywany jako byt czysto naturalny, jakaś odwieczna, bezczasowa i niezmienna „natura”, która dopiero wtórnie zostaje „rzucona” w historię. Przeciwnie, od początku jest on ujmowany jako natura
historyczna, której początek i kres określa całkowicie wolny zamysł Boży, realizujący się w czasie (de Lubac, 2000, s. 92). Zarazem trzeba wspomnieć, że pewien
istotny aspekt historii zbawienia pozostaje przy okazji tych rozważań niejako na
drugim planie. Chodzi mianowicie o grzech i Bożą odpowiedź na niego – odku-
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pienie1. Takie „wzięcie w nawias” tajemnicy grzechu i odkupieńczego aspektu
zbawienia opiera się na wspólnym dla katolickiej Tradycji przekonaniu, że nawet
po upadku natura człowieka pozostała niezmieniona. Choć zraniona i osłabiona
(KKK nr 405), pozostaje ona tą samą naturą, z tą samą, nadprzyrodzoną celowością, którą Bóg nadał jej w momencie stworzenia, niezależnie od grzechu (Torrell,
2001, s. 185). Grzech dotyka nie tyle właściwego człowiekowi celu, ile środków,
które będą konieczne do jego osiągnięcia (gdyby upadek nie miał miejsca, człowiek do osiągnięcia celu ostatecznego potrzebowałby jedynie łaski wynoszącej go
ponad jego naturę; obecnie; po upadku, łaska ta musi mieć dodatkowo działanie
uzdrawiające). Choć desiderium naturale może być przez grzech stłumione, pozostaje ono czymś wpisanym w ludzką naturę, wyrazem „obrazu Bożego” w człowieku – zniekształconego, ale nigdy zupełnie nie zmazanego (de Lubac, 1946, s.483).
Podsumowując, można stwierdzić, że wspólnym przekonaniem katolickiej
teologii aż do dojrzałego średniowiecza było istnienie w człowieku jednej tylko
celowości: naturalnej (bo właściwej jego naturze) i zarazem nadprzyrodzonej (ze
względu na cel, sam w sobie nadprzyrodzony, oraz środki konieczne do jego osiągnięcia). Choć, w porównaniu z antyczną, naturalistyczną wizją, myśl chrześcijańska wprowadzała moment nieciągłości między naturą a właściwym jej celem,
jednocześnie podkreślała zachodzącą między nimi relację odpowiedniości. Nadprzyrodzony cel – wspólnota z Bogiem – choć możliwy do osiągnięcia jedynie
z pomocą łaski, był rzeczywistym celem własnym ludzkiej natury, czego wyrazem było obecne w człowieku „pragnienie naturalne”. Takie postawienie sprawy
było niewątpliwie wyrazem typowego dla Ojców i wielkich mistrzów scholastyki
przekonania o harmonii istniejącej między porządkiem natury i porządkiem łaski.
Przekonanie to opierało się na prawdzie o stworzeniu, zgodnie z którą zarówno
porządek naturalny, jak i nadprzyrodzony, pochodzą ostatecznie od Boga.

HIPOTEZA „NATURY CZYSTEJ”. CELOWOŚĆ CZŁOWIEKA U KAJETANA
Jednym z procesów, które naznaczyły późniejszą teologię Zachodu, było
ciążenie od nakreślonej powyżej tradycyjnej wizji w stronę ujmowania człowieka
w pierwszej kolejności jako „natury czystej”, z celowością naturalną proporcjonalną do środków, którymi ta natura dysponuje. W tym nowym modelu myślenia
o człowieku, który, nim zapanował w filozofii nowożytnej, niepostrzeżenie wszedł
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1 Por. „W języku Pisma Świętego i Tradycji kościelnej odnajdujemy te dwa aspekty naszego zbawienia: uwolnienie
od grzechu i przebóstwienie […]. Rozróżnienie nie oznacza jednak rozdzielania; jest oczywiste, że oba wymiary,
niezależnie od tego, który przeważa w dyskursie, tworzą konkretną całość” (Sesboüé, 2015, s. 34)
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do teologii, człowiek jako taki nie jawił się już jako z natury skierowany ku wspólnocie z Bogiem. Jeśli de facto taki był jego ostateczny cel, to działo się tak na skutek arbitralnej decyzji Boga, różnej od jego zamysłu stwórczego.
Kluczową rolę w tej przemianie myślenia odegrał twórca nowożytnego
tomizmu, kard. Kajetan (1469–1534) i jego komentarze do pism św. Tomasza (de
Lubac, 2000, s. 179–208; 2008, s. 144). To właśnie we wspomnianych komentarzach pojawia się hipoteza „natury czystej” – myśl, że człowiek mógłby zostać
stworzony przez Boga w samym porządku natury, bez nadprzyrodzonego celu.
W swoich rozważaniach nad człowiekiem, Kajetan wychodzi ze zdroworozsądkowego założenia, że właściwe naturze pragnienia nie mogą mieć za
przedmiot tego, co nieosiągalne dla samej natury (de Lubac, 2000, s. 179). Mówiąc
obrazowo, jeśli człowiek nie jest bytem w sobie sprzecznym, to obecne w nim pragnienie, np. pokarmu, wskazuje na to, że coś takiego jak pokarm istnieje i że jego
zdobycie leży w zasięgu naturalnych możliwości człowieka. W pewnym sensie
z samego faktu głodu można by było wydedukować istnienie pokarmu, przy założeniu, że rzeczywistość nie jest absurdalna. Idąc za zdrowym rozsądkiem, Kajetan zanegował więc tradycyjną tezę o nadprzyrodzonej celowości natury ludzkiej
i o obecnym w człowieku desiderium naturale.
W celu uzgodnienia swojej pozycji z tekstami św. Tomasza, Kajetan wprowadza rozróżnienie na dwa sposoby orzekania o człowieku, rzekomo obecne
w pismach Akwinaty. Jeden sposób to orzekanie o nim jako o przybranym synu
Bożym, obdarowanym powołaniem nadprzyrodzonym – zdaniem Kajetana, kiedy
Tomasz pisze o desiderium naturale, mamy do czynienia właśnie z tym sposobem
orzekania. Istnieje jednak jeszcze orzekanie o człowieku po prostu jako o człowieku i wtedy człowiek jawi się jako „natura czysta”, której cel leży w granicach
porządku naturalnego (Alfaro, 1952, s. 170).
Choć Kajetan bynajmniej nie neguje tego, że de facto człowiek od początku został przez Boga powołany do celu nadprzyrodzonego, to jednak właśnie
hipotetyczna „natura czysta” jest dla niego logicznie uprzednia w myśleniu o człowieku. Inaczej niż dla Ojców Kościoła i dla samego św. Tomasza, człowiek w sensie ścisłym to dla niego pewien byt naturalny, zamknięta w samym porządku natury esencja, dopiero wtórnie obdarowana nadprzyrodzoną celowością. W takim
przypadku ta nadprzyrodzona celowość jawić się musi jako dodana, wtórna wobec uposażenia samej natury. Gdyby nie decyzja Boga, by powołać człowieka do
wspólnoty z sobą jako celu ostatecznego, mógłby się on spełniać przez działalność
typowo ludzką: poznanie, twórczość, życie polityczne…
Człowiek to dla Kajetana w pierwszej kolejności natura, a nie „obraz
Boży”. Zafascynowany Arystotelesem, traci on z oczu prawdę przyjmowaną
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zgodnie przez całą niemal tradycję teologiczną Zachodu (Swieżawski, 1983,
s. 262–263; Gilson, 1955, s. 113–136). Filozoficzny „zdrowy rozsądek” zaciemnia
mu rozumienie teologicznego paradoksu natury ludzkiej, rozpiętej między skończonością a nieskończonym Celem (de Lubac, 2000, s. 179–208).
Następstwa tej intelektualnej rewolucji były dwojakie. Po pierwsze, jak
zauważył Henri de Lubac, pomysł Kajetana prowadzi w istocie do rozbicia pojęcia
celowości; jeśli ta sama natura ludzka może być pomyślana jako mająca hipotetyczną celowość naturalną i faktyczną celowość nadprzyrodzoną, to celowość
przestaje być, jak w klasycznej filozofii, najważniejszą z czterech przyczyn determinujących daną naturę, a staje się czymś dodanym do natury, co może być
dowolnie zmieniane (de Lubac, 2000, s. 87; Spaemann, 2008, s. 76). Po drugie,
wizja celowości nadprzyrodzonej jako dodanej do natury prowadzi nieuchronnie
do myślenia o niej w kategoriach zbędnego dodatku, czy wręcz deformacji tego,
co naturalne.
Jak starał się dowieść de Lubac, zapoczątkowane przez Kajetana myślenie
o człowieku według modelu „natury czystej” walnie przyczyniło się do nowożytnej przemiany samoświadomości człowieka Zachodu: coraz mniej postrzegał on
siebie jako pielgrzyma, zdążającego przez ziemskie życie ku prawdziwemu szczęściu w Bogu, a coraz bardziej jako obywatela tego i tylko tego świata (de Lubac,
1969, s. 81). Skoro sama teologia sugerowała mu, że prawdziwe ludzkie spełnienie
mógłby osiągnąć przez działania niewykraczające poza porządek naturalny, nic
dziwnego, że coraz częściej, na próbę podarowania mu innego, wyższego powołania, odpowiadał on ze sceptycyzmem podobnym do tego, z jakim kolejne drzewa
ze słynnej bajki z biblijnej Księgi Sędziów odpowiadały na propozycję darowania
im władzy królewskiej (Sdz 9, 7-44).
Prowadzone w XX-wiecznej teologii badania nad genezą myślenia opartego
na hipotezie „natury czystej” pozwalają postawić śmiałą tezę: pewien typ teologii,
a konkretnie antropologii teologicznej, jest daleką przyczyną odrzucenia przez filozofię zachodnią teologicznego wymiaru ludzkiej natury (de Lubac, 2008, s. 222–
226). Nadprzyrodzony cel, dawniej postrzegany jako świadectwo jej szczególnej
godności pośród bytów tego świata, przez myślicieli nowożytnych coraz częściej
uznawany jest za zbędną nadbudowę, która nie pozwala człowiekowi być po prostu człowiekiem (de Lubac, 2005, s. 33–40). Z drugiej strony, teologowie przestają
traktować naturalne pragnienia i skłonności natury jako w tajemniczy sposób wskazujące na Boga. Jeśli dla jednych łaska przestaje być już potrzebna do zrozumienia
natury, dla drugich natura przestaje wskazywać na dopełnienie przez łaskę. Filozofia oderwana od swojego teologicznego dopełnienia staje więc naprzeciw teologii
odwróconej plecami do ludzkiego doświadczenia (de Lubac, 2006, s. 93–94).
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NADPRZYRODZONY CEL CZŁOWIEKA
W WYBRANYCH PISMACH MARCINA LUTRA
W poprzedniej części ukazane zostało, w jaki sposób dokonane w późnej
scholastyce rozerwanie związku między ludzką naturą a jej nadprzyrodzonym celem przygotowało grunt do wypracowania naturalistycznej wizji człowieka w myśli Zachodu. Podkreślanie, że łaska nie jest odpowiedzią na ludzkie pragnienie,
lecz darem zależnym jedynie od wolnego zrządzenia Bożego, doprowadziło do
tego, że człowiek, poszukujący celu i sensu swojej egzystencji, przestał odnajdywać w chrześcijańskim orędziu odpowiedź na najgłębsze nurtujące go pytania
i uznał to orędzie za bezużyteczne.
Ta przełomowa zmiana w myśleniu o celowości dokonała się w łonie
tomizmu, który we wczesnej nowożytności był jednym z wielu nurtów teologii
katolickiej, z czasem jednak stał się nurtem dominującym. Wiadomo jednak, że
w tym samym czasie nastąpił również inny, znacznie bardziej radykalny i tragiczny w skutkach, przełom teologiczny: mowa oczywiście o wystąpieniu Marcina
Lutra, które, jak dowodzi Otto Hermann Pesch, nim sprowokowało ruch ogarniający wszystkie sfery życia ówczesnego świata, miało charakter rewolucji teologicznej (Pesch, 2008, s. 58–65). Ta część artykułu dotyczyć będzie tego, jakim
przekształceniom poddane zostało w refleksji teologicznej Lutra myślenie o celu
ostatecznym natury ludzkiej.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że teologia Lutra, oparta na postulacie wyzwolenia się z wszelkich wpływów pogańskiej filozofii, słabo nadaje się
do tego, by szukać w niej refleksji nad zagadnieniami właściwymi scholastyce,
takimi jak natura i jej celowość. Nazywana przez reformatora „teologią prawdziwie teologiczną”, miała być zerwaniem zarówno z dekadencką scholastyką jego
czasów, jak i z całą tradycją scholastyczną opartą na idei harmonijnej współpracy
naturalnego rozumu ze światłem łaski (Ebeling, 1964, s. 81). Dobrze ilustrują to
inwektywy, jakie kieruje on przeciwko Arystotelesowi i teologicznym adeptom
jego filozofii (Luter, 2012, s. 5–11). Prawdziwy teolog, zdaniem Lutra, nie powinien
szukać prawdy w ludzkiej mądrości, ale jedynie w „głupstwie” objawienia.
Z tego postulatu bierze się zasadnicza różnica między teologią Lutra a teologią katolicką. Przywódcy reformacji nie interesują takie zagadnienia jak byt,
istota, natura. Są one właściwe filozofii, idącej drogą prowadzącą od zjawiska do
istoty. Tymczasem, zdaniem Lutra, teologia powinna ściśle trzymać się Pisma
Świętego, które mówi tylko o jakościach, o zjawiskach i relacjach między poszczególnymi rzeczami. Z tego płynie u niego nastawienie na egzystencję, nie na esencję, która zdaje się go w ogóle nie obchodzić (Ebeling, 1964, s. 92–94).
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Mimo programu tak radykalnych zmian w teologii, w swojej refleksji nad
człowiekiem Luter zaskakująco często korzysta z terminologii arystotelesowskiej2.
Wśród pojęć filozoficznych, które pojawiają się w jego pismach, znajduje się
wspomniany już w niniejszym studium schemat czterech przyczyn konstytuujących byt: materialnej, formalnej, sprawczej, i celowej. Przykładem może być tu
pochodzący z 1535 r. komentarz do fragmentu Księgi Rodzaju, w którym mowa
jest o stworzeniu kobiety z żebra Adama. Luter zauważa w nim, że dla filozofa
wizja początków człowieka przedstawiona w Biblii musi jawić się jako głupstwo,
ponieważ przeczy powszechnemu wśród starożytnych myślicieli przekonaniu
o wieczności i niezmienności istniejących na ziemi gatunków, w tym ludzkiego
(Ebeling, 1977, s. 534–358). Z tego wyprowadza wniosek, że filozofia jest w stanie
prawidłowo ująć przyczynę materialną i formalną natury ludzkiej, podczas gdy
wobec przyczyny sprawczej i celowej staje bezsilna. Tylko teologia, opierając się
na objawieniu Boga Stwórcy i Zbawcy człowieka, może prawidłowo odpowiedzieć na pytanie o „skąd?” i „dokąd?” ludzkiego bytu (tamże).
Ten tok myślenia, z jednej strony akcentujący wyłączną kompetencję teologii w dochodzeniu do pełnej wiedzy o naturze ludzkiej, z drugiej strony zaś
zdradzający przywiązanie do arystotelesowskiego schematu „czterech przyczyn”,
zostaje przez Lutra rozwinięty w opublikowanej w 1536 r. Dyspucie o człowieku3.
Dzieło to, wnikliwie opracowane przez Gerharda Ebelinga (Ebeling, 1977, 1982,
1989), luterańskiego teologa i znawcę myśli Lutra, pozwala przyjrzeć się temu, co
reformator myślał na temat właściwego człowiekowi celu ostatecznego.
Temat celowości pojawia się po raz pierwszy w 14 tezie Dysputy, gdzie
Luter powtarza opinię wyrażoną już w komentarzu do Rdz 2,21: jeśli chodzi
o cel ostateczny człowieka, filozofia nie jest w stanie wskazać innego celu niż
pax huius vitae. Tymczasem, aby poznać prawdziwy cel ostateczny, do którego
człowiek ma dążyć, nie może on poprzestać na filozoficznej refleksji nad sobą,
lecz musi ujrzeć siebie w swoim źródle, którym jest Bóg (teza 17). Wtedy dopiero
dostrzeże, że został stworzony na obraz Boży (teza 21), że po upadku dostał się
pod władzę diabła (teza 22) i że upadek ten nie tylko osłabił, ale zniszczył jego
pierwotną naturę (teza 26).
Skutki grzechu pierworodnego są tak dotkliwe, że teolog nie może już
twierdzić, za Arystotelesem, że umysł z natury kieruje się ku temu, co najlepsze

178

2 .Sama znajomość tej terminologii nie jest u Lutra niczym dziwnym, biorąc pod uwagę jego filozoficzne
wykształcenie; bardziej zaskakujące jest to, że – mimo demonstracyjnej pogardy dla „zjełczałego filozofa” – nie
przestaje czerpać z jego słownictwa (Oberman, 1996, s. 85–86).
3 .WA 39/1,175; Wszystkie odniesienia do poszczególnych tez Dysputy dotyczą tekstu łacińskiego wraz
z tłumaczeniem na niemiecki, zawartego w: Ebeling, 1977, s. 15–24.
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(teza 28). Człowiek nie może już wyczytać swojego celu ostatecznego z naturalnych inklinacji obecnych w jego duszy. W obecnym życiu nie jest on bowiem tą,
zamierzoną przez Boga, naturą, określoną przez przyczyny: materialną, formalną,
sprawczą i celową. Wobec Boga i Jego zbawczego zamiaru nie jest on niczym
więcej niż czystą materią, która ma dopiero zostać ukształtowana przez nadanie
jej formy przyszłego, chwalebnego życia (tezy 34 i 37). Nie sposób zatem mówić
o żadnej naturalnej ciągłości między człowiekiem w jego obecnej kondycji a celem, do którego dąży: relacja natury ludzkiej wobec jej formy chwalebnej jest taka,
jak między światem u początku stwarzania a tą formą, jaka została mu nadana
przez Boga po upływie sześciu dni (teza 37). Jedyna ciągłość, o jakiej można mówić, znajduje się po stronie Bożego działania, a nie jego odbiorcy.
U Lutra zatem między celami naturalnymi, ku którym człowiek spontanicznie się kieruje, a jego prawdziwym, ostatecznym celem zieje nieprzekraczalna
przepaść. Jak zauważa Ebeling, jest to zasadnicza różnica między jego teologią
a tradycją scholastyczną. W scholastyce, nawet wtedy, gdy odróżniano w człowieku cel naturalny od celu nadprzyrodzonego, mowa była o wieńczeniu jednego
przez drugi. W taki sposób cel nadprzyrodzony ludzkiej natury był rozumiany jako
jej cel naturalny – nie w sensie przynależności do porządku natury, ale w sensie
przyporządkowania do natury ludzkiej. Tymczasem u Lutra relacja między inklinacjami natury a ustanowionym przez Boga celem ostatecznym nie jest nawet relacją
podporządkowania, ale radykalnego przeciwieństwa (Ebeling, 1982, s. 370).
To mocne przeciwstawienie celu naturalnego nadprzyrodzonemu wynika
z faktu, że punktem wyjścia antropologii Lutra jest grzech – czyli dokładnie ta rzeczywistość, która w katolickiej refleksji nad celowością ludzkiej natury pozostaje
niejako na drugim planie. Natura ludzka jest naznaczona peccatum radicale, grzechem sięgającym samych jej korzeni. Tak pisał o tym, komentując List do Rzymian:
Zepsucie jest tak bardzo głębokie, że nie mogą tego w pełni pojąć
nawet ci, którzy są duchowi. Z tego też powodu prawdziwie sprawiedliwi
modlą się żarliwie i błagają Boga o łaskę nie tylko dlatego, że wiedzą, iż
ich wola jest zła, ale także z tego powodu, że nigdy nie mogą w pełni pojąć
niewysłowionej głębi swego zepsucia […]. Naprawdę straszliwie to niebezpieczna zuchwałość ze strony ludzi wyobrażać sobie, że posiadają taką
wolę, która wybiera dobro. Człowiek samolubnie poszukuje tylko tego, co
służy jego korzyści; potrafi jedynie ponad wszystko miłować siebie; i to
jest treść i istota wszelkich przewinień. Tacy ludzie poszukują wyłącznie
własnej przyjemności i zapewnienia sobie pochwał, nawet gdy podążają
drogą pobożności i cnoty (Luter, 2009, s. 132).
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Biorąc więc pod uwagę poziom natury, nie ma w zasadzie różnicy między
tymi, którzy Boga pragną i Go szukają, a tymi, którzy odwracają się od Niego: zarówno do jednych, jak i do drugich, stosują się słowa św. Pawła: „Nie masz, kto by
szukał Boga” (Rz 3,11) (tamże, s. 68). Zgodnie z tradycją scholastyczną, grzech naruszył, ale nigdy nie zniszczył obrazu Bożego w człowieku, z czego z kolei wynika
wciąż obecne w jego naturze pragnienie Boga. Tymczasem dla Lutra człowiek po
grzechu nie jest już „obrazem Boga”, dlatego nie pragnie zjednoczenia z Nim, a jedynie własnej korzyści. Jest „poddany władzy diabła” (teza 22), czy wręcz jest „obrazem diabła” (Ebeling, 1989, s. 105); jeśli jego natura została uformowana na obraz
Boży, to w obecnym swoim kształcie człowiek jest „trupem natury” (tamże, s. 108).
Nie sposób już odróżnić, co w człowieku jest naturalne, a co pochodzi z grzechu,
dlatego natura upadła w zasadzie utożsamia się z grzechem (Jüngel, 2004, s. 122).
Poglądy Lutra w jednym są zbieżne z dawną, katolicką tradycją myślenia
o człowieku: Bóg jest dla niego – podobnie jak dla Augustyna, Tomasza i wielu
innych – jedynym celem ostatecznym człowieka. Rozbieżność pojawia się w momencie określania, j a k nim jest. Dla Tomasza i tradycji, którą kontynuuje, jest
On naprawdę celem n a t u r a l n y m. Chodzi o wewnętrzną celowość człowieka:
choć nadprzyrodzony cel nieskończenie przekracza zdolności samej natury, to
jednak istnieje odpowiedniość między tą naturą a tym celem, oparta na stwórczej
decyzji Boga. Dlatego Akwinata podkreśla, że, mimo grzechu, w ludzkiej duszy
wciąż obecne jest desiderium naturale, kierujące się ku Bogu i tylko w Nim znajdujące spoczynek. Inaczej dla Lutra: relacja między naturą a łaską nie jest, jak
w tradycji scholastycznej, relacją pragnienia i spełnienia, ale gwałtownego antagonizmu. Każda z nich kieruje się w odwrotnym kierunku niż druga: łaska jest nakierowana wyłącznie na Boga, natura wyłącznie na siebie (Ebeling, 1989, s. 380).
Nadprzyrodzony cel ostateczny człowieka nie jest więc właściwą jego naturze,
wewnętrzną „entelechią” (Spaemann, 2008, s. 50–56), ale czymś wobec tej natury
całkowicie zewnętrznym (Ebeling, 1989, s. 394–395).
Prawdziwy cel człowieka nie leży więc na przedłużeniu jego naturalnego
ruchu, bo ten ruch po upadku ma formę Gegenbewegung, ciągłego oddalania się
od celu. Dlatego ta chciana przez Boga celowość nadprzyrodzona może dojść do
głosu nie p r z e z ale p r z e c i w jego naturze (Ebeling, 1982, s. 371). W zagadnieniu celowości chodzić więc może jedynie o celowość Bożego działania względem człowieka, a nie o wewnętrzną celowość człowieka (tamże, s. 372). Człowiek
nie jest tu podmiotem, a jedynie przedmiotem działania. Nie naturą, która, podążając za swoim desiderium naturale, mogłaby przez ziemskie cele kierować się ku
Bogu, ale „zwierzęciem do ujeżdżania”, które może i musi się biernie poddać albo
Bogu, albo diabłu (Oberman, 1996, s. 171).
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***
Podsumowując nakreślone powyżej przemiany w teologicznym rozumieniu relacji między naturą ludzką a jej nadprzyrodzonym celem, można mówić
o trzech różnych modelach antropologicznych. W pierwszym modelu, tradycyjnym, reprezentowanym m.in. przez św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu, cel
nadprzyrodzony jawi się jako autentycznie własny cel ostateczny człowieka. Relacja między naturą a przypisanym jej przez Boga celem jest wewnętrzna. Życie
nadprzyrodzone jest tym, czego Bóg pragnie dla człowieka i czego człowiek pragnie sam z siebie, choć czasami sobie tego nie uświadamia. W drugim modelu,
reprezentowanym przez Kajetana, natura ludzka w sensie ścisłym jest obojętna
wobec celu nadprzyrodzonego: cel ten de facto staje się jej jedynym celem ostatecznym, ale nie wchodzi w samą definicję natury ludzkiej. Dla Kajetana człowiek
jest do pomyślenia jako nieskierowany ku Bogu. Można więc powiedzieć, że, choć
życie nadprzyrodzone jest celem, którego Bóg pragnie dla człowieka, to jednak
człowiek nie pragnie go sam z siebie, a jedynie na skutek wtórnej, w pewnym sensie arbitralnej, decyzji Boga. W trzecim modelu, reprezentowanym przez Lutra,
między naturą zniszczoną przez grzech – a jedynie o takiej można, jego zdaniem,
orzekać – a celem nadprzyrodzonym, istnieje relacja gwałtownego antagonizmu.
Życie nadprzyrodzone jest tym, czego Bóg pragnie dla człowieka, ale do czego
człowiek ze swej natury odwraca się plecami.
Choć mowa jest tu o trzech odmiennych modelach antropologicznych, to
jednak można zaobserwować coś, co łączy oba modele nowożytne (drugi i trzeci),
odróżniając je zarazem od tradycyjnego (pierwszy): jest to zewnętrzny charakter
relacji między naturą ludzką a jej nadprzyrodzonym celem. Zarówno u Kajetana,
jak i u Lutra, człowiek nie jest już ujmowany jako z natury skierowany ku Bogu.
Oznacza to, po pierwsze, że cel nie jest już dla nich czymś, co determinuje naturę
w jej najgłębszej tożsamości, ale jedynie pewnym dodatkowym jej określeniem,
które może być dowolnie zmieniane przy niezmienności samej natury. Po drugie,
podkreślanie zewnętrznego charakteru celu nadprzyrodzonego względem samej
natury rodzi niebezpieczeństwo, że człowiek zacznie o nim myśleć jak o zbędnym
dodatku, który nie pozwala mu być po prostu człowiekiem. Odnośnie do wizji
Kajetana, Henri de Lubac przekonująco pokazał, w jaki sposób wpłynęła ona na
umacnianie się naturalizmu i obojętności religijnej w kulturze Zachodu na przestrzeni ostatnich stuleci. Wyciągnięcie podobnych wniosków odnośnie do wpływu antropologii Marcina Lutra wymagałoby osobnych, szczegółowych studiów
z dziedziny historii idei. Jednak nie sposób nie pomyśleć, że ludzie, którym przez
długi czas powtarzano, że Bóg chce ich uszczęśliwić wbrew nim samym, tym
mocniej mogli zapragnąć wyzwolenia od takiego „szczęścia”.
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TELEOLOGY
A N D T H E O L O GY. M O D E R N
TRANSFORMATIONS
IN THE UNDERSTANDING
OF THE FINALITY
OF HUMAN NATURE
ON THE EXAMPLE
OF CAJETAN AND LUTHER
SUMMARY
The problem of the ultimate goal of man belongs to the most important
issues of Western theological anthropology. Traditionally, it was perceived according to the model of a harmonious relation between nature and grace: man is by
nature unable to find fulfillment elsewhere than in supernatural communion with
God. The ultimate goal of his nature is the supernatural goal, which is reflected
in his “natural desire to see God” – the hidden driving force of his entire activity.
This conviction, shared by both patristic and medieval theology, at the dawn of
modernity undergoes profound transformation, and in time it becomes lost. The
purpose of this study is to present these changes in understanding the finality of
human nature on the example of two important representatives of early modern
theology: Cardinal Kajetan and Martin Luther. The first of them, excessively succumbing to the influence of Aristotle's philosophy, introduced into theology a concept of "pure nature", indifferent to any supernatural complement. The second,
parting from the conviction about the total destruction of human nature by sin, in
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the place of harmony between human nature and its supernatural goal introduced
the relation of a violent opposition. On the example of these two extremely different thinkers, one can observe how in modern theology takes place the destruction of the classical notion of finality and the separation between the supernatural
goal and human nature with its internal dynamism.
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Licząca 300 stron monografia ks. Andrzeja Marka Persidoka pt. Cristología y antropología. La mediación de Cristo en Henri de Lubac (Chrystologia
i antropologia. Pośrednictwo Chrystusa w teologii Henri de Lubaca), zmodyfikowana wersja pracy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem ks. prof. C. Izquierdo
na Wydziale Teologicznym Universidad de Navarra, jest interesującym i dobrze
udokumentowanym opracowaniem myśli i dzieła Henri de Lubaca z perspektywy
chrystologicznej i antropologicznej, zogniskowanej na zagadnieniu pośrednictwa
Jezusa Chrystusa w dziele zbawienia.

K S . A N D R Z E J M A R E K P E R S I D O K , „ C R I S T O L O G ĺ A Y A N T R O P O L O G ĺ A”

189

190

Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy przedstawia chrześcijański paradoks człowieka i problem pośrednictwa (s. 43-78). Autor sięga do
źródeł teologicznych koncepcji de Lubaca, dyskutuje z kontynuatorami jego myśli w drugiej połowie XX w. oraz wyprowadza interesujące wnioski, świadczące
o oryginalności jego badań naukowych. Drugi rozdział koncentruje się na antropologii teologicznej de Lubaca (s. 79-126). Na uwagę zasługuje osadzenie biblijno-patrystyczne, wynikające z koncepcji imago Dei zawartej w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, wskazujące bardziej na afirmację jedności między Bogiem
a człowiekiem niż na oddzielenie. Trzeci rozdział (s. 127-166) dotyczy koncepcji
Chrystusa jako Pośrednika w przebóstwieniu (divinización) człowieka, czwarty
– Chrystusa jako Pośrednika w historii zbawienia (s. 167-204) oraz piąty – Chrystusa Pośrednika w dziele powszechnej rekapitulacji (s. 205-255). Szósty rozdział
(s. 257-286) zbiera wnioski z poprzednich i ukazuje chrystologiczny fundament
antropologii teologicznej Henri de Lubaca. Szczególnie mocno zostaje w nim podkreślony wpływ, jaki wywarł na jego teologię francuski filozof Maurice Blondel
i rozwijana przez niego „filozofia Pośrednika”.
Od strony formalnej pracy nie można niczego zarzucić. Każdy rozdział
zakończony jest zwięzłą konkluzją, przedstawiającą tok argumentacji, zaś całość
rozprawy wieńczy konkluzja finalna. Autor oparł się na oryginalnych francuskich
wydaniach dzieł Henri de Lubaca oraz licznych pracach jemu poświęconych. Odwołuje się też do autorów patrystycznych (Ireneusz, Atanazy, Augustyn, Maksym
Wyznawca), szkoda tylko, że czyni to za pośrednictwem dzieł de Lubaca, a nie
krytycznych wydań pism powyższych autorów.
Niewątpliwie jednak na pochwałę zasługuje czysty i piękny język hiszpański, w którym napisana została rozprawa oraz klarowny sposób formułowania
myśli. Byłoby ze wszech miar pożądane, by rozprawa ks. Persidoka została przetłumaczona na język polski i wzbogaciła tym samym rodzimy dorobek teologiczny.
Autor nie tylko referuje w sposób systematyczny myśl wielkiego francuskiego teologa, ale również podejmuje nad nią krytyczną refleksję. Spogląda przy
tym na dorobek Henri de Lubaca zarówno w kontekście teologii przedsoborowej,
jak i najnowszych nurtów w teologii dogmatycznej i fundamentalnej XXI w.
Podstawowa teza rozprawy dotyczy „pośrednictwa” (mediación), które
w pismach Henri de Lubaca opiera się na fundamencie chrystologicznym. Znaczy
to, że pośrednictwo między naturą ludzką a darem Boga w myśli de Lubaca bierze początek od Chrystusa, jedynego Pośrednika. Nie jest On urzeczywistnieniem
jakiejś wcześniej zdefiniowanej idei „pośrednictwa”, lecz absolutnym źródłem
i początkiem zarówno tejże idei, jak i jej efektywnej realizacji. Przedstawiona powyżej teza została udokumentowana w dwóch etapach. Najpierw autor dokonał
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analizy antropologii teologicznej de Lubaca, następnie zaś figury Chrystusa Pośrednika i roli, jaką odegrał w Bożym planie zbawienia.
Badania ks. Persidoka prowadzą do interesujących konkluzji antropologicznych. De Lubac odczytuje człowieka w kluczu „pośrednictwa”. Nie jest on
zjednoczony z Bogiem w sposób esencjalny, ale dzięki ostatecznemu celowi, do
którego został wezwany. Cel ten jest zarówno naturalny (ze względu na naturę człowieka), jak i nadprzyrodzony, jakim jest komunia z Bogiem, nieosiągalna
w sposób naturalny. I to właśnie celowość jawi się jako przestrzeń pośrednictwa,
świadcząca o jedności między Bogiem a człowiekiem.
W konkluzji zatem, kluczem do zrozumienia teologii de Lubaca jest nie
tyle „integracja”, ile „mediacja” („pośrednictwo”). Nieustanna komunikacja między Bogiem a człowiekiem nie ma charakteru statycznego, lecz zawiera zarówno
ścisłą jedność, jak i radykalną różnicę ontologiczną. Dynamizm ten wyraża istotę
tajemnicy Boga, który w Chrystusie stał się człowiekiem.
Teologia Henri de Lubaca opierała się na wspaniałej znajomości myśli patrystycznej i średniowiecznej, dlatego też jego konkluzje stanowiły sui generis
syntezy wcześniejszej tradycji myśli teologicznej. Z kolei synteza dokonana przez
ks. Andrzeja Marka Persidoka integruje myśl genialnego teologa francuskiego ze
współczesnym, posoborowym kontekstem teologicznym i rzuca wyzwania najnowszym nurtom w teologii dogmatycznej i fundamentalnej.
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PIOTR FELIGA,
„HERMENEUTYKA
TEOLOGII W ŚWIETLE
‹ ‹ P R A W D Y I M E T O D Y ››
HANSA-GEORGA
G A D A M E R A”
TOR UŃ 2 01 4
Książka Piotra Feligi Hermeneutyka teologii w świetle „Prawdy i metody” Hansa--Georga Gadamera jest rezultatem przewodu doktorskiego przeprowadzonego na Wydziale Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, zaś w 2014 r. została wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach serii wydawniczej „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”. Pod wieloma względami jest ona dziełem
oryginalnym i nowatorskim. Już wcześniej podejmowano próby zastosowania hermeneutyki H.-G. Gadamera w teologii, jednak, jak słusznie zauważa autor (s. 38),
ograniczały się one do hermeneutyki rozumianej jako metoda prowadzenia badań
teologicznych. Tymczasem praca Piotra Feligi nie jest kolejną próbą zastosowania
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hermeneutyki w teologii, ale próbą zrozumienia – znalezienia sensu – samej teologii, a co za tym idzie, uprawomocnienia teologii jako dyscypliny naukowej, za
pomocą metody H.-G. Gadamera. Intuicja autora jest tutaj niezwykła, ponieważ
szukanie sensu teologii jako nauki z jednej strony nie może się odbywać w oderwaniu od jej historyczności. To właśnie historia teologii pozwala znaleźć sens
w dynamizmie rozwoju. Z drugiej zaś strony teologii nie można traktować jako
wiedzy zamkniętej, która się nie rozwija. Jest ona rzeczywistością „w procesie”,
nie można jej badać jako skończonej i dopełnionej. W końcu nie sposób zajmować się teologią – także jej metodologią – z perspektywy całkowicie zewnętrznej
wobec niej. Badacz nie jest przecież „poza nią”, bo pozostaje wciąż teologiem
i sam ją tworzy. Autor słusznie dostrzega, że próbę zrozumienia dziejów teologii,
z uwzględnieniem powyższych trudności, można podjąć właśnie za pomocą hermeneutyki H.-G. Gadamera.
Autor zrealizował swój plan w trzech rozdziałach. Pierwszy poświęcony
jest samemu rozumieniu dziejów w nowożytnej hermeneutyce. Jest to więc przygotowanie i dokładne określenie metody i narzędzi, które będą później wykorzystane do rozumienia dziejów teologii. Autor ukazuje historyczny rozwój hermeneutyki, który doprowadził do jej współczesnej postaci, oraz problem rozumienia
jako podstawowe zadanie tej metody. Stopniowo wyłania się tu również problem
kontekstu historycznego. Okazuje się, że przedmiotem badań muszą stać się same
dzieje powszechne – trzeba znaleźć ich sens. W tym celu to już nie historia staje
się tłem do zrozumienia tekstów, ale teksty zaczynają być traktowane jako środki
konieczne do rozumienia dziejów. I w tym miejscu pojawiają się aporie związane
przede wszystkim z faktem, że całość dziejów wciąż nie jest „domknięta”, skończona, przez co historia nie może stanowić podstawy zamkniętej całości sensu.
Dylematy związane z relacją podmiot–przedmiot prowadzą nieuchronnie do hermeneutycznej fenomenologii M. Heideggera, u którego Gadamer dostrzega możliwość ich przezwyciężenia. Jego filozofii poświęcona jest druga część pierwszego rozdziału pracy, gdzie Feliga przechodzi od prezentacji fenomenologii Dasein
w kontekście problemu historyzmu, do opisu koła hermeneutycznego – najważniejszego (wg Gadamera) odkrycia Heideggera. Wydaje się, że w tym miejscu autorowi udała się próba oddania intencji Heideggera, co faktycznie jest niezwykle
ważne zwłaszcza w odniesieniu do rozumienia koła hermeneutycznego. Trzecia
część pierwszego rozdziału to dopiero prezentacja hermeneutyki H.-G. Gadamera,
która wnosi najbardziej istotne elementy do dalszych rozważań. Autor prezentuje
tu Gadamerową krytykę opozycji rozumu i autorytetu, metodologii historycznej
i dogmatyczności, aby w końcu przejść do prezentacji dialektycznej istoty doświadczenia hermeneutycznego. Zwłaszcza Gadamerowa rehabilitacja przesądu,
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autorytetu i tradycji będzie mieć, jak się później okaże, kluczowe znaczenie do
rozumienia dziejów teologii. Ostatnia część pierwszego rozdziału ukazuje możliwość zastosowania przedstawionej metody do rozumienia dziejów teologii,
a w nich szczególnie tradycji i jej tożsamości. Przede wszystkim uderza tu podsumowanie, w którym autor stawia tezę, wyjaśnianą w dalszej części rozprawy,
że zastosowanie Gadamerowego odkrycia dialektycznej struktury doświadczenia
hermeneutycznego do teologii, umożliwia traktowanie jej już nie tylko, jako dziedziny wiedzy, ale jako doświadczenia wiary, które jest przez niego (parafrazując
Heideggera) nazywane „byciem-w-świecie-teologii”.
Po wyjaśnieniu pojęcia świadomości efektywnodziejowej autor precyzuje,
co ma na myśli, mówiąc o „świecie teologii”. Elementami konstytutywnymi tego
świata są miejsca teologiczne (loci theologici), których historię i status doktorant
przedstawia w pierwszej części drugiego rozdziału, podkreślając znaczenie, jakie
już dla Melchiora Cano miało locus zwane przez niego „zmysłem wiary” (sensus
fidelium). Rozważania na temat historii powyższego zagadnienia, nieuchronnie
prowadzą do kwestii estetycznych, ponieważ doświadczenie hermeneutyczne jest
w dużej mierze doświadczeniem estetycznym, a znalezienie sensu polega także
na znalezieniu właściwych proporcji. Jednak pod wpływem Kantowej krytyki metafizyki dziewiętnastowieczna estetyka zaczyna borykać się z problemem całkowitej subiektywizacji doświadczenia estetycznego. Doświadczenie jest tutaj więc
całkowicie oddzielone od swojego przedmiotu, co powoduje, że załamana zostaje
także jedność doświadczenia hermeneutycznego, które, jak to podkreślał autor,
ma charakter dialektyczny. Ów rozpad sfery estetycznej może być, wg Gadamera,
przezwyciężony dzięki wprowadzeniu zagadnienia gry. Pojęcie to ma kluczowe
znaczenie dla hermeneutyki Gadamera i, z tej racji, autor słusznie poświęca mu
wiele miejsca. Dzięki niemu można ukazać czasowość doświadczenia dzieła, które „rozgrywa” się przed widzem, a jego sens realizuje się i dzieje właśnie podczas
prezentacji. Jeszcze jednym, ważnym aspektem, który można zobaczyć dzięki pojęciu gry, jest tragiczność, w istotny sposób opisująca relacje widza i doświadczanego dzieła. W ten sposób pojęcie gry nie tylko dotyczy samego procesu artystycznego, ale wkracza w sferę życia i doświadczenia w ogóle.
W tym miejscu drugiego rozdziału pojawia się niezwykle interesująca teza
Feligi, że Gadamerowe badania sfery estetycznej pomagają w znalezieniu przyczyn kryzysu teologii. Autor wyjaśnia, że jak w estetyce nastąpił rozpad na wiele
możliwych, całkowicie subiektywnych przeżyć estetycznych, tak teologia rozpada
się na wiele poszczególnych miejsc teologicznych, które przestały funkcjonować
w jedności wymaganej do zachowania integralności samej teologii. Według autora, hermeneutyka pokazuje możliwość wyjścia z tego kryzysu. Może się to do-
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konać dzięki zastosowaniu pojęcia gry teologicznej, rozumianej jako ruch „w tę
i wewtę” miejsc teologicznych, co ma z kolei prowadzić do odnalezienia na nowo
jedności sensu teologii. Wydaje się, że takie zastosowanie do teologii rozważań
Gadamera jest nie tylko niezwykle trafne, ale także ukazuje, że teologię rozwijającą się w kontekście pokantowskiej krytyki metafizyki, spotkał ten sam los, co
estetykę i, jak ośmielę się stwierdzić, całą filozofię. Jednocześnie staje się tutaj
widoczne pewne zagrożenie, ponieważ postulowanie zastosowania hermeneutyki w rozumieniu dziejów teologii pozwoli zdiagnozować i, być może, przyczynić
się do przezwyciężenia jej kryzysu tylko na tyle, na ile udało się to Gadamerowi
odnośnie do postkantowskich dylematów samej filozofii.
Drugi rozdział kończy analiza Magisterium Kościoła i tego, jak należy rozumieć jego rolę w grze miejsc teologicznych. Gra teologiczna jest już na początku
tego paragrafu (2.3) nazywana „ortopraksją” i sama ta nazwa (zaczerpnięta od
Benedykta XVI) sugeruje, że autorowi chodzi o działanie rozumiane jako słuszne
czy też właściwe. Uzasadnieniem użycia tego terminu są rozważania na temat
praktycznego charakteru teologii. Choć jest ona wiedzą teoretyczną, to szczególne znaczenie ma jej wymiar praktyczny. Nauczycielskie Magisterium Kościoła Feliga uważa za interpretatora i jednocześnie uczestnika gry teologicznej. Zwraca
uwagę, że kształtowanie się Magisterium, które samo w sobie ma charakter czasowy, z jednej strony wyznacza zadania i sposób uprawiania teologii, z drugiej jednak samo podlega kształtowaniu i ewolucji, ponieważ nie jest usytuowane poza
czasem ani poza teologią. Następujący dalej opis obecności miejsc teologicznych
w nauczaniu II Soboru Watykańskiego pokazuje z kolei, że Magisterium samo
jest przestrzenią, w której odbywa się owa gra teologiczna. Jest to o tyle istotne, że
pozwala uogólnić tezę wysuniętą wcześniej, że nie tylko samo Magisterium, ale
wszystkie miejsca teologiczne podlegają ewolucji i zmianom – na przemian tracą
i zyskują na znaczeniu, a także zmienia się samo ich rozumienie.
Wydaje się, że do uzasadnienia tezy pracy kluczową rolę odgrywa ostatni
fragment drugiego rozdziału, w którym autor dochodzi do ukazania liturgii jako
właściwego miejsca ortopraksji. Posługując się dokumentami II Soboru Watykańskiego i Gadamerowymi rozważaniami na temat praxis, autor stawia tezę, której
poświęci cały następny rozdział, że właśnie właściwe rozumienie liturgii może
doprowadzić do pogodzenia obu stanowisk w sporze nazywanym przez Benedykta XVI sporem między „ortodoksją i ortopraksją”.
Ostatni rozdział stanowi, w moim przekonaniu, najciekawszą część pracy,
ponieważ autor po żmudnym ustalaniu metody (aspekt formalny) oraz określeniu
przedmiotu, do którego ma ją zastosować (aspekt materialny), przystępuje do ustalenia, na czym polega właściwa, słuszna (ortos) praktyka teologii. Do poszukiwa-
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nia sensu i tożsamości dziejowej teologii autor zaprzęga starą formułę lex orandi
– lex credendi, która, jak twierdzi, stanowi wyraz kręgu hermeneutycznego funkcjonującego na terenie teologii (s. 207). Należy w tym miejscu podkreślić, że autor
dobrze uzasadnia kluczowe dla swojej tezy rozumienie liturgii, jako Gadamerowej
gry, w której następuje uzewnętrznienie i zastosowanie rozumianych teoretycznie
miejsc teologicznych. Spełnia się więc w ten sposób praktyczny wymiar teologii,
której roli w liturgii nie można ustalić, nie określając wcześniej dokładnie, czym
liturgia jest w swojej istocie. Definicja liturgii okazuje się jednak niemożliwa do
pełnego sprecyzowania, a badacz musi stanąć wobec problemu, który w pewnym
sensie jest odwiecznym problemem filozofii – problemu ustalenia, co jest stałe,
a co zmienne. W przypadku liturgii pytanie to jest szczególnie ważne, ponieważ
dotyka tożsamości liturgii, która – dokładnie tak samo jak teologia – zmienia się
w swoich dziejach. Skoro zawiera ona pierwiastek boski i ludzki, to podstawowym
zagadnieniem staje się pytanie, co tak naprawdę jest w niej Boskie – niezmienne
i ludzkie – zmienne. Celem Piotra Feligi, z czego doskonale zdaje on sobie sprawę,
nie jest dawanie odpowiedzi na to pytanie, ale raczej uzmysłowienie, że w samym
dawaniu odpowiedzi spełnia się sens teologii. Dawanie odpowiedzi na tak podstawowe pytania musi odbywać się w kole hermeneutycznym miejsc teologicznych,
bo przecież odpowiedź nie może opierać się tylko na jednym z nich. Przykłady
rozstrzygania tego, czym są elementy zmienne i niezmienne w liturgii, świetnie
pokazują jedność miejsc i konieczność nieustannego krążenia między nimi, aby
dać właściwą odpowiedź.
W kolejnym fragmencie rozprawy autor zajmuje się bardziej szczegółowo
zasadą lex orandi – lex credendi. Najistotniejsze wydaje się tutaj stwierdzenie
autora, że ta zasada nie może być rozumiana abstrakcjonistycznie. Innymi słowy
próbuje on określić ją jako coś aktualnego, żywego i dziejącego się nieustannie
w świecie teologii. Warto zacytować tu słowa autora: „Okazuje się, że »miejsca«
nie muszą wcale tracić nic ze swych »pierwotnych« sensów, aby zyskiwać nowe.
Liturgia pełni tu funkcję swego rodzaju pudła rezonansowego, w którym loci rozbrzmiewają bogactwem alikwotów. Mało tego, ta polifonia sensów staje się żywiołem dla najbardziej zmiennego, ale też najbardziej bliskiego współczesności
elementu liturgii, jakim jest kazanie” (s. 243).
Rozważania nad tą zasadą kierują znowu do Gadamerowych rozważań
na temat języka jako podmiotu procesu efektywnodziejowego. Język ma niezwykły związek z dziejami, ponieważ jest zawsze wyrazem panującej w danym okresie kultury, jednak także może przekazywać treści ponad barierą czasu. Rodzi to
pytanie, czy możliwa jest jedność myśli i języka zwłaszcza w przypadku, kiedy
myśli są wypowiadane przez dawno zmarłych autorów, których interpretuje się

P I O T R F E L I G A , H E R M E N E U T Y K A T E O L O G I I W Ś W I E T L E ‹‹P R A W D Y I M E T O D Y ››

197

198

przy użyciu współczesnych pojęć. Autor, przedstawiając krótko historię pojmowania języka, pokazuje, że język zawsze jest wstanie wyrazić myśl i zasadniczo
możemy zrozumieć każdy pisemny przekaz. To zaś prowadzi go – za Gadamerem
– do uznania jeszcze poważniejszego stwierdzenia, że językowe doświadczenie
rzeczywistości przekracza względność stanowienia bytu i wszystkie aspekty, w jakich on się jawi. Język jest więc medium, w którym „rzecz” mowy trwa, w którym
jest nieustannie obecna.
Zreferowanie Gadamerowego stanowiska w kwestii języka pozwala na
przejście do ostatniej części pracy, w której język jest już rozumiany jako medium
doświadczenia teologicznego. Tu znów pomocne okazują się rozważania Gadamera na temat symbolu i alegorii. Należy podkreślić, że w ich analizie zbiegają się
wątki rozważane w poprzednich częściach pracy. W kontekście symbolu i alegorii
nie tylko rozwija się i uszczegóławia to, co wcześniej było mówione na temat języka, ale powraca problem doświadczenia estetycznego, przeżycia, które dokonuje
się w liturgii. W liturgii najważniejsze jest połączenie widzialnego znaku z niewidzialnym światem łaski, a dokładnie tak – jako łącznik tych dwóch światów –
Gadamer rozumie symbol, będący słowem, którego nie można dowolnie odnosić,
ale raczej trzeba odczytywać, ponieważ stanowi pewną tajemnicę. Wyłania się
tu metafizyczne znaczenie symbolu, co sam Gadamer nazywa „metafizycznym
związkiem tego, co widzialne z tym, co niewidzialne” (s. 273). Takie rozumienie
symbolu doskonale koresponduje z symbolem wiary, także odnoszącym do tajemnicy, której nie można odczytywać dowolnie. Symbol wiary jest dla autora doskonałym przykładem gry teologicznej. Omawia on rozwój Wyznania wiary, pokazując, że także tutaj mamy do czynienia ze swoistym doświadczeniem językowym,
w którym wyraża się życie wyznającego tę wiarę Kościoła. Ewolucja znaczenia
symbolu jest zaś ściśle związana z ewolucją znaczenia dogmatu.
Przechodząc do alegorii, która jest drugim sposobem metaforyzacji języka na terenie teologii, Feliga omawia alegoryczną interpretację Pisma Świętego
oraz związek alegorii z liturgią, będącą szczególnym miejscem interpretacji natchnionego tekstu. Tutaj także dokonuje się alegoryczna interpretacja znaków liturgicznych, które, jak konkluduje autor, nie mogą być zrozumiane inaczej, jak
metaforycznie.
W podsumowaniu ostatniego rozdziału Piotr Feliga wyjaśnia, że zarówno
przykład symboli wiary, jak i alegorycznej interpretacji Świętego oraz liturgii ukazuje naturalny proces metaforyzacji języka teologicznego. W ten sposób pewne
wydarzenia, które niosą ze sobą treści, stają się historią, przybierając konkretną
formę w języku wiary. To właśnie w języku, i to szczególnie języku teologii, możemy doświadczyć sensu i wiary. Ostatecznie bowiem (i to nawet dla samego
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Gadamera), jedynym Słowem, które nadaje sens teologii i jednocześnie stanowi
przedmiot jej poszukiwań jest Syn Boży, który przyjmuje ludzką naturę. W tym
stwierdzeniu także spełnia się ostateczny sens teologii, która jest doświadczeniem
i praktyką.
Dokonując oceny książki dr. Piotra Feligi, należałoby przywołać to, co
zostało już napisane na wstępie: jest ona pod wieloma względami dziełem oryginalnym i nowatorskim. W czasie lektury zdumiewa kolejność zagadnień, które
podejmuje autor. Zdumiewa jednak nie w sensie negatywnym lecz pozytywnym,
ponieważ podążając za prowadzonym przez autora rozumowaniem, odnajdujemy
na koniec logikę takiego układu zagadnień, choć mogło się wydawać, że została
ona dawno porzucona. W tym miejscu należy dodać, że praca jest wyczerpująca
i kompletnie uzasadnia postawioną na początku tezę. Nie mam wątpliwości, że
zadanie zastosowania hermeneutyki w celu zrozumienia sensu teologii jako takiej, a nawet uprawomocnienia jej jako dyscypliny naukowej, udało się autorowi
zrealizować w pełni. O wysokiej kulturze naukowej autora świadczy także kompletna i wyczerpująca bibliografia, którą się świetnie posługuje.
Czytając Czas i ortodoksję Piotra Feligi nie można się oprzeć wrażeniu, że
autor idzie w niej w pewnym sensie pod prąd opinii teologicznych, które głoszą,
iż czynienie z filozofii współczesnej narzędzia do rozważań teologicznych wcale
nie powoduje przezwyciężenia kryzysu teologii, ale wręcz przeciwnie – jeszcze
go pogłębia. Musimy cały czas pamiętać, że Feliga nie uprawia w ścisłym sensie teologii, tylko raczej metateologię, albowiem przedmiotem jego badań nie są
prawdy wiary, a raczej sama teologia, której sens stara się odkryć. Jak już zauważyłem wcześniej, hermeneutyka jako filozofia, której przedmiotem jest po prostu
sens, dobrze nadaje się do takich celów. W rezultacie otrzymujemy obraz teologii,
w którym widoczna jest nie tylko organiczna spójność i nierozerwalność miejsc
teologicznych, ale także, co może jest szczególną zasługą tej pracy, jedność wymiaru teoretycznego i praktycznego teologii. Ten obraz także, dzięki właściwemu
rozumieniu procesu historycznego rozwoju teologii, ukazuje, że tradycja i autorytet są istotnymi elementami jej poszukiwanego sensu.
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DENYS TURNER,
„TOMASZ Z AKWINU.
PORTRET”

W Y DA W N IC TWO „W DRODZE ”, P OZNAŃ- W AR S Z AW A 20 1 7
Dostajemy do ręki kolejny tom, już piąty, z serii „Dominikańska Biblioteka
Teologii”. Tym razem redaktorzy serii, o. Robert Plich OP i o. Mateusz Przanowski
OP, proponują nam biografię Tomasza z Akwinu autorstwa brytyjskiego filozofa
i teologa Denysa Turnera (ur. 1942), w tłumaczeniu Michała Romanka. Turner
specjalizuje się w teologii średniowiecznej, zwłaszcza w tradycji „teologii mistycznej”. Poza tym zajmuje się filozofią religii, teorii społecznej i politycznej oraz filozofią moralną. Jest autorem licznych książek m. in.: Marxism and Christianity
(1983), Eros and Allegory (1995), The Darkness of God (1995), Faith, Reason and
Existence of God (2004). Wykładał na uniwersytetach w Cambridge, Birmingham
i w Bristolu. Obecnie jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu w Yale. Tak
bogaty biogram pozwala nam oczekiwać pozycji dojrzałej, syntetycznej i głębokiej, jakiej można się spodziewać po osobie z dużym doświadczeniem i o urozmaiconej bibliografii. I faktycznie, książka Turnera taką się okazuje.
Jak podkreśla autor, książka ta nie ma być wyczerpującym dziełem naukowym, zawiera jedynie „zarys portretu człowieka i jego umysłu, a także, na ile to
możliwe jego duszy”. Według Turnera to „portret Tomasza z Akwinu, wykonany
szybkimi kreskami szkic jego sylwetki, który przesadnie i nieproporcjonalnie uwy-
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datnia parę cech, a wiele całkiem pomija”. Książka jest kierowana do szerszego
grona czytelników, także spoza kręgu specjalistów. Ma być czymś „w rodzaju bramy, przez którą można wejść w jego [Tomasza] myśl – a temu wchodzeniu ma jak
najmniej przeszkadzać fachowy żargon średniowiecznych filozofów i teologów”.
W książce nie ma więc szczegółowej biografii Tomasza z Akwinu. Akwinata bowiem, jak pisze Turner, był niezwykle skromny i ukrył siebie za swymi
dziełami teologicznymi. Zrobił to tak doskonale, że niektórzy twierdzą, iż gdy
w 1323 r. papież Jan XXII kanonizował Tomasza, to wyglądało to raczej na kanonizację jego biblioteki. Turner nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Uważa, że
z dzieł Tomasza można wyczytać bardzo dużo o nim samym i jego świętości.
Z drugiej strony wykorzystuje fakt, że ukrycia się Akwinaty za własnymi dziełami
teologicznymi i w biografii omawia najważniejsze zagadnienia jego teologii.
Zaczyna od ukazania głębokiego zakorzenienia Tomasza w duchowości
dominikańskiej (rozdział 1). Święty z Akwinu zrezygnował z ustabilizowanego
życia, jakie czekało go w klasztorze benedyktynów, gdzie od młodości przebywał,
i zdecydował się na ubóstwo dominikańskie, które pozwoliło mu nie zajmować
się niczym innym, poza „świętą nauką”. Także jego działalność jako wykładowcy i profesora służyła charyzmatowi tego zakonu kaznodziejskiego: Tomasz, sam
niewiele głosząc, był „nauczycielem kaznodziejów”. Słynna Summa theologiae
służyła gruntownej reformie kształcenia dominikańskiego. Ostatnie miesiące życia Tomasza, kiedy na skutek doznania mistycznego nagle przestał pisać Summę,
Turner uznaje za ostateczną realizację ubóstwa dominikańskiego – oddanie ostatniej rzeczy, jaką dominikanin mógł posiadać: pracy własnej teologa.
Turner ukazuje Tomasza jako „materialistę” (rozdział 2). W przeciwieństwie do wielu myślicieli swoich czasów podkreślał on bowiem rolę materii i świata stworzonego. Akwinata uważał, że naturalnym przedmiotem umysłu jest świat
przedmiotów materialnych. Całe słownictwo rzeczywistości duchowej i mówienia o Bogu pochodzi ze świata materialnego. W tym podkreśleniu związku między tym, co materialne, i tym, co duchowe, szczególnie istotne było rozumienie
przez Tomasza duszy jako jedynej formy substancjalnej ciała. Dusza nie istnieje
bowiem jako oddzielny byt, ale jako życie danego organizmu i jako „forma”, w jakiej on istnieje (np. człowiek, pies czy kapusta). Podobnie nie może być ciała,
które nie potrzebuje duszy, bo ciało bez duszy już nie jest ciałem, tylko zwłokami.
Ponadto „materializm” Tomasza wyrażał się w poglądzie, że człowiek ma tylko
j e d n ą „intelektualną” ludzką duszę, a nie, jak twierdzili jego platonizujący
przeciwnicy, trzy dusze: wegetatywną, zwierzęcą i intelektualną. Dla Tomasza
człowiek jest rodzajem zwierzęcia, które, jak każde zwierzę, nie może istnieć bez
świata organicznego, świata pełnego innych odmian życia zwierzęcego i roślinne-
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go. Różni się od zwierzęcia tym, że jest rozumny i obdarzony językiem. Ale jego
zwierzęcość rozciąga się na całą naturę rozumną, jak i rozumność na całą naturę
zwierzęcą. Jest jednym bytem. Przy posiadaniu trzech dusz natomiast człowiek
nie byłby jednością.
Takie ujęcie relacji ducha i materii zmienia spojrzenie na duszę ludzką
(rozdział 3). Dusza to nie anioł. Jedynie istoty obdarzone ciałem mają dusze, bo
każda dusza jest życiem (i formą) jakiegoś ciała: człowieka, psa czy kapusty. Dusza pozostaje przy tym nieśmiertelna (nie może umrzeć), ponieważ jest intelektualna. A intelekt, który poznaje rzeczy materialne, sam nie może być materialny,
czyli jest duchowy. Tomasz kieruje się bowiem zasadą, że organ poznający jakiś
przedmiot nie może zawierać go w sobie, np. ucho pełne dźwięków nie byłoby
w stanie dobrze niczego usłyszeć. Turner rozwija w tym miejscu refleksję na temat sposobu poznawania przez człowieka w antropologii Tomasza. Refleksję na
temat relacji rzeczywistości duchowej i materii podsumowuje rozważaniem o Eucharystii, gdzie obydwa te wymiary spotykają się w sposób najgłębszy.
Po wyjaśnieniu zależności duch a materia u Tomasza, Turner przechodzi
do zagadnienia Boga (rozdział 4), które stanowi centrum nauki Akwinaty. Zaczyna od relacji Bóg a stworzenie oraz wiara a rozum. Zadaje pytanie, czy można mówić o Bogu, opierając się tylko na rozumie. Czy można dyskutować o jakimś „neutralnym” Bogu, pozostając tylko na poziomie stworzenia? Tomasz odpowiada, że
można. Twierdzi nawet więcej, a mianowicie, że teolog musi znać poprawne metody rozumowe, aby odpowiedzieć na pytanie o istnienie Boga. Turner wspomina
tu pięć dróg św. Tomasza, skupiając się na jednej z nich, z „bytu koniecznego”,
i próbuje uzasadnić jej sensowność i racjonalność, uwzględniając współczesną
krytykę. Temat dróg prowadzi ostatecznie do „udowodnienia” istnienia j e d n e g o Boga. To wprowadza z kolei pytanie o Trójcę Świętą. Turner odpowiada na
nie w mistrzowski sposób, ukazując Tomaszowe rozumienie jedności, nie jako
„jeden” matematyczne, ale jako zasadę Tomaszową, że „nie ma liczb w Bogu”. To
z kolei prowadzi nas do odkrycia Boga jako tajemnicy, Boga, z którym człowiek
jest w relacji, ale nigdy nie jest to relacja równoległa.
Relację między Bogiem a człowiekiem u Tomasza Turner nazywa przyjaźnią (rozdział 5). Przyjaźń ta jest możliwa, mimo dystansu między Bogiem a człowiekiem, ponieważ to Bóg uzdalnia człowieka do niej, czyniąc z niego nowe stworzenie. Widać wyraźnie, że inicjatywa musi być po stronie Boga, który obdarowuje. Obdarowywanie to inaczej nazywa się łaską. Turner ukazuje tu Tomaszową
doktrynę łaski i rozważa przy tym możliwość istnienia wolności człowieka. Wyjaśnia, że Tomaszowi obce było myślenie, że jego działania są wolne tylko o tyle,
o ile nie powoduje ich Bóg. Zarówno Bóg, jak i człowiek jest przyczyną – tylko
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Bóg przyczyną pierwszą, a człowiek drugą.
Uszczegóławiając powyższy temat, Turner próbuje wyjaśnić, na czym polega zależność natury i łaski oraz życie moralne (rozdział 6). Nasza natura jest
upadła i zdolna jedynie do tego, by „wypić piwo, którego sobie nawarzyliśmy”.
My nawet do końca nie wiemy, jak bardzo upadliśmy. Dlatego, zdaniem Turnera
(i Tomasza), potrzebna jest łaska, byśmy sobie uświadomili, że jej potrzebujemy.
I potrzebna jest łaska, byśmy się przekonali, że istnieje taki stan, do którego natura zostaje przywrócona, stan znacznie przekraczający zdolności natury – nawet
te sprzed upadku. Łaska nie odpowiada na nasze pragnienie, jakbyśmy wiedzieli,
czego pragniemy. Łaska idzie o wiele dalej i wyżej, zapraszając nas do przyjaźni, która w nieskończonym stopniu stanowi nadmiar w stosunku do tego, co potrzebne. W tym sensie łaska buduje na naturze. Ukazuje nam to, czego naprawdę
pragniemy. A tym, czego naprawdę pragniemy, mówi Tomasz, jest nasze szczęście – niezależnie od tego, czy wiemy, co nas może uszczęśliwić. Dlatego życie
moralne polega na praktykach, które umożliwiają nam odkrywanie tego, czego
tak naprawdę chcemy.
Podstawowym środkiem nieustannego szukania tego, czego tak naprawdę
chcemy, jest dla Tomasza modlitwa. Powinniśmy się modlić o to, czego – jak sądzimy – potrzebujemy. Przedstawiając nasze pragnienia, mamy jednocześnie prosić
Boga o objaśnienie nam tych pragnień, uwolnienie z mętności, która towarzyszy
ich doświadczaniu. Tomasz twierdzi, ponadto, że odkrywanie tego, „czego tak naprawdę pragniemy”, to odkrywanie tego, co to znaczy być naprawdę człowiekiem,
ponieważ pragnienia, które wzbudza w nas łaska, a przez modlitwę nam je objawia, nie są pragnieniami jakiejś innej natury niż nasza, lecz są pewnym objawieniem na temat tego, ku czemu jako ludzie jesteśmy stworzeni, to znaczy objawieniem bycia człowiekiem. Niektóre pragnienia są tak podstawowe dla człowieka,
że Tomasz nazywa je „prawem naturalnym”: ochrona życia, prokreacja, wychowanie młodego pokolenia, życie we wspólnocie. Są one normatywne, ponieważ jako
wymogi natury są rozkazami Boga, który takimi nas stworzył. I wszystko byłoby
dobrze, gdyby nie grzech. Z jego powodu ludzkie pragnienia stały się mętne. Modlitwa może nas poprowadzić ku temu, czego naprawdę pragniemy. Ludzka natura sama w sobie nie stanowi już moralnego wyznacznika. Turner pisze, że w naszej zawierusze po upadku nie uwolnimy się od trzech rzeczy: naszej pierwotnej
niewinności, jej utracenia przez grzech oraz naszego zbawienia przez łaskę.
Dlatego Tomasz uważa, że skoro ponownie mamy umieć dostrzec to, co
normatywnie ludzkie, to nie dokona się to za pośrednictwem pewnego obrazu
„człowieka naturalnego”, odtworzonego teoretycznie jako rekonstrukcja wizerunku dobrej osoby, mającej jednak upadłą naturę. Jak uważał Arystoteles, jedyna
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możliwość to przyjrzenie się, jak faktycznie żyje „dobry człowiek”, o ile uda się
takiego znaleźć. Arystotelesowi to się nie udało. Natomiast Tomaszowi jak najbardziej tak. Jest nim Jezus Chrystus.
W ten sposób Turner przechodzi do zagadnienia Jezusa Chrystusa (rozdział 7). Jezusa i Jego wcielenie traktuje jako okazję do opisania sposobu działania
Boga, jakim jest „supererogacja”. Wcielenie ukazuje, że Bóg robi o wiele więcej,
niż mógłby, w celu naszego zbawienia, że cechą Jego działania jest „nadmiar”
dobra. Zobaczyliśmy już to w doktrynie o łasce. W związku z tym, jedynym sposobem prowadzenia dobrego ludzkiego życia jest wejście w przyjaźń z Bogiem i życie życiem boskim zamiast ludzkim. Innymi słowy, by być przynajmniej człowiekiem, musisz być więcej niż człowiekiem, musisz żyć nadmiarem, jakim jest łaska.
Poza tym, Turner, rozważając wcielenie Jezusa Chrystusa u Tomasza, opisuje je jako conversatio Boga z ludzkością. W związku z tym powracają dotychczasowe dylematy: relacji Bóg – stworzenie, Bóg – człowiek, stanu naturalnego
człowieka i tego, do czego powinien dążyć, oraz czego ma unikać, czyli temat
grzechu. Po pierwsze Tomasz wyjaśnia, czemu to, że Jezus nie miał grzechu pierworodnego i nie zgrzeszył, nie przeszkadza Mu być w pełni solidarnym z człowiekiem. Otóż, ludzka natura po grzechu pierworodnym nie jest naturalnym stanem
człowieka. To Jezus był w pełni naturalnym człowiekiem, w przeciwieństwie do
Niego to my nie jesteśmy w pełni ludźmi. Po drugie, udział w grzechu nie mógł
w żaden sposób przybliżyć Jezusa do nas, ani sprawić, by stał się On bardziej
solidarny z nami, bo grzech dzieli i oddala, a nie przybliża. W ten sposób, Turner
wraca do możliwości istnienia relacji między Bogiem a człowiekiem. Ostatecznie potwierdza istnienie takiego związku na przykładzie Jezusa Chrystusa i Jego
dwóch połączonych natur. Niektórzy próbują bowiem zaprzeczyć, że w jednej
osobie może istnieć i Bóg, i człowiek. Tomasz odpowiada, że między Bogiem i bytem stworzonym nie może istnieć relacja wzajemnego wykluczania się, ponieważ
Stwórca i byt stworzony nie mogą być w takiej relacji do siebie, bo znajdują się
na różnych poziomach. Podobnie jak kwadrat i bycie zielonym się nie wyklucza,
ponieważ dotyczy różnych porządków. Żeby się wykluczać, to trzeba należeć do
tego samego porządku, np. kwadrat i koło, które nie mogą być jednocześnie sobą
nawzajem. Jedynie bałwochwalcze ujęcie Boga, które pojmuje Go jako byt stworzony, może twierdzić, że istnieje sprzeczność w powiedzeniu, że Chrystus jest
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Nie ma jednak takiej sprzeczności, bo Bóg i człowiek należą do różnych porządków bytu. Istnienie Przyczyny
Pierwszej, jaką jest Bóg, nie wyklucza istnienia wolności człowieka, który jest
przyczyną wtórną. Także konieczność łaski nie wyklucza wolności działania człowieka.
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Podsumowaniem książki jest krótkie rozważanie o Eucharystii u Tomasza (rozdział 8). Jak pisze Turner: „W zasadzie wszystko, co dla Tomasza ważne
pod względem teologicznym, można znaleźć w jego teologii Eucharystii i z niej
wyprowadzić”. Ponadto uważa on, że nieprzypadkowo Tomasz przerwał pisanie
Summy właśnie na rozważaniu Eucharystii i, w związku z tym, nie powinna
ona zostać „uzupełniona” przez jego uczniów. W refleksji o Eucharystii Turner
widzi podsumowanie całej refleksji teologicznej i jednocześnie refleksję eschatologiczną. W Eucharystii bowiem ludzkie obyczaje jedzenia i picia stają się elementem tajemnicy samego życia trynitarnego, w którym otrzymujemy udział jako
zadatek przyszłej chwały. Takie spojrzenie odpowiada duchowości „materialisty”,
jaką miał św. Tomasz. Chleb i wino, będące owocem pracy rąk ludzkich, w wyniku działania boskiego stają się częścią królestwa Chrystusa. Podobnie jest z całą
rzeczywistością, która jest zadatkiem przyszłej chwały, jeśli będzie przeżywana
razem z Bogiem.
Warto zauważyć, że wszystkie wymienione kwestie teologiczne przeplatane są w książce Turnera fragmentami biograficznymi. Taka kompozycja sprawia,
że można głębiej zrozumieć niektóre wątki z nauczania Tomasza, np. dlaczego
Akwinata kładł taki nacisk na teologię naturalną. Turner twierdzi, że spowodowane to było tym, iż Tomasz poruszał się w środowisku różnych religii (Żydów,
muzułmanów i chrześcijan) i próbował się nimi wzbogacać (przejął Arystotelesa
od Arabów), a teologia naturalna dawała mu płaszczyznę porozumienia i spotkania. Inna kwestia to fakt, że Tomasz nie dokończył pisania Summy i przerwał ją
na kwestii o Eucharystii, mimo że pozostało mu jeszcze kilka miesięcy życia. Zdaniem Turnera jest to nieprzypadkowe i wskazuje na Eucharystię jako na centrum
i wypełnienie całego nauczania, a także znak eschatologiczny. Takich zestawień
życia i nauczania Tomasza jest sporo i wydają się one bardzo ciekawe.
Tworząc taką kompozycję, autor spełnił swoje założenia, aby nakreślić
portret Tomasza, który zawiera tylko główne cechy Akwinaty, pomijając wiele
szczegółów. Książka Turnera nie może więc być jedynym źródłem wiedzy o Tomaszu z Akwinu, ale pozwala zrozumieć kilka najważniejszych aspektów jego
nauczania, takich jak kwestia Boga, łaski, wolności człowieka i przede wszystkim
relacji między Bogiem a stworzeniem. Warto docenić też ukazanie związków między poszczególnymi traktami Summy, np. jak z nauczania o Bogu wynika doktryna łaski czy antropologia. Poza tym, niezwykle ważne jest ukazanie Tomasza jako
„dobrego materialisty”. Współcześni ludzie wiary, zrażeni dzisiejszym światem
skupionym na materii, często uciekają w przeciwne skrajności, jakimi są spirytualizm czy fideizm. Dlatego potrzeba przystępnej refleksji o „dobrym materializmie”.

Ks. Maciej Raczyński-Rożek

Trzeba też zauważyć dobry styl i język Turnera. Książka, zgodnie z założeniem autora, została napisana lekkim stylem, wyjaśniając sprawy nieraz bardzo
skomplikowane w przystępny sposób. Może więc ona pomóc zarówno tym, którzy
chcą dopiero poznać Tomasza, jak i tym, którzy są znawcami w temacie, ale chcą
przybliżać go innym. Dla tych ostatnich książka dostarcza dobrych przykładów
i ciekawych skojarzeń, i może być inspiracją do wykładów czy prelekcji. Pozycja jest więc warta przeczytania i posiadania we własnej bibliotece. Tym, którzy
znają już Tomasza, pomoże w jego popularyzacji czy też głębszym zrozumieniu
pewnych treści, dla innych czytelników może być pomocą w odpowiedzi na wiele
istotnych pytań dotyczących wiary, życia i rozumienia Boga i siebie.
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