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Ż Y D O W S K I E  M O D E L E  
H I S T O R I O G R A F I C Z N O - 
- E G Z E G E T Y C Z N E  D O B Y  
H E L L E N I S T Y C Z N E J  W  
K O N T E K Ś C I E  A K T Y W N O Ś C I  
L I T E R A C K I E J  D I A S P O R Y 
A L E K S A N D R Y J S K I E J
Począwszy od III w. przed Chr. odnotowujemy ogromny wzrost liczby 

tekstów literackich pisanych po grecku, których autorami byli Żydzi wywodzą-
cy się głównie z kręgów aleksandryjskich1. Ich dzieła wywarły spory wpływ na 

1   Żydzi egipscy tworzyli dzieła literackie, które można najogólniej podzielić na dwie główne grupy:
1. dzieła religijne, gdzie dominantę stanowi grecki przekład Biblii Hebrajskiej, znanej jako Septuaginta;
2. dzieła historiograficzne (Pseudo-Hekatajos, Pseudo-Eupolemos, Demetriusz, Saga rodu Tobiadów, Artapanos, 
Eupolemos, Jazon z Cyreny, Dzieło Machabejskie, Arysteasz, Kleodemos Malchos, Justus z Tyberiady, Thallus, Teofil, 
Józef Flawiusz). Poza tym, znajdujemy także kilka przykładów pism filozoficznych (Arystobulos, Filon z Aleksandrii), 
poetyckich (Trzecia Księga Sybilińska), tragedii (Ezechiel Tragik) i romansów (Józef i Asenet).

DOI: 10.30439/WST.2018.3.1
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kształtowanie się judaizmu aleksandryjskiego. Autorzy, posługując się technikami 
badawczymi zbliżonymi do greckich modeli, starali się wskazać na oryginalność 
i zarazem aktualność przesłania, jakim była tradycja utrwalona w Biblii. 

Przedmiotem niniejszego przedłożenia uczynimy przede wszystkim dzieła 
historiograficzne  jako przykład literatury, która odcisnęła piętno na sposobie kształ-
towania się żydowskiej diaspory aleksandryjskiej i wpłynęła znacząco na kulturową 
i religijną przebudowę judaizmu. Przyjrzymy się warsztatowi literackiemu wybra-
nych autorów, który umożliwił żydowskim autorom piszącym po grecku przeka-
zywanie nauki i tradycji ojców utrwalonej w Biblii. Cechą charakterystyczną tego 
warsztatu była swoista reinterpretacja wydarzeń czy postaci biblijnych, tak aby 
z jednej strony – wskazać na ich oryginalność i związek z Tradycją, a z drugiej – 
pokazać kunszt i geniusz greckiej myśli historycznej. Materiał zawarty w tym przed-
łożeniu można tematycznie podzielić na trzy części, które odnoszą się do warsztatu 
badawczego autorów: warsztat historiograficzny, reprezentowany tutaj przez Deme-
triusza i Artapanosa, warsztat egzegetyczny, którego przedstawicielami są Arysteasz 
i Eupolemos oraz warsztat apologetyczny reprezentowany przez Pseudo--Hekatajosa. 

DEMETRIUSZ JAKO KRONIKARZ JUDAIZMU ALEKSANDRYJSKIEGO

Ten pierwszy żydowski historyk piszący po grecku wzrastał i kształcił się 
w Aleksandrii w pierwszej połowie III w. przed Chr. Józef Flawiusz utożsamia go 
z Demetriuszem z Faleronu, filozofem greckim żyjącym w latach 350–283 (por.  
C. App. I, 23); dziś jednak wiemy, że nie była to właściwa identyfikacja. Obdarzono 
go przydomkiem „Chronograf” z uwagi na jego zamiłowanie do chronologii (Świ-
derkówna, 2009, s. 91; Holladay, 1992 b, s. 137–138). Aktywność literacka Demetriu-
sza przypada na czasy trudne dla Żydów aleksandryjskich. Panuje wówczas Ptole-
meusz IV (222–205), którego polityka była wyraźnie antyżydowska. To właśnie ten 
okres przywołuje autor Trzeciej Księgi Machabejskiej, kiedy wskazuje na poważny 
konflikt istniejący między władzą sprawowana przez Lagidów a wspólnotą żydow-
ską. Król chciał zmusić wówczas Żydów do uznania  kultu Dionizosa. Niektórzy 
przyjęli ten kult, ale większość Żydów go odrzuciła. Król okrutnie zemścił się za 
takie ich zachowanie i postawę. Rozkazał zgromadzić ich na hipodromie aleksan-
dryjskim i stratować, używając w tym celu pięciuset słoni. Jednak, według relacji 
autora Trzeciej Księgi Machabejskiej, zostali oni cudownie ocaleni. To zmieniło na-
stawienia króla. Trudno odpowiedzieć dziś na pytanie, czy Demetriusz znajdował 
się w grupie cudownie ocalonych Żydów. Trudno to ustalić chociażby z uwagi na  
to, że istnieją wątpliwości co do datacji przekazu zawartego w Trzeciej Księdze Ma-
chabejskiej (Mélèze--Modrzejewski, 2011, s. 131). 8
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Przydomek, jakim obdarzono Demetriusza, nie był zapewne przypadko-
wy. Wiemy, że jest on autorem dzieła O królach Judei, z którego zachowało się 
zaledwie sześć fragmentów. Pierwszych pięć nawiązuje do wydarzeń opisanych 
w Księgach Rodzaju i Wyjścia. W pierwszym fragmencie omawia ofiarę Izaaka 
(por. Rdz 22). Spośród zachowanych fragmentów, najbardziej obszerny jest frag-
ment drugi, w którym autor podejmuje temat Abrahama i jego synów. Znajdziemy 
w nim mnóstwo cytatów z greckiej Księgi Rodzaju przywołujący materiał z tzw. 
cyklu Jakuba i Józefa (por. Rdz 27–50). Tutaj autor w sposób mistrzowski posługuje 
się chronologią, podejmując problem długości życia poszczególnych patriarchów 
oraz ich rodzin. W trzecim fragmencie skupia się na Mojżeszu, podejmując wątek 
jego małżeństwa z Seforą (por. Wj 2,15-22). Fragment czwarty nawiązuje do wyda-
rzeń opisanych w Wj 15,22-27. W piątym zaś podejmuje zagadnienie, jak Izraelici 
zdobyli broń opuszczając Egipt. Materiał do tych rozważań Demetriusz znalazł 
w Wj 13,18 oraz 17,8-13.  Materiał literacki szóstego fragmentu bazuje z całą pew-
nością na treści Drugiej Księgi Królewskiej (Holladay, 1992b, s. 137–138). Wszyst-
kie fragmenty zachowały się dzięki Euzebiuszowi z Cezarei (cytuje pierwsze pięć 
części)2 oraz Klemensowi z Aleksandrii (przekazuje szósty fragment dzieła). Ich 
lektura zdumiewa dokładnością chronologii wydarzeń (Bickerman 1975, s. 80–
84). Oto przekład tekstu, który zachował Klemens z Aleksandrii:

Demetriusz powiada w swoim dziele O królach Judei, że poko-
lenia: Juda, Beniamin i Lewiego nie popadły w niewolę Senacherejma3 
oraz że od tej niewoli aż do tej ostatniej, w której Nabuchodonozor wy-
prowadził ludność z Jerozolimy, upłynęło lat sto dwadzieścia osiem, sześć 
miesięcy4. Od chwili zaś uprowadzenia w niewolę z Samarii dziesięciu 
pokoleń aż do Ptolemeusza IV minęło jego zdaniem lat pięćset siedem-
dziesiąt trzy, miesięcy dziewięć, zaś od uprowadzenia z Jerozolimy – lat 
trzysta trzydzieści osiem, miesięcy trzy.

Drobiazgowość autora w podawaniu dat stawia pytanie o warsztat Deme-
triusza. Z całą pewnością chciał on przedstawić dzieje Izraela w sposób jak naj-
bardziej naukowy: w języku greckim i na sposób grecki. Wydaje się, że postawił 
sobie przy tym jasny cel: dowieść, że dzieje jego narodu są starsze od tych grec-
kich oraz  bardziej czcigodne. Jako naukowiec, dążył do ścisłości wykładu, unika-

2 W dziele Praeparatio Evagelica: fr. 1: IX, 19.4; fr. 2: IX, 21.1-19; fr. 3: IX, 29.1-3; fr. 4: IX, 29.15; fr.5: IX,29.16.

3 Chodzi o imię asyryjskiego władcy Sennacheryba.

4 Przy sporządzeniu takiej kalkulacji Demetriusz korzystał prawdopodobnie z 2Krl 18,9-13. 9



K s .  K r z y s z t o f  S i w e k

jąc wątków legendarnych, podkreślając uporczywie, że przekazuje historię świętą 
(Świderkówna, 2009, s. 92). Jego warsztat badawczy charakteryzują następujące 
elementy (Holladay, 1983c, s. 52):

– Przedmiotem jego zainteresowania nie jest wartość religijna czy moralna 
przytaczanych wydarzeń biblijnych, ale ich wartość historyczna, która skupia się 
na drobiazgowym analizowaniu genealogii, dat urodzin i chronologii wydarzeń.

– Omija ważne, z punktu widzenia interpretacji i teologii tekstu biblijnego, 
historie biblijne albo je skraca maksymalnie, czy też wspomina o nich mimocho-
dem, nie przyznając im tym samym, jako historyk, większego znaczenia. W tym 
wydaje się stać w opozycji do późniejszej metodologii historyków żydowskich, 
takich jak np. Józef Flawiusz.

– Od strony stylistycznej jego dzieło pozostaje dość suche, pozbawione 
polotu i literackiej pretensjonalności, bez zbędnych ozdób językowych i metafo-
rycznych.

– Nie interesuje się szerszym biblijnym kontekstem przywoływanych 
przez siebie wydarzeń ani nie sili się na ich wyjaśnienie. 

– W sposobie przedstawiania poszczególnych postaci jest oszczędny 
w słowie i formie; nie czyni z nich wielkich bohaterów na wzór autorów biblij-
nych, którzy przedstawiają ich jako bohaterów wiary (Abraham, Mojżesz).

– Jego warsztat zdradza jednak wyraźny wpływ modelu pisarskiego cha-
rakterystycznego dla literatury greckiej, choć nie widać tu bezpośredniej zależno-
ści od niej. 

– Próbuje wypracować model „naukowej historiografii”, podobnie  jak 
czynili to historycy doby hellenistycznej (Holladay, 1992b, s. 138). Metoda pra-
cy Demetriusza przypomina typowo aleksandryjską procedurę λύσις τῆς ἀπορίας 
(„rozwiązanie, wyjaśnienie trudności”) (Collins, 2000, s. 34; Walter,  1975, s. 281). 
Demetriusz prezentuje tutaj typowo arystotelesowskie podejście do tego, czym 
jest ἀπορία i jej rozwiązanie: pierwszym krokiem na tej drodze jest wskazanie na 
istniejący problem a następnie przedyskutowanie go5.

– Demetriusz zna z całą pewnością tekst Septuaginty, której nie traktuje 

5 Grecki rzeczownik ἀπορία (etymologicznie wywodzi się od czasownika ἀ-πορέω „jestem pozbawiony środków, wyjścia”, 
który z kolei pochodzi od przymiotnika ἄπορος „bez przejścia”) był przez starożytnych greckich filozofów interpretowany 
jako wątpliwości, jakie rodzą się wokół jakiejś trudności. Samo wątpienie interpretowali na dwa sposoby: 1. uświadomienie 
sobie trudności, zarówno przedmiotowych jak i podmiotowych. Jest koniecznym warunkiem pozwalającym na dojście 
do prawdy (tak widział to Sokrates i Platon, Arystoteles). Ten ostatni postulował konieczność przyjrzenia się wątpliwością 
i przedyskutowanie ich. Dla Arystotelesa wątpliwości mogą być dwojakiego rodzaju: są wynikiem tego, że słyszymy 
zdania odmienne od naszego oraz tego, że na coś nie zwróciliśmy uwagi i to spowodowało wątpliwości co do całości 
rozumowania; 2. jest celem samym dla siebie. Nie chodzi zatem o to by dojść do prawdy, wątpienie staje się bramą 
zamykającą dostęp do prawdy (ten kierunek reprezentowali z kolei sceptycy) (Reale, 2008, s. 245n.).  10
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bezkrytycznie w swojej pracy jako źródło, ale wskazuje niejednokrotnie na zawar-
te tam, jego zdaniem, błędy i niejasności, które stara się usuwać ze swojego dzieła 
(Świderkówna, 2009, s. 92). Zastanawia się nad wieloma stwierdzeniami autora 
tekstu greckiego Księgi Rodzaju i podejmuje próbę wyjaśnienia niejasności i nie-
dopowiedzeń, które, jego zdaniem, wkradły się do tekstu. Na przykład: dlaczego 
Józef Egipski mieszkając od 9 lat w Egipcie, nie dawał znaków życia swojemu ojcu, 
Jakubowi. Demetriusz odpowiada na to w dość prosty sposób: ponieważ zarówno 
jego ojciec jak i bracia byli pasterzami, a Egipcjanie nie odnosili się życzliwie 
do pasterzy i pogardzali takim stylem życia (Holladay, 1983c, 68nn.).  Dlaczego 
Józef wykazuje widoczną sympatię wobec Benjamina, swojego brata, dając mu 
pięciokrotnie powiększoną porcję  jedzenia (por. Rdz 43,34)? Demetriusz wyja-
śnia to w ten sposób, że stało się tak, gdyż siedmiu synów urodziła Jakubowi Lea, 
podczas gdy Rachela wydała na świat tylko dwóch: jego (Józefa) i Beniamina. On 
wziął dla siebie dwie porcje, a Beniaminowi przydzielił pięć porcji, co razem dało 
7 porcji, zatem tyle, ile  otrzymali wszyscy pozostali bracia razem.

W ten sposób, Demetriusz podejmuje dość osobliwą próbę interpretacji 
tekstu, która polega na wyjaśnianiu trudności i niejasności, jakie napotkał w LXX. 

ARYSTEASZ I JEGO UPRAWIANIE EGZEGEZY BIBLIJNEJ

Niewiele możemy powiedzieć o Arysteaszu, o którym wspomina Aleksan-
der Polyhistor6 a za nim Euzebiusz z Cezarei (Praep. evang. IX, 25,1-4). Był nazy-
wany „Egzegetą” lub „Historykiem” w odróżnieniu od autora tzw. Listu Pseudo-
-Arysteasza. Zamieszcza on informacje o tym, że wcześniej „przesłał opis rzeczy 
dotyczących narodu Judejczyków, które uznał za godne upamiętnienia; przejął je 
zaś od uczonych arcykapłanów egipskich” (List Pseudo-Arysteasza, 6). Informa-
cja o tym dziele, którym mogła być apologia judaizmu ukryta za wypowiedziami 
egipskich kapłanów, co miało jej nadać wiarygodności, może nasuwać myśl, że to 
właśnie on, autor listu, ukrywa się za Arysteaszem Egzegetą, albo po prostu powo-
łuje się na jego autorytet (Wojciechowski, 2001, s. 329). Nie ma bowiem wątpliwo-
ści, że były to dwie różne osoby. Fakt, że wspomina o nim Aleksander Polyhistor, 
sytuuje jego działalność przed połową I w. przed Chr. a zważywszy na to, że 
prawdopodobnie odwołuje się do niego autor Listu, każe nam ustalić chronologię 
jego życia i działalności w początkach II w. przed Chr. (tamże, s. 328).

6 Ten grecki przydomek oznaczający osobę o rozległej, encyklopedycznej wiedzy był nadawany wielu sławnym 
uczonym i artystom. W połowie I w. przed Chr. działał w Rzymie jeniec grecki, którego z uwagi na wszechstronna 
wiedzę nazwano w ten sposób. 11
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Aleksander Polyhistor, cytowany przez Euzebiusza, przytacza niewielki 
fragment dzieła Arysteasza i to nie w formie cytatu ale streszczenia. Jednak ma 
on duże znaczenie w badaniach nad kontekstem kulturowo-literackim, w którym 
kształtowała się Septuaginta. Poniżej przedstawiamy ten tekst według Euzebiusza 
z Cezarei:

Arysteasz zaś powiada w O Żydach [Περὶ Ἰουδαίων], że Ezaw, po-
ślubiwszy Bessarę [Βασσάραν], syna w Edomie zrodził Joba, i że ten miesz-
kał w kraju Ausistis [ἐν τῇ Αὐσίτιδι χώρᾳ] na granicach Idumei i Arabii. 
Był on zaś sprawiedliwy i zamożny; posiadał bowiem owiec siedem tysię-
cy, wielbłądów trzy tysiące, par wołów pięćset, oślic samic pasących się 
pięćset; miał zaś i role znaczne. Ten Job przedtem Jobabem się nazywał 
[τοῦτον δὲ τὸν Ἰὼβ πρότερον Ἰωβὰβ ὀνομάζεσθαι]. Wypróbowując zaś go Bóg, 
czy wytrwa, wielkimi obarczył go nieszczęściami; najpierw bowiem i osły, 
i woły jego przez zbójców przepadły, następnie owce przez ogień z nieba 
spadły spaliły się z pasterzami; niedługo potem także wielbłądy przez roz-
bójników zostały uprowadzone; następnie dzieci jego zginęły, gdy upadł 
dom; tegoż dnia zaś owrzodziło się jego ciało. A gdy w tak złym stanie po-
zostawał. przybyli z wizytą Elifas Temanitów król [Ἐλίφαν τὸν Θαιμανιτῶν 
βασιλέα], Baldad Sauchajów tyran  [Βαλδὰδ τὸν Σαυχαίων τύραννον] i Sofar 
Minnajów król [Σωφὰρ τὸν Μινναίων βασιλέα]; przybył także Elius [syn] Ba-
rachiela Zobity [Ἐλιοῦν τὸν Βαραχιὴλ τὸν Ζωβίτην]. Pocieszany zaś odrzekł, 
że także bez pocieszenia wytrwa w pobożności i wśród okropieństw. Bóg 
zaś podziwiając jego wielkość ducha z choroby go uwolnił i uczynił pa-
nem wielu posiadłości. Oto co o tych [sprawach mówi] Polyhistor (tamże, 
s. 330).

Historia biblijnego Hioba opowiedziana przez Arysteasza przypomina do 
złudzenia przekład biblijny Septuaginty, która różni się w wielu miejscach od 
tekstu masoreckiego. Warto zatem przytoczyć ten tekst, do którego odwołuje się 
Arysteasz (Hi 42,17a-17e, LXX)7.

7 Ten tekst nie ma swojego pierwowzoru w TM. Tekst hebrajski kończy się bowiem na wierszu 17 stwierdzeniem: 
„umarł Hiob stary i pełen lat”. LXX dodaje następnie kilka wierszy, które zostały potwierdzone także w innych 
dokumentach. Kodeksy majuskułowe A i V (i kilka minuskułowych) zachowały rozbudowaną wersję 17e, która 
stanowi zniekształcony wariant 17b-c.12
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17aNapisane zaś jest, że ponownie powstanie wraz z tymi, których Pan 
podnosi [ὁ κύριος ἀνίστησιν8]. 17bTo jest wyjaśnione na podstawie syryjskiego zwoju 
[ἐκ τῆς Συριακῆς βίβλου9]. Mieszkając w ziemi Ausistis, w granicach Idumei i Ara-
bii, zwał się wcześniej Jobab. 17cOżeniwszy się z Arabką, zrodził syna, którego imię 
brzmiało Ennon, jego ojcem był Zare, syn synów Ezawa, matką zaś był Bosorra; 
tak że był on piąty od Abrahama. 17dOto są królowie panujący w Edomie, które-
go krajem on sam też rządził: pierwszy Balak, syn Beora a nazwa jego miasta –
Denmeta; po Balaku zaś – Joab,  zwany Jobem; po nim zaś Asom, władca panujący 
w kraju Temanitis; po nim zaś Adad, syn Barada, ten, który wyciął Madianitów na 
równinie Moabu, a nazwa jego miasta to Gettaim. 17ePrzybyli do niego przyjacie-
le:Elifaz [pochodzący] z synów Ezawa, król Temanów, Baldad, władca Sauchajów, 
Sofar, król Minajów.

Arysteasz, idąc za tekstem LXX, identyfikuje biblijnego Hioba z Joabem10. 
Na podstawie przytoczonych tekstów, możemy ustalić pewne istotne szczegóły 
z życia głównego bohatera.

–  Według autora LXX Job, wcześniej Joab, był synem Zary, który pocho-
dził z pokolenia Ezawa, i Bosorry11. Arysteasz potwierdza ten grecki przekaz, nie-
co go upraszczając.

–  Obydwie tradycje (LXX i Arysteasz) przekazują, że mieszkał on w Ausi-
stis, na pograniczu Idumei i Arabii. Tymczasem grecki (i masorecki) tekst Rdz 36 
nie przekazują tej informacji.

–  Według autora LXX, Joab był władcą Edomu (42,17d). Arysteasz milczy 
na ten temat. Umieszcza tylko dość rozbudowaną informację na temat samego 
bohatera, podkreślając jego zamożność i pozycję społeczną.

–  Autor LXX informuje o tym, że do Joba przybyli trzej przyjaciele: Eli-
faz, Baldad, Sofar, którzy byli władcami poszczególnych ziem. Nawiązuje to do 

8 Wyraźna aluzja do Hi 19,25n., która potwierdza intuicję autora na temat zmartwychwstania. Może to świadczyć 
o tym, że tekst pochodzi najwcześniej z ok. połowy II w. przed Chr., kiedy prawda o zmartwychwstaniu 
krystalizowała się w myśli żydowskiej.

9 Może się wydawać, że chodzi tu o jakąś aramejską glosę targumiczną. Jednak bardziej prawdopodobne, że ta 
informacja jest elementem wtórnym tekstu Septuaginty. Mogła pochodzić od kopisty, który dostrzegł nieobecność 
zdań końcowych w rękopisie hebrajskim, który miał przed oczami. Zauważył natomiast, że istniały one 
w jakimś syryjskim rękopisie. W rzeczywistości, ten syryjski tekst mógł być pochodnym innego tekstu greckiego 
(Wojciechowski, 2001, s. 323n.).

10 Ta identyfikacja wydaje się jednak błędna.

11 Grecki tekst Rdz 36,31 mówi, że Jobab był synem Zary ale pochodził z Bosorry (Ιωβαβ υἱὸς Ζαρα 
ἐκ Βοσορρας), podczas gdy TM informuje, że Jobab był synem Zeracha i pochodził z Bosry (yoab ben-zerach mibbacrah). 
Autor grecki wziął nazwę miejscowości za imię matki Joba. 13
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greckiej wersji Hi 2,1112. Ten komentarz świadczy o midraszowym rozwinięciu 
tekstu, jakie uczynił autor greckiego Joba. Arysteasz wiernie podąża za tym rozwi-
nięciem. Ponadto uzupełnia wersję biblijną, twierdząc że oprócz nich przybył do 
Joba także Elius [syn] Barachiela Zobity. Prawdopodobnie nawiązuje tym samym 
do czwartej postaci, która pojawia się w biblijnym opowiadaniu, czyli do Elihu. 

Ta krótka analiza porównawcza pozwoliła pokazać zależność Arysteasza 
od tekstu greckiego Joba. Ważne jest również i to, że Arysteasz umieszcza Joba 
w linii genealogicznej Ezawa, zatem w kontekście patriarchalnym, co stara się 
pokazać także autor hebrajskiej Księgi Hioba (por. prolog). Wymienia także ziemię 
Ausistis (por. Hi 1,1 LXX), która mogłaby być odpowiednikiem hebrajskiej ziemi 
Uz (Hi 1,1 TM; Holladay, 1992a, s. 380). Warto przy tym zaznaczyć, że grecki 
epilog księgi, a wraz z nim także tekst Arysteasza, znalazł swoje odbicie w żydow-
skiej literaturze pozabiblijnej, np. w Testamencie Hioba (1,1; 2,1n.; 3,1).

PSEUDO-HEKATAJOS I JEGO WARSZTAT APOLOGETYCZNY

Jest autorem dzieła pt. O Żydach, które znamy dziś ze starożytnych cy-
tatów, zwłaszcza Józefa Flawiusza (C. App. I, 22.183-204; Ant. I, 7.2), Klemensa 
Aleksandryjskiego (Stromata V, 113. 1-2) a także Orygenesa (Cels. I, 15b). To dzie-
ło było niegdyś przypisywane Hekatajosowi z Abdery, filozofowi i gramatykowi 
greckiemu z przełomu IV/III w. przed Chr., autorowi m. in. znanego dzieła pt. 
Aigyptiaka13, które znamy z wyciągów Diodora Sycylijskiego14. Józef Flawiusz 
identyfikuje autora Aigyptiaki  z autorem dzieła O Żydach:

Hekatajos z Abdery, filozof i zarazem mąż stworzony do działalno-
ści praktycznej, który doszedł do sławy za Aleksandra i utrzymywał stosun-
ki z Ptolemeuszem, synem Lagosa, nie napomyka o nas [tj. Żydach-przyp. 
autora], lecz napisał o samych Żydach całą księgę (Flawiusz, 2010, s. 52).

12 Grecki autor nazywa przyjaciół Hioba, używając odpowiednio określeń: βασιλεύς wobec Elifaza i Sofara i τύραννος 
wobec Bildada.

13 Prócz tego, jest autorem dzieła na temat poezji Homera i Hezjoda a także dzieła O Hyperborejczykach, czyli 
dziejów mitologicznego ludu, zamieszkującego najdalej na północ wysunięte krańce ziemi.

14 Mowa tu o dziele pt. Bibiotheke, które zawierało historię powszechną od początku świata aż do początku wojny 
galicyjskiej Cezara, tj. do ok. 60 r. przed Chr. Do dziś zachowały się księgi I-V oraz XI-XX, resztę dzieła znamy 
z późniejszych cytowań. W księdze I i XL (ta ostatnia znana z cytowań u Focjusza), Diodor wykorzystał  fragmenty 
wspomnianego dzieła Hekatajosa z Abdery.14
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Mówi dalej o stosunku Żydów do własnego prawa, o ich dzielności i upo-
rze w zachowywaniu ojczystych zwyczajów i tradycji (C. App. I, 22. 190) oraz 
opisuje „najpiękniejsze i największe miasto Jerozolimę” (C. App. I, 22. 196-199).

W Antiquitates (I, 7. 2, 159) Józef Flawiusz, omawiając dzieje Abrama, 
także wspomina Hekatajosa:

Hekatajos zaś poświęcił mu [tj. Abramowi – przyp. autora] coś lep-
szego niż wzmiankę: istnieje cała książka, w której zebrał on wiadomości 
o Abramie (Flawiusz, 1993, s. 116).

Orygenes także wymienia imię Hekatajosa w kontekście dzieła poświęco-
nego Żydom:

Znana jest również rozprawa historyka Hekatajosa, O Żydach, 
w której autor tak bardzo chwali mądrość swojego narodu, że z kolei He-
renniusz Filon15 w dziełku pod tym samym tytułem najpierw powątpiewa, 
czy rozprawa ta wyszła spod pióra Hekatajosa, a następnie twierdzi, że 
jeśli jest ona autentyczna, to prawdopodobnie argumenty Żydów tak ocza-
rowały tego pisarza, że sam przyjął ich naukę (Kalinkowski, 1977, s. 16).

Ten ostatni tekst jest ważny, ponieważ na jego podstawie wiadomo, że 
już w I w po Chr., podważane było autorstwo traktatu O Żydach przypisywane-
go dotąd Hekatajosowi z Abdery. Dziś uważa się, że były to dwie różne osoby. 
Pseudo-Hekatajos był najprawdopodobniej Żydem, a dokładniej kapłanem jerozo-
limskim (z tego wynika jego znajomość Jerozolimy utrwalona w opisie miasta za-
chowanym u Józefa Flawiusza). Żył prawdopodobnie na przełomie II i I w. przed 
Chr. w okresie rządów Jana Hyrkana (134–104) a później Aleksandra Janneusza 
(103–76)16.  

W swoim dziele Fragments from Hellenistic Jewish Authors, Carl Holla-
day przytacza trzy fragmenty z dzieła O Żydach17. Pierwszy z nich znamy dzięki 

15 Filolog i gramatyk, żyjący na przełomie I/II w. po Chr. Autor rozprawy O języku Rzymian. Orygenes przywołuje 
zaś tutaj inne jego dzieło – O Fenicjanach i Żydach.

16 Argumentów dla takiej chronologii dostarcza Bar-Kochva (1996, s. 122-139). Zastrzega jednak, że zdanie 
uczonych jest w tej kwestii podzielone: od IV w. przed Chr. do I w. po Chr. (zob. przyp. 1, s. 122). Są i tacy uczeni, 
którzy sytuują lata jego życia między I a III w. po Chr. (por. Radożycki, s. 920; Holladay, 1992c, s. 108n.). Ten autor 
ostatecznie sytuuje naszego bohatera na pierwszą ćwierć II w. przed Chr., być może na lata panowania Ptolemeusza 
VI Filometora (180–145 przed Chr.) (por. Holladay, 1983d, s. 289).

17 Tamże, s. 305–319. 15
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Józefowi Flawiuszowi (C. App. I, 183-204)18; umieszcza go w swoim dziele także 
Euzebiusz z Cezarei (Praep. evang. IX, 4. 2-9). Drugi znajdujemy także u Józefa 
Flawiusza (C. App. II, 42-43). Trzeci natomiast znajdujemy u Klemensa z Aleksan-
drii (Stromata V, 14.122.4- 113,1-2); znany jest także Euzebiuszowi (Praep. evang. 
XIII, 13.40). 

W kolejnej wypowiedzi chwali Hekatajosa, że ten, w przeciwieństwie do 
innych historyków, poświęcał wiele uwagi Żydom:

Wydaje mi się, że potrafię dowieść tego, że niektórzy pisarze nie 
uczynili wzmianki o naszym narodzie nie wskutek niewiedzy, lecz przez 
zawiść lub z innych niezbyt szlachetnych pobudek. I tak Hieronim, autor 
dziejów diadochów19, żył w tym samym czasie co Hekatajos i jako przyja-
ciel króla Antygona20 sprawował zarząd w Syrii. Ale podczas gdy Heka-
tajos poświęcił nam całą księgę, to Hieronim, mimo że przebywał niemal 
w tych samych stronach, nigdzie w swojej historii o nas nie wspomniał. 
Tak dalece ci dwaj mężowie różnili się w swoich poglądach. W przeko-
naniu jednego zasługiwaliśmy na szczególną uwagę, natomiast drugiemu 
jakieś nieprzychylne nastawienie zupełnie zaćmiło światło prawdy (Fla-
wiusz, 2010, s. 55).

ARTAPANOS I JEGO „KONKURENCYJNA HISTORIOGRAFIA”

Ten piszący po grecku żydowski historyk żył prawdopodobnie w drugiej 
połowie II w. przed Chr. Właściwie określenie „historyk” jest w jego przypadku 
nie do końca adekwatne. Tekst, którego niewielkie fragmenty znamy, należałoby 
raczej nazwać czymś w rodzaju popularnej powieści osnutej na kanwie histo-
rycznej (Mélèze-Modrzejewski, 2000, s. 176). Z przekazu Aleksandra Polyhisto-
ra, utrwalonego u Euzebiusza z Cezarei (Praep. Evang. 9,18; 23,27) i Klemensa 
Aleksandryjskiego (Stromata I, 23,154.2-3), dowiadujemy się, że był on autorem 
dzieła zatytułowanego O Żydach (Ioudaika). Jacob Freudenthal w ramach swo-
ich „Hellenistische Studien” opublikował  monografię poświęconą Aleksandrowi 
Polyhistorowi, który w wielu miejscach swojego dzieła cytuje różnych pisarzy 

18 Przytaczamy go w części tej pracy poświęconej Aleksandrii. 

19 Mowa o Hieronimie z Kardii na Chersonesie Trackim. Był najwybitniejszym historykiem okresu panowania 
diadochów (żył na przełomie IV/III w. przed Chr.). W swoich pracach (najsłynniejsza to Historia po Aleksandrze) 
opierał się na archiwach macedońskich. O tym, że był zarządcą Syrii, wiemy jedynie z tego tekstu Józefa.

20 Żył w latach 382–301. Był to wódz armii Aleksandra Macedońskiego,  po jego śmierci władał Azją.16
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(w tym m.in. Artapanosa) (Freudenthal, 1875). Podejmuje on próbę rekonstrukcji 
transmisji tekstu Artapanosa21, którą prezentujemy poniżej:

ARTAPANOS

Aleksander  
Polyhistor

nieznany autor rewizja żydowska

Euzebiusz  
z Cezarei

Numenius22 Józef Flawiusz nieznany  
autor

autorzy  
chrześcijańscy

autorzy  
chrześcijańscy

midraszim

22     
Artapanos w swoim dziele prezentuje trzy postaci starotestamentalne: 

Abrahama, Józefa i Mojżesza, którym poświęca trzy części swojego dzieła. Celem, 
jaki sobie postawił i starannie realizował, była pochwała własnego narodu w kon-
frontacji z Egipcjanami. Dlatego, ukazując wspomnianych bohaterów, przyznawał 
im rolę dość niezwykłą, zważywszy na zapis biblijny. Ogólny cel był następujący: 
wychwalać naród żydowski i wykazać, że Egipcjanie zawdzięczają mu zarów-
no wiedzę teoretyczną jak i praktyczne umiejętności. I tak, Abraham miał uczyć 
astrologii faraona o imieniu Paretotes. Józef zaś uczył Egipcjan, jak uprawiać rolę.

  Według Artapanosa, Józef nie został wcale sprzedany przez swoich bra-
ci, ale przybył do Egiptu dobrowolnie. Po tym, jak faraon powierzył mu zarząd 
krajem23, ten zreformował go, zaprowadzając niespotykany dotąd porządek. Józef 
wprowadził ponadto nowy podział administracyjny kraju. Poślubił córkę kapłana 
z Heliopolis o imieniu Asenet24. Artapanos relacjonuje także przybycie Jakuba, 
ojca Józefa, wraz z synami do Egiptu. I w tym miejscu rozmija się całkowicie 

21 Tamże, s. 174.

22 Grecki filozof pochodzący z Syrii (połowa II w. przed Chr.)

23 Autor używa w tym miejscu słowa διοικητής, które oznacza gospodarza, zarządcę, skarbnika. Można z tego 
domniemywać, że faraon mógł, zdaniem Artapanosa, powierzyć Józefowi pieczę nad skarbcem. 

24 Tamże,  9,23.3. 17
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z tekstem Księgi Rodzaju. Twierdzi bowiem, że przybyli tam nie w poszukiwaniu 
chleba, ale przywożąc ze sobą wielkie bogactwa, udowodnili wielkość narodu 
żydowskiego i jego całkowitą niezależność od obcych kultur i religii. Osiedli się 
w Heliopolis (Ἡλίου πόλει) i Sais (Σάει). Autor twierdzi, że lud ten został nazwa-
ny Hermiuth (Ἑρμιούθ)25 i rozmnożył się bardzo w Egipcie26, budując świątynię 
w Atos (Ἀθώς) i Heliopolis. Artapanos w dość swobodnym sposobie korzystania 
z tradycji biblijnej  postawił sobie jeszcze jeden cel. Ukazał Józefa jako prawdziwe-
go Greka, który pozostaje wierny tradycji ojców. Podział ziemi, reorganizacja po-
lityczna i społeczna państwa, wprowadzenie jednostek miar z myślą o zapewnie-
niu sprawiedliwości społecznej, to typowy dla greckiego świata sposób działania. 

Największe zasługi miał jednak Mojżesz, który w Egipcie stał się promo-
torem prawdziwej religii i kultury (Mędala, 1994, s. 259). Autor chętnie wyko-
rzystuje obrazy biblijne i korzysta z nich, niezwykle je upiększając i ubarwiając, 
tak że trudno przy tym mówić o jakimś przekazie historycznym wydarzeń. Jego 
dzieło ma zatem charakter wybitnie propagandowy. Przede wszystkim Mojżesz 
zostaje ukazany jako kontynuator dzieła Józefa. Artapanos przedstawia go jako ad-
optowanego syna księżniczki o imieniu Merris27. Czyni go ponadto nauczycielem 
i mistrzem rapsoda Orfeusza, identyfikując go z mitycznym poetą z czasów przed 
homeryckich o imieniu Musajos (Μουσαῖος)28. Zgodnie z tym, co czytamy u Euze-
biusza z Cezarei, Mojżesz był rzeczywistym twórcą państwa egipskiego. Podzielił 
kraj na trzydzieści sześć nomów (νομή)29; każdy z tych obszarów znajdował się 
pod opieką innego lokalnego bóstwa30, nauczył kapłanów egipskich pisma sakral-
nego (τά ἱερὰ γράμματα)31. Niewiarygodnie wręcz brzmi zapis głoszący, że Mojżesz 
wynalazł statki, dźwigi do podnoszenia kamieni, które Egipcjanie wykorzystywali 
przy budowie,  a także broń. On także był twórcą filozofii32. Niestety, ten niezwykły 
okres kariery Mojżesza kończy się. Jego sukcesy wzbudzały zazdrość panującego 

25 Ta nazwa nie jest jednoznacznie interpretowana.  Uważa się, że jest to niepoprawna wersja słowa: Ἐρμιούδ Zwykle 
wyprowadza się ją z dwóch hebrajskich słów: erm i yhwd, które były transkrybowane odpowiednio: ερμ i ιουθ, czyli 
Żydzi syryjscy (por. Holladay, 1983b, s. 226).

26 Artapanos używa określa Jakuba i jego synów słowem Σύροι, „mieszkańcy Syrii”– tak w okresie hellenistycznym 
często określano Kanaan. 

27 Praep. Evang. 9,27.3.

28 Tamże,  9,27.4.

29 Dosłownie oznacza on pastwisko (Herodot), ale także podział dóbr  i terytorium.

30 Praep. Evang. 9,27.4.

31 Tamże. 

32 Tamże.18
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faraona, któremu Artapanos nadaje imię Chenefres33. Zaczyna on prześladować 
Mojżesza, wyraźnie czyhając na jego życie. Mojżesz zdołał jednak uniknąć tych 
niebezpieczeństw. Po śmierci faraona otrzymuje nakaz wyprowadzenia Żydów 
z Egiptu i poprowadzenia ich do dawnej ojczyzny. Jednak spotkał się z oporem 
nowego faraona. W tym miejscu Artapanos przedstawia alternatywną wersję wy-
darzeń wobec tych opisanych w Księdze Wyjścia. traktuje tekst księgi w sposób 
bardzo dowolny, puszczając wodze fantazji. Podajmy kilka przykładów. Klemens 
Aleksandryjski przekazuje nam informacje, że Mojżesz zostaje uwięziony przez 
króla egipskiego, Chenefresa. Powodem uwięzienia stało się żądanie uwolnienia 
ludu i pozwolenie na opuszczenie Egiptu. W nocy jednak więzienie się otworzyło, 
Mojżesza wyszedł z niego i poszedł następnie do pałacu królewskiego. Tam stanął 
nad królem i obudził go. Król przeraził się i nakazał Mojżeszowi wyjawić imię jego 
Boga. Mojżesz nachyla się,  aby wyszeptać do ucha faraona imię Boga. Gdy faraon 
je usłyszał, padł na ziemię pozbawiony głosu; odzyskał go dopiero po cudownej 
interwencji Mojżesza, który jest tu przedstawiony jako prorok Eliasz (Mélèze-Mo-
drzejewski, 2000, s. 177). W ten sposób Artapanos przywołuje tradycję biblijnego 
Izraela utrwaloną w cyklu opowiadań o Eliaszu (por. 1Krl 17,17-24). 

Warto przytoczyć inny przykład, który wyraźnie pokazuje, w jaki sposób 
Artapanos, wykorzystując tekst biblijny, dokonuje własnej interpretacji przejścia 
Izraela przez morze.

Ludzie z Memfis mówią, że Mojżesz, obeznany z osobliwościami 
tego regionu, wykorzystał moment, gdy morze się cofnęło i przeprowadził 
swoją grupę [τὸ πλῆθος] przez teren chwilowo suchy. Ludzie z Heliopolis 
twierdzą ze swojej strony, że król z całym impetem rzucił się w pościg za Ży-
dami, a towarzyszyły mu święte zwierzęta [καθιερωμένοι ζῷα] – miały one po-
móc mu w odebraniu Żydom bogactw Egiptu, które tamci zagarnęli i unosili 
ze sobą przechodząc przez morze. Boży głos nakazał wówczas Mojżeszowi 
uderzyć laską w wodę, by rozdzielić fale. Gdy ten to usłyszał, dotknął wody 
i natychmiast bieg fal się zatrzymał, tak, że grupa Mojżesza mogła przejść su-
chą nogą. Gdy przybyli Egipcjanie ścigający Żydów, rozpaliła się przed nimi 
ściana ognia [πῦρ αὐτοῖς ἐκ τῶν ἔμπροσθεν ἐκλάμψαι] – mówi Artapanos – a po-
tem morze zalało im drogę. Wszyscy zginęli w ogniu i wodach przypływu 
[τοὺς δὲ Αἰγυπτίους ὑπό τε τοῦ πυρὸς καὶ τῆς πλημμυρίδος πάντας διαφθαρῆναι]. 
Żydzi zaś, uniknąwszy niebezpieczeństwa, przeszli przez pustynię34.

33 Tamże, 9,27.7.

34 Tamże,  9,27.35-37. 19
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Lektura powyższego fragmentu każe nam zwrócić na pewne elementy, 
które zostały dodane przez autora. 

Po pierwsze – skuteczność przejścia przez morze jest wynikiem przeni-
kliwości samego Mojżesza, który, jak twierdzi autor, był obeznany z tą okolicą 
i przewidział moment cofnięcia się morza. 

Po drugie – tekst wspomina o zwierzętach ofiarnych, które były prowa-
dzone przez Egipcjan. Milczy o tym tekst biblijny. Została użyta tu forma imie-
słowowa od czasownika καθιερόω, który oznacza „dedykować”, „poświęcić coś”. 
Całe wyrażenia może sugerować, że chodziło o zwierzęta ofiarne, poświęcone 
bóstwu. Obecność tych zwierząt można interpretować dwojako. Mogły stanowić 
element przetargowy wobec bóstw i w ten sposób pomóc wojsku egipskiemu unie-
możliwić ucieczkę Izraelitów. Mogły także być złożone w ofierze po udanej próbie 
uniemożliwienia tej ucieczki. Artapanos sam wyjaśnia ich obecność, choć jego 
wyjaśnienie, dość enigmatyczne,  nie musi stać w opozycji do tych przedstawio-
nych, powołuje się na znany z przekazu biblijnego epizod ograbienia Egipcjan 
z przedmiotów (Wj 12,35-36). 

Po trzecie – zdaniem autora tekstu, powodem śmierci Egipcjan były 
nie tylko fale morza, które się cofnęły, ale także ogień, który stanął przed nimi. 
Znaczenie tego epizodu zostało tu podkreślone przez dwukrotne wspomnienie 
o ogniu. Jego obecność może nawiązywać do biblijnego obrazu ognia, który od 
początku towarzyszył Izraelowi w drodze przez pustynię. 

Podsumowując działalność literacką Artapanosa, warto podkreślić kilka 
istotnych elementów jego dzielności, które ukazują specyfikę jego metody badaw-
czej także w odniesieniu do tekstów Septuaginty i szeroko rozumianej tradycji 
biblijnego Izraela.

 – Stawia sobie wyraźny cel: chce dowieść, że wpływy judaizmu oddzia-
ływały na Egipt wcześniej niż wpływy hellenizmu. W ten sposób postaci biblijne 
(Abraham, a szczególnie Józef i Mojżesz) stają się protoplastami cywilizacji egip-
skiej. Taka argumentacja miała także zagwarantować odrzucenie wszelkich anty-
żydowskich tendencji (Mélèze-Modrzejewski, 2000, s. 178).

– Konsekwentnie zabiega on o właściwy kształt i dynamikę diaspory ży-
dowskiej, przywołując bohaterów dawnych dziejów, którzy stawali się w jego per-
spektywie badawczej prawdziwymi andres theou. 

– Z całą pewnością jego działalność ma charakter propagandy religijnej, 
której celem jest ukazanie wyższości cywilizacji i religii żydowskiej nad innymi 
znanymi mu systemami społecznymi i religijnymi. W tym celu dość swobodnie ko-
rzysta z tekstów Septuaginty, dodając niejednokrotnie takie szczegóły i stosując taki 
rodzaj interpretacji, które jednoznacznie mogłyby potwierdzić stawiane postulaty.20
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– Korzysta z wielu źródeł literackich. Obok Septuaginty nieobce mu są 
dzieła Herodota, Hekatajosa i Pseudo-Hekatajosa, a także Diodora Sycylijskiego 
i Plutarcha. Obok dzieł spisanych, wyczuwa się także jego ukłon w stronę tradycji 
dość szeroko rozumianej, szczególnie tej popularnej (Holladay, 1983b, s. 192).

– Metodę, jaką stosuje przy okazji mówienia o wydarzeniach minionych,  
można określić jako „konkurencyjną historiografię” (competitive historiography), 
gdzie dane historyczne przeplatają się z wątkami charakterystycznymi dla stylu 
powieściopisarza i twórcy legend (Collins, 2000, s. 39–40). 

EUPOLEMOS I JEGO ORYGINALNA EGZEGEZA

Eupolemos jest obecny w dziele Józefa Flawiusza Contra Apionem (I,23). 
Cytuje go Euzebiusz z Cezarei (Praep. Evang. 9,25-39), a także niewielkie jego 
fragmenty przytacza Klemens Aleksandryjski (Stromata I,141.1-4). W tych doku-
mentach natrafiamy na dwa tytuły dzieł Eupolemosa: Królowie Judei oraz Proroc-
two Eliasza. Ten ostatni był przypuszczalnie częścią dzieła o królach judzkich. 

Ten mówiący i piszący po grecku Żyd żył w połowie II w. przed Chr. w Pa-
lestynie. W Dziele Machabejskim napotykamy dwukrotnie to imię. Pisze o nim 
autor 1Mch 8,17 oraz autor 2Mch 4,11. Obaj podają, że jego ojcem był Jan. Autor 
Pierwszej Księgi Machabejskiej dodaje jeszcze, że synem Jana był niejaki Akkos. 
Juda Machabeusz wybrał Eupolemosa oraz Jazona syna Eleazara, aby ich posłać 
do Rzymu w celu zawarcia paktu przyjaźni między Machabeuszami a republikań-
skim Rzymem (1Mch 8,17). Miało to miejsce w 161 r. przed Chr. Ich misja udała 
się, z czego możemy wnosić, że obaj byli zręcznymi dyplomatami. W swoich dzie-
łach wiele miejsca poświęcił świątyni Salomona, co sugeruje, że Eupolemos mógł 
być kapłanem (Mędala, 1993, s. 260).

Swoim stylem uprawiania historiografii Eupolemos przewyższa Artapano-
sa, jeśli chodzi o metodę „konkurencyjnej historiografii”. Wydaje się, że jeszcze ją 
udoskonalił. Przyjrzyjmy się zatem tekstom, które go wymieniają.

Eupolemos w swoim dziele na temat królów w Judei mówi, że Moj-
żesz był pierwszym mędrcem i tym, który dał Żydom alfabet [γραμματική]35. 
Fenicjanie otrzymali go [alfabet] od Żydów, a Grecy od Fenicjan (Klemens 
Aleksandryjski, Stromata I, 23.153.4).

35 Ten rzeczownik oznacza zwykle gramatykę, filologię (Platon) czy ogólnie wykształcenie. U Plutarcha, a więc 
w późniejszej tradycji literackiej i piśmienniczej, spotykamy go także w znaczeniu „alfabet”. 21
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Inny fragment, który odnajdujemy także u Klemensa, dotyczy Salomona 
i budowanej przez niego świątyni: 

Aleksander zwany Polyhistorem w swoim dziele na temat Żydów 
wspomina o kilku listach Salomona do Wafrena króla Egiptu i do fenickie-
go króla Tyru i także ich listach do Salomona. Wskazują one, że Wafren 
wysłał 80 tysięcy Egipcjan do Salomona w celu budowy świątyni; taką 
samą liczbę wysłał król fenicki wraz z Tyryjczykiem którego matką była 
Żydówką pochodzącą z rodu Dawida, aby służyli oni jako architekci. Ci 
wszyscy ludzie, zgodnie z tym co napisane, pochodzili z Hyperonu (Kle-
mens Aleksandryjski, Stromata I,21.130.3). 

Autor powołuje się tutaj na 2Krn 2,13n. Jednak tradycja biblijna mówi nie 
o Dawidzie, z którego rodu pochodziłaby wspomniana kobieta, ale o pokoleniu 
Dana, używając imienia Δαν a nie Δαυιδ. Jakob Freudental widzi tutaj błąd kopi-
sty wynikający z podobieństwa w zapisie spółgłoskowym imion: ΔΑΔ dla imienia 
Dawid oraz ΔΑΝ dla imienia Dan. Niewykluczone jest jednak i to, że taki błąd 
popełnił sam Aleksander Polyhistor (Freudenthal, 1875, s. 55). 

Kolejny fragment z dzieła Eupolemosa dotyczy Dawida i poczynionych 
przez niego przygotowań do budowy świątyni. Odnajdujemy go w dziele Euze-
biusza z Cezarei. Autor dał mu następujący tytuł: ΕΥΠΟΛΕΜΟΥ ΠΕΡΙ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ 
ΣΟΛΟΜΩΝΟΣ ΟΙ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΑΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ –  Uwagi 
Eupolemosa dotyczące Dawida i Salomona, którzy panowali nad Hebrajczykami 
oraz [jego uwagi] na temat Jerozolimy. Ten przekaz zajmuje w dziele Euzebiusza 
dość dużo miejsca  (Praep. Evang. 9,30.1- 34.18). Autor wskazuje na szeroką per-
spektywę rządów liderów Izraela, począwszy od Mojżesza aż do Salomona. 

Kiedy Dawid zapragnął zbudować świątynię Bogu, błagał Boga, aby 
wskazał mu miejsce na ołtarz. Wtedy ukazał mu się anioł, stojący ponad 
miejscem, gdzie ołtarz [βωμός]36 jest ustawiony [ἱδρύω]37 w Jerozolimie38. 
Anioł polecił mu, aby nie budował świątyni, ponieważ on był skalany ludz-

36 Por. 2Sm 7,1-29; 1Krn 17,1-27.

37  Ten czasownik oznacza „umieścić” coś na czymś, „osiedlić” kogoś gdzieś. W stronie medialnej (zatem w tej 
formie, w jakiej znajduje się w naszym tekście) oznacza „ustanowić”, „wznieść” coś i wreszcie „dedykować” np. ołtarz 
jakiemuś bóstwu/Bogu.

38 Por. 2Sm 24, 15-25; 1Krn 21,14- 22,1; 2Krn 3,1.22
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ką krwią i przez wiele lat prowadził wojny39. Anioł miał na imię Dianathan 
[Διαναθάν]40. Anioł polecił mu, aby przekazał budowę swojemu synowi, ale 
sam Dawid miał przygotować materiały potrzebne do budowy: złoto, srebro, 
miedź, kamienie, drewno cyprysowe i cedrowe41. Kiedy Dawid to usłyszał, 
zamówił statki w Elana, mieście w Arabii42. Posłał także górników na wyspę 
Ourfa położoną nad Morzem Czerwonym [ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ Θαλάσσῃ] posiada-
jącą kopalnie złota. Górnicy transportowali złoto stamtąd do Judei. Po tym 
jak Dawid królował 40 lat43, przekazał rządy swojemu synowi Salomonowi, 
który miał 12 lat44. Uczynił to w obecności Helego [Ἠλεί]45, najwyższego 
kapłana i tego który panował nad dwunastoma pokoleniami. Dał jemu złoto, 
srebro, miedź, kamień, drzewa cyprysowe i cedrowe. Wtedy on umarł i Sa-
lomon zaczął panować i napisał do Uafrena króla Egiptu podpisany [przez 
siebie] list”46 (Praepar. Evang. 9, 30.4-8).

Dalej następuje treść wspomnianego wyżej listu, który Salomon osobiście 
napisał do króla egipskiego (9,31).

Dodajmy jeszcze jeden fragment, który Eupolemos dedykuje proroko-
wi Jeremiaszowi. Znajdujemy go w Euzebiusza pod następującym tytułem: 
ΕΥΠΟΛΕΜΟΥ ΠΕΡΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΟΜΟΙΩΣ: 

39 Por. 2Sm 7,1-17; 1Krl 5,3; 1Krn 22,8; 28,3.

40 Imię nigdzie nie wspomniane w Biblii. Być może zostały tu połączone dwie niezależne od siebie tradycje. Jedna 
wspominająca anioła (2Sm 24,1; 1Krn 21) oraz druga związana z prorokiem Natanem (2Sm 7; 1Krn 17). Tekst 
oryginalnie mógł brzmieć następująco: ἄγγελον δ’αὐτῷ ἔπεμψε διὰ Νάθαν. Ostatnie dwa wyrazy połączone razem 
w zapisie majuskułowym wyglądają tak: ΔΙΑΝΑΘΑΝ, co dało ostatecznie wspomniane imię. 

41 Przygotowania Dawida do budowy świątyni przez nagromadzenie wspomnianych materiałów wspomina Dzieło 
Kronikarskie, por. 1Krn 14;22; 28;29,1-5.

42 To dość wątpliwy zapis. Prawdopodobnie wzmianka o Arabii została tu wprowadzona na podstawie 1Krl 9,26-28 
i 2Krn 8,17-18. Jednak teksty te przypisują taką działalność Salomonowi a nie Dawidowi. Wspomina się tam miejscowość 
Αιλαθ. Ἐλάνα to kolejny anachronizm. Tę nazwę można wyprowadzić od rzeczownika ἑλάνη – „wiązka trzcin”.  

43 Por. 2Sm 5,4; 1Krl 2,11; 1Krn 29,27.

44 Tradycja biblijna nie przekazuje nam wieku Salomona, kiedy Dawid przekazał mu władzę, chociaż wiemy na jej 
podstawie, że był młody (por. 1Krl 3,7; 1Krn 22,9; 29,1). Wspomina o tym także Józef Flawiusz (Ant. VIII,1). Powstaje 
zatem pytanie, skąd Eupolemos wziął taką właśnie liczbę lat Salomona. Jest bardzo prawdopodobne, że miał do swojej 
dyspozycji tekst 1Krl 2,12 ale w jej aleksandryjskiej recenzji, gdzie odnaleźć można wzmiankę o takim właśnie wieku 
Salomona.

45 Heli był oczywiście kapłanem w Szilo w czasach Samuela (1Sm 1–4), ale nie w czasach Dawida czy Salomona, 
Nie był tym bardziej, jak chce tego Eupolemos, arcykapłanem. Na podstawie przekazu 1Krl 1,32 wiemy, że w czasach 
Salomona arcykapłanem był Sadok. To, dlaczego Eupolemos umieścił tu imie Helego, pozostaje niewyjaśnione. 
Może, jak przypuszcza  C. Holladay, ma to związek z problemem legitymizacji  rodziny kapłańskiej w czasach 
machabejskich. Imię Sadoka mogło w tym kontekście zostać zmienione na imię Helego (por. Holladay, 1983a, s. 142).

46 Tego faktu nie potwierdzają dane biblijne, choć wiemy z nich o kontaktach Salomona z Egiptem; por. 1Krl 11,40. 23



K s .  K r z y s z t o f  S i w e k

2Jeszcze kiedy panował Jonacheim47. W tym czasie prorokował pro-
rok Jeremiasz. Posłany przez Boga pochwycił Żydów składających ofiarę 
złotemu idolowi, któremu było na imię Baal. 3On ukazał im zbliżające się 
nieszczęście48. Jonacheim usiłował spalić go żywcem49 ale Jeremiasz wyja-
śnił, że przy pomocy tego prawdziwego drewna oni przygotują pożywie-
nie dla Babilończyków i jako niewolnicy będą kopać rowy mad Tygrysem 
i Eufratem.4Kiedy król babiloński Nabuchodonozor usłyszał to, co było 
przepowiedziane przez Jeremiasza, wezwał Astibaresa50, króla Medów, 
aby wspólnie z nim walczył. 5Wykorzystując Babilończyków i Medów po 
tym jak zgromadził 180 tysięcy pieszych, 120 tysięcy konnicy oraz 10 ty-
sięcy rydwanów dla pieszych51, najpierw podbił Samarię, Galileę, Scyto-
polis52 następnie Żydów mieszkających w Galilei. Następnie zdobył Jero-
zolimę i pochwycił żywego Jonacheima, króla Żydów. Po tym, jak wziął 
jako daninę złoto będące w Świątyni oraz srebro i brąz, przewiózł je do 
Babilonii bez arki i bez tablic, które ona zawierała. Tych rzeczy Jeremiasz 
nie ujawnił53 (Praep. Evang. 9, 39.2-5).

Wspomnienie o Arce i tablicach, które zdaniem Eupolemosa uprowadził 
do Babilonu Nabuchodonozor, choć nieobecne w biblijnej tradycji historiograficz-
nej, każe nam zwrócić uwagę na te teksty, które wspominają to wydarzenie. Przy-
toczmy najpierw 2Mch 2,1-8.

W dokumentach spisanych znajduje się [to], że prorok Jeremiasz 

47 Prawdopodobnie chodzi o króla Jehojakima, króla judzkiego, który panował w latach 609–598 przed Chr. Na okres  
jego  panowania przypada działalność proroka Jeremiasza; por. Jr 1,3; 26,1; 2Krl 23,31 – 24,6; 2Krn 36,4--8. 

48 Por. Jr 2–6.

49 Ta informacja nie jest oparta na danych biblijnych, choć autor mógł wykorzystać Jr 26;36 i dodać własną 
interpretację pod wpływem sytuacji, jaka istniała w czasach machabejskich, gdzie czytamy o bohaterach wiary 
narodu wybranego poddawanym rozmaitym katuszom (2Mch 7,3-6; 4Mch 9,19-21). 

50 Imię nieznane zupełnie z przekazów biblijnych. Również udział Medów w zburzeniu Jerozolimy jest pomysłem 
własnym Eupolemosa,  niepoświadczonym w danych biblijnych. To imię pojawia się natomiast u Diodora Sycylijskiego 
(Bibliotheke 2, 34.6) i Herodota (Historiae 1,74.103.106-107) i odnosi się tam do króla perskiego żyjącego w V w. przed Chr. 

51 Dane liczbowe, które podaje autor, nie znajdują potwierdzenia w przekazie biblijnym (2Krl 24; 2Krn 36). Źródłem 
tych informacji mógł być dla Eupolemosa Herodot (Historiae 7,113; 9,32)

52 W tym miejscu Eupolemos stosuje anachronizm. Scytopolis była to nazwa, jaką w czasach hellenistycznych 
określano Bet-Szean (por. 1Mch 5,9-10.14-15.52.55-62; 2Mch 12,29; Józef Flawiusz, Ant. V,84). 

53 Tradycja biblijna podaje listę sprzętów zagrabionych przez Nabuchodonozora (2Krl 25,13-17; 2Krn 36,18;  
Jr 52,17-23). Rzeczywiście, nigdzie nie ma wzmianki o tym, że król babiloński zabrał Arkę i znajdujące się w niej 
tablice z przykazaniami. Ten brak spowodował zapewne rosnące zainteresowanie losami Arki, co znalazło 
odzwierciedlenie m. in. w 2Mch 2,1-8; 2Ba 6; 2Ezd 10,22.24
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rozkazał, aby ci którzy zostali przesiedleni wzięli ogień według tego, co 
jest powiedziane2 i że prorok przykazał tym54, którzy zostali przesiedleni 
i dał im prawo, aby nie zapomnieli zarządzeń Pana i aby nie zostali zwie-
dzeni w swoich zamysłach, patrząc na posągi [bóstw] złote i srebrne oraz 
na ład, który je otacza. 3Mówiąc inne podobne rzeczy, wzywał (ich), aby 
nie usuwali prawa ze swoich serc55. 4(Napisane) było również w tym pi-
śmie56, że otrzymawszy polecenie, prorok rozkazał, aby namiot i skrzynia 
mu towarzyszyły57. Kiedy zaś wyszedł na górę, na którą Mojżesz wszedł-
szy wpatrywał się w Boże dziedzictwo, 5przyszedłszy58, Jeremiasz znalazł 
miejsce podobne do jaskini. Wniósł  namiot i skrzynię i ołtarz kadzenia 
a wejście59 zamknął. 6Kiedy niektórzy z tych, którzy [mu] towarzyszyli60 
powrócili aby oznaczyć drogę, nie mogli [jej] odnaleźć61. 7Kiedy zaś Jere-
miasz dowiedział się [o tym], mając do nich pretensje, powiedział: „miej-
sce to pozostanie nieznane, dopóki Bóg zgromadzi zgromadzenie ludu 
i stanie się łaskawy”. 8Wtedy Pan pokaże to wszystko i chwała Pana stanie 
się widoczna oraz obłok, tak jak był widoczny w czasach Mojżesza i kiedy 
Salomon  uznał za słuszne, aby to miejsce w sposób uroczysty zostało 
uświęcone62.

Podsumowując działalność literacką i egzegetyczną Eupolemosa, zwróci-
my uwagę na następujące elementy (Holladay, 1983a, s. 96–97):

– Swoim opisem wydarzeń nie wnosi zasadniczo niczego nowego do da-

54 Tekst ten jest w gruncie rzeczy streszczeniem Listu Jeremiasza (Ep.Jer.), który został skierowany do tych, którzy 
zostali deportowani do Babilonii. W Wulgacie i przekładach nowożytnych został umieszczony jako szósty rozdział 
Księgi proroka Barucha.

55 Wyraźne nawiązanie do Lb 34,2; Pwt 4,9; 6,6-7.

56 Autor odwołuje się do pisma, o którym wspomina 2,1.

57 Cała ta wypowiedź odnosi się do czasów deportacji do Babilonii. Jednak świadectwa biblijne (por. 2Krl 25, 
13-17; 2Krn 36,18; Jr 52,17-23) nie potwierdzają faktu przyniesienia Arki Przymierza, ani Namiotu Spotkania, ani 
tablic świadectwa do Babilonu. Apokryficzna 4Ezd 10,22 wspomina, że Arka została zrabowana a Miejsce Święte 
zbezczeszczone. Autor 2Mch sugeruje, że Jeremiasz ukrył najcenniejsze sprzęty świątyni.

58 Autor nie podaje dokładnie, gdzie dotarł Jeremiasz. Wiemy jedynie, że było to miejsce usytułowane gdzieś na 
górze Synaj (por. poprzedni wiersz).

59 Dosłownie „drzwi”, „bramę” (θύρα). Można zatem wnioskować, że grotę, w której ukrył te przedmioty w celu  
skuteczniejszej ochrony, zarzucił kamieniami.

60 To prawdopodobnie ci, którzy nieśli święte sprzęty świątyni, trudno bowiem sobie wyobrazić, aby niósł je sam 
Jeremiasz 

61 Biorąc pod uwagę to, że sami wnieśli te sprzęty do jaskini, tę uwagę należy rozumieć jako wynik jakiejś 
tajemniczej interwencji Boga.

62 Autor nawiązuje do uroczystego dedykowania Bogu świątyni, którą zbudował Salomon (3Krl 8,2.65; 2Krn 5,3;7,1.8-10.12. 25
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nych biblijnych, choć nie można powiedzieć, że nie mają one swojej wartości. Au-
tor skupia się bowiem na postaciach biblijnych oraz instytucjach ważnych z punk-
tu widzenia religii biblijnego Izraela. W sposobie ich prezentowania i nawiązywa-
nia do nich jest bliski metodzie midraszu okresu judaizmu hellenistycznego.

– Duże znaczenie ma tutaj odwoływanie się do czasów machabejskich. 
Autor czyni to w duchu propagandy; przywołując wielkie postaci z czasów wcze-
śniejszych (szczególnie z okresu monarchii) próbuje ukazać wartość tego okresu, 
w którym następuje, przynajmniej w przestrzeni nadziei i oczekiwań, odrodzenie 
się królestwa Dawida i Salomona. Trudno także w tym kontekście nie zauważyć 
jego wpływu na autora Pierwszej Księgi Machabejskiej.

– Fragmenty dzieł, jakimi dysponujemy, są świadectwem istnienia w cza-
sie, w którym powstawały greckie wersje Pierwszej i Drugiej Księgi Królewskiej, 
oraz ich funkcjonowania w Palestynie czasów hellenistycznych. Eupolemos wy-
daje się pierwszym autorem, który wskazuje na wzajemne ich współbrzmienie 
jako jednego komplementarnego dzieła. 

– Duże znaczenie w działalności literackiej Eupolemosa ma fakt podkre-
ślania znaczenia Mojżesza, Jeremiasza czy Salomona jako benefaktorów ówcze-
snego życia religijnego i kulturalnego.

– Eupolemos jest pierwszym reprezentantem historiografii judeo-helleni-
stycznej, która wywarła znaczny wpływ na późniejsze dzieła, szczególnie Józefa 
Flawiusza. To znaczenie wypływa z faktu, że czerpał on zarówno z literackiej 
tradycji biblijnej, jak i literackiej tradycji hellenistycznej.

– Dzieło Eupolemosa powstało w języku greckim, jednak kiedy zestawia-
my ten styl i język ze stylem i językiem greckich pisarzy klasycznych, zauważa-
my, że jego walory stylistyczne, językowe i gramatyczno-składniowe są znacznie 
skromniejsze od klasycznych. Autor niejednokrotnie używa niedopracowanych, 
często dość prymitywnych konstrukcji składniowych. F. Jacoby dosyć dosadnie 
określił styl Eupolemosa: „Jego styl jest żałosny, jego słownictwo skąpe a jego kon-
strukcje zdaniowe niezdarne (Jacoby, 1907, 1229, za: Holladay, 1983a, s. 100). 

– Autor korzysta zarówno z tekstu LXX63 jak i tekstu masoreckiego64, co 
wskazuje, że posługiwał się zarówno językiem greckim jak i hebrajskim (tym ostat-
nim raczej w sposób bierny, gdyż trudno zakładać, by nim wówczas mówiono).

– Dzieła Eupolemosa mają charakter apologetyczny, choć nie jest to typ 

63 Informację o wstąpieniu na tron 12-letnego Salomona zaczerpnął z 1Krl 2,12, opierając się na tekście greckim 
z kodeksu A. Ortografia nazw własnych opiera się na tekście LXX, np.: Σηλωμ – Σηλω/ Σηλωμ (1Sm 1,3; 4,3).

64 Niektóre nazwy własne autor opiera raczej na przekazie masoreckim niż na wersji greckiej. Np. nazwa Σουρον jest 
bliższa hebrajskiemu chwrm niż greckiemu Χειραμ/Χιραμ. 26
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apologii radykalnej czy zaborczej, raczej ma charakter umiarkowany. Wskazuje 
na to choćby fakt, że cytuje go pogański autor Aleksander Polyhistor.

***

Ten krótki przegląd wybranych dzieł historiograficznych judaizmu alek-
sandryjskiego umożliwił zwrócenie uwagi na warsztat literacki autorów, sposób 
prezentacji najważniejszych wydarzeń i postaci z biblijnej historii Izraela. Auto-
rzy takich dzieł stawiali sobie przynajmniej dwa cele: ukazać fenomen Tradycji 
biblijnego Izraela i wskazać na jej aktualizację w czasach, kiedy zetknął się on 
z kulturą grecką, oraz podkreślić wartość samej greckiej kultury i języka, w któ-
rym się wyrażała. Taka postawa stała się alternatywą dla dwóch skrajnych poglą-
dów, jakie charakteryzowały Żydów tej epoki: hermetyzmu religijnego i literackie-
go oraz pokusy utraty Tradycji na rzecz całkowitego i bezkrytycznego przyjęcia 
kultury greckiej. Roztropna otwartość na to, co nowe, z zachowaniem Tradycji: 
„My, Żydzi, mamy wielkie zadanie głoszenia po grecku zasad, których Grecja nie 
znała, a które są sercem biblijnego objawienia” (Quinzo, 2005, s. 213). Ta wypo-
wiedź E. Lévinasa trafnie, jak się wydaje, definiuje tę postawę.
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T H E  J E W I S H  H I S T O R I C A L
A N D  E X E G E T I C A L
P A T T E R N S  O F  T H E 
H E L L E N I S T I C  A G E  I N  T H E 
C O N T E X T O F  T H E  L I T E R A R Y
A C T I V I T Y  O F  A L E X A N D R I A N 
D I A S P O R A

S U M M A R Y
The expression of Jewish identity in national and political terms is found 

in a wide range of writings and literary genres. The form which lent itself most 
readily to this purpose was undoubtedly history writing. History, as the story of 
the people’s past and origin, had always been highly valued in Judaism. Much of 
the biblical material has a “history-like” character in the sense that it tells the story 
of the people within a chronological framework. In the Hellenistic age the Jews 
had a new reason to retell the story of their past. The spread of Hellenism under 
Alexander the Great and his successors was accompanied, at least initially, by 
considerable Greek curiosity about the strange peoples of the East. A number of 
writers, such as Hecataeus of Abdera, Demetrius, Artapanus, Pseudo-Hecataeus 
and Eupolemus, attempted to satisfy it.  They did express themselves in forms 
which might have been accessible to the Greeks.

We may distinguish three main approaches to the past in the Jewish 
Hellenistic literature: the Septuagint as an example of religion work, chronicles 
and the historical romances, the epic and philosophical poets. 

Article submitted: 10.09.2018; accepted: 25.09.2018. 29



K s .  M a t e u s z  W y r z y k o w s k i

Słowa kluczowe: kapłaństwo, Lewi, testament, świątynia 

Keywords: priesthood, Levi, testament, temple30



K A P Ł A Ń S T W O  W  Ś W I E T L E  G R E C K I E G O  T E S T A M E N T U  L E W I E G O  ( 1 4 – 1 6 )

Wa r s z a w s k i e  S t u d i a  Te o l o g i c z n e 
X X X I / 3 / 2 0 1 8 ,  3 0 - 4 4

Ks. Mateusz Wyrzykowski
KatolicKi Uniwersytet lUbelsKi Jana Pawła ii 
wydział teologii 
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POSTAWIENIE  PROBLEMU

Testament Dwunastu Patriarchów jest zbiorem mów, które mieli wygłosić 
synowie Jakuba, i w których zamieścili swoje autobiografie, napomnienia, zachęty 
dla przyszłych pokoleń oraz pokazali, jak będzie wyglądała przyszłość ich potom-
stwa (Collins, 1979, s. 44–46). Patriarcha Lewi w pouczeniu dla swoich synów 
skupia się na ukazaniu im wizji idealnego kapłaństwa, a jednocześnie przestrzega 
przed grzechami i złem, których muszą się wystrzegać. Treść tego pouczenia za-
chowała się w języku greckim, aramejskim, ormiańskim, syryjskim, starosłowiań-
skim oraz łacinie. Niniejsza praca będzie opierała się na tekście greckim, którego 
krytyczną wersję opracował M. de Jonge (1978, s. 24–50).

 Opinie na temat autora i daty powstania dzieła do dziś są podzielone, 
pierwotnie M. de Jonge uważał, że powstało ono na przełomie II i III w. Jego 
pierwotnym autorem miał być Żyd, a następnie tekst został przeredagowany i uzu-
pełniony przez chrześcijanina. Ostatnie badania datują tekst na połowę II w. po  
Chr. i uznają, że pierwotny tekst napisany przez Żyda został poddany bardzo 

DOI:  10.30439/WST.2018.3.2
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gruntownej chrześcijańskiej rewizji. Wedle opinii R. A. Kuglera poprawki nanie-
sione przez chrześcijańskiego autora mogły być tak znaczące, że dziś ciężko jest 
dotrzeć do pierwotnej treści (Kugler, 2001, s. 11).  Praca ma na celu ukazanie, na 
podstawie greckiego Testamentu Lewiego, jaki obraz kapłaństwa mieli pierwsi 
chrześcijanie oraz przedstawienie pouczeń i rad, jakich wedle owego tekstu miał 
udzielić Lewi swoim synom-kapłanom. Pouczenia te przyczyniły się bowiem do 
kształtowania się teologii sakramentu kapłaństwa.  

AUTORYTET LEWIEGO

Wedle przekazu biblijnego Lewi (לוי) był trzecim synem Jakuba i Lei (Rdz 
29,31-35). Był on ojcem Gerszona, Kehata i Marariego (Rdz 46,11), z których wy-
wodziły się rody lewickie – Gerszonici, Kehatyci i Meraryci (Lb 26,57) (Bosak, 
2015, s. 978–979). Jego imię pojawia się w literaturze pseudoepigraficznej siedem-
dziesiąt trzy razy. Poza Testamentem Dwunastu Patriarchów,  w którym pojawia 
się trzydzieści siedem razy, występuje również w tekście Józef i Asenet – dwadzie-
ścia trzy razy (Denis, 1987, s. 50). Wydarzeniem, które miało bardzo istotny wpływ 
na jego życie, było dokonanie pomsty za zhańbienie siostry Diny (Rdz 34,1-31). 
Jakub, udzielając swojego błogosławieństwa pod koniec życia, w ogóle nie odnosi 
się do funkcji kapłańskich, które wedle greckiego Testamentu Lewiego miał spra-
wować jego syn, ale koncentruje się na gniewie, w którym mordował ludzi (Rdz 
49,5-7). Biblia i Testament Lewiego zupełnie inaczej oceniają pomstę, której do-
puścili się Lewi i Symeon. Po zabiciu mężczyzn z miasta, w którym mieszkał 
Sychem, obrabowaniu wszystkich domów oraz zabraniu kobiet i dzieci w niewolę 
Jakub negatywnie ocenia czyn, którego dopuścili się jego synowie. Czasownik 
-którym opisuje to wydarzenie, w osnowie Qal oznacza – „wprowadzić niepo ,עכר
rządek”, „spowodować nieszczęście”, „zrujnować”, „wprowadzić zamęt” (Koehler, 
Baumgartner, Stamm, 2013, s. 769–770). Negatywna ocena dokonanego zabójstwa 
została powtórzona w mowie, którą wygłosił Jakub do swoich synów przed śmier-
cią. Powszechnie perykopa ta  (Rdz 49,1-28) jest nazywana „Błogosławieństwem 
Jakuba”, choć, jak uważa G. J. Wenham, trafniej byłoby mówić o „Testamencie 
Jakuba”, ponieważ patriarcha nie tylko błogosławi, ale również i przeklina synów 
(1998, s. 468). Jedno z przekleństw odnosi się do Lewiego, ponieważ jego miecz 
był „narzędziem” przemocy i tego, co złe (כלי חמס), ich gniew uważa za przeklęty 
 Karą za krwawą pomstę, której .(עברה) ponieważ wynikał z wściekłości (ארור אפם)
się dopuścił, będzie rozproszenie jego potomstwa. 

Grecki Testament Lewiego pokazuje to wydarzenie w zupełnie innej per-
spektywie (Rubinkiewicz, 1999, s. 336–337). Lewi przywołuje pomstę, której do-32
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konał, by pokazać siebie jako człowieka sprawiedliwego, dzięki czemu otrzymał 
ducha rozeznania od Pana i mógł zobaczyć zło, które jest we wszystkich otacza-
jących go ludziach. Słowa te mają istotne znaczenie, ponieważ Lewi na samym 
początku chce pokazać słuchaczom, że zawsze zabiegał o doskonałość, co zostało 
docenione przez Boga i dzięki czemu otrzymał ducha Pana. To na mocy tego auto-
rytetu będzie dawał swoim synom wskazania i pouczenia dotyczące kapłaństwa. 
Jednocześnie należy zauważyć, że w „testamentach” autentyczność wypowiada-
nych słów na temat historii, która nastąpi, opiera się i wynika z wiarygodności 
mówcy (Collins, 1979, s. 44). W Testamencie Dwunastu Patriarchów autorytet 
Lewiego jest bardzo duży, w tekście nazywany jest: „najwyższym kapłanem” (Te-
stXII.Rub.6,8; TestXII.Sim.7,2; TestXII.Lev.2,10);  „królem” (TestXII.Rub. 6,7-12; 
TestXII.Lev.8,14; 18,3); „prawodawcą” (TestXII.Rub.6,8); „prorokiem” (TestXII.
Lev.2,10; 8,15); „synem Boga” (TestXII.Lev.4,2); „wojownikiem Boga” (TestXII.
Rub.6,12) i „nowym kapłanem” (TestXII.Lev.8,14; 18,2) (Charles, 1913b, s. 857). 

Zestawienie tych różnic jest konieczne, ponieważ pozwala zauważyć, że tekst 
pseudoepigrafu skupia się na zupełnie innych aspektach jego życia niż tekst na-
tchniony – pokazując Lewiego jako wzór kapłana, który dzieli się ze swoimi syna-
mi wiedzą, mądrością i praktyką związaną z wypełnianiem tej posługi.

POUCZENIE SYNÓW PRZEZ LEWIEGO

W mowie wygłoszonej przed śmiercią Lewi pokazuje swoim synom, że od 
młodości miał cechy, którymi powinien odznaczać się doskonały kapłan – nie daje 
przyzwolenia na zło, którego dopuszczono się względem jego siostry Diny oraz 
widzi niesprawiedliwość, którą czynią ludzie. Dostrzeżenie otaczającego go zła 
pobudza go do modlitwy i błagania Boga o wybawienie dla ludzi. Bóg wysłuchuje 
jego modlitw i we śnie zabiera go w podroż do nieba, gdzie dostaje zapewnienie, 
że Bóg dokona zbawienia ludzkości (TestXII.Lev.2). Lewi poucza swoich synów, 
że wydarzeniem, któremu powinny być podporządkowane wszystkie ich czyny, 
jest sąd na końcu czasów, podczas którego postępujący niesprawiedliwie otrzy-
mają karę. Uznani przez Boga za prawych staną się synami Najwyższego – Jego 
sługami i sprawującymi funkcje liturgiczne (TestXII.Lev. 4). 

Lewi nie tylko przekazuje informacje dotyczące sprawowania posługi, 
ale również w rozdziałach 14–16 udziela upomnienia swoim synom, jednocze-
śnie przestrzegając ich przed łamaniem Prawa i zhańbieniem stanu kapłańskiego. 
Treść tego pouczenia najlepiej streszcza tytuł całego dzieła – Διαθήκη Λευὶ περὶ 
ἱερωσὺνης καὶ ὑπερηφανίας. Pouczenie będzie odnosiło się do kapłaństwa, ale rów-
nież, co zostało oddane przez słowo ὑπερηφανίας, podejmuje temat wyniosłości, 33
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zbuntowania i zuchwałości. Znaczenie tego słowo jest dwuznaczne w kontekście 
całego dzieła, ponieważ można je przetłumaczyć również pozytywnie jako przy-
miotnik: „wspaniały”, „znakomity”, „świetny” (Abramowiczówna, 1965, s. 421). 

Lewi, rozpoczynając napominanie synów, powołuje się na znajomość 
Księgi Henocha (TestXII.Lev. 14,1). W całym dziele powołanie się na autorytet 
tego patriarchy występuje trzykrotnie – 10,5; 14,1; 16,1. Jak uważa M. de Jonge, od-
niesienia te mają na celu przywołanie starożytnego autorytetu, by uwiarygodnić 
i wzmocnić wagę przekazu (Jonge, 1991, s. 182).  Upomnienia dla synów zawar-
te w rozdziałach od czternastego do szesnastego Lewi rozpoczyna od ogólnego 
stwierdzania, zarzucając im bezbożność, wyrażoną terminem ἀσεβέια. Następnie 
uszczegóławia, jak rozumie tę bezbożność i zarzuca im, że przykładają ręce do 
wszelkiego zła. Czyny, których się dopuszczają, nie wywołują w nich żadnych wy-
rzutów sumienia, a jednocześnie są zgorszeniem dla tych, którzy obserwują ich 
czyny i są nimi zawstydzeni. Słowo αἰσχύνω zasadniczo oznacza „zawstydzenie 
przed kimś” (Abramowiczówna, 1965, s. 58). Tu z kontekstu możemy wnioskować, 
że lud wstydzi się za swoich kapłanów przed Bogiem. Pokazanie powszechnego 
zgorszenia i zła, którego dopuszczą się potomkowie Lewiego, może być zrozumia-
łe w dwóch wymiarach. Pierwszy dotyczy oskarżenia o zabicie Zbawiciela świata. 
Zdanie to z pewnością utożsamia τὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου z Jezusem Chrystusem 
i jest dodatkiem chrześcijańskim.  Drugi zaś wynika z uniwersalnego rozumienia 
kapłaństwa. Zostali nazwani „światłem nieba” i porównani do słońca i księżyca. 
Józef Milik uważa, że fragment ten został zaczerpnięty z Aramejskiego Lewiego 
(4Q213 3 ii 2) (Jonge, 1991, s. 183). Chociaż tekst z Qumran jest bardzo fragmen-
taryczny, to możemy na jego podstawie stwierdzić, że Lewi przemawiający do 
swoich synów poucza ich o powszechnym i uniwersalnym wymiarze kapłaństwa. 
Mówiąc o kapłaństwie, patriarcha używa terminów związanych z kosmologią 
(Parry, Tov, 2004, s. 864–865). Ukazywanie kapłaństwa w takiej perspektywie 
znajdujemy również w Biblii. Arcykapłan  Szymon, który dba o świątynię, został 
porównany w Księdze Mądrości Syracha do „gwiazdy zarannej”, „księżyca w peł-
ni”, „słońca błyszczącego nad świątynią” i „tęczy” (Syr 50,6-7). Tekst 4Q541 9 i 1-7 
zawiera analogiczny obraz kapłana (Drawnel, 2004, s. 345). W takiej perspektywie 
widać, że zarówno tekst Biblii, teksty z Qumran oraz Testament Lewiego zawie-
rają opisy, które pokazują kapłaństwo w perspektywie dużo szerszej niż jedynie 
sprawowanie kultu w świątyni. Ukazują one kapłanów jako reprezentantów Boga, 
którzy swoim postępowaniem i postawą będą „odzwierciedlali” Jego mądrość i po-
wszechne panowanie. Tekst z Qumran ma charakter eschatologiczny i opisuje od-
kupienie ludu, którego dokona kapłan. Jego misja ma przypadać na czasy eschato-
logiczne i ostatecznie zakończyć panowanie zła (Muchowski, 2000a, s. 287). Tekst 34
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mówi, że „Jego wieczne słońce zaświeci. Jego światło zajaśnieje na wszystkich 
krańcach ziemi. I wtedy ciemność zniknie [z] ziemi, a mgła z lądu” (4Q541 9 i 4) 
(Muchowski, 2000b, s. 406). Sprawujący urząd mają naśladować tego idealnego 
kapłana, który dany jest im za wzór i przygotować lud do sądu, którego dokona. 

W Testamencie Lewiego przeciwstawienie światła i ciemności jest rów-
nież obrazem poznania i wypełnianiem Prawa danego przez Boga lub odrzucenia 
go. Lewi oczekuje od swoich synów, by przez modlitwę i postępowanie zgodne 
z wolą Stwórcy byli jak światło na niebie na wzór ich przodków. Patriarcha chce, 
by ich postępowanie można było przyrównać do światła poznania, które rozbłyska 
(φῶς γνώσεως φωτεινὸν φωτιεῖς), dzięki czemu staną się wzorem postępowania dla 
wszystkich narodów (4,3). R. H. Charles, opierając się na  nauczaniu proroka Oze-
asza (Oz 10,12), utożsamia światło poznania z Prawem, które powinien przyswoić 
każdy człowiek i przestrzegać go (Charles, 1908, s. 37).  Następnie powinien je 
przekazać swojemu potomstwu, by mogło uzyskać błogosławieństwo. Na podsta-
wie tego fragmentu widać, że dla autora księgi udzielenie błogosławieństwa po-
tomstwu jest ściśle połączone z wymaganiami dotyczącymi przestrzegania Prawa. 
Należy zwrócić uwagę, że słowa te Lewi umieszcza w kontekście sądu na końcu 
czasów. Pokazuje swoim synom, że ich czyny zagwarantują im błogosławieństwo 
i miłosierdzie Boga w czasie, gdy wszystko przestanie istnieć, słońce zgaśnie i to, 
co materialne, przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie. Tym samym uświadamia 
synom, że ich misja przekracza obowiązki związane ze sprawowaniem kultu i jest 
nakierowana ku czasom eschatologicznym. 

Tekst przestrzega przed pogrążeniem się w ciemnościach bezbożności (τἰ 
ποιήσουσι πάντα τὰ ἔθνε, ἐὰν ὑμεῖς σκοτισθῆτε ἐν ἀσεβείᾳ) i ściągnięciem tym sa-
mym na siebie przekleństwa (14,4).  W symbolu ciemności grzech został uka-
zany również w 4Q213 4 i 1, gdzie tekst mówi: „staniecie się ciemni” (כן תחשון), 
będzie to konsekwencją opuszczenia dróg prawdy. Autor pokazuje, że jedynie 
sprawiedliwych nie dosięgnie kara. Ciemność jest tu wyraźnie przeciwstawiona 
światłu, o którym mówiły poprzednie wersety. Obraz ciemności i światłości oraz 
zła i dobra może mieć odniesienie do myśli teologicznej znajdującej się w dwóch 
innych tekstach. Józef Milik sugerował, że takie przeciwstawienie zła i doba zosta-
ło zaczerpnięte z Księgi Czuwających (13,2; 16,3). Aniołowie są w tekście ukazani 
jako ci, którzy nauczyli ludzi złego postępowania, choć powinni dawać przykład 
w mądrości i uwielbianiu Boga (Drawnel, 2004, s. 345-346). W takiej perspektywie 
kapłani byliby ukazani, na wzór aniołów z Księgi Czuwających, jako ci, którzy 
przez swoje postępowanie zaprzeczają temu, do czego zostali „stworzeni”. Dru-
gim tekstem, do którego może się odnosić ten fragment to historia Noego znajdu-
jąca się Apokryfie Księgi Rodzaju, który został znaleziony w Qumran i datowany 35
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na I w. przed Chr. lub I w. po Chr. Fragment ten spisany w języku aramejskim 
stawia uczciwe postępowanie Noego i choć tekst nie zachował się w pełni, może-
my się domyślać, że jest przeciwstawiony złu, którego dopuszczają się inni ludzie  
(1QGenAp 6-7) (Greenfield, Stone, Eshel, 2004, s. 218). Gdy arka osiadła na ziemi, 
Noe złożył Bogu ofiarę odkupienia za całą ziemię (1QGenAp 10). Tekst pokazuje 
tym samym, że najważniejsze jest prawe postępowanie, dzięki któremu sprawiedli-
wi mogą sprawować funkcje kapłańskie i dokonywać przebłagania za innych ludzi.

OCENA NIEGODNEGO POSTĘPOWANIA KAPŁANÓW

Rozdział czternasty Testamentu Lewiego ukazuje skutki, które pociąga za 
sobą przyjęcie kapłaństwa. Lewi zwraca uwagę, że ich posługa ma charakter uni-
wersalny, a grzechy, których się dopuszczą, będą zgorszeniem dla „wszystkich 
narodów”. Następnie wymieniona jest cała lista ich złych uczynków, których nie 
możemy odnieść do konkretnej perykopy biblijnej, lecz, jak uważa M. de Jonge, 
wypełniają się one w całej historii Izraela. Wedle M. de Jonga jednym z pierw-
szych przypadków pogardliwego łamania prawa przez kapłanów są synowie 
Hellego (1Sm 2,12-17.29) (Hollander, Jonge, 1985, s. 170). Również prorocy prze-
strzegali przed kapłanami, którzy nie wypełniają Prawa i bezczeszczą ołtarz, skła-
dając ofiary oraz postępują niegodziwie (Oz 4,6-9). Słowa te odnoszą się więc do 
wszystkich kapłanów, których postawa była niegodna ich stanu. Autor Testamen-
tu Lewiego do opisania tego, co robią z ofiarami przeznaczonymi dla Boga, używa 
słowa λῃστεύω, które oznacza – „grabić”, „łupić”, „uprawiać rozbój”, a w stronie 
biernej – „być nieustannie zagrożonym napadami zbójców” (Abramowiczówna, 
1962, s. 31). Widać więc, że nieprzestrzeganie Prawa jest porównane do okradania 
ołtarza w świątyni, którego kapłani mieli strzec.  Grzechy wymienione w rozdzia-
le czternastym są całkowitym zaprzeczeniem cech, które są przypisywane Lewie-
mu podczas konsekracji opisanej w rozdziale ósmym:

Cechy synów Lewiego
Cechy kapłana wymienione  

podczas konsekracji Lewiego

Pogrążeni w mrokach bezbożności Przywdziewający „pancerz wiary”

Przeklęci Namaszczony świętym olejem

Nauczający sprzeciwiania się  
Bożym prawom

Postępujący sprawiedliwie

Kradnący ofiary Nakarmiony świętym chlebem i winem

Nauczający dla zysku Głoszący „słowo rozumienia”36
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Nieczyści w relacjach Święty i czcigodny

Dokonujący oczyszczeni 
niezgodnych z Prawem

Obmyty wodą świętą

Chełpiący się kapłaństwem Będący kapłanem Pana

Występujący przeciw ludziom Rozstrzygający spory ludzi

Występujący przeciw Prawu Dbający o przestrzeganie Prawa

Pogardzający „przedmiotami 
świętymi”

Godnie przywdziewający szaty 
kapłańskie

Rozdział czternasty pokazuje kolejny aspekt uniwersalnego wymiaru ka-
płaństwa, które ma przygotować świat na nadejście czasów ostatecznych, sku-
piając się na powszechnym wymiarze grzechów kapłanów, którzy przez swoje 
postępowanie sprzeciwiają się wyrokom Bożym, a ich cechy są zupełnym prze-
ciwieństwem wzoru kapłana, który otrzymali w pouczeniu od Lewiego. Ich bunt 
będzie polegał na sprzeciwieniu się Prawu, skalaniu ołtarza oraz niegodnej rela-
cji z kobietami. W istocie zatracą swą pierwotną funkcję, zgodnie z którą zostali 
powołani do oddawania czci Bogu i będą chełpić się swoją pozycją społeczną 
(φυσιωθήσεσθε). Warto zwrócić uwagę na to, że tekst w rozdziale tym bardzo moc-
no zestawia idealną wizję kapłaństwa z realną oceną moralną ich postępowania. 
Pouczenie, które ma charakter dydaktyczny, przestrzega przed postępowaniem 
niegodnym stanu kapłańskiego i zachęca do wypełniania ideałów wyznaczonych 
przez pouczenie Lewiego.

Rozdział piętnasty rozpoczyna się od zapowiedzi, że świątynia stanie 
się ἔρημος – słowo to zasadniczo jest tłumaczone jako „pustynia”, lecz w tym 
przypadku właściwsze wydają się inne jego znaczenie – „miejsce opuszczone”, 
„pozbawione ludzi”. Fragment ten nawiązuje do przestrogi zawartej w rozdziale 
dziesiątym (Hollander, Jonge, 1985, s. 170). Lewi poucza synów, że Jerozolima nie 
jest w stanie znieść ich grzechów, a wszelkie ich niegodziwości zostaną ujawnio-
ne światu. Karą będzie rozproszenie między wszystkimi narodami świata, a ich 
niewiara przełoży się na brak szacunku innych narodów wobec nich (10,3-5). 
Najistotniejszą konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie wybranie sobie przez 
Boga nowego domu (10,5; 15,1). Autor Testamentu Lewiego nie doprecyzowu-
je, gdzie będzie znajdował się ów dom, jak będzie wyglądał oraz jakie funkcje 
będzie pełnił, a jedynie powołuje się i jednocześnie odsyła do Księgi Henocha. 
Opis ten znajduje się w Apokalipsie Zwierząt (Hollander, Jonge, 1985, s. 160). 
W greckim Testamencie Lewiego miejsce przebywania Boga jest różnie określane 
– „dom” (οἶκος) lub „świątynia” (ναός). Natomiast w Apokalipsie Zwierząt (1Hen 
89, 36.40.50.54.56.66.72) wzmianki o domu dla Pana pojawiają się we fragmen- 37
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tach, które kończą opisywać historię Izraela zawartą w Pięcioksięgu. Najpierw dom 
jest opisywany jako Namiot Spotkania w nawiązaniu do Wj 35–40, zaś w kolejnych 
zdaniach z kontekstu możemy wywnioskować, że pojęcie „domu” jest rozumiane 
dużo szerzej i chodzi o społeczność Izraela skupioną wokół miejsce przebywania 
Boga, co byłoby aluzją do Lb 1–2 (Nickelsburg, 2001, 381–382). „Dom” jest ukazany 
jako miejsce bezpieczne i obfite we wszystko, co jest potrzebne człowiekowi, by tam 
żyć (1Hen 89, 40), jednak grzech i niewierność wobec Boga prowadzą do jego spu-
stoszenia (1Hen 89, 56), co z pewnością jest aluzją do niewoli babilońskiej. Henoch 
ostatecznie ma wizję, w której dom jest odbudowywany, co należałoby interpreto-
wać jako powrót z niewoli babilońskiej (1Hen 89, 72). Nawiązanie do historii Izraela 
opisanej w Apokalipsie Zwierząt, pozwala wyciągnąć wniosek, że Lewi chce po-
kazać swoim synom, iż sprawowanie kultu przy jednoczesnym nieprzestrzeganiu 
postanowień Boga czyni sprawowanie ofiar bezzasadnym rytuałem, którego 
Stwórca nie chce. Tym samym w momencie, gdy zaczną przekraczać normy moral-
ne, świątynia zostanie zniszczona, ponieważ Bóg nie oczekuje zewnętrznych rytu-
ałów. Interpretując i porównując Testament Lewiego oraz Księgę Henocha, możemy 
stwierdzić, że autor posłużył się vaticinium ex event, by przestrzec swoich synów 
przed niewiernością względem Boga i Jego przykazań. Niedochowanie wierności 
Prawu oraz lekceważenie nakazów dotyczących kultu spowodowało zniszczenie 
świątyni, uniemożliwienie składania ofiar oraz wygnanie. Słowa napomnienia do-
tyczące świątyni i kapłanów, które wypowiedział Lewi, spełniły się, ponieważ nie 
sprawowali godnie swojej posługi i nadużywali „błogosławieństwa urzędu kapłań-
skiego” (Rubinkiewicz, 1999, s. 51), które przekazał im patriarcha. 

Jak uważa M. de Jonge, skutki wynikające z niewierności kapłanów należy 
czytać w kontekście pouczeń, które daje Lewi swoim synom w rozdziałach od 
dziesiątego do trzynastego (Jonge, 1991, s. 184–185). Patriarcha u kresu swojego 
życia, na łożu śmierci, mówi, że nie ma wpływu na postępowanie synów, jedyne co 
może im dać to przestroga i zapowiedź konsekwencji niemoralnego postępowania 
(Charlesworth, 1993, s. 34). Lewi za największe zagrożenie, które przyczyni się do 
upadku „domu Pana” uważa bezbożność (ασεβέια) i wynikającego z niej występek 
(παράβασις). Remedium, które daje, zawiera się w trzech zaleceniach – trwanie 
w bojaźni przed Panem, postępowanie w prostocie przestrzegając całego Prawa 
i przekazanie całej wiedzy, którą od niego zdobyli kolejnym pokoleniom. W świe-
tle greckiego Testamentu Lewiego kapłani, tak postępując, mają być przykładem 
i wzorem dla całego narodu – z tego wynika uniwersalny wymiar ich misji.  Jedno-
cześnie Lewi kładzie silny nacisk na ciągłość tradycji, która w żadnym pokoleniu 
nie może być zatracona. By było to możliwe najpierw kapłani muszą zrozumieć, 
że przestrzeganie Prawa (TestXII.Lev.13,1-4), prowadzi do miłości Boga i bliźniego 38
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(TestXII.Lev. 13,5-6), dzięki czemu człowiek osiąga mądrość (TestXII.Lev. 13,7-8) 
(Kugler, 2001, s. 17–18). 

W swoim pouczeniu Lewi ukazuje mądrość jako coś najcenniejszego, co 
może posiąść człowiek i czego nikt nie jest w stanie mu odebrać. Mądrość (σοφία), 
którą mają posiąść kapłani, była  przez Greków bardzo szeroko rozumiana – umie-
jętność, biegłość, umiejętność życia, mądrość życiowa, wiedza na jakiś temat, na-
uka, uczciwość.  Natomiast dla Żydów była praktycznymi umiejętnościami, które 
zapewniały pomyślne życie. Mądrość oznaczała kwalifikacje, które miał  człowiek, 
dzięki czemu potrafił dobrze wykonywać powierzone mu zadania (Shields, 2016, 
s. 2149–2153). Jest więc ona podziwiana nawet przez wrogów, ponieważ człowiek 
prawy, mający wiedzę oraz umiejętności, będzie mógł dobrze pracować dla wład-
cy, u którego w niewoli się znalazł – za przykład tekst podaje Józefa, który dzięki 
mądrości osiągnął wysokie stanowisko w Egipcie (Rdz 37,1 – 41,57). Temat mądro-
ści kapłańskiej został podjęty również w analogicznych tekstach z Qumran. Mają 
się nią cechować kapłani i jest nazwana ojczyzną – na obcej ziemi i przyjacielem 
– gdy człowiek jest otoczony wrogami. Posiadanie mądrości jest gwarancją za-
szczytu, a osiągnięcie jej jest możliwe dzięki wewnętrznej dyscyplinie. W tekście 
tym Lewi poucza przyszłe pokolenia kapłanów, pokazując im, że tylko zdobycie 
mądrości, a więc odpowiednich zdolności i wiedzy, pozwoli im na odnalezienie 
się w każdych warunkach, w jakich przyjdzie im żyć (4Q 213,1 i 9-21).  Lewi 
przewiduje jednak niewypełnienie tego polecenia, co przełoży się na zniszczenie 
świątyni i kultu oraz niewolę. 

SKUTKI NIEWIERNOŚCI KAPŁANÓW

Rozdział piętnasty Testamentu Lewiego jest antagonizmem w stosunku do 
trzynastego. Pokazuje, że kapłani nie wypełnili nakazu patriarchy Lewiego i nie 
zdobyli mądrości. W konsekwencji są pogardzani przez wszystkich, nikt ich nie 
szanuje, a ludzie od nich stronią, zamiast szukać wiedzy i interpretacji Prawa. 
Takie podejście do zagadnienia pozwala ukazać w innej perspektywie zinterpre-
towane już powyżej słowa o „opustoszeniu świątyni”. Autorowi testamentu może 
chodzić o coś więcej niż tylko zbrojne zajęcie tego miejsca. Uważa on, że mądrość, 
którą posiedliby kapłani, może być przekazywana ludowi nawet poza nią. Autor, 
mówiąc o wyludnieniu najważniejszego miejsca dla Izraela, może sugerować, że 
ludzie po prostu przestaną odczuwać potrzebą przychodzenia tam, ponieważ ka-
płani nie będą mieli im czego przekazać. Nie będą dzielili się mądrością, ponie-
waż sami jej nie nabyli. Przez swoje postępowanie utracili wiarygodność i dostęp 
do wiedzy, która była zarezerwowana wyłącznie dla nich. 39
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W przypadku odstępstwa od Prawa jedyną szansą na ocalenie będzie po-
wrót do wierności obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. 
Odwołanie do tych trzech patriarchów występuje również w Testamencie Asera 
(TestXII.Aser. 7,7). W obydwu przypadkach przodkowie Lewiego są ukazani jako 
wzór osób wiernych Bogu i wypełniający Jego nakazy. Testament Lewiego akcen-
tuje wierność Boga wobec obietnic danych człowiekowi. Tekst ukazuje Boga jako 
tego, który przebacza Lewitom przez wzgląd na wiarę Abrahama, Izaaka i Jakuba. 
Aser w swoim testamencie pokazuje, że jedyne, czego Bóg oczekuje od człowieka, 
to wiara na wzór tych trzech patriarchów (TestXII.Aser.7,7). Przez taką analogię 
Lewi ukazuje ciągłość tradycji i sukcesji kapłaństwa. Wiedzę wedle Aramejskiego 
Lewiego (14–61) otrzymał od swojego dziadka Izaaka, który nauczył go, jak należy 
składać ofiary i jakich miar ma używać do przygotowania drewna. Jego zada-
niem jest przekazanie tego, czego się nauczył, kolejnym pokoleniom, tak by mogły 
wypełniać polecania dane przez Stwórcę ich przodkom. Niewierność skutkuje 
jednocześnie przerwaniem owej ciągłości i zatraceniem wiedzy zarezerwowanej 
kapłanom. 

Rozdział osiemnasty Testamentu Lewiego opisuje odstępstwa, których do-
puszczą się synowie patriarchy. Ich postawa będzie zgorszeniem dla wszystkich 
ludzi. W tym fragmencie Lewi, po raz kolejny, pragnie przestrzec swoich synów 
i poucza ich o najważniejszych grzechach z którymi przyjdzie im się zmierzyć 
w przyszłości. Słowa te mają im jednocześnie umożliwić kształtowanie posta-
wy, która by odpowiadała ideałom ich posługi. Pierwsze napomnienie dotyczy 
zbezczeszczenia przez nich kapłaństwa oraz konsekwencji, które z tego wynikną 
– zniszczenie kultu. Tekst mówiąc o postawie kapłanów przywołuje Apokalipsę 
Zwierząt (Charles, 1913b, s. 313). Mówi ona o powołaniu siedemdziesięciu paste-
rzy nad owcami, którzy, opiekując się stadem, nadużywają swojej władzy i za-
bijają owce, przekraczając Boży nakaz dotyczący tej materii. Dziś trwa spór, jak 
należy interpretować owych pasterzy, ponieważ część egzegetów uważa, że sym-
bolizują oni przywódców narodu – religijnych lub politycznych – inni zaś twier-
dzą, że są oni obrazem aniołów (Nickelsburg, 2001, s. 391). Biorąc pod uwagę cały 
kontekst, w którym jest o nich mowa – ofiary, dom Pana, sprzeciwienie się woli 
Bożej, perspektywa sądu nad tymi, którzy postępują wbrew Bożym poleceniom – 
najwłaściwsze wydaje się uznanie w nich kapłanów (1Hen 89,59-69). Paralelnie 
do tego opisu, Lewi zarzuca swoim synom błądzenie i bezczeszczenie kapłaństwa. 
Ich osobiste grzechy, z racji funkcji społecznej, do której zostali powołani, będą 
miały przełożenie na cały naród. Składanie przez nich ofiar określa czasownikiem 
μιαίνω, który oznacza „bezczeszczenie”, „kalanie”, „podeptanie” (Abramowiczów-
na, 1962, s. 145). Tekst łączy więc i pokazuje bezpośrednią zależność godności 40
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ofiar od postawy kapłanów. Zaniedbując kult, przestają dbać o istotę tego, do cze-
go zostali wybrani. Mamy tu do czynienia z powtarzającym się w dziele wielokrot-
nie vaticinium ex event.

Po ukazaniu skutków zbezczeszczenia kultu i ofiar Lewi przestrzega 
swoich synów przed niewiernością wobec Bożego słowa. Będzie się to wyrażało 
w odrzuceniu Prawa i wzgardzeniem słowami proroków. Zestawienie takie znaj-
dujemy również w Biblii (2Krn 36,16). Autor ukazuje ciągłą niewierność wobec 
pouczeń, które naród wybrany otrzymał od Boga, nawet mimo upomnień, które 
otrzymywali. Prorocy są tu ukazani jako grupa, która została posłana, by nieść sło-
wo Boże i przypominać wolę Boga (Dillard, 1998, s. 300–302). Zarówno tekst grec-
kiego Testamentu Lewiego jak i Księga Kronik pokazują nieprzyjęcie Bożych po-
uczeń, czego konsekwencją będzie kara. Istnieją jednak dwie zasadnicze różnice 
między tymi tekstami. Tekst Biblii ma charakter uniwersalny – wszyscy dopuścili 
się grzechu i wszyscy poniosą tego konsekwencje. Grecki Testament Lewiego uka-
zuje ten problem w innej perspektywie. Lewi oskarża swoich synów, mówiąc im, 
że, będąc kapłanami, nie tylko sami dopuścili się zła, ale również byli zgorszeniem 
dla ludu. Oskarża ich o prześladowanie osób, które chciały postępować zgodnie 
z wolą Boga i deprecjonowanie napomnień osób pobożnych oraz wiernych Bogu. 
Druga różnica, która jest między tymi dwoma tekstami, wynika z odpowiedzi na 
pytanie, o jakim prawie Bożym mówi Lewi. Księga Kronik opisuje wydarzenia, 
które mają miejsce po objawieniu Mojżeszowi Prawa na Synaju, natomiast Lewi 
i jego synowie żyli przed tymi wydarzeniami. Mamy tu więc kolejny raz proro-
kowanie po wydarzeniu. Tym samym Testament Lewiego ukazuje kluczową rolę 
i odpowiedzialność kapłanów za wypełnianie Prawa, które otrzymali.

Zapowiedź człowieka, który mocą Najwyższego odnowi Prawo a tym sa-
mym i kult, budzi wśród współczesnych badaczy żywe dyskusje, ponieważ wy-
maga odpowiedzenia na pytanie na ile tekst jest żydowski i przedchrześcijańska 
oraz jak duża była ingerencja rodzącego się Kościoła. W istocie rodzi się spór o to, 
czy tekst zapowiada przyjście Mesjasza, czy opisuje misję Chrystusa post factum 
(Kugler, 2001, s. 51–53).  Wielość odniesień czy wręcz cytatów do tekstów Ewan-
gelii świadczy o wiarygodności tezy M. de Jonge, że tekst powstał w II w. i jest 
w ostatecznej wersji chrześcijańską redakcją (1985, s. 172). Jako argument za swo-
imi racjami wykazuje on, że analogiczny tekst mówiący o zaprowadzeniu nowego 
prawa znajduje się w datowanym na I/II w. po Chr. Liście Barnaby. Autor wyka-
zuje, że wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa nie tylko zostało odnowione Prawo, 
ale również dzięki ofierze Zbawiciela nie muszą już być składane ofiary, których 
dokonywali kapłani przed Jego przyjściem na świat (Barn. 2,6). Zadaniem czło-
wieka wysłanego przez Boga będzie odnowienie Prawa (ἀνακαινοποιοῦντα νόμον). 41
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W kontekście całego rozdziału widać więc, że autor nie oczekuje, iż wprowadzi 
on całkowicie nowe prawa, które nie ma jakiegokolwiek związku z tym, które 
obowiązywało, ale odnowi i wyjaśni, jak ludzie powinni rozumieć oraz wypełniać 
prawa które otrzymali od Boga. 

Lewi mówi swoim synom, że nie rozpoznają człowieka wysłanego przez 
Boga i go zabiją. Głównym powodem tego, co się stanie, będzie niedostrzeżenie 
jego godności. Słowo ἀνάστημα – oznaczające „wysokość” czy nawet „godność kró-
lewską” – sugeruje, że nie będzie on zwykłym człowiekiem, ale kimś mającym 
autorytet pozwalający na zmianę dotychczas istniejącego porządku (Abramowi-
czówna, 1958, s. 162). Kapłani nie rozpoznają w nim tej godności i zabiją go. Tekst 
skupia się na winie potomków Lewiego, którą zaciągną na siebie, doprowadzając 
do śmierci niewinnego człowieka. Tekst w tym miejscu nie opisuje skutków dzia-
łalności człowieka wysłanego przez Boga. Wyciągając wnioski z opisu kar, których 
doświadczą potomkowie Lewitów i opisanego kontekstu, możemy jedynie zakła-
dać, że misja Bożego wysłannika powiedzie się, mimo że został niewinnie zabity.

Lewi zapowiada również zburzenie świątyni, za co winą bezpośrednio 
obarcza kapłanów (T.L. 15,1). Świątynia nie tylko opustoszeje, jak to było zapowia-
dane już w rozdziale piętnastym, ale również zostanie zbezczeszczona. W kon-
tekście całego dzieła i czasu, w którym zostało napisane autor prawdopodobnie 
mówi o zburzeniu świątyni, która została odbudowana po niewoli babilońskiej. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Testament Lewiego jest tekstem, który opisuje idealne kapłaństwo, wypro-
wadzając jego pochodzenie od patriarchy Lewiego, który przed śmiercią poucza 
swoich synów, jak powinni sprawować powierzoną im posługę, i jednocześnie 
przestrzega ich przed grzechami, których dopuszczenie się przez nich sprawi, że 
kult straci swoje znaczenie. Lewi, ukazując powszechny wymiar ich posługi oraz 
mocno akcentując ciągłość przekazywania sprawowania urzędu, wyznacza bieg 
historii od godności, którą otrzymał przez niegodne postępowanie jego potom-
ków, aż po czasy „kapłana nowego”, który odnowi kult. Tym samym autor chce 
pokazać, jak znacząca jest rola kapłanów w kształtowaniu postaw ludu, który bie-
rze z nich przykład. Lewi pokazuje swoim synom, że mądrość i wiedza jest gwa-
rantem ich pozycji i statusu społecznego niezależnie od przemian zachodzących 
w społeczeństwie. Tekst ostatecznie zredagowany przez chrześcijan pokazuje ide-
ał kapłaństwa w świetle „nowego kapłana”, który jest ukazany jako mający pełnię 
mądrości i sprawujący sądy. Kapłani, wypełniając pouczenia udzielone przez Le-
wiego, mają przygotować lud na jego przyjście. Redaktor chrześcijański pokazuje, 42
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że wszystkie zapowiedzi zawarte w tekście wypełniły się, tym samym potwierdza 
wartość pouczenia, którego Lewi udzielił swoim synom. Dzięki temu Testament 
Lewiego nabiera nowego znaczenia w perspektywie wypełnienia się zapowiedzi 
przyjścia „kapłana nowego” w Jezusie Chrystusie.
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S U M M A R Y
The Greek Testament of Levi describes the origin of the priesthood from 

Levi. In the text, he gives advice to his sons and teaches how they are to serve 
in the temple. He encourages priests to acquire knowledge because thanks to 
wisdom they will have respect in the community. In the last instruction before his 
death he warns them against sins. Sin, according to Levi, will destroy the temple. 
In the Testament, Levi announces the “new priest” who will renew cult. The text 
about the “new priest” Christians identified with Jesus Christ, and the words of 
Levi were to be an instruction for the priests of the Church.
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E K L E Z J O L O G I A  L I S T U  
D O  E F E Z J A N  1 , 2 2 B - 2 3

W powszechnej opinii egzegetów List do Efezjan uchodzi za „swego ro-
dzaju wykład eklezjologii” (Jelonek, 2011, s. 264). Dzieje się dlatego, ponieważ 
„wielkim, nad wszystkim dominującym tematem [Listu do Efezjan] jest »Kościół«” 
(Roloff, 2008, s. 174). W tym właśnie kierunku idą wszelkie próby ukazania do-
niosłości doktrynalnej Listu do Efezjan: „Kościół wyraźnie przedłuża Chrystusa 
na ziemi, prowadząc wiernych ku Niemu do nieba (Ef 4,9.15)” (Jankowski, 1962,  
s. 357). Idee związane z rozumieniem roli Kościoła oraz jego zależności od same-
go Chrystusa zawarte w Liście do Efezjan zostały wykorzystane w dokumentach  
II Soboru Watykańskiego. Jedną grupę tworzą odwołania bezpośrednie (np. Lu-
men gentium nr 7), druga zaś to wykorzystanie metafory organizmu na określenie 
relacji Chrystus – Kościół (np. Apostolicam auctoritatem nr 2). Dlatego też klu-
czowym fragmentem dla ogólnie eklezjalnej tematyki Listu do Efezjan wydaje się  
Ef 1,22b-23. Ukazanie Chrystusa jako głowy dla ciała, którym jest Kościół, oraz 
wskazanie na ten drugi, jako na miejsce depozytu owoców Jezusowego odkupie-
nia, może uchodzić za punkt wyjścia dla dalszych pouczeń znajdujących się w Li-
ście do Efezjan. Dotyczy to zarówno części dogmatycznej listu (Ef 1,3 – 3,21), jak 
i jego części parenetycznej (Ef 4,1 – 6,20). Dlatego właśnie egzegeza Ef 1,22b-23 
stanie się przedmiotem niniejszego artykułu.

Fragment Ef 1,22b-23, choć krótki, sprawia jednak liczne trudności inter-
pretacyjne. Za najważniejszą z nich uznać należy problem interpretacji imiesło-
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wu pleroume,nou. Czy jest on imiesłowem czynnym czy biernym? Od tego wybo-
ru zależy, czy Kościół jest napełniany przez Chrystusa, czy to Kościół napełnia 
Chrystusa. Inne jeszcze kwestie to: określenie zaimka auvto,n jako wskazującego, 
funkcja terminów evkklesi,a, pa/j i auvtou/ w składni, a także rola wyrażenia u`pe.r 
pa,nta w zdaniu. Analiza gramatyczno-składniowa domaga się dodatkowo analizy 
leksykograficznej. Dotyczy to zwłaszcza terminu plh,rwma. Właściwe odczytanie 
jego znaczenia pozwala na wskazanie, czym Chrystus napełnia swój Kościół. Jest 
to o tyle ważne, że często wiąże się ten termin z ruchami gnostyckimi, które 
stosowały go w zupełnie niechrześcijańskim znaczeniu. Obok plh,rwma, analizie 
leksykograficznej poddane zostaną również pojęcia kefalh,, evkklhsi,a i sw/ma.

KONTEKST EF 1,22b-23

Kluczowy dla dociekań termin evkklesi,a („kościół”) został przez Pawła1 
użyty po raz pierwszy w Ef 1,22. Werset jest częścią perykopy Ef 1,15-232, którą 
poprzedza tradycyjne pozdrowienie w Ef 1,1n oraz hymn dziękczynny, który trak-
tuje o Bożym planie zbawienia pogan (Ef 1,3-14). Paweł rozpoczął interesującą nas 
perykopę modlitwą o łaskę poznania Boga i dokonanego przez Niego dzieła dla 
wierzących (Ef 1,15-19). Drugą część tej perykopy (Ef 1,20-23) poświęcił Jezusowi 
Chrystusowi. Zawarł w niej naukę o wywyższeniu Syna Bożego. Zilustrował to za 
pomocą rosnących sześciu stopni tego wywyższenia:

1. wskrzeszenie z martwych (Ef 1,20b);
2. posadzenie po prawicy Boga (Ef 1,20c);
3. postawienie ponad wszelkimi bytami duchowymi (Ef 1,21a);
4. postawienie ponad wszelkim imieniem (Ef 1,21bc);
5. powierzenie zwierzchnictwa nad całym wszechświatem (Ef 1,22a);
6. ustanowienie Głową dla Kościoła (Ef 1,22b).

Do Ef 1,22b należy jeszcze dodać 1,23, gdyż jest ono zdaniem podrzęd-
nym odnoszącym się do Ef 1,22b. Datego ten fragment w języku greckim brzmi 
następująco: kai. auvto.n e;dwken kefalh.n u`pe.r pa,nta th/| evkklhsi,a|( h[tij evsti.n to. sw/ma 

1 Zgodnie z najnowszymi wynikami badań egzegetycznych  List  do  Efezjan  przynależy do pism  deutero--
Pawłowych, którym nie przypisuje się autorstwa Pawłowego, rozumianego w tradycyjnym sensie. W pracy będziemy 
jednak odnosić się do Pawła jako autora (również w sensie szkoły Pawłowej) wszystkich pism należących do Corpus 
Paulinum.

2 Mówiąc o podziale tekstu Ef zawsze podążamy za propozycją Jankowskiego (1962, s. 358–360).48
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auvtou/( to. plh,rwma tou/ ta. pa,nta evn pa/sin plhroume,nou3. Własna propozycja tłuma-
czenia zostanie przedstawiona na końcu artykułu, kiedy zostanie już dokonana 
analiza gramatyczna Ef 1,22b-23.

ANALIZA GRAMATYCZNA EF 1,22b-23

Na początek kluczowe znaczenie ma odnalezienie dla czasownika e;dwken 

(„dał”) w zdaniu głównym podmiotu, którego brak w Ef 1,22b. Dlatego konieczny 
jest powrót aż do Ef 1,17, gdzie występuje o` qeo,j („Bóg”), które od tego momentu 
staje się podmiotem dla wielu wymienionych dalej czynności, zwłaszcza dla tych, 
składających się na sześciostopniowe wywyższenie Chrystusa. Dlatego to Bóg jest 
wykonawcą czynności wyrażonej czasownikiem e;dwken. Został on zastosowany 
w aoristum – czasie wyrażającym czynność jednorazową i dokonaną.

Czasownik poprzedzony jest terminem auvto,n, który jest zaimkiem wskazu-
jącym w acc. od auvto,j. Podstawową funkcją tego typu zaimków jest wskazywanie 
(podkreślające) danego podmiotu lub przedmiotu akacji („ten”). Jednak w Nowym 
Testamencie autorzy natchnieni w niektórych przypadkach zastosowali zaimek 
wskazujący, nadając mu znaczenie zaimka osobowego 3 os. l. poj. („on”) (Piwo-
war, 2016, s. 169). Rodzi się więc pytanie: W jakim sensie Paweł zastosował tutaj 
auvto,n: jako zaimek wskazujący (pierwotne znaczenie) czy zaimek osobowy (cha-
rakterystyczne dla greki koine)? Druga propozycja jest niezasadna. W takiej in-
terpretacji zaimek w ogóle nie korespondowałby z czasownikiem e;dwken (aby być 
jego podmiotem musiałby zostać użyty w nom.) i nijak odnosiłby się do kontekstu 
i treści zdania. Koherentną interpretacją natomiast wydaje się uznanie auvto,n za 
zaimek wskazujący. Co więcej, został on w tym zdaniu użyty w nietypowym dla 
niego miejscu. W ten sposób Paweł chciał podkreślić Jezusa jako tego, którego 
Bóg Ojciec wybrał i wyznaczył na głowę Kościoła: „tego dał…”. Zadaniem takiej 
konstrukcji byłaby emfaza (Best, 1998, s. 181), którą można by przełożyć: „właśnie 
tego dał…” (a nie innego!). 

Kolejnym elementem analizy jest przebadanie roli dwóch rzeczowników 
w zdaniu głównym: kefalh.n („głowa”) i th|/ evkklesi,a| („Kościół”), a także ich wza-
jemnej relacji (co wynika z faktu, że obydwa występują w fem.). Pierwszy z termi-
nów występuje w tekście jako acc. Podstawowym zadaniem tego przypadku jest 
wskazanie przedmiotu czynności wyrażonej za pomocą czasownika (Piwowar, 

3 Grecki tekst Nowego Testamentu zarówno w tekście głównym, jak i w przypisach zawsze cytowany za: Nestle, 
Aland i in., 2012. Z kolei teksty łacińskie Biblii przytoczono za: Weber, Gryson, 2007, natomiast teksty hebrajskie Biblii 
podano za Ellinger, Rudolph, 1997. 49
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2016, s. 81–82). Kefalh.n spełnia tym samym w Ef 1,22b rolę accusativus obiecti 
(dopełnienia bliższego). Drugie z pojęć, th|/ evkklesi,a|, użyte zostało w dat., który słu-
żył do wskazania „osoby lub rzeczy, dla której/w stosunku do której/na rzecz któ-
rej wykonywana jest czynność” (tamże, s. 64). Termin ten należy uznać za dativus 
commodi (korzyści) (tamże, s. 66–67). Dlatego tłumaczenie tego wyrazu brzmieć 
powinno: „dla Kościoła”. Wartym odnotowania jest jeszcze fakt, że evkklesi,a| zosta-
ło w zdaniu poprzedzone rodzajnikiem h`. Znaczenia rodzajnika i jego rola w zda-
niu jest zagadnieniem bardzo złożonym. Według wszelkich norm gramatycznych, 
służy on przede wszystkim do zindywidualizowania rzeczy lub osoby, każe trak-
tować ją jednostkowo. Zgodnie z klasycznymi regułami stosowany jest przy rze-
czach, o których mowa była już wcześniej (za pierwszym razem bez rodzajnika), 
lub kiedy dana rzecz znana jest skądinąd – choć dla odbiorcy niekoniecznie jest 
to klarowne (tamże, s. 97–100). W Ef 1,22b th/| evkklhsi,a| pojawia się po raz pierwszy 
w tekście całego Listu do Efezjan, więc już wymyka się podstawowym zasadom. 
Jednym z rozwiązań jest arbitralne stwierdzenie, że pierwotnemu odbiorcy listu 
pojęcie było znane z jakieś innego kontekstu. Druga możliwość: rodzajnik może 
określać rzeczy lub osoby, które są jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne. 
Dzieje się tak np. w przypadku terminów euvagge,lion („Ewangelia”), qeo,j („Bóg”) 
czy ku,rioj („Pan”). Takie rozwiązanie mogłoby być dodatkowo wzmocnione fak-
tem, że w całym Nowym Testamencie termin evkklhsi,a niemalże w każdym przy-
padku jest określony czy to za pomocą rodzajnika, czy to zdaniem podrzędnym. 
Trzecia możliwość związana jest właśnie z uwzględnieniem zdania następnego 
(podrzędnego), które dookreśla „Kościół”. Dookreślenie th/| evkklhsi,a| wprowadzone 
zostało za pomocą zaimka względnego uogólniającego, nieokreślonego h[tij, który 
w Ef 1,23 odnosiłby się do jakości (tamże, s. 183,195). To uszczegółowienie dałoby 
podstawę do określenia badanego rodzajnika jako kataforycznego. „Jest to [swo-
ista] antycypacja (pierwsze użycie rzeczownika z rodzajnikiem wyprzedza, to co 
zaraz potem zostaje bliżej określone lub zindywidualizowane)” (tamże, s. 102). 
Z powyższych trzech propozycji ta, mówiąca o znajomości terminu przez pierwot-
nego odbiorcę Listu do Efezjan z innego kontekstu niż sam list Pawła, wydaje się 
najsłabsza. Opiera się bowiem jedynie na hipotetycznym założeniu, niemożliwym 
do potwierdzenia – wydaje się, że o wiele łatwiej jest je sfalsyfikować. Na rzecz 
dwóch ostatnich propozycji (rzeczywistość unikalna oraz dookreślenie zdaniem 
podrzędnym) przemawiają konkretne argumenty obecne już w samym tekście li-
stu i szerzej całego Nowego Testamentu. Warto by je potraktować jako komple-
mentarne, a więc niewykluczające się. Paweł traktował Kościół konkretnie, bo był 
on dla niego zjawiskiem unikalnym, jedynym w swoim rodzaju, oraz dlatego, że 
sam dokonał jego dookreślenia w Ef 1,23.50
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Konieczność tak dokładnej analizy rodzajnika wynika z faktu, że w zda-
niu głównym obecny jest jeszcze jeden ważny element składniowy. Zastosowany 
rzeczownik evkklhsi,a w fem. (co zostało dodatkowo podkreślone przez obecność 
rodzajnika h̀) warunkuje sposób tłumaczenia wyrażenia: ùpe.r pa,nta. Po pierwsze, 
przyimek ùpe.r etymologicznie oznacza „nad”/„ponad”. Może łączyć się z rzeczow-
nikiem w dwóch przypadkach: gen. lub acc. Uogólniając, można powiedzieć, że 
w obydwu przypadkach znaczenia niemal się pokrywają. Różnicę stanowi to, czy 
odnosi się on bardziej do rzeczywistości dosłownie, realnie (acc.), czy raczej me-
taforycznie (gen.) (tamże, s. 228). W Ef 1,22b mamy do czynienia z terminem pa/j 
w acc. Po drugie, wyrażenie ùpe.r pa,nta należy traktować jako wtrącenie. Ze wzglę-
du na składnię nie da się go połączyć z następującym po nim terminem. Istniałaby 
taka szansa, gdyby th/| evkklhsi,a| było w acc. zamiast dat. Wówczas zachodziłaby 
możliwość jego następującego tłumaczenia: „nad całym Kościołem”4. Jednak ze 
względu na przypadek, w jakim został zapisany termin „Kościół”, nie jest to moż-
liwe. W związku z tym pozostają jeszcze dwie możliwości: odnieść ùpe.r pa,nta do 
kefalh.n, które jest w acc., lub potraktować wyrażenie jako samodzielne – czyli 
typowe wtrącenie. W pierwszym przypadku ùpe.r pa,nta należałoby potraktować 
jako wyrażenie o znaczeniu przymiotnikowym. Wtedy tłumaczenie brzmiałoby: 
„najwyższa głowa”. Takie rozwiązanie rodzi jednak kilka trudności. Położenie wy-
rażenia po rzeczowniku nie jest naturalne. Znaczenie sugerowałoby, że są również 
jakieś inne głowy, które jednak są niższej rangi. Takie spojrzenie w ogóle nie ko-
respondowałoby z Pawłową wizją. Zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę kontekst 
poprzedzający Ef 1,22b. Dlatego wydaje się, że lepszym rozwiązaniem jest potrak-
towanie ùpe.r pa,nta jako wyrażenia samodzielnego (rodzaj wtrącenia) i tłumaczenie 
go w następujący sposób: „nad wszystkim”. Na rzecz takiego rozwiązania prze-
mawiałyby położenie wyrażenia w zdaniu oraz to, że jest ono odwołaniem się do 
występującego już wcześniej w Ef 1,21-22a terminu pa,nta (Best, 1998, s. 182).

Na początku analizy zostało już odnotowane, że zaimek względny h[tij 
wprowadza zdanie podrzędne dookreślające termin th/| evkklhsi,a|. Kościół jest więc 
to. sw/ma auvtou/5 („ciało jego”; Ef 1,23a). Zaimek osobowy auvtou/ bezwzględnie okre-

4 W ten sposób, wbrew zasadom składni greckiej, to wyrażenie w Ef 1,22 zostało przetłumaczone w Nowej Biblii 
Gdańskiej: „Także wszystko podporządkował pod jego nogi, a jego wyznaczył głową nad całym Zgromadzeniem 
Wybranych” (Pobrane z: http://biblia-online.pl/Biblia/NowaBibliaGdanska/List-do-Efezjan/1/1).

5 Interesujące, że sformułowanie to. sw/ma auvtou/ występuje w NT tylko czterokrotnie (Łk 23,55; 24,23; J 19,38;  
Ef 1 ,23). Podobne wyrażenie znajduje się jeszcze tylko w 1Kor 12,27: ùmei/j de, evste sw/ma Cristou/ kai. me,lh evk me,rouj. 
Warto wspomnieć tutaj o Ef 2,16a, gdzie po raz drugi w Ef został użyty termin sw/ma w wyrażeniu evn èni sw,mati  
(„w jednym ciele”). W tym „jednym ciele” miało się dokonać pojednanie człowieka z Bogiem. Przyjmując tutaj pewne 
intratekstualne echo między Ef 1,22n. a Ef 2,16, można stwierdzić: to Kościół jest miejscem, w którym dokonuje się 
wspomniane pojednanie (Kręcidło, 2015, s. 211). 51
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śla Chrystusa. Występuje w tekście w gen., czyli przypadku, za pomocą którego 
wyrażano wiele odmiennych relacji syntaktycznych. Powoduje to trudności w od-
czytaniu jego znaczenia w powyższej frazie, a co za tym idzie w całym zdaniu. 
Dlatego konieczna jest analiza kontekstu, a także zbadanie znaczenia teologicz-
nego danej wypowiedzi (Piwowar, 2016, s. 38–39).  Czasami jednak zdarza się, 
że nie sposób jednoznacznie go odczytać. Wówczas możliwe pozostaje jedynie 
ustalenie, które propozycje są dopuszczalne i jednocześnie zgodzenie się na to, że 
wyrażenie może mieć  kilka różnych znaczeń – wcale niewykluczających się (Tur-
ner, 2003, s. 207). W omawianym wyrażeniu zaimek osobowy w gen. może być 
interpretowany jako: possesoris (On, tzn. Chrystus, jest właścicielem ciała, czyli 
Kościoła), subiectivus (Jezus jest ciałem, czyli jest Kościołem) i obiectivus (Kościół 
jest ciałem Jezusa). Pierwsza możliwość jest dopuszczalna teologicznie, ponadto 
wynika również z samego tekstu Listu do Efezjan. Głowa wyraża władzę, a skoro 
Jezus jest głową Kościoła, to nad nim panuje, ale także jest jego posiadaczem, wła-
ścicielem (co wynika ze starożytnej koncepcji, że król jest posiadaczem tego, czym 
rządzi). Równie zasadna wydaje się propozycja zinterpretowania omawianego za-
imka jako genetivus obiectivus. Takie założenie powoduje bowiem, że koncepcja 
Pawła odnośnie do Kościoła wydaje się koherentna. Paweł przedstawia rzeczywi-
stość eklezjalną jako organizm, który składa się z dwóch części: ciała oraz głowy. 
Dopiero w ten sposób mamy do czynienia z właściwie rozumianym Kościołem. 
O ile powyższe propozycje uznać należy za poprawne, o tyle niewłaściwa wy-
daje się jednak próba przypisania zaimkowi auvtou/ funkcji genetivus subiectivus. 
Utożsamienie Jezusa z ciałem, czyli Kościołem, przy jednoczesnym stwierdzeniu 
Pawła, że Chrystus jest głową Kościoła, wprowadza pewną sprzeczność i nielo-
giczność wywodu. Dlatego tę propozycję należy odrzucić. Wobec powyższego, 
zaimek auvtou/ powinno się traktować jako genetivus obiectivus (jednak nie odrzu-
cając jednocześnie odcienia genetivus possesoris, który w sobie niewątpliwie po-
siada). Paweł, kreśląc obraz swoiście mistycznego organizmu, przypisał poszcze-
gólnym elementom konkretne funkcje, które spełniają: Jezus – czyli władca, głowa 
zarządzająca całością, niejako szczyt hierarchii, oraz Kościół – czyli ciało tego or-
ganizmu, element wykonujący to, co głowa zamyśli (Dąbrowski, 2013, s. 643–647; 
Chrostowski, 2015, s. 406–407).

W Ef 1,23b następuje drugie zdanie (to. plh,rwma tou/ ta. pa,nta evn pa/sin 

plhroume,nou), równorzędne względem Ef 1,23a, z tym że są one połączone bez-
spójkowo (asyndeton). W ten sposób Paweł zdynamizował swoją wypowiedź, 
ale może przede wszystkim nadał równy status obydwu dookreśleniom Kościoła. 
Samo zdanie już od wieków stanowi crux exegetarum. Dlatego w celu zrozumie-
nia tej frazy i prawidłowego jej odniesienia do zdania z Ef 1,22, konieczne będzie 52
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dokładne jej przeanalizowanie pod względem morfologicznym, składniowym jak 
i leksykalnym.

Jedyną formą czasownikową w zdaniu Ef 1,23b jest plhroume,nou. Najwięk-
szą trudność sprawia zinterpretowanie strony tego imiesłowu. Należy uznać go 
za stronę bierną czy medialną (in. zwrotną)? Morfologicznie w języku greckim 
w czasie teraźniejszym obydwie formy wyglądają identycznie. Zanim jednak 
udzielimy odpowiedzi na postawione pytanie, przeanalizujemy rodzajnik tou/ 
(gen. sing. masc.), poprzedzający imiesłów. Pierwszą kwestią z nim związaną jest 
konieczność określenia do kogo (ewentualnie do czego) się on odnosi. Od razu 
należy odrzucić możliwość powiązania go z evkklesi,a, gdyż ten jest rodzaju żeń-
skiego. W najbliższym kontekście należałoby tou/ połączyć z auvto,n (Ef 1,22b), które 
zinterpretowaliśmy wcześniej jako zaimek wskazujący Jezusa Chrystusa. Dlatego 
to właśnie Jezus jest podmiotem czynności dla plhroume,nou. Na takie twierdzenie 
pozwala również rodzajnik tou/, który należy połączyć z omawianym imiesłowem. 
Spełnia on dwie funkcje. Po pierwsze odsyła nas do Jezusa Chrystusa, jako osoby 
dokonującej „napełniania”6. Po drugie, grecki articulus powoduje substantywi-
zację imiesłowu. W takim przypadku participium spełnia funkcję rzeczownika 
(Piwowar, 2016, s. 416–417). 

Dopiero po tych uwagach możliwe jest ustalenie strony omawianego imiesło-
wu. Gdyby zinterpretować go jako imiesłów bierny7, oznaczałoby to, że Jezus Chry-
stus (czyli głowa) „jest dopełniany” przez Kościół (czyli ciało). Uznanie natomiast 
plhroume,nou za participium medii powoduje, że przełożymy go: „tego, który napełnia”. 
Strona zwrotna w Nowym Testamencie często pełni funkcję strony czynnej (Blass, 
Debrunner, 1961, s. 165)8. W takim rozumieniu to Chrystus napełniałby Kościół, a nie 

6 Warto zwrócić uwagę, że również w Ef 4,10 podmiotem czasownika plhrw,sh| jest Jezus Chrystus. Natomiast gdy 
Paweł jednoznacznie używa plhro,w w stronie biernej (Ef 3,19: plhrwqh/te i Ef 5,18: plhrou/sqe) podmiot wyrażony jest  
w 2 os., l. mn. Można by, jako bardzo prawdopodobną hipotezę, podać możliwość zinterpretowania tego podmiotu 
jako wspólnoty Kościoła w Efezie (Linke, 2015, s. 138–155, zwł. s. 140–142) lub, gdyby uznać Ef za list okólny, 
pierwotnych adresatów, nieutożsamianych wyłącznie z chrześcijanami z Efezu. Z tego wniosek, że w tych miejscach 
Ef, gdzie Paweł zastosował plhro,w w liczbie pojedynczej (Ef 1,23 i Ef 4,10), odnosi się ten czasownik do samego 
Jezusa Chrystusa, a strony obydwu należy wtedy odczytywać jako activum (Ef 4,10) lub medii o znaczeniu activum 
(Ef 1,23).

7 Czynią tak autorzy starożytnych przekładów – wyjątek stanowi Pešitta (Jankowski, 1962, s. 543). W Wulgacie 
Hieronim przełożył plhroume,nou z Ef 1,23 za pomocą łacińskiego adimpletur. Co ciekawe, identycznej formy adimpleo 
użył jeszcze tylko dwukrotnie: w Ha 2,5 i w Mt 13,14. W Ewangelii przetłumaczył za pomocą adimpletur avnaplhrou/tai. 
Tekst Mt mówi o tym, że słowa proroka Izajasza „zostały wypełnione” (w domyśle w życiu Jezusa Chrystusa). Z kolei 
w Ha Hieronim użył adimpletur jako ekwiwalentu dla hebrajskiego terminu [B'f.yI. LXX ten sam termin hebrajski 
przełożyła przez evmpiplame,noj. 

8 Autorzy gramatyki podają nawet plhroume,nou w Ef 1,23 jako przykład takiego zjawiska, porównując ten przypadek  
z Ef 4,10 (plhrw,sh|) i stawiając znak równości między znaczeniami (co do strony) obydwu form czasownika plhro,w. 53
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odwrotnie. Jak zaznacza Jankowski (1962, s. 544), „czynne znaczenie imiesłowu odpo-
wiada lepiej całej eklezjologii Listu do Efezjan, która ukazuje Chrystusa wciąż czyn-
nym w Kościele”. Kolejnym argumentem, przemawiającym na korzyść rozumienia 
plhroume,nou aktywnie, jest figura retoryczna zastosowana przez Pawła w Ef 1,23 – 
tzw. homoioptoton9. Uwagę zwracają zakończenia terminów auvtou/ i plhroume,nou. Re-
toryczną symetrię Ef 1,23 można by przedstawić następująco (Jeal, 1990, s. 150–153): 

h[tij evsti.n 

to. sw/ma    auvtou/( 

to. plh,rwma  (ta. pa,nta evn pa/sin)
    tou/ plhroume,nou

Gdyby Paweł zastosował imiesłów w stronie czynnej (plhru/ntoj), zachwiał-
by tym samym zamyśloną symetrię, pozbawiając tekst efektu retoryczny, którego 
zdaniem jest podkreślenie zawartej w nim treści. W związku z powyższym można 
wnioskować, że choć formalnie (morfologicznie) występuje jako participium me-
dii/passivi, to należy go traktować jako stronę medialną o znaczeniu czynnym10.

Powyższą konstatację potwierdza także wyrażenie ta. pa,nta evn pa/sin, które 
w zdaniu poprzedza plhroume,nou. Choć rozumienie sformułowania zależne jest od 
interpretacji imiesłowu, to jednak również ono samo w sobie pozwala na prawi-
dłowe określenie strony participium. Gdyby odczytać plhroume,nou pasywnie, to 
formułę ta. pa,nta evn pa/sin należałoby uznać za przysłówek. Strona bierna bowiem 
nie łączy się z dopełnieniem w bierniku (a tym właśnie jest ta. pa,nta). Co więcej, 
strona bierna domaga się podania w tekście czynnika działającego. W przypadku 
Ef 1,23b takowego brak11. Inaczej sprawa wygląda, gdy odczyta się plhroume,nou 

9 Homoioptoton (grec. òmoio,ptoton, łac. smiliter cadens – „podobieństwo kadencji”) – jest to figura retoryczna, która 
polega na zestawieniu ze sobą w bliskim kontekście wyrazów o podobnie brzmiących sufiksach deklinacyjnych. 
Celem, tak wyraźnie zauważalnego powtórzenia pewnego przypadku gramatycznego, jest podkreślenie danej myśli 
(Purcell, 1996, s. 148). Zjawisko to dotyczy jedynie tych form gramatycznych, które podlegają zjawisku deklinacji.

10 Właśnie ze względu na aktywne znaczenie imiesłowu nie określamy rodzaju strony medialnej.

11 W stronie biernej języka greckiego można wyróżnić trzy rodzaje czynnika działającego: 1. ostateczny (wyrażany 
przez konstrukcje: ùpo/avpo/para,/evk + gen.), 2. pośredni (ukazany przez dia, + gen.) 3. nieosobowy (wyrażany za pomocą: 
samodzielnie użyty dat. lub evn + dat., lub evk + gen.). Oczywiście w omawianym fragmencie Ef nie mamy do czynienia 
z żadnym z wyżej wymienionych czynników działających, co przemawia za odrzuceniem  plhroume,nou jako strony 
biernej. Jednak, w języku greckim występuje pominięcie czynnika działającego, kiedy ten jest możliwy do wyraźnego 
odczytania z kontekstu. Drugą ewentualnością, kiedy pomija się wymienienie osoby dokonującej czynności, jest 
przypadek tzw. passivum divinum/passivum theologicum. Z szacunku dla Boga nie wymienia się Go z imienia, 
jako czynnika działającego, choć jest On takowym w zamyśle autora tekstu (Piwowar, 2016, s. 287–293). Otwarte, 
oczywiście, pozostaje pytanie, czy któregoś z dwóch ostatnich sposób wyrażenia czynnika działającego nie należałoby 
zastosować do Ef ,1 23b.54
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jako participium medii. Wtedy dopełnienie w acc. (ta. pa,nta) wydaje się naturalne.
Nie mniej istotna wydaje się analiza samego wyrażenia: ta. pa,nta evn  

pa/sin, które sprawia równie dużo trudności w interpretacji, co participium  
plhroume,nou. Fraza w całej Biblii Greckiej występuje tylko trzykrotnie: 1Kor 12,6; 
15,28 i we właśnie omawianym Ef 1,23. W 1Kor 12,6 ta. pa,nta evn pa/sin zostało 
użyte w następującym kontekście: kai. diaire,seij evnerghma,twn eivsi,n( o` de. auvto.j 

qeo.j o` evnergw/n ta. pa,nta evn pa/sin („różne są działania, jednak ten sam Bóg, Ten, 
który działa wszystko we wszystkich”). Istotne, że pojawia się on w zestawieniu 
z imiesłowem evnergw/n, który podobnie jak plhroume,nou, uległ urzeczownikowieniu 
przez rodzajnik o`. Podmiotem tutaj jest jednak Bóg, a nie Jezus Chrystus12. I to On 
jest „Tym, który działa wszystko we wszystkich”13. Tutaj, co wynika z kontekstu 
dalszego (por. 1Kor 12,7), słusznie więc evn pa/sin rozumie się jako odnoszące się do 
osób. W drugim przypadku, w 1Kor 15,28, Paweł interesujące wyrażenie umieścił 
w zdaniu celowym: i[na h=| o` qeo.j Îta.Ð pa,nta evn pa/sin („aby Bóg był wszystkim we 
wszystkich”). W tym przypadku zamiast participium jako formę czasownikową 
mamy h=|. Coniunctivus jest w czasie teraźniejszym, denotując czynność niedoko-
naną, trwającą. Również tutaj fraza Îta.Ð pa,nta evn pa/sin może zostać przełożona 
jako „wszystkim we wszystkich”. Podobnie jak w 1 Kor 12,6, także w tym wypad-
ku możliwość utożsamienia evn pa/sin z ludźmi daje kontekst14.

Spojrzenie na kontekst Ef 1,23b nie pozwala na jednoznaczne wskaza-
nie, kogo lub co określa evn pa/sin. Jeśliby przyjąć jego znaczenie za przykładami 
z Pierwszego Listu do Koryntian, to należałoby go powiązać z interpretacją oso-
bową. Wtedy całe zdanie z Ef 1,23b można by przełożyć: „pełnią Tego, który na-

12 Paweł w 1Kor 12,4-6 opisuje doświadczenie duchowe, charakteryzując je przy użyciu trzech rzeczowników: 
ca,risma, diakoni,a i evne,rghma. Każdy z tych terminów łączy z inną osobą Boską, odpowiednio z: pneu/ma, ku,rioj i qeo,j 
(można tutaj zauważyć naukę o Trójcy). Tak czy inaczej każdy z darów choć bezpośrednio dany przez inną osobę 
Boską, to jednak źródłem każdego z nich jest „Ten sam Bóg”, który jest sprawcą „wszystkiego we wszystkich” (Rosik, 
2009, s. 389; Bartnicki, 2006, s. 178–181). 

13 Nie wszyscy uwzględniają w przekładzie zjawisko substantywizacji i związane z nim zasady tłumaczenia takiego 
participium, przekładając ò evnergw/n jako „działający”, zamiast „Ten, który działa” – np. Rosik  (2009, s. 384). Błędne 
tłumaczenie powoduje pominięcie zjawiska emfazy podmiotu działającego, która wybrzmiewa w tekście greckim 
właśnie z racji urzeczownikowionego imiesłowu.

14 Prześledzenie choćby kilku miejsc (z dokładnie 123), gdzie spotykamy wyrażenie evn pa/sin w Biblii Greckiej, 
pokazuje, że za każdym razem znaczenie frazy zależne jest od kontekstu (dotyczy to w równej mierze ST, jak i NT). 
W samym Ef są tylko trzy takie miejsca: Ef 1,23; Ef 4,6: ei-j qeo.j kai. path.r pa,ntwn( ò evpi. pa,ntwn kai. dia. pa,ntwn kai. 

evn pa/sin („Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, On nad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”; Biblia Tysiąclecia, 
Ef 4,6); Ef 6,16: evn pa/sin avnalabo,ntej to.n qureo.n th/j pi,stewj( evn w-| dunh,sesqe pa,nta ta. be,lh tou/ ponhrou/ Îta.Ð pepurwme,na 

sbe,sai („W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski 
Złego”; Biblia Tysiąclecia, Ef 6,16). Dlatego doskonale pasuje do tej sytuacji ocena Jankowskiego (1962, s. 545), którą 
zawarł w swoim komentarzu Listu do Efezjan: „Styl hymnodyczny nakazuje powściągliwość w posuwaniu zbyt 
daleko analizy sensu każdego szczegółu”. 55
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pełnia wszystkim we wszystkich”. Owi „wszyscy” stanowiliby członków Kościoła 
(a może wszystkich ludzi odkupionych przez Chrystusa?). Komentatorzy sugerują 
możliwe cztery rozwiązania (znaczenia) dla evn pa/sin: opisane powyżej osobowe 
(„we wszystkich”), a także rzeczowe, okolicznikowe miejsca („we wszystkim”) lub 
okolicznikowe sposobu („przez wszystko”/„przy użyciu wszystkiego”/„na wszel-
kie sposoby”) (Jankowski, 1962, s. 544–545). Propozycja pierwsza sprawia dużo 
trudności, gdyż w tekście nie ma mowy wprost o osobach. Takie podejście wy-
maga kilku założeń i domysłów. Interpretacja rzeczowa, podobnie jak okoliczni-
kowa miejsca, nie pasują do kontekstu; dodatkowo ta druga, sugerując statecz-
ność, niekoniecznie wpisuje się w intencje autora, który, stosując najpierw evsti,n 
a następnie plhroume,nou w praesentis, nadał tekstowi i zjawiskom, które opisał w  
Ef 1,23, aspekt dynamiczny, trwający, niedokonany i aktualny (podkreśla to rów-
nież zabieg retoryczny w postaci asyndetonu, który został opisany wcześniej). 
Dlatego najlepszą propozycją interpretacji wydaje się ta, traktująca wyrażenie evn 
pa/sin jako okolicznik sposobu15.

Ostatnim elementem koniecznym do zinterpretowania w Ef 1,23 jest  
to. plh,rwma. Z racji przypadku, liczby i rodzaju łączy się z wymienionym wcze-
śniej to. sw/ma. Taką interpretację wzmacnia dodatkowo bliskość w tekście obydwu 
rzeczowników16. W tym kontekście zwraca uwagę również po raz kolejny bez-
spójkowy sposób połączenia dwóch zdań w Ef 1,23. W sposób naturalny powin-
ny one były zostać połączone za pomocą spójnika kai,. Wtedy werset wyglądałby 
następująco: h[tij evsti.n to. sw/ma auvtou/ [kai.] to. plh,rwma tou/ ta. pa,nta evn pa/sin 

plhroume,nou. Zastosowanie spójnika zmniejsza jednak dynamikę tekstu. W tym 
miejscu konieczne jest odwołanie się do schematu retorycznego Ef 1,23, który zo-
stał zaprezentowany już wcześniej, przy okazji omawiania imiesłowu plhroume,nou. 
Zwraca tam uwagę swoiste zestawienie terminów to. sw/ma i to. plh,rwma oraz iden-
tyczne ich zakończenia na -ma. Jest to tzw. homoioteleuton17 (Jael, 1990, s. 150). 

15 Problemy z interpretacją, a później z przekładem frazy ta. pa,nta evn pa/sin widać na przykładzie choćby tylko dwóch 
tłumaczeń na język polski: „wszystko wszelkimi sposobami” (Biblia Tysiąclecia, Ef 1,23); „wszystko we wszystkim” 
(Biblia Paulistów, Ef 1,23). Należy również nadmienić, że są komentatorzy, którzy mimo wszystko jednoznacznie 
określają omawianą frazę jako przysłówek (Ushami, 1983, s. 135.) Autor stwierdza tam, że jest to przypadek 
analogiczny do spotykanych m.in. w: 1Tm 3,11; Tt 2,9; Hbr 13,4. 

16 Podejmowane są jednak próby wiązania to. plh,rwma z auvto.n z Ef 1,22. Wtedy „pełnia” byłaby przynależna Bogu 
Ojcu. Najczęściej występuje to u tych komentatorów, którzy zarówno to. plh,rwma jak i plhroume,nou interpretują 
pasywnie. W takim przypadku Kościół byłby napełniany przez Chrystusa, a Ten przez Boga Ojca na wszelkie sposoby 
(Hoehner, 2002, s. 298).

17 Homoioteleuton (grec. òmoiote,leuton, łac. similiter desiens – „podobieństwo zakończeń”) jest to figura retoryczna 
polegająca na zestawieniu blisko siebie w tekście wyrazów o podobnie brzmiących zakończeniach. Ma na 
celu zwrócenie uwagi odbiorcy na dane terminy i podkreślenie. Zwyczajowo wyrazy te znajdują się na końcu 
poszczególnych członów wypowiedzi (Purcell, 1996, s. 148).56
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Celem tego zabiegu retorycznego było zasugerowanie słuchaczom konieczności 
powiązania ze sobą to. sw/ma i to. plh,rwma. Na podstawie powyższych argumen-
tów należy stwierdzić, że obydwa mianowniki powinny być traktowane na równi, 
jako wprowadzone przez h[tij, gdzie plh,rwma stoi w apozycji do sw/ma (Bruce, 1984, 
s. 275–276). Oznacza to, że jest to drugie już dookreślenie Kościoła z Ef 1,22: Ko-
ściół jest pełnią.

Dla wielu o wiele bardziej istotna jest jednak dyskusja (bo od niej miałoby 
najwięcej zależeć), czy plh,rwma jest w stronie czynnej, czy może jednak biernej. 
Kryterium oceny w pierwszym rzędzie stanowi morfologia i zakończenie tego 
rzeczownika na –ma, które jest charakterystyczne dla wyrazów o zabarwieniu 
pasywnym; sens aktywny mają terminy zakończone na -sij. Activum oznaczałoby 
po prostu, że Kościół jest pełnią Chrystusa. Passivum zaś należałoby rozumieć, 
że owszem, Kościół jest pełnią, ale w sensie: jest napełniony pełnią, i dalej: „Tego, 
który napełnia wszystko na wszelkie sposoby”. Albo jeszcze inaczej: Kościół jest 
pełnią ze względu na to, że Chrystus go napełnia. Taki sposób rozumowania wy-
daje się bardziej logiczny (unika się twierdzenia, że Kościół jest pełnią Jezusa, 
kiedy to właśnie Chrystus jest pełnią, z której korzysta Kościół).

Dopiero po tak dokładnej analizie morfologiczno-składniowej możliwe 
jest podanie tłumaczenia tekstu Ef 1,22b-23 (auvto.n e;dwken kefalh.n u`pe.r pa,nta th/|  

evkklhsi,a|( h[tij evsti.n to. sw/ma auvtou/( to. plh,rwma tou/ ta. pa,nta evn pa/sin plhroume,nou): 
„właśnie Tego dał jako głowę ponad wszystko dla Kościoła, który jest jego ciałem, 
pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelkie sposoby”.

ANALIZA LEKSYKOGRAFICZNA EF 1,22b-23

Do właściwego zrozumienia tekstu konieczna jest nie tylko analiza mor-
fologiczno--składniowa, ale także zbadanie leksykografii Ef 1,22b-23. Pozwoli 
to na lepsze zrozumienie tekstu, dając możliwość określenia, co kryje się pod 
poszczególnymi terminami oraz do jakich rzeczywistości odsyłają one czytelni-
ka. W ten sposób zostanie podkreślone przesłanie Ef 1,22b-23. W tym miejscu 
skupimy się na czterech, wydaje się najważniejszych, pojęciach: kefalh,, evkklhsi,a,  
sw/ma, plh,rwma.

Największy wpływ na to, że Paweł nazwał w Ef 1,22b-23 Jezusa głową 
miał Stary Testament (Roon, 1974, s. 275). W celu odnalezienia starotestamen-
talnej idei, kryjącej się za pojęciem głowy, należy się odwołać do hebrajskiego 
var. Jego podstawowe znaczenie to „głowa”, metaforycznie zaś „początek”. Jednak 
zakres idei figuratywnych, które można wyrazić za pomocą tego pojęcia jest dużo 
większy. Wśród nich znajdują się również takie, które pomocne są w interpretacji 57



K s .  M a t e u s z  N y c z

omawianego fragmentu: „wódz/zwierzchnik plemienia, klanu, rodziny, prowincji, 
wojska”, czy wreszcie „król” (Beuken, Dahmen, 2004, s. 254). Wszystkie figuratywne 
znaczenia można sprowadzić do wspólnego mianownika, którym jest władza. Gdyby 
założyć wyłącznie hellenistyczną inspirację dla użycia idei głowy przez Pawła, rów-
nież wtedy wynik naszego dociekania byłby podobny. Termin kefalh, łączył się i tam 
z ideą przewodzenia. Znalazło to swój wyraz w fakcie, że takie terminy jak h̀gou,menoj 
(„przewodzący”, „dowodzący”, „panujący”), a;rcon („władca”) czy avrchgo,j („dający po-
czątek”, „wódz”) korespondowały znaczeniowo z kefalh, (Roon, 1974, s. 278).

Dopełnieniem tak rozumianej głowy jest ciało – określone przez autora 
Listu do Efezjan za pomocą sw/ma. Autorzy greckojęzyczni używali dwóch termi-
nów na określenie ciała. Obok wspominanego sw/ma występuje jeszcze sa,rx. Drugie 
z nich odnosi się wyłącznie do wymiaru cielesnego, fizycznego (Schweizer, 1971,  
s. 98). Termin sw/ma, poza wymiarem fizycznym, uwzględnia jeszcze element du-
chowy ludzkiego ciała (tamże, s. 1024). Można by więc stwierdzić, że Paweł nie-
przypadkowo zastosował sw/ma na określenie Kościoła, gdyż ten – poza wymiarem 
widzialnym (fizycznym – tj. instytucjonalnym) – sięga również wymiaru nadprzyro-
dzonego, mistycznego, niewidzialnego fizycznie, a dostępnego tylko dzięki wierze.

W mniemaniu niektórych egzegetów stworzony przez Pawła obraz (gło-
wa i ciało) jest powiązany z hellenistyczną koncepcją macro-anthropos (makro-
-człowieka) (Roon, 1974, s. 266–275). Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na 
pytanie, czy za Pawłową koncepcją Kościoła jako ciała a Jezusa jako głowy stała 
wspomniana hellenistyczna idea. Jednak, biorąc pod uwagę fakt, że różni autorzy 
stosowali obraz macro-anthropos do opisania i przedstawienia funkcjonowania 
różnych rzeczywistości, wydaje się to całkiem prawdopodobne. Całkiem możli-
we również, że połączenie kefalh – sw/ma ma swoje korzenie w całkiem niehel-
lenistycznej koncepcji. W Ef 5,23 znajdujemy określenie Jezusa jako o` Cristo.j  

kefalh. th/j evkklhsi,aj( auvto.j swth.r tou/ sw,matoj („Jezus głowa Kościoła, On – zbaw-
ca ciała”). Takie spojrzenie i użycie terminu swth,r („wybawca”) jest ewidentnym 
odwołaniem do koncepcji mesjańskiej obecnej w judaizmie, a nie hellenizmie 
(Roon, 1974, s. 290). U źródeł omawianej koncepcji stałaby więc idea mesjańska: 
Jezus-Mesjasz zbawił swój lud, swoje ciało, którym jest Kościół. Dlatego w Ef 1,22 
kefalh, nabiera znaczenia teologicznego, a być może staje się nawet swoistym ter-
minus technicus na określenie relacji Chrystus – Kościół18.

Kolejnym terminem, który wymaga odwołania do starotestamentalnego 
i hellenistycznego tła jest evkklhsi,a. To greckie pojęcie jest odwołaniem do hebraj-

18 Szersze informacje na temat użycia kefalh, w Ef oraz jego tła starotestamentalnego, a także hellenistycznego zob. 
Barth, 1974, s. 183–192 oraz Rosik, 2009, s. 546–549.58
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skiego czasownika lhq19. Równa się ono prawie zawsze „zgromadzić”. Od tego rdze-
nia wywodzi się również hebrajski termin oznaczający „zgromadzenie”. Miało ono 
zawsze charakter religijny – jego zwołania często żądał sam Bóg. Inaczej jest w hel-
lenistycznym milieu. Tam „zgromadzenie” (evkklhsi,a – etymologicznie oznaczające 
„wywołanie”) miało charakter wybitnie świecki. W obydwu środowiskach było jed-
nak jedną z podstawowych komórek współżycia społecznego lub religijnego.

Ostatni termin plh,rwma również odsyła do środowiska starotestamental-
nego. Znajdujemy tam hebrajskie pojęcie alm („napełniać”). Jednak o wiele waż-
niejsze jest pytanie nie o zaplecze językowe pojęcia, a o to, co wyraża – tzn. czym 
jest pełnia, którą Jezus napełnia Kościół. W wielu pracach autorzy bardzo chętnie 
sięgają po gnostyckie rozumienie tego pojęcia. Wydaje się to jednak anachroni-
zmem. Początek gnozy zapewne należałoby umieścić w okolicach końca I w. po 
Chr. Z kolei czas powstania Listu do Efezjan ci, którzy przyjmują jego Pawłowe 
autorstwo, datują na ok. 62 r. po Chr. (czas, kiedy Paweł był w Rzymie) (Furnish, 
1992, s. 541). Natomiast ci, którzy List do Efezjan uznają za dzieło deutero-Paw-
łowe, opowiadają się za jego powstaniem po 80 r. po Chr. (miejscem powstania 
byłaby wtedy Azja Mniejsza, a nie stolica Imperium Romanum) (Langkammer, 
1996, s. 376–381). Tak czy inaczej, w czasie powstawania listu można mówić co 
najwyżej o jakieś pregnozie (Rudolph, 2011, s. 272–307). Dlatego wiązanie zna-
czenia plh,rwma z tym, co pod tym pojęciem rozumieli zwolennicy dojrzałej już 
gnozy (była dla nich jednym z podstawowych pojęć) jest nieuprawnione20. Termin 
plh,rwma należałoby raczej rozumieć jako całe dzieło zbawienia dokonane przez 
Jezusa Chrystusa (Lamarche, 1994, s. 655–656). Właśnie owocami tego dzieła na-
pełniany byłby Kościół. Takie spojrzenie byłoby koherentne z głównym tematem 
listu, którym jest „Boży plan zbawienia i jego realizacja przez Jezusa Chrystusa 
w Kościele” (Schnelle, 2009, s. 559), oraz z jego teologicznym przesłaniem. Do-
datkowo takie rozumienie byłoby wsparte przez nakreślone powyżej mesjańskie 
powiązanie Ef 1,22 wynikające z Ef 5,23.

19 Biblia Hebrajska używa obok lhq jeszcze drugiego terminu na oznaczenie zgromadzenia: hd[. Nie należy do rzeczy 
łatwych zarysowanie choćby drobnych różnic między tymi pojęciami, tym bardziej że zarówno pierwsze, jak i drugie 
było używane odnośnie do zgromadzeń religijnych i świeckich. Jednak to rozróżnienie znalazło odzwierciedlenie 
w LXX. Starożytni tłumacze, dokonując przekładu tekstu biblijnego z hebrajskiego na grecki, każdy termin 
przetłumaczyli za pomocą innego ekwiwalentu: lhq – evkklesi,a, hd[ – sunagwgh,.

20 Całość dyskusji na temat możliwych gnostyckich wpływów na plh,rwma w Ef 1,23 por. Hoehner, 2002, s. 301–304. 
Z kolei w Jankowski, 1962, s. 531–549 znaleźć można wnioski z badań nad „Pełnią” w listach więziennych. Warto 
przy tym zwrócić uwagę na inne źródła zapożyczenia, które autor proponuje i charakteryzuje (tamże,  s. 533–535): 
religie misteryjne i filozofia. 59
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PODSUMOWANIE

Tak wyraźnie filologiczny sposób analizowania tekstu pozwolił na odnoto-
wanie możliwości interpretacji tekstu Ef 1,22b-23. Punktem wyjścia całej refleksji 
Pawła nad naturą Kościoła, którą zawarł omawianym fragmencie, jest fakt, że 
Jezus został dany przez Boga Ojca dla Kościoła. To „dla” z jednej strony wska-
zuje na dar, a z drugiej – na korzyść, jaką Kościół odniósł z owego obdarowania. 
Jednocześnie w tekście bardzo silnie wybrzmiewa, że jedyny, który został dany 
jako głowa dla Kościoła jest Jezus Chrystus. Nie ma wobec tego innych, którzy 
mogliby być głową Kościoła – ta prerogatywa jest wyłącznie Jezusowa. Opisana 
emfaza wskazuje również na Chrystusa jako najważniejszego w rzeczywistości 
kościelnej. Jest on zarazem początkiem hierarchii, jak i jej szczytem (co wynika ze 
znaczeń zwłaszcza hebrajskiego terminu var). Ponadto, Jezusowe włodarstwo jest 
zjawiskiem realnym, a nie jedynie symbolicznym.

 Kościół w rozumieniu Pawła jest rzeczywistością unikalną. Jest on cia-
łem Jezusa w sensie fizycznym, a więc widzialnym (instytucjonalność), a także 
nadprzyrodzonym, niewidzialnym (mistyka i duchowość). To właśnie w Kościele 
doświadcza się pełni, która pochodzi od Jezusa. Za pełnię w tym kontekście nale-
ży uznać całe dzieło odkupienia dokonane przez Chrystusa, na które składają się 
męka, śmierć i zmartwychwstanie. Owoce tego dzieła można odnaleźć w Kościele 
(Brown, 1997, s. 622). Uwagę zwraca jeszcze jedna sprawa. O ile Jezus został 
dany dla Kościoła jako głowa raz, o tyle owoce Jego zbawienia napełniają Ko-
ściół (a przez to wszystkich, którzy się w nim znajdują) nieustannie – wynika to 
z czasów gramatycznych zastosowanych przez Pawła przy opisywaniu obydwu 
wydarzeń. Wynika z tego, że to przez Kościół Chrystus działa w świecie i udziela 
swojego najcenniejszego daru – zbawienia21.

21 Ten biblijny sposób rozumowania, oparty (jak się wydaje) m.in. na Ef 1,22b-23, znalazł swoje odzwierciedlenie 
np. w Konstytucji Lumen gentium, uchwalonej przez Ojców II Soboru Watykańskiego. W dokumencie w punktach 
14-16 został opisany stosunek trzech grup do Kościoła. Najpierw określono relację katolików do Kościoła za pomocą 
terminu incorporatio („wcielenie”/„zjednoczenie”). Relacja katechumenów określona została przez coniunctio 
(„połączenie”/„powinowactwo”); za pomocą tego samego łacińskiego pojęcia nazwano relację łączącą chrześcijan 
niekatolików do Kościoła. Trzecia grupa jest dosyć szeroko rozumiana, gdyż tworzą ją: Żydzi, muzułmanie oraz (jak 
nazywa te osoby sam dokument) „szukający nieznanego Boga” i ci, którzy „nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania 
Boga”. Ich związek z Kościołem Ojcowie opisali, stosując termin ordinari („kierować się” – można to rozumieć jako 
„ukierunkowanie”). Z tego płynie wniosek, że zbawienie trzeciej grupy nie dokona się ze względu na przynależność 
do Kościoła, ale dzięki jego istnieniu. Tłumaczyłoby to pogląd, że Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia. 
(Tekst konstytucji za Sobór Watykański II, 2008, natomiast znaczenia terminów łacińskich podano za Jougan, 2013).60
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E C C L E S I O L O G Y 
O F  T H E  E P I S T L E  T O 
T H E  E P H E S I A N S  1 : 2 2 B - 2 3

S U M M A R Y
The epistle to the Ephesians is seen as an ecclesiological scripture among 

the exegetes. It contains a rather systematic interpretation of what the Church 
is, what her role and attitude to Christ is. The sentence from Ephesians 1: 22b-23 
may pass as the most important passage for the entire ecclesiology of the Letter 
to the Ephesians.

This short passage causes many interpretative difficulties at the grammat-
ical level, such as: interpretation of the term pleroume,nou as active or passive par-
ticiple, function of the terms evkklesi,a, pa/j and auvtou/ in the syntax and the role of 
the expression u`pe.r pa,nta in the sentence. In addition, it is necessary to properly 
read the meaning of the term plh,rwma.

The title text has been subjected to grammatical and lexicographical anal-
ysis. Such way of analysis allowed for a proper reading of the attitude of Christ to 
the Church – Christ fills the Church (and not the reverse as it might be judged by 
a cursory morphological analysis) and only He is the head of the Church. He fills 
the whole Church of the fruits of his passion, death and resurrection.

Article submitted: 26.10.2018; accepted: 14.11.2018. 63
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T H E  M I N D - B O D Y  P R O B L E M

In the contemporary discussion about the mind-body problem we can 
lately observe the growing interest in the “soul hypothesis”. Already in the late 
1960s and early 1970s, the standard explanation of the mind faced multiple con-
tradictions and unanswered questions, thus reductive materialism was no longer 
the only option. Therefore, the thesis of the existence of the soul started to be 
perceived as a real alternative answer of how to get across the “explanatory gap”. 
The arguments of those who defend the soul hypothesis are commonly called du-
alistic, and their position – dualism (Kim, 2000, p. 1–26)1. Nowadays, scholars of 
this kind are divided into two main types.Those who accept the existence of two 
different substances are called “substantial dualists”, but those who rather turn to 
different properties of two substances represent various types of “property dual-
ism” (Zimmerman, 2011, p. 168– 170)2. The doctrine to which a dualist referred 
(especially in an early period) was the philosophy of Descartes. Even now, for 
those who want to defend the Soul Hypothesis the starting point is always more 
or less Cartesian. It seems to be the only choice and it is hard to get rid of, since 

1 Where J. Kim well presents situation in contemporary discussion and the emergence of the soul hypothesis.

2 The brief explanation of various forms of dualism is presented by J. Westphal (2016, p. 25–52).

DOI:  10.30439/WST.2018.3.4
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there is nothing to replace it. Thus, the common arguments against it are usually 
forged against the Cartesian based view of a human being. It is worth noticing 
that the very term “dualism” suggests that claims as to the existence of the soul 
are perceived as adding the substance of the soul to the substance of the body. 
The two substances view is so common that even those who argue as to the ex-
istence of the soul call Aristotle and St Thomas Aquinas  “dualists” (Baker, Goetz, 
2011, p. 2)3. The term itself, of course, could have various meanings. It could be 
understood as a simple statement that besides of the body there is something else 
in a human being. But referring to Aristotle, St Thomas along with Descartes and 
Leibniz suggest that in this field their opinions are not essentially unlike, and dif-
ferences concern only details (Zimmerman, 2011, p. 168)4. 

Besides of those who seem to ignore the fundamental differences between 
Aquinas and Descartes, there is a growing number of scholars who realize that 
Aquinas’ approach to a human being is completely different because St Thomas 
himself put a stress on substantial unity of body and soul. First of all, discussions on 
the soul hypothesis in many ways seem to be treating medieval and ancient thinkers 
according to the contemporary conceptual framework, while the mind-body prob-
lem was not a medieval one. Peter King concludes that: “Medieval anticipations 
of practically everything else can be found, but not the mind-body problem. The 
answer must lie elsewhere”, and he suggests that the sources of the problem could 
be found in the early Modern distinction of primary and secondary qualities (King, 
2007, p. 204). But still many thinkers see Aristotle’s and Aquinas’ view of a human 
being as the solution for the contemporary puzzle. For them the claim of the sub-
stantial unity of body and soul seems to be suitable to dispel the arguments against 
the soul hypothesis. Among the most recent thinkers we can point out Eduard Feser 
(2017, p. 54), who perceives incompatibility of St Thomas’ view with modern inter-
pretations, but also suggests that Aquinas’ metaphysics could be a solution: 

Aquinas’s position on the “hard problem of consciousness” is im-
possible to map on to the range of options typically considered by contem-
porary philosophers of mind. One reason for this is that, strictly speaking, 

3 “As is well known, Aquinas’ approach was fundamentally Aristotelian. As he saw it, the soul-body distinction can 
be assimilated to the Aristotelian form – matter distinction. The soul is the form of a human being, and we loosely 
call its matter the body. But despite the soul-body dualism, the picture is in fact essentially different from what Dante 
described”.

4  “Many philosophers have agreed, developing various forms of mind-body dualism. Philosophical dualists such as 
Plato, Aquinas, and Descartes – and, more recently, Karl Popper, Richard Swinburne, and William Hasker – disagree 
about many details”.68
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Aquinas had no position on the issue, because there was in his day no 
awareness that any hard problem existed. That is not because Aquinas and 
other medieval Scholastics were overlooking some problematic phenome-
non. Rather, it is because the relevant phenomenon became problematic 
only once early modern philosophers abandoned certain key Aristotelian 
metaphysical assumptions. The hard problem of consciousness, and the 
mind-body problem in general, are artifacts of this abandonment. If Aqui-
nas has an implicit solution to the hard problem, then, it is this: restore the 
metaphysical assumptions in question, and the problem goes away.

As we can see Fester’s point is very interesting, because he suggests that 
the whole mind-body problem is the product of certain metaphysical assumptions. 
Therefore, the return to metaphysics of Aquinas “would allow us to solve, or rath-
er dissolve, the so called hard problem” (ibidem, p. 61). Such change of perspec-
tive is certainly very tempting, but it depends on treating St Thomas’ metaphysics 
seriously, and admitting that such conception of one substance composed of body 
and soul is even possible, since such claim seems to contradict the contemporary 
view so strongly dependent on Cartesian dualism. Moreover, it seems to require 
a change in our perception of material substances in general (ibidem, p. 54).

To see why St Thomas Aquinas’ metaphysics of a human being is so useful 
to deal with the mind-body problem we must underline its uniqueness. His argu-
ments on substantial unity were not so common in the Middle Ages and most of 
the scholars perceived such as approach as too Aristotelian. Such a view, after the 
condemnation of 219 theses in 1277, was even perceived as dangerous because it 
was almost commonly accepted that following the Philosopher in his assumptions 
about substantial unity makes the argumentation on immortality of the soul im-
possible. The originality of Aquinas lays in the balance of simultaneous claims of 
substantial unity and his demonstration on immortality of the soul. So Aquinas’ 
view of a human being can be called biological since his claims on the indispen-
sable role of the body are so radical. St Thomas not only claims that the body is 
not bad and unimportant but he: “goes much farther than that, insisting not only 
that our bodies play a positive role in our lives, but that they are in fact essential 
to our continued existence” (Pasnau, 2012, p. 363) 

For most of 13th-century scholars the soul was an independent substance. 
Aquinas, on the contrary, wants to be true to the Aristotelian view. That is why he 
claims that the soul, or the form without mater, cannot be understood as a sub-
stance. He argues that the nature of man is not a soul accidentally connected to 
the body, but the body must be treated as the integral part of the substance of man. 69
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To the question: “Whether the soul is man?”, his answer is “Not” (ST I, q. 75, a. 4). 
The most important consequence of such claim is a different understanding of the 
sensual activity of man. While intellectual activity, according to Aquinas, can be 
performed without any change in the body (intellect and will do not have physical 
organs), sensual activity is always the activity of both the body and the soul. Aqui-
nas concludes his demonstration by saying: “Since, then, sensation is an operation 
of man, but not proper to him, it is clear that man is not a soul only, but something 
composed of soul and body”. The opposite opinion, that the soul is man, leads to 
the necessary conclusion that sensual activity is the activity of the soul, which only 
uses the body as a tool. This was exactly the opinion of Plato with whom St Thomas 
disagree (ST I, q. 75, a. 4, co.)5. Aquinas elaborates on those claims demonstrating 
that the soul is connected with the body as its form, and he once again underlines 
refuting Plato’s conceptions: “...that it is one and the same man who is conscious 
both that he understands, and that he senses. But one cannot sense without a body: 
therefore the body must be some part of man” (ST I, q. 75, a. 1, co.)6.

Such metaphysical claims have their profound effect on how St Thomas 
understands the action of physical senses. Without going further into detail of his 
philosophical anthropology, we can briefly say that in order to sense man needs 
two inseparable elements: the power of the soul (potentia animae or virtus ani-
mae) and a physical organ (organum). Therefore, the act of sensing is not only the 
operation of the power but it must be accompanied by a physical change in the 
proper organ (transmutatio, immutatio)7. 

In the writings of Aquinas one can find fragments which show how exact-
ly he understands the role of the body in human perception. Probably the most 
interesting example comes surprisingly from the fragments of Summa theologiae 
in which St Tomas considers the nature of angels. Here we can also see a very 
interesting confrontation with Platonic/Cartesian dualism. Discussing Descartes’ 
philosophy Jacques Maritain (1929, p. 54– 81) claimed that he committed the sin 
of angelism. Analyzing how Descartes understood a certain and clear perception 

5 “Cum igitur sentire sit quaedam operatio hominis, licet non propria, manifestum est quod homo non est anima 
tantum, sed est aliquid compositum ex anima et corpore. Plato vero, ponens sentire esse proprium animae, ponere 
potuit quod homo esset anima utens corpore”.

6 “…propter hoc quod ipse idem homo est qui percipit se et intelligere et sentire, sentire autem non est sine corpore, 
unde oportet corpus aliquam esse hominis partem.”

7  We must note that Aquinas claimed that more perfect senses (eg. “sight” – visus) could act without any physical 
change in an organ because they are more spiritual in their nature (“Visus autem, quia est absque immutatione 
naturali et organi et obiecti, est maxime spiritualis, et perfectior inter omnes sensus, et communior” ST I, q. 78, a. 3, 
co.). However, such claim can be explained by the lack of medical data on the nature of sight in the Middle Ages.70
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of metaphysical principles he found out that it resembled how Aquinas described 
the knowledge of angels. Although Maritain’s opinions are formulated as an ac-
cusation, I think that they are true not only as regards the issue of knowledge 
and understanding. In my opinion, we can make the perspective wider and in-
clude here the problem of the soul-body relation in general. In the angelology of  
St Thomas we can find something of the Cartesian view of this relation in the  
description of how to understand an angel assuming a body. The difference  
between the angel in the assumed body and the soul of man is especially visible 
in the description of sensual perception. 

Unlike his predecessors who claimed that the substance of angels must 
contain matter, Aquinas argues that there is no matter of any kind in the nature 
of angels (ST I, q. 50, a.1-2). Angels are intellectual forms without matter, which 
makes them metaphysically different from man who, as we have seen above, is 
both the form and the matter. Therefore, angels can have no sensual perception 
since they have no physical organ. Immateriality of angels makes it difficult to 
explain yet another question of the Bible: How is it possible for angels to assume 
the physical body. St Thomas does not take an easy way saying that such events of 
bodily apparitions of angels were merely hallucinations. Although some claimed 
that they cannot assume the body, such opinions, according to Aquinas, are con-
trary to the intent of the Holy Scripture. It is very unlikely that biblical meetings 
with angels were only imaginary because they were seen by many people at once, 
it happened for a long time, and they performed many bodily actions like talking, 
eating, drinking, etc. Therefore, St Thomas claims that angels can assume real 
physical bodies (ST I, q. 51, a. 2, co.). But how such assumption of the body can 
be explained, since earlier he claimed that angels do not have the bodies united 
with them naturally? (ST I, q. 51, a. 1, co.) It would certainly be easier to explain 
on the basis of polymorphism, the conviction originating from Jewish philosopher 
Ibn Gabirol (or even St Augustine himself), and commonly accepted in the 13th 
century (Wipel, 2012, p. 46). The polymorphic view postulated the existence of 
spiritual matter (materia spirituals) and claimed that separated substances are 
composed of matter and form. Aquinas rejected the existence of spiritual matter 
polemizing thoroughly with Avicebron, and he demonstrated that an angel is not 
composed of spiritual matter and form, but rather of form and act of being (ipsum 
esse) (Stępień, 2015, p. 1–13). So an angel is a purely spiritual creature but he can 
assume the body to such extent that for men meeting angels in the assumed bod-
ies they seemed to be like any other human being. 

Without going into specific problems concerning how angels can influ-
ence matter, we can take what Aquinas says on embodied spiritual substances 71
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as a description of unification of two different substances – spiritual and materi-
al. The assumed body is not alive in a proper sense, because such body cannot 
perform functions of life (opera vitae) (ST I, q. 51, a. 3, co.). Explaining further, 
Aquinas says that there are certain common aspects among operations. In case of 
speech this common aspect is the sound, which is produced by the vocal cords 
of the speaker. In case of walking this common aspect is movement which can 
also be produced by many causes. That is why biblical figures who met angels 
perceived them as eating, speaking and walking, but they did not do it in the same 
manner as the living man. Angels do not talk properly, “yet there is a semblance 
of speech, in so far as they fashion sounds in the air similar to human voices”  
(ST I, q. 51, a. 3, ad 4.).8 They do not eat because in their case food was not con-
verted into their substance (ST I, q. 51, a. 3, ad 5.)9. And, finally, since sensation 
is also a vital activity, “it can in no way be said that angels perceive through the 
organs of their assumed bodies” (ST I, q. 51, a. 3, ad 2.)10. Since they cannot use 
the sensual organs to perceive, how they possibly know what the assumed body 
is doing? In my opinion this situation resembles what the contemporary philoso-
phers of mind call “the Cartesian theatre”. This term is used to dissolve the soul 
hypothesis, since the consequence of such view of the relation between body and 
soul, is the infinite multiplication of the inner spectators who observe sensual 
data displayed on the screen (Teliaferro, 2012, p. 31–33). Therefore, we can say 
that an angel in the assumed body is aware or sees what the body is doing. This is, 
of course, a simplification because to treat this case properly we must also point at 
multiple problems of how to understand angelic cognition, but in my opinion such 
simplification is plausible. Therefore, we can also use this model in a more gener-
al manner explaining all activities which angels do in the assumed body. As we 
shall see below, Aquinas uses the example of the pilot of a ship, but to make his 
example more contemporary we can compare the angel to the perfect car driver. 
He can direct the vehicle using the steering wheel, and make the car produce the 
sound using the horn, but the driver neither senses through the car the wheels 
contacting the road, nor feels the pain when the car is damaged in a crash. He is 
aware of all those things seeing the changes in the body like the spectator in “the 
Cartesian theatre”.

8 “Angeli proprie non loquuntur per corpora assumpta, sed est aliquid simile locutioni, inquantum formant sonos in 
aere similes vocibus humanis”.

9 “…nec etiam comedere, proprie loquendo, Angelis convenit, quia comestio importat sumptionem cibi convertibilis in 
substantiam comedentis”.

10 “...nullo modo est dicendum quod Angeli per organa assumptorum corporum sentiant”.72
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Such a view of an angel assuming the body is, however, completely dif-
ferent to how Aquinas understands the activities of human soul. Like an angel, it 
is intellectual but also shares substance with the body. St Thomas faces here the 
problem of securing certain independence of the soul from the body because oth-
erwise demonstration of immortality of the soul would be impossible. On the oth-
er hand, he does not sacrifice his biological approach to a human being (Pasnau, 
2012, p. 363–365)11. We can observe how he deals with the problem at the begin-
ning of Questio disputata de anima. Answering the question: “Can the Soul be 
a Form and a Particular Thing?” Aquinas explains: “For insofar as a soul possesses 
an operation which transcends material things, its very existence is raised above 
and does not depend on its body. But insofar as a soul by nature acquires its 
immaterial knowledge from what is material, it is clear that the fulfillment of its 
nature cannot be achieved apart from union with a body” (Questiones disputatae 
de anima, a. 1, co.)12. Because the soul can perform intellectual operations which 
are independent from the body, some philosophers came to a conclusion that it is 
a substance itself. Disagreeing with that statement Aquinas once again criticizes 
Plato and says that we cannot understand the soul-body relation that way: 

For he held that the full nature of the species is in the soul, defin-
ing a human being not as something composed of soul and body but as 
a soul using a body, and thus the relation of the soul to its body is that of 
a sailor to his ship or of a clothed man to his garments.However this posi-
tion cannot be maintained; for it is clear that that by which the body lives 
is its soul (Questiones disputatae de anima, a. 1, co.)13.

The view of Plato cannot be accepted because it cannot provide a satis-
factory answer of how the soul makes the body alive, just like the pilot does not 
make the ship alive by steering it, and man does not make clothing alive when he 
puts it on and makes it move when he moves. This is exactly the case of an angel 
who assumes the body. But this does not mean that the soul dies with the body. 

11 This is how Robert Pasnau calls the Aquinas approach to the corporal nature of man.

12  “In quantum enim habet operationem materialia transcendentem, esse suum est supra corpus elevatum, non 
dependens ex ipso; in quantum vero immaterialem cognitionem ex materiali est nata acquirere, manifestum est quod 
complementum suae speciei esse non potest absque corporis unione”.

13  “Ponebat enim totam naturam speciei in anima esse, dicens hominem non esse aliquid compositum ex anima 
et corpore, sed animam corpori advenientem; ut sit comparatio animae ad corpus sicut nautae ad navem, vel sicuti 
induti ad vestem. - Sed haec opinio stare non potest. Manifestum est enim id quo vivit corpus…” 73
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Aquinas’ arguments on immortality of the soul are based on the intellectual oper-
ations pointed above, which do not depend on bodily organs. The soul necessarily 
depends on them only when it performs vegetative and sensual operations. There-
fore, the body and bodily organs are indispensable for acquiring any sensual data, 
feeling and eating. 

One of the questions from Questiones disputate de Veritate, where  
St Thomas comments on the passions of the soul, seems to be especially interest-
ing for further explanation of the role of bodily organs in the operations of the 
human soul. We must notice that passion is understood here in a broad sense. The 
Latin term passio means not only feeling (pain, or sadness), but can be ascribed 
to any situation when an active agent operates and changes the passive power 
of the soul. Therefore, we can speak of passions also when the passive sense ac-
quires sensual data (e.g. hearing accepts sound) (ST I/II, q. 22, a. 1, co.). Aquinas 
explains that we can speak of passion in the proper sense when one form replaces 
the opposite one. Such situation can occur only in physical reality and thus for the 
passion in the proper sense a body is necessary (De veritate, q. 26, a. 1, co.). He 
demonstrates that for a spiritual being no passion is possible, it can occur only in 
the soul connected to the body. Therefore, the body suffers substantially, the soul 
only accidentally (De veritate, q. 26, a. 2, co.)14. Aquinas describes the relation as 
reciprocal, but the action occurs differently depending on direction. “For anything 
that is composed of matter and form suffers by reason of its matter just as it acts by 
reason of its form. Thus the passion begins with the matter and in a certain sense 
indirectly belongs to the form” (De veritate, q. 26, a. 2, co.)15. So while moving the 
body the soul is principal and body moves accidentally, but when man suffer, the 
body is principal and the suffering in the soul is accidental. Therefore, when: “…
the passion begins with the body and ends in the soul inasmuch as it is united to 
the body as its form. This is a bodily passion. Thus, when the body is injured, the 
union of the body with the soul is weakened; and so the soul, which is united to 
the body in its act of existing, suffers indirectly” (De veritate, q. 26, a. 2, co.).16 Lat-
er Aquinas adds that in such case soul “suffers along with the body (compatitur 
corpori) suffering by a bodily passion” (De veritate, q. 26, a. 3, co.). The role of the 

14 “Illud ergo quod per se patitur passione propria, corpus est. Si ergo passio proprie dicta aliquo modo ad animam 
pertineat, hoc non est nisi secundum quod unitur corpori, et ita per accidens”. See also: De veritate, q. 26, a. 3, co.

15 “Nam id quod est compositum ex materia et forma, sicut agit ratione formae, ira patitur ratione materiae: et ideo 
passio incipit a materia, et quodammodo per accidens pertinet ad formam”.

16 “Ponebat enim totam naturam speciei in anima esse, dicens hominem non esse aliquid compositum ex anima 
et corpore, sed animam corpori advenientem; ut sit comparatio animae ad corpus sicut nautae ad navem, vel sicuti 
induti ad vestem. - Sed haec opinio stare non potest. Manifestum est enim id quo vivit corpus…”74
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body is so important that the entire process of cognition can be altered or disrupt-
ed because of the physical organ. St Thomas has no doubts that all sensual powers 
of the soul can be hindered when the organ is injured. But such situation can 
compromise the entire process of cognition, even the intellectual powers of the 
soul (which in itself do not operate thanks to bodily organs), since for St Thomas 
man can only acquire new data through the senses. He says: 

But indirectly passion in this sense applies also to the powers 
which do not use bodily organs, the intellective powers, in so far as they 
receive something from the powers which do use organs. Thus it happens 
that when the organ of the imaginative power is injured, the operation of 
the intellect is also hampered because the intellect has a need for phan-
tasms in its own operation (De veritate, q. 26, a. 3, co.)17. 

Therefore, we can generalize that a change in the bodily organ influences 
the entire perception of the physical world. The conclusion applies not only to the 
cognitive powers, but also to the appetitive ones, since the concupiscent and iras-
cible powers, which produce passions (pleasure, pain, etc.) belong to the sensitive 
part of the soul. 

Those statements of Aquinas show that he grants the body a more impor-
tant role than any of his contemporary scholars. None of those who claimed that 
the soul is the substance itself would say that the soul cannot feel the changes in 
the body, cannot feel pain, or accept the sensual data, etc., but they rather would 
maintain that the soul feels and suffers in itself. The pain is real, but it is the pain 
of the soul, which is aware of a change in the body, because the soul is the primal 
principle of any human activity. We can say, using the modern language, that the 
self which feels is the soul in itself. What St Tomas suggests means that the pain is 
primary in the body, but secondary in the soul, since the soul feels along with the 
body, and through the body. Here the self which feels is composed of body and 
soul. Using once again the example of a car driver, which in this case is hardly 
appropriate, we would say that according to Aquinas the car and the driver are 
inseparable, and the driver would feel the pain in the bumper, when the car crash-
es, produces sound (speaks) by the horn and makes car move as his own body. 

17   “Et hoc modo pertinet etiam ad potentias organis corporalibus non utentes, scilicet intellectivas, in quantum 
accipiunt a potentiis organis utentibus: unde contingit quod laeso organo virtutis imaginativae, intellectus operatio 
impeditur, propter hoc quod intellectus indiget phantasmatibus in sua operatione”. 75
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St Thomas Aquinas is certainly very consistent and draws the conclusion 
from his view of human nature to the last bit. He does not abandon the Aristote-
lian principle of the substantial unity of body and soul to save immortality of the 
soul. Instead, he takes the hard way of explaining how it is possible for the soul 
so deeply connected with the body to continue existing after death. Therefore, 
his view could be anti-reductionist and biological at the same time. Concluding, 
I must agree with Eduard Fester’s opinion that accepting the Aquinas’ view would 
certainly dissolve the mind-body problem, but it would be possible only through 
the acceptance of his metaphysical principles. Without it the conception of the 
one substance composed of soul and body will be unimaginable in our contempo-
rary understanding of a human being.   
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A N G E L  I N  “ T H E  C A R T E S I A N 
T H E A T R E ”  –  A Q U I N A S  A N D 
T H E  M I N D - B O D Y  P R O B L E M

S U M M A R Y
One of the solutions of the mind-body problem, which returns to the 

philosophical discussion on consciousness is the “soul hyphotesis”. Existence 
of the soul can clear the “explanatory gap”, but it brings yet another problems 
in explanation of how consciousness works. The magiority of those issues exist 
because of very specific understanding of the mind-body relations in Cartesian 
way as two separated substances. Some of the schoars propose to overlap the 
Cartesian approach by returning to the philosophy of St Thomas Aquinas. This 
article shows that in the writings of Aquinas we can find exact analogy of the 
Cartesian view of the body-soul relations in the description of how immaterial 
angel assums the body. For Aquinas angel exist and acts in assumed human body 
in the very same way as Descartes describes the soul acting in human body, and 
angel’s mode of perception is similar to what is usually called as “the Cartesian 
theatre”. For Aquinas angel in assumed body cannot perfom any human action, it 
only pretends to perform it, because it operates bodily organs as the form, which 
is not united with this specific body. St Thomas explanation of the relation of body 
and soul in human being relies on the claim of unity of body and soul, which 
together are one substance. Such approach was even called biological, because 
of the stress on the role which body plays in human actions. Therefore Aquinas 
proposition could be perceived the way of overcoming the dualism and removing 
some of the dilemas which are linked with “soul hypothesis” understood in 
traditional way. 
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G Ł Ę B S Z E  R O Z U M I E N I E 
I N T E L E K T U

Czym jest intelekt? To pytanie nie od razu było przedmiotem dociekań 
filozofów. Jednak szukanie arché, czyli praprzyczyny wszystkiego, doprowadziło 
myślicieli do wniosku, że skoro w świecie panuje ład i harmonia, to musi być coś, 
co w sposób racjonalny odpowiada za ten stan rzeczy. Za taki element, który tłu-
maczyłby istnienie wszystkiego, zaczęto uważać Boski intelekt. Po pewnym czasie 
jednak środek ciężkości w filozofii zaczął być przesuwany z metafizyki na epis-
temologię i antropologię, czyli aspekty ludzkiego poznania. Jednym z głównych 
tematów poruszanych przez filozofów była kwestia intelektu człowieka. Czym on 
jest, jaką ma naturę? Od odpowiedzi na te pytania zależało rozumienie człowieka. 

Bardzo ważną rolę w spojrzeniu na intelekt odegrał Arystoteles. Podobnie 
zresztą jak w wielu innych zagadnieniach filozoficznych tak i tu można zauważyć 
wielkość jego myśli. Filozofia Arystotelesa nie zawsze jednak znajdowała podatny 
grunt, o czym może świadczyć chociażby wiele wieków fascynacji idealizmem 
platońskim. Trzeba było zatem długo czekać, aby na nowo odżyła ona w myśli św. 
Tomasza z Akwinu. Akwinata nie tylko przypomniał  filozofię Arystotelesa, ale 
opierając się na niej, poszedł co najmniej o krok dalej w rozumieniu intelektu. Jest 
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to bardzo istotne, bo na tej konkretnej antropologii zbudowana została chrześci-
jańska wizja człowieka nie tylko w odniesieniu do doczesności, ale również w od-
niesieniu do eschatologii. Wobec tego przyjrzyjmy się bliżej, na czym polega róż-
nica w postrzeganiu intelektu między Arystotelesem a św. Tomaszem z Akwinu.

ROZUMIENIE INTELEKTU  
– OD ANAKSAGORASA DO ŚW. TOMASZA Z AKWINU

Terminologia dotycząca intelektu związana jest z różnymi koncepcjami 
aktu ludzkiego poznania, a nawet, co wykazuje M. Gogacz, sięga samej struktury 
bytowej, czyli metafizyki (Gogacz, 1965, s. 21). Samo słowo „intelekt” (gr. νoύς, 
łac. intellectus) pojawiło się po raz pierwszy u Anaksagorasa i oznaczało inteli-
gentną siłę sprawczą w kosmosie (Stróżewski, 2003, s. 19, 30). Początki filozofii 
greckiej były bowiem zdominowane problematyką powstania świata, jego zasady. 
Dopiero Platon zaczął koncentrować uwagę bardziej wokół człowieka i jego sfery 
poznawczej. Dlatego uważał, że dusza jest obdarzona rozumnością i sama,  jako 
intelekt, poznaje idee, formy bezpośrednio. Platon jednak pomijał rolę materii, na 
co później dopiero zwrócił uwagę jego uczeń, Arystoteles. On także dokonał rewo-
lucji w antropologii, traktując intelekt nie jako duszę, lecz jako władzę, możność 
(δύναμις) (Mazur, 2003, s. 862). W ten sposób odróżnił naturę intelektu od duszy 
oraz stwierdził jego niezależność od organów cielesnych, co najlepiej oddaje grec-
ki termin χωριστός – „oderwany” (Gogacz, 1969, s. 47).

Arystoteles jako pierwszy postawił problem relacji części duszy do jej ca-
łości: „Czy każda z nich jest duszą, czy też częścią duszy? A jeżeli częścią, to czy 
jest nią w ten sposób, że da się oddzielić tylko w myśli, czy także przestrzennie?” 
(Arystoteles, 1988,  II, 413b). Skoro dusza jest formą ciała i jest podzielona na 
części, to – jak twierdzi Arystoteles – ciało nie może ich łączyć, gdyż tę jedność za-
pewnia dusza. Idąc dalej, pyta: „Jeśli bowiem dusza jako całość utrzymuje w jed-
ności całe ciało, to wypada, aby każda jej część utrzymywała w jedności określoną 
część ciała. To wydaje się jednak niemożliwe. Jaką bowiem część [ciała] i w jaki 
sposób będzie utrzymywał w jedności rozum?” (tamże, I, 411b)1. Mimo że dusza 
jest związana z ciałem i niektóre jej akty są aktami organów cielesnych, nic nie 
stoi na przeszkodzie, by pewne części duszy mogły oddzielić się od ciała (tamże, 
II, 413a). Taką część Arystoteles nazywa duszą intelektualną, a ściśle intelektem. 

1 P. Siwek tłumaczy greckie słowo νούς jako „rozum”. W celu jasności terminów będziemy je tłumaczyć jako 
„intelekt”. 82
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Święty Tomasz z Akwinu bardzo dobrze znał filozofię Arystotelesa. W ślad 
za Arystotelesem określił duszę jako formę ciała. Wprowadził jednak do metafi-
zyki nowe złożenie substancjalne w bycie, a mianowicie złożenie z istoty i aktu 
istnienia. Jest to charakterystyczne dla jego filozofii i pozwoliło mu na całościowy 
sposób wyjaśnienia struktury bytowej człowieka, w tym relacji intelektu do duszy. 

Na pytanie, czy władza duszy jest tym samym, co jej istota, św. Tomasz 
daje odpowiedź w dwóch punktach: po pierwsze – władza duszy jest innego ro-
dzaju substancją niż dusza, gdyż biorąc po uwagę, że byt rozpada się na możność 
i akt, które są tego samego rodzaju i skoro dany akt władzy nie należy do rodzaju 
substancji, to władza, odnosząca się do tego aktu, również nie może należeć do 
rodzaju substancji. Tylko w Bogu działanie i władza są tym samym, co jego sub-
stancja, istota; po drugie – w duszy jest to niemożliwe, bo wówczas byt mający 
duszę wykonywałby zawsze aktualnie czynności życiowe. Dusza nie jest zatem 
samym aktem, ale jest w możności wobec innego aktu i to nie z racji swej istoty, 
ale z występującej w niej możności. Dlatego dusza jako podmiot swej możności, 
czyli władzy, nazywa się aktem pierwszym, który jest przyporządkowany do aktu 
wtórnego, dlatego władza duszy nie jest tym samym, co jej istota (Tomasz z Akwi-
nu, 1998,  q. 77, a. 1, resp.). Tomasz używa tu, jak widzimy, pojęcia dwóch aktów. 
Zagadnienie stanie się bardziej jasne, jeśli posłużymy się kategoriami substancji 
i przypadłości. 

Stosując ten arystotelesowski podział kategorii, w którym pierwsza jest 
substancja, św. Tomasz stwierdza, że intelekt jest przypadłością, tzn. drugim ga-
tunkiem kategorii jakości (qualitas), czyli władzą (potentia) (tamże, I, q. 77, a. 1, 
ad. 5)2. Idąc dalej, Akwinata uważa, że jeśli będziemy traktować przypadłość za 
jeden z pięciu orzeczników (universalium), wówczas należy przyjąć coś pośred-
niego między substancją a przypadłością. Jest to właściwość (proprium, proprie-
tas). O ile przypadłość w ścisłym znaczeniu (accidens) przypada substancji, to 
właściwość ma swą przyczynę w zasadach istotnych gatunku (tamże).  

Spróbujmy teraz zobaczyć podstawowe różnice między koncepcją Arysto-
telesa i św. Tomasza oraz ich konsekwencje. 

Arystoteles, nie znając ważnego elementu bytu – istnienia – uważał, słusz-
nie zresztą, że materia bez formy (i na odwrót) nie może istnieć, dlatego jego 
zdaniem, a może bardziej zdaniem jego komentatorów, dusza ulegała zniszczeniu, 
pozostawał natomiast tylko intelekt, jako element Boski (Siwek, 1988, s. 30). 

2 Pierwszym gatunkiem jakości jest habitus („stała dyspozycja”, „sprawność”). Qualitas zaś, jak określa M. A. Krąpiec 
jest to właściwość doskonaląca byt w aspekcie formy uwidoczniona w jego celowości (Krąpiec, 1995, s. 273). 83
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Święty Tomasz uznał natomiast, że dusza może istnieć bez ciała. Mimo że 
struktura bytowa jest naruszona, to jednak podstawowe złożenie nadal występu-
je, gdyż istnienie jest aktem bytu tak, jak aktem bytu (w sensie arystotelesowskim) 
jest forma. W duszy zaś jest taka możność niematerialna, dzięki której może być 
w niej ruch, a jest nią intelekt. Intelekt, podobnie jak u Arystotelesa, jest więc 
możnością w stosunku do formy, czyli duszy, a także do poznawanego bytu. Po-
nadto duszę intelektualną możemy nazywać intelektem, dzięki temu, że jest on jej 
naczelną władzą (Tomasz z Akwinu, 1998,  I, q. 79, a. 1, ad. 1). Na uwagę szcze-
gólną zasługuje uzasadnienie nieśmiertelności duszy ludzkiej, którą św. Tomasz 
podaje, opierając się na intelekcie jako władzy duszy (tamże, q. 75, a 6 resp.)3. 
Argumentuje to w ten sposób, że w odróżnieniu od poznania zmysłowego, które 
jest ograniczone czasem i przestrzenią, intelekt pojmuje istnienie w sposób ode-
rwany i to jako istnienie urzeczywistniające się w każdym czasie (tamże). Co zaś 
do terminologii odnoszącej się do władzy,  jaką jest intelekt, św. Tomasz uważa, że 
rozum, intelekt i umysł są tą samą władzą, a rozróżnienie ich jest funkcjonalne, 
tzn. zależy od porządku aktów władzy (tamże, q. 79, a. 8).

INTELEKT MOŻNOŚCIOWY I CZYNNY

W związku z rozdzieleniem poziomów poznania na zmysłowe i intelektu-
alne Arystoteles zwrócił uwagę na to, w jaki sposób w akcie ludzkiego poznania 
dokonuje się  przejście od jednostkowych wyobrażeń do uchwycenia istoty rze-
czy. Skoro intelekt jest możnością w stosunku do poznania, jest władzą ducho-
wą, czyli czymś niematerialnym, to znaczy, że materia nie może bezpośrednio 
oddziaływać na intelekt. Gdyby tak było, to intelekt poznawałby rzeczy w sposób 
konkretny i jednostkowy. 

Arystoteles zatem wyjaśnia proces abstrakcji, odwołując się do kategorii 
metafizycznych możności i aktu. Wprowadza rozróżnienie, które stanie się źró-
dłem wielu problemów i dyskusji zarówno w starożytności jak i w średniowieczu 
(Reale, 1996, s. 465). W dziele O duszy pisze: „Jak w całej naturze [dwie istnieją 
zasady], z których jedna jest materią [...] druga jest przyczyną i czynnikiem spraw-
czym – tak samo i w duszy musi istnieć to zróżnicowanie. W samej rzeczy istnieje 
[w niej] jeden intelekt, który odpowiada materii – bo staje się wszystkim – i drugi 
[który odpowiada przyczynie sprawczej] – bo tworzy wszystko[...] I ten intelekt 
jest oddzielony, odporny na wpływy zewnętrzne i niezmieszany, ponieważ jest ze 
swej natury aktem. [...] Intelekt bierny zaś jest podległy zniszczeniu, a bez niego 

3 „Omnis igitur intellectualis substantia est incorruptibilis”. 84
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nic nie jest w stanie niczego poznać” (Arystoteles, 1988,  III, 430a). Ten tekst sta-
nowi przyczynek do rozróżnienia między intelektem możnościowym (intellectus 
posibilis), a intelektem czynnym (intellectus agens).

Stagiryta, niestety, nie sprecyzował swojej teorii na tyle, aby jego komen-
tatorzy nie mieli wątpliwości, jak autor rozumiał strukturę intelektu. Dlatego w hi-
storii filozofii pojawiały się różne interpretacje. I tak, do czasów św. Tomasza 
z Akwinu, a nawet po nim, dyskutowano zależność intelektu od duszy oraz jego 
strukturę. Najczęściej jednak podejmowana była przez filozofów teoria, w której 
działanie dwóch intelektów uznano za dwie funkcje jednego intelektu, różnego 
od duszy (por. Gogacz, 1969, s. 47)4.

Jako pierwszy teorię dwóch intelektów sprecyzował i scharakteryzował 
ich działania św. Tomasz z Akwinu. W odróżnieniu do komentatorów myśli ary-
stotelesowskiej stara się on być wierny tekstom oryginalnym. Gdyby nie precyzyj-
na analiza z jego strony, to może dziś znalibyśmy wersję Awerroesa, który wyczy-
tał z tekstów Stagiryty teorię jednego intelektu, oderwanego od duszy, spełniające-
go bierne i czynne funkcje poznawcze (Arystoteles, 1988,  III, s. 112)5. Przejdźmy 
zatem do teorii dwóch intelektów św. Tomasza z Akwinu.

Zasadniczą problematykę dotyczącą intelektu Akwinata umieścił w Trak-
tacie o człowieku. W kwestii 79 o władzach intelektualnych pisze: „Różnią się od 
siebie władza intelektu czynnego i władza intelektu możnościowego, gdyż w od-
niesieniu do jednego i tego samego przedmiotu władzą czynną, która wprowadza 
przedmiot w akt, powinna być inna zasada niż zasada stanowiąca władzę bier-
ną, podlegającą poruszeniom pochodzącym od przedmiotu aktualnie istniejącego. 
Władza czynna ustosunkowuje się więc do swego przedmiotu, jak byt aktualny 
do bytu w możności – władza bierna natomiast odnosi się do swego przedmiotu 
w sposób przeciwny, mianowicie jak byt w możności do bytu aktualnego” (Tomasz 
z Akwinu, 1998,  I, q. 79, a. 7, resp.). Nieco dalej dodaje: „Wśród władz intelektu 
nie może zachodzić żadna inna różnica, jak tylko rozróżnienie intelektu możno-
ściowego i czynnego” (tamże). Dla Tomasza więc władze odróżniają się od duszy, 
jak i różnią się realnie między sobą. 

4 Wśród współczesnych tomistów podobną teorię prezentuje M. A. Krąpiec. Uważa on, że są to funkcje jednej 
władzy, jakim jest intelekt, M. Gogacz zaś rozróżnia dwa intelekty jako dwie różne intelektualne władze duchowe 
człowieka.

5 Teksty Arystotelesa uległy skażeniu. Po śmierci Aleksandra Wielkiego zostały wywiezione do Syrii. Przetłumaczone 
na arabski weszły na warsztat uczonych średniowiecznych w tłumaczeniu z arabskiego na łacinę. Następnie 
zostały opracowane przez Alberta Wielkiego, ale już według tych neoplatońskich interpretacji, które wnieśli w tekst 
Arabowie, a po nich łacińscy tłumacze ukształtowani przez neoplatonizujący augustynizm (por. Reale, 1996,   
s. 373–374). 85
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Niebywale charakterystyczne w kwestii o władzach jest to, że Akwinata 
wpierw omawia intelekt możnościowy. Rozpatrując działanie intelektu, tzn. czy 
jest on w akcie, czy w możności do powszechnego bytu, stwierdza, że tylko inte-
lekt Boży jest w akcie, gdyż Bóg jest czystym aktem. Wobec tego żaden intelekt 
stworzony nie może być w akcie do bytu, lecz odnosi się do niego jak możność 
do aktu. Tomasz odwołuje się do koncepcji Arystotelesa, porównując intelekt do 
tablicy, na której nic nie jest jeszcze napisane. Najpierw jesteśmy w możności do 
poznania, później zaś stajemy się aktualnie poznającymi (tamże, a. 2, resp.). 

Mówiąc o intelekcie możnościowym, trzeba dodać, że istnieje zasadnicza 
różnica wyrażona w nazewnictwie tej władzy. Otóż używane przez Arystotelesa 
określenie intelektu biernego znaczy coś innego niż intelekt możnościowy. Aby to 
wyjaśnić, św. Tomasz wyróżnia trojaki sens „bycia biernym”: 1. kiedy rzecz traci 
coś; 2. kiedy ulega przemianie bądź ruchowi; 3. kiedy przedmiot będący w moż-
ności do czegoś  przyjmuje to coś, niczego się przy tym nie pozbywając, a nawet 
udoskonala się (tamże). Intelekt możnościowy jest bierny w trzecim rozumieniu 
bierności. Arystoteles rozumiał więc władzę bierną inaczej niż Tomasz.  Uważał 
on intelekt bierny za zniszczalny, a według  Akwinaty intelekt możnościowy jest 
niezniszczalną władzą nieśmiertelnej duszy. 

Drugim rodzajem intelektu jest intelekt czynny. Jak już powiedzieliśmy, 
intelekt człowieka nie może być aktem. Zatem intelekt czynny również musi być 
możnością w stosunku do aktu duszy, a także do przedmiotu poznania. Stefan  
Swieżawski uważa, że można wyróżnić dwojaką możność: bierną przyjmującą od-
powiednie akty i czynną, która jest zdolnością do czynienia odpowiednich aktów 
(Swieżawski, 1998, s. 159). 

Przyjęcie filozofii realistycznej, gdzie materia jest podstawą jednostko-
wienia oraz istnienia form, oznacza, że rzeczy podpadające pod zmysły nie są 
aktualnie poznawalne przez intelekt. Potrzebna jest taka, jak to określa Tomasz, 
moc (virtus), która by aktualizowała przedmioty poznania intelektualnego przez 
wyabstrahowanie form poznawczych z towarzyszących [im] właściwości mate-
rialnych (Tomasz z Akwinu, 1998,  I, q. 79, a. 3, resp.). O ile więc intelekt jest 
możnością, to poznanie, a w tym proces abstrakcji, jest aktem. 

INTELEKT A ZAGADNIENIE NIEŚMIERTELNOŚCI DUSZY

W związku z problematyką intelektu jako władzy duchowej pojawia się 
pewna trudność, a mianowicie jego istnienie po śmierci człowieka. Wiedząc, że 
każda istota składa się z materii i formy, moglibyśmy wnioskować, że człowiek 
po śmierci przestaje być człowiekiem, bo złożenie w istocie rozdzieliło się. Mate-86
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ria uległa rozpadowi, forma zaś jako pozbawiona materii przestała istnieć. Skąd 
jednak pojawia się nasza intuicja, że tak nie jest? Odpowiedź na to znajdujemy 
u św. Tomasza: „Zasada działalności intelektualnej, którą nazywamy duszą ludz-
ką, musi być pewnego rodzaju zasadą niecielesną i samoistną” (Tomasz z Akwi-
nu, 1998,  I, q. 75, a.2, resp.). Kluczowym pojęciem jest tu samoistność. Według  
S. Swieżawskiego to najistotniejszy moment charakteryzujący substancję. Samo-
istność, czyli subsistentia, zachodzi w porządku istoty i oznacza istnienie per se 
(Swieżawski, 1998, s. 17).  

W filozofii występuje pewna zasada: operatio sequitur esse, która mówi 
nam, że działanie wynika ze sposobu istnienia. Otóż stosując ją do powyższego 
zagadnienia, na podstawie działań intelektualnych człowieka możemy stwierdzić, 
że ciało jest elementem niekoniecznym. Oczywiste jest to, że człowiek swym in-
telektem może poznawać naturę wszelkich ciał – mówi św. Tomasz. Wobec tego 
nie może znajdować się w poznającym nic z natury konkretnych rzeczy, ponieważ 
przeszkadzałoby to w poznawaniu wszystkich rzeczy. W rezultacie zaś trzeba 
przyjąć, że dusza ludzka, zwana względnie intelektem, jest czymś niecielesnym 
i samoistnym (Tomasz z Akwinu, 1998, I, q. 75, a.2, resp.).

Mówiąc o nieśmiertelności duszy, podejmujemy najczęściej implicite ar-
gument właśnie ze sfery działań intelektualnych. Przyjęcie owych działań zawsze 
bowiem prowadzi nas do stwierdzenia niematerialności i samoistności duszy 
ludzkiej. Dlatego nie ma żadnego rzetelnego dowodu nieśmiertelności duszy ludz-
kiej, który by nie odwoływał się do tych argumentów (Swieżawski, 1998, s. 18).

Omawiając kwestię działań intelektu człowieka jako compositum duszy 
i ciała, trzeba postawić pytanie: Co się dzieje zaś ze zdolnościami poznawczymi 
po śmierci człowieka? 

Rozwiązania tego problemu dokonuje św. Tomasz. Twierdzi on, że intelekt 
po śmierci najpierw poznaje własną istotę, jej przypadłości oraz byty duchowe 
i pozostałe, natomiast treścią poznania jest materiał przechowywany w pamięci, 
a także intelektualne formy poznawcze „wtłaczane” do intelektu przez Boga (Ma-
zur, 2003, s. 870). Istotna jest tu rola pamięci. Otóż, zdaniem św. Tomasza, pamięć 
intelektualna nie różni się realnie od intelektu możnościowego (Swieżawski, 1998, 
s. 679). Stwierdza on, że „gdy intelekt możnościowy staje się poszczególnymi rze-
czami jako poznający je, wówczas mówimy o nim, że jest zaktualizowany – i że 
zachodzi to wówczas, gdy intelekt zdolny jest do działania sam przez się. Jest 
wprawdzie jeszcze i wtedy do pewnego stopnia w możności, ale w sposób inny, 
jak przed zdobyciem wiadomości lub odkryciem czegoś. [...] W ten sposób skoro 
pamięć uważać będziemy wyłącznie za władzę przechowywania form poznaw-
czych, należy uznać, że pamięć znajduje się w obdarzonej intelektem części du- 87
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szy” (Tomasz z Akwinu, 1998, I, q. 79, a. 6, resp.). Tymi formami poznawczymi są 
pojęcia. Oprócz nich intelekt także przechowuje sprawności. Wynika z tego, że 
nie jest obojętne wzbogacanie czy kształcenie naszego intelektu. Ze względu na 
trwałość pamięci formy poznawcze i sprawności są niezniszczalne.

***

Przedstawiona koncepcja intelektu ukazuje wielkość i innowacyjność my-
śli św. Tomasza z Akwinu. W odróżnieniu od Arystotelesa, św. Tomasz bardziej 
dokładnie wyjaśnia naturę intelektu. Arystoteles posługiwał się tylko jednym zło-
żeniem w bycie z możności i aktu. Było to jednak nie wystarczające, aby wyka-
zać istnienie intelektu po śmierci człowieka. Dopiero nowe złożenie substancjal-
ne z istoty i aktu istnienia, które odkrył św. Tomasz, pozwoliło mu wykazać, że 
intelekt wraz z duszą nie przestają istnieć nawet po oddzieleniu duszy od ciała. 
Drugim nie mniej ważnym elementem jest to, że dzięki św. Tomaszowi z Akwinu 
została poprawnie odczytana nauka Arystotelesa o teorii dwóch intelektów: moż-
nościowego i czynnego. Można tu odwołać się do Ewangelii, w której Jezus mówi, 
że „dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, 
podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe 
i stare” (Mt 13, 52).

Filozofia tomistyczna okazuje się kluczowa w rozumieniu antropologii 
chrześcijańskiej oraz w jej apologetyce. Obrona intelektu oraz nieśmiertelności 
duszy, oparta na solidnych fundamentach, potrzebna jest zwłaszcza dziś, w cza-
sach relatywizmu moralnego i relatywizmu wiary. Na ten element poznawczy 
w wierze zwrócił uwagę papież Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio (nr 48): 
„Złudne jest mniemanie, że wiara może silniej oddziaływać na słaby rozum; prze-
ciwnie, jest wówczas narażona na poważne niebezpieczeństwo, może bowiem zo-
stać sprowadzona do poziomu mitu lub przesądu”. To przesłanie, w miarę upływu 
czasu nie straciło nic ze swojej aktualności.
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A R I S T O T L E  O R  
S T .  T H O M A S  A Q U I N A S ? 
T H E  D E E P E R  
U N D E R S T A N D I N G  
O F  I N T E L L E C T

S U M M A R Y
The presented concept of intellect shows the size and innovation of  

St. Thomas Aquinas. As opposed to Aristotle, St. Thomas explains the nature  
of intellect more precisely. Aristotle used only one concept in describing form and 
matter. However, this was not enough to show the existence of intellect after de-
ath. Only the new idea describing the combination of essence and act of existence 
discovered by St. Thomas allowed one to understand that intellect and soul do not 
cease to exist even after separating the soul from the body. Furthermore, thanks 
to St. Thomas Aquinas’ insight Aristotle’s theory of two intellects: form and matter 
was interpreted correctly. 

Using the understanding of intellect as an example, we can conclude, the 
philosophy of Aquinas is more complex. Thomistic philosophy turns out to be 
crucial in the understanding of Christian anthropology and in its apologetics. The 
defense of intellect and immortality of the soul based on solid foundations is ne-
eded especially today, in the times of moral relativism and the relativism of faith.

Article submitted: 10.09.2018; accepted: 2.10.2018.90
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O B R A Z  W S P Ó Ł C Z E S N E J 
M Ł O D Z I E Ż Y  W  P O L S C E .  
S T U D I U M  S O C J O L O G I C Z N O -
- P A S T O R A L N E
Teologia pastoralna, opierając się na multidyscyplinarnej metodzie pra-

cy, korzysta z wyników badań socjologicznych, aby wspomagać wychowawczą 
funkcję Kościoła. Wewnętrzne, subiektywne procesy, zachodzące w okresie wy-
chowania, kształtują się pod wpływem kilku głównych czynników, które można 
opisać w socjologii: uwarunkowań społecznych, hierarchii własnych wyborów 
oraz wpływu środowisk wychowawczych, w tym również Kościoła. Nie ma dziś 
jednoznacznej opinii o młodzieży. Jedni widzą w niej samo dobro, nadzieję i pięk-
no, drudzy młodych krytykują, obwiniają, a niekiedy wręcz z rezygnacją machają 
na nich ręką. Jaka jest zatem polska młodzież? Odpowiedź na to pytanie jest nie-
zbędna, aby w roku poświęconym synodowi na temat młodzieży odnaleźć sposób 
towarzyszenia młodym ludziom w ich drodze wiary.   

Pod koniec 2016 r. Fundacja Centrum Badań Opinii Społecznej  wykona-
ła badania w środowisku młodzieży, opierając się na ogólnopolskiej losowej pró-
bie 82 dziennych szkół ponadgimnazjalnych: liceów, techników i zasadniczych 
szkół zawodowych. W chwili obecnej są to najpełniejsze badania socjologiczne 
tej grupy społecznej. Celem niniejszego artykułu będzie analiza badań pod kątem 
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praktyk religijnych oraz poglądów młodych ludzi na życie rodzinne, społeczne 
i zawodowe. Pozwoli to na głębsze zrozumienie świata młodzieży, a w konse-
kwencji na lepsze rozplanowanie paradygmatów wychowania religijnego w Ko-
ściele katolickim.   

RELIGIJNOŚĆ MŁODZIEŻY

Zmienia się religijność młodzieży. Wyniki badań wskazują na mniejsze 
religijne zaangażowanie młodych ludzi, a przynajmniej przeobrażanie się jego 
charakteru. Spada odsetek uczniów określających siebie jako wierzących, coraz 
rzadsze jest także uczestnictwo młodzieży w praktykach religijnych. Obecnie nie-
co powyżej dwóch trzecich uczniów ostatnich klas ponadgimnazjalnych (69%) 
uważa się za osoby wierzące, w tym 9%  – za głęboko wierzące. Prawie jedna piąta 
(18%) określa swoją postawę wiary religijnej jako niezdecydowanie, a co ósmy 
badany (13%) deklaruje brak wiary. 

Od połowy lat dziewięćdziesiątych odsetek wierzących wśród młodzieży 
spada. W 1996 r. jako wierzący deklarowało się 80% młodych ludzi, w tym 6% 
jako głęboko wierzący. W 2003 r. – 78% wierzących, w tym 8% głęboko wierzą-
cych. Podobną tendencję zaobserwowano w 2013 r. – 71% wierzących, w tym 6% 
głęboko wierzących. Pojawił się jeszcze inny trend: wzrost liczebności młodzieży 
niezdecydowanej. W 1996 r. niezdecydowanych było 14%, a w 2016 r. – 18%. Jako 
niewierzący w 1996 r. deklarowało się 5%, a w 2013 r. już 10%, zaś w 2016 r. – 13%.

Mieszkańcy wsi, dziewczyny, uczniowie techników i szkół zawodowych 
wyróżniali się zazwyczaj wysokim odsetkiem wiary religijnej. Obecne badania 
socjologiczne ukazują pewną zmianę. Otóż następuje wyrównanie się poziomu 
religijnego wśród młodych ludzi należących do różnych grup społeczno-demogra-
ficznych. Starając się poznać wiarę młodych, należy postawić pytanie: W co oni 
tak naprawdę wierzą?

Największa część – około dwóch na pięciu badanych (42%) – wierzy 
w Boga i nie ma wątpliwości, co do Jego istnienia. Jedna czwarta (26%) wpraw-
dzie wierzy w Boga, ale miewa wątpliwości. Blisko co dziesiąty (9%) twierdzi, że 
czasem wydaje mu się, iż wierzy, a czasem, że nie wierzy w Boga. Podobny od-
setek reprezentuje postawę agnostyczną. Najmniejsza grupa badanych uczniów 
zdecydowanie nie wierzy (8%) lub wierzy w jakiegoś rodzaju nieosobowe siły 
wyższe (7%) (Głowacki, 2017, s. 143–153). Te deklaracje nie odbiegają znacząco 
od wyników z 2013 r.
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PRAKTYKI RELIGIJNE

Od połowy lat dziewięćdziesiątych obserwuje się stopniowy spadek pozio-
mu uczestnictwa młodzieży w mszach św., nabożeństwach i innego rodzaju wy-
darzeniach religijnych. Obecnie co najmniej raz w tygodniu uczestniczy w nich 
40% badanych uczniów. Dwadzieścia lat temu było to 62%. W praktykach religij-
nych nigdy nie bierze udziału 29% młodych ludzi, a 21% robi to kilka razy w roku. 
Zasadniczo istnieje wyraźny związek między deklarowaną postawą wobec wiary 
a udziałem w praktykach religijnych. Osoby praktykujące określają się też częściej 
jako wierzące. Pojawiło się jednak zjawisko, które można określić mianem „wiary 
bez praktyki”. Są bowiem osoby, które deklarują się jako głęboko wierzące, a nie 
uczestniczą w praktykach religijnych (10%).

Kolejną nowością, którą ukazują badania, jest fakt spadku religijności 
dziewcząt. One zawsze odznaczały się większą gorliwością zarówno w autodekla-
racji wiary, jak i w praktykach. Obecnie brak zaangażowania w praktyki religijne 
deklaruje 28% dziewcząt, w 2013 r. było to 19%. 

Pewne zmiany religijności zachodzą również w przypadku młodzieży 
mieszkającej w większych miastach i na wsi. Otóż młodzi z większych aglomera-
cji częściej określają się jako niewierzący, natomiast młodzież żyjąca na wsi coraz 
częściej zaniedbuje praktyki religijne. W ciągu ostatnich trzech lat odsetek osób 
nigdy w nich nieuczestniczących wzrósł na wsi z 17% do 24% (tamże).

Obecnie na lekcje religii uczęszcza 75% uczniów ostatnich klas ponadgim-
nazjalnych. To niemało, choć poziom ten jest niższy niż w 2013 r. (89%), różni-
ca wynosi więc 14 punktów procentowych. Największy spadek odsetka uczniów 
uczestniczących w lekcjach religii odnotowano w liceach ogólnokształcących  
– 17 punktów procentowych w stosunku do 2013 r. Lepsza sytuacja jest w techni-
kach, gdzie spadek ten wynosi 13 punktów procentowych. Poziom uczestnictwa 
w lekcjach religii wiąże się ściśle z miejscem zamieszkania. Młodzi mieszkający 
na wsi chodzą na religię niemal powszechnie (85%). Współczynnik ten obniża się 
wraz z wielkością miasta, osiągając wartość poniżej 50% w największych ośrod-
kach. Dwie piąte młodzieży (40%) uważa, że lekcje religii są ciekawe i deklaruje, 
iż chodzi na nie z ochotą. Opinie krytyczne – że lekcje religii są nudne i nic 
ważnego się na nich nie dzieje – podziela co piąty uczeń (22%). Pozostali (38%) 
uważają, że lekcje religii niczym się nie wyróżniają,  „są jak każda inna lekcja”.

Omawiając religijność młodego pokolenia Polaków, warto wziąć pod uwa-
gę jeszcze jedno zjawisko. Dotyczy ono rodziców. Zmniejsza się bowiem odse-
tek młodzieży deklarującej, że rodzice wymagają od nich chodzenia do kościoła. 
Zmiany na tym polu są poważne. W porównaniu z 2013 r. wyniosły one 9, z 2008 r.  
– 19, a z 1998 r. – aż 22 punkty procentowe  (Gwiazda, 2017, s. 154–160). W kwe- 95
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stiach wiary coś się zatem zmienia nie tylko u młodych ludzi, lecz także w ich 
domach. Być może zmieniają się postawy i poglądy rodziców albo rodzice stawia-
ją coraz mniejsze wymagania w kwestii wiary wobec swoich dzieci. Na kwestię 
religijności młodego pokolenia trzeba jednak spojrzeć w szerszym kontekście.

 

RODZINA I SZKOŁA W OPINII MŁODZIEŻY

Rodzina ponownie staje się bardzo ważnym środowiskiem dla młodych 
ludzi. Można pokusić się o stwierdzenie, że po okresie odwrotu od rodziny nastę-
puje teraz powrót do rodzinnych wartości. 

Zdecydowana większość badanych uczniów mieszka z obojgiem rodziców 
(75%), w rodzinach niepełnych wychowuje się 18% młodych ludzi, przy czym pra-
wie wszyscy z nich mieszkają jedynie z matką (15%), a z ojcem tylko 3%. Nieliczni 
uczniowie mieszkają z kimś z dalszej rodziny, np. z babcią (2%). W ostatnich la-
tach maleje odsetek uczniów wychowujących się z obojgiem rodziców. W 2003 r.  
młodzi ludzie mający pełną rodzinę stanowili 82%, a w 2016 r. już tylko 75%.

Sytuacja rodzinna wiąże się także z religijnością uczniów. Mieszkanie 
z obojgiem rodziców sprzyja regularnym praktykom religijnym. Jednym z istot-
nych zjawisk społecznych, mających wpływ na sytuację rodzinną i wychowawczą 
dzieci i młodzieży w Polsce, jest migracja zarobkowa. Ogółem więcej niż co szósty 
ankietowany (17%) miał osobiste doświadczenie związane z wyjazdem zarobko-
wym zagranicę przynajmniej jednego z rodziców. Z reguły do pracy zagranicą 
wyjeżdżają ojcowie, rzadziej matki.

Dom jest miejscem, gdzie szuka się bezpieczeństwa, oparcia, autorytetu. 
Grupa rówieśnicza kształtuje wzory zachowania, stylu bycia, sposoby spędzania 
wolnego czasu, jest miejscem rozwijania zainteresowań. Opinie te znajdowały po-
twierdzenie w dotychczasowych wynikach badań, obecnie zaś przestają być już 
takie oczywiste. Ostatnie analizy pokazują, z jednej strony, spadek roli grupy rówie-
śniczej w życiu młodych ludzi, z drugiej zaś – wzrost znaczenia rodziców jako auto-
rytetów. Rówieśnicy rzadziej niż w latach ubiegłych pełnią rolę autorytetów, a także 
rzadziej należą do grona osób, z którymi młodzi ludzie chętnie spędzają wolny czas. 

Autorytetami dla młodzieży, a więc osobami, o które uczniowie zabiega-
ją, są najczęściej rodzice. Miejsce szczególne zajmuje tu matka –  59% młodzie-
ży uważa ją za autorytet, nieco mniej (47%) – ojca. Zdecydowanie rzadziej rolę 
tę pełnią rodzeństwo i znajomi. Matka jest również dla młodych ludzi przede 
wszystkim źródłem wsparcia (60%). Po pomoc w trudnych chwilach 29% ankieto-
wanych zwróciłoby się do ojca. Porównywalnie często jak do ojca uczniowie wy-
mieniali w tym kontekście przyjaciół (34%) oraz chłopaka lub dziewczynę (27%).96
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O czym młodzi ludzie rozmawiają ze swoimi rodzicami? Przede wszyst-
kim o szkole i nauce oraz o planach na przyszłość. Rzadziej tematem rozmów są 
problemy osobiste i kwestie polityczne. Najrzadziej zaś  rozmawia się o sprawach 
intymnych. Na wszystkie tematy zdecydowanie częściej rozmawiają oni z matką 
niż z ojcem. Powoli maleje też rodzicielski nacisk na kontynuowanie przez mło-
dzież edukacji po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej. Obecnie 75% uczniów 
deklaruje, że ich rodzicom zależy na tym, aby kontynuowali naukę po ukończeniu 
szkoły. W 2003 r. takich deklaracji było 88% (Roguska, 2017, s. 19–28). 

Obok rodziny ważną funkcję w procesie wychowawczym pełni szkoła. 
Pytając młodych ludzi o panujący w niej klimat, można usłyszeć różne opinie. 
Często zależy to od typu szkoły i miejscowości. Jednak większość uczniów wska-
zuje nauczycieli, których ceni i lubi. Oczywiście, że szkoła jest częściej miejscem 
stresu niż satysfakcji, jednak ostatnie badania pokazują, iż uczniowie coraz czę-
ściej czują się doceniani i czerpią więcej satysfakcji z edukacji. 

W szkołach zdarzają się różnego rodzaju formy przemocy. Co trzeci uczeń 
stwierdza, że tego doświadczył. Przemoc psychiczna wydaje się najczęstszą for-
mą spotykaną w szkołach – mówi o niej 21% uczniów, pojawiła się też i wzrasta 
cyberprzemoc. 13% uczniów stwierdza, że dotknęło ich tego rodzaju doświad-
czenie. Cyberprzemoc dotyka również nauczycieli. Zdaniem 28% ankietowanych 
w ich szkołach zdarzyło się, że uczniowie zamieścili w sieci materiały ośmieszają-
ce lub kompromitujące nauczycieli.

Szkoła nie jest też wolna od problemu używek. Większość dostrzega na 
terenie szkoły zjawisko palenia papierosów i picia alkoholu, a prawie jedna czwar-
ta uczniów mówi o obecności zarówno tych dwóch używek, jak i narkotyków. 
Ostatnie badania wskazują na obniżenie się o kilka punktów procentowych spo-
żywania alkoholu w szkole. Gorzej jest z paleniem papierosów – 68% badanych 
twierdzi, że zdarza się to bardzo często. Wskaźniki dotyczące zażywania narko-
tyków utrzymują się na poziomie z 2013 r. Obecnie 35% badanych deklaruje, że 
zażywanie narkotyków przez uczniów na terenie szkoły zdarza się, w tym 11%  
– że występuje to często lub bardzo często. Od 2003 r. konsumpcja narkotyków 
określana jako zjawisko częste lub bardzo częste oscyluje na poziomie 11-12% 
(Kałka, 2017, s. 39–60).

CELE ŻYCIOWE MŁODZIEŻY

Młodzi ludzie mają swoje marzenia, plany i aspiracje. Mimo różnorod-
nych zmian w naszym kraju, dążenia młodzieży pozostają prawie ciągle te same. 
Ich lista kształtuje się od wielu lat bardzo podobnie. Najważniejsza dla młodych 97
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ludzi jest miłość i przyjaźń (48%) oraz udane życie rodzinne (42%). Na kolejnym 
miejscu znalazł się zawodowy wymiar egzystencji. Dwie piąte badanych (40%)  
stawia sobie za cel zdobycie ciekawej pracy – zgodnie z zainteresowaniami, a jed-
na trzecia (34%) aspiruje do osiągnięcia wysokiej pozycji zawodowej. Innymi waż-
nymi celami życiowymi uczniów są satysfakcjonująca sytuacja materialna (28%) 
oraz spokojne życie, bez kłopotów i konfliktów (27%). Znacznie mniejszej grupie 
młodzieży zależy na życiu barwnym, pełnym rozrywek, bogatym pod względem 
towarzyskim (17%). Mniej jest też młodych ludzi, którzy chcieliby być użyteczni 
dla innych.

Na uwagę zasługuje fakt, że nieco rzadziej w porównaniu z ubiegłymi 
latami jako cel życiowy młodzi ludzie wymieniają udane życie rodzinne, w tym 
posiadanie dzieci. Kategoria ta znajduje się na drugim miejscu wśród najczęściej 
wymienianych celów, jej znaczenie słabnie.

Jeśli chodzi o ambicje edukacyjne, to niemal trzy piąte (57%) planuje pod-
jąć studia. Połowa z nich chciałaby połączyć je z pracą. Szczególnie preferowane 
obszary, w których uczniowie chcieliby podjąć studia, to nauki społeczne (27%) 
oraz techniczne (22%). W trzeciej kolejności wskazali nauki medyczne o zdrowiu 
i kulturze fizycznej (15%). 

W ostatnich trzech latach wyraźnie zmieniło się podejście młodzieży do 
rynku pracy i oceny własnych szans zawodowych. Ponad połowa badanych (52%) 
uważa, że obecnie najważniejsze w poszukiwaniu pracy są inteligencja i zdolno-
ści. Nieco mniejsze znaczenie w tym względzie przypisują posiadaniu znajomości 
i układów. Ważna, zdaniem młodych, jest też znajomość języków obcych (48%). 
Kolejnym istotnym czynnikiem w poszukiwaniu pracy jest wyuczenie zawodu 
(45%). Znacznie niżej w hierarchii czynników decydujących o znalezieniu pracy 
plasują się odwaga i przedsiębiorczość (25%) oraz szczęście i przypadek (14%). 

Od 2013 r. wyraźnie zmalał lęk młodych przed bezrobociem. Ponad dwu-
krotnie (z 26% do 11%) ubyło tych, którzy bardzo obawiają się tego, że nie znajdą 
pracy. Podwoiła się natomiast (z 10% do 21%) liczba niemających żadnych wątpli-
wości co do tego, że zostaną zatrudnieni. Wyraźnie wzrosła wiara młodych w to, 
że znalezienie pracy zależy od indywidualnych zdolności i kwalifikacji. Młodzi 
ludzie coraz częściej biorą także pod uwagę ewentualność założenia własnej fir-
my. 30% młodzieży rozważa wyjazd z kraju w przypadku nieznalezienia odpo-
wiedniej pracy. Jest to spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu do 2013 r. 
(Boguszewski, 2017, s. 65–87). 

W wymiarze społecznym młodzi ludzie niezmiennie pozostają nieufni. 
Tylko co ósmy badany jest przekonany, że większości ludzi może zaufać. Ponad 
trzy czwarte wyznaje zasadę zachowania w stosunkach z innymi daleko idącej 98
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ostrożności. Wśród młodzieży utrzymuje się również wysoki poziom indywiduali-
zmu. O ile pod koniec lat dziewięćdziesiątych nastawienie prospołeczne domino-
wało nad indywidualistycznym, o tyle obecnie indywidualizm akcentowany jest 
dwukrotnie częściej niż współpraca z innymi.  

Polityka raczej nigdy nie znajdowała się w centrum zainteresowania mło-
dzieży. Młodzi ludzie zazwyczaj dystansowali się od władzy i polityki; podob-
nie jest i obecnie. Młodzież kończąca edukację w szkołach ponadgimnazjalnych 
określa swoje zainteresowanie polityką jako średnie. Tylko 36% badanych śledzi 
najważniejsze wydarzenia polityczne. Zdecydowaną mniejszość nadal stanowią 
uczniowie twierdzący, że uważnie obserwują scenę polityczną (17%). W porów-
naniu z 2013 r. jest to wzrost o 6 punktów procentowych. Mimo zmniejszenia się 
grupy deklarujących, że polityka praktycznie ich nie interesuje, to stanowią oni 
niemal jedną czwartą ogółu badanych (23%). Zmieniają się też deklaracje dotyczą-
ce poglądów politycznych. O ile w 2013 r. blisko trzy czwarte (72%) uczniów ostat-
nich klas szkół ponadgimnazjalnych nie potrafiło sprecyzować swoich poglądów 
politycznych, to obecnie dotyczy to mniej niż dwóch trzecich (64%). Od 2013 r.  
zwiększyła się grupa badanych deklarujących prawicowe poglądy polityczne 
(z 14% do 20%). Obecnie jest ich niemal tyle samo, ile w 1996 r. 

Młodzi zasadniczo nie są zachwyceni funkcjonowaniem demokracji 
w Polsce, oceniają ją raczej źle. W porównaniu z 2013 r. zwiększył się jednak 
odsetek ocen pozytywnych (z 16% do 23%), a zmniejszył negatywnych (z 70% do 
56%). Podobnie jest z postrzeganiem i oceną partii politycznych i polityków. Wy-
stawiane im oceny są przeważnie złe, choć krytycyzm jest wyraźnie rzadszy niż 
w poprzednich latach. Poprawił się nieco osąd sytuacji w Polsce. W porównaniu 
z 2013 r. więcej jest opinii, że zmierza ona w dobrym kierunku. Jeśli chodzi o Unię 
Europejską, to uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych są mniej eu-
roentuzjastyczni niż ogół dorosłej populacji (Badora, Herrman, 2017, s. 91–130).

ZAINTERESOWANIA I AKTYWNOŚĆ MŁODZIEŻY

Młodzież ceni sobie czas wolny. Najczęściej spędza go na spotkaniach 
z przyjaciółmi i znajomymi (85%), sporo czasu przeznacza też na aktywność roz-
rywkową, głównie na wyjście do dyskoteki czy klubu (22%). Jednak w ostatnich 
trzech latach miłośników tego typu rozrywek ubyło. Ponad jedna trzecia bada-
nych (35%) najchętniej przeznacza wolny czas na uprawianie sportu. Około jedna 
czwarta uczniów lubi spędzać czas na grach komputerowych (26%) i na serfo-
waniu w Internecie (23%). W porównaniu do 2013 r. nieco mniej uczniów swój 
wolny czas spędza z książką (17%) lub przed telewizorem (16%). „Nicnierobienie” 99
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– spanie, leżenie – to preferowana forma spędzania wolnego czasu ponad jednej 
czwartej młodzieży (27%) i jest to nieznacznie więcej niż kilka lat temu  (Feliksiak, 
2017, s. 186–189).  

Internet jest dla młodzieży czymś powszechnym. Niemal wszyscy bada-
ni (99%) mają do niego dostęp w domu. Uczniowie spędzają w sieci przeciętnie 
cztery godziny na dobę. To o godzinę dłużej niż w latach ubiegłych. Uczniowie 
najczęściej wykorzystują Internet do kontaktowania się ze znajomymi (77%) i słu-
chania muzyki (73%). Mniej więcej połowa badanych przeznacza znaczną część 
swojego czasu online na oglądanie filmów i seriali (51%); 49% używa komputera 
w celu wyszukania informacji potrzebnych do szkoły czy do nauki. Do przegląda-
nia treści związanych z zainteresowaniami – 45%. Niemal jedna trzecia badanych 
spędza ten czas przeważnie w sklepach internetowych (30%) (tamże, s. 190–202).  

Generalizując powyższe wyniki, można powiedzieć, że trzy czwarte 
uczniów to typowi internauci. W przypadku jednej piątej korzystanie z sieci ro-
dzi problemy związane z jej nadużywaniem, natomiast czterech na stu przejawia 
symptomy uzależnienia. 

Dwie trzecie uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (67%) de-
klaruje, że zna przynajmniej jeden język obcy w takim stopniu, by porozumieć się 
z obcokrajowcem. Jest to wyższy wskaźnik niż trzy lata temu i ogólnie najwyższy 
w ostatnich dwudziestu latach. Komunikatywna znajomość języka obcego doty-
czy w ogromnej większości języka angielskiego. Porozmawiać z obcokrajowcem 
umiałoby w tym języku ponad dziewięciu na dziesięciu respondentów (93%).  Nie-
miecki zna w takim stopniu zaledwie 16% badanych. Jest to mniej niż w latach 
ubiegłych. Jeszcze gorzej przedstawia się sprawa z językiem francuskim. Zyskał 
natomiast na popularności hiszpański, którego znajomość deklaruje 5% uczniów 
(tamże, s. 184–186).

Jeśli zaś chodzi o przynależność młodzieży do grup, stowarzyszeń i or-
ganizacji, można stwierdzić, że odsetek ten jest względnie stabilny w ostatnich 
kilku latach. Co trzeci badany należy do jakieś grupy (33%). Najwięcej uczniów 
należy do różnych organizacji, związków oraz stowarzyszeń sportowych i klubów 
kibica (17%). Na drugim miejscu plasują się kluby kulturalne i hobbystyczne (9%). 
Trzecie miejsce zajmują organizacje i stowarzyszenia związane z działalnością 
społeczną (6%). W porównaniu z poprzednią dekadą mniejsza jest skala człon-
kostwa w organizacjach i stowarzyszeniach religijnych, deklaruje je obecnie 5% 
badanych (tamże, s. 178–190). 

Udział młodzieży w zajęciach pozaszkolnych w ostatnich latach specjal-
nie się nie zmienił. 51% uczęszcza na korepetycje z jakiegoś przedmiotu naucza-
nego w szkole; 41% uczy się poza szkołą języka obcego, uczestniczy w kursie 100
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prawa jazdy lub w zajęciach sportowych. Popularność zajęć sportowych jest nie 
tylko większa niż w poprzednich badaniach, lecz także największa w ostatnim 
dwudziestoleciu. Blisko jedna czwarta uczniów (23%) chodzi na kursy przygoto-
wujące na studia. Od 2010 r. odsetek ten jest niższy niż w latach wcześniejszych, 
co wynika prawdopodobnie z faktu, że konkurencja o miejsce na wyższych uczel-
niach nie jest już tak duża jak wówczas. Nieco częstszy niż w przeszłości jest 
udział w zajęciach artystycznych i informatycznych, deklaruje go niemal jedna 
piąta uczniów (tamże, s. 181–185). 

ZAMAZANY PORTRET MŁODZIEŻY

Mówiąc o młodzieży i jej ambicjach, trzeba mieć na uwadze, że jest to 
grupa dość różnorodna, i aby móc coś o młodych ludziach powiedzieć, warto 
zobaczyć, co sami młodzi ludzie mówią o sobie, zwłaszcza jakiego języka używa-
ją. Badacze z firmy IQS, opracowujący regularne raporty o kondycji młodzieży, 
podzielili tę grupę na pięć tzw. plemion (w poniższym wywodzie wykorzystano 
określenia zaproponowane przez IQS). 

Największa grupa (ok. 30%) to Z i o m k i.  Dla nich bardzo ważny jest 
modny wygląd. Wolny czas spędzają w galeriach handlowych i na Instagramie, 
żeby wiedzieć, co się aktualnie nosi. Kochają kupować. Mają parcie na imprezę. 
Mówią: „Mamy prawo do przyjemności i fajnego życia”. Jednocześnie częściej niż 
inni obawiają się, że sobie w życiu nie poradzą i bardzo boją się przyszłości.

Druga grupa to D o m i s i e   (23%). Są tradycjonalistyczni i konserwa-
tywni. Szukają ładu i stabilności. Uważają, że przysięga małżeńska powinna być 
nierozerwalna. Dla nich bardzo ważne będą miłość, związek, rodzina, przyjacie-
le. A najważniejsze dla nich jest, by być ważnym dla innych. Chętnie zostaną 
w domu rodzinnym, z wytartą sofą, a nawet dołożą się do budżetu rodziców.

Trzecie plemię to L a j f h a k e r z y  (19%). To grupa młodych wilczków. 
Są często singlami i mają bardzo wysokie poczucie własnej wartości. Są optymi-
styczni i sprawczy. Wierzą, że zrobią kariery. Kasę wydają przede wszystkim na 
siebie i traktują siebie jak markę –  perfekcyjnie zarządzają swoim wizerunkiem. 
Jak się ich ogląda na Facebooku, a częściej na Instagramie, to ma się wrażenie, że 
są to mega bogate, bananowe dzieci. Fotografują się w podróżach zagranicznych, 
w knajpach itd. A potem wchodzisz do ich domu, a tam meblościanka. Chodzi im 
bowiem o to, by żyć takim lepszym życiem.

Czwarta grupa to R e g r e c i  (16%). Są to najczęściej pracujący biedni. 
Ich hasłem jest „Polska w ruinie”. Mówią antysystemowo i antykorporacyjnie. Są 
ewidentnie wkurzeni. Połowa z nich myśli, że będzie im się gorzej żyło niż ich 101
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rodzicom. Niemal 70% martwi się, co będzie jutro. A 60% mówi, że nie stać ich na 
bazowe rzeczy. Wejście w dorosłość jest dla nich bardzo bolesne.

Piąte plemię to H i p s t e r z y. To najmniej liczna grupa (12%), ale w me-
diach jest ich pełno. To tzw. warszawka – prawdziwie bananowe dzieci z bogatych 
domów. Ponieważ dostają od rodziców dwa razy więcej kasy niż reszta młodych, 
łatwo im mówić, że pieniądze się nie liczą, że ważna jest kreatywność i talent. Są 
obywatelami świata. Chcą eksplorować i odkrywać. To jest jedyna grupa, która 
nie ma nacjonalistycznych przekonań ani patriotycznych ciągot. Są bardziej to-
lerancyjni. Lubią bawić się ciałem, stylem. Gardzą mainstreamowymi markami, 
uważając je za kod zwykłości i braku indywidualizmu (Szutowicz, 2016).

Czy coś ich wszystkich łączy? Około 87% młodych uważa, że świat jest 
niesprawiedliwy. Mają poczucie, że żyją w czasach „wielkiej ściemy”. W świe-
cie skonstruowanym przez „ściemniających” polityków, „ściemniające” instytucje, 
„ściemniające” przedsiębiorstwa i „ściemniające” media. Rzeczywistość wydaje 
się młodym całkowicie zakłamana. To ogólnie panujące poczucie „ściemy” to efekt 
ich rozczarowań. Mieli skończyć studia, nauczyć się języków, pracować w Lon-
dynie, jeździć na imprezy do Berlina. W tej narracji byli zanurzeni. A okazało się, 
że studia są słabe, mało rozwijające, a już na pewno nie gwarantują zatrudnienia. 
Chcieliby zdobyć doświadczenie, ale trzeba iść na staż – bezpłatny, a nie każdego 
stać, żeby pracować za darmo. 

WNIOSKI Z ANKIETY

Młodzi ludzie żyją w epoce wielkich zmian, a nawet, jak mówi papież 
Franciszek, w sytuacji zmiany epoki. Dlatego ostrożność w ferowaniu wyroków 
jest bardzo wskazana. Jednak o dzisiejszej młodzieży możemy wysnuć – na pod-
stawie przeprowadzonych badań – wiele powtarzających się wniosków: są znu-
dzeni na samym początku swojego życia; są zdolni, ale rozpraszają swoją energię. 
Wiele młodych osób to sprawni profesjonaliści, ale dziecinnie bezradni w zakre-
sie życiowej mądrości. W dziedzinie technologii komunikacyjnej kontaktują się 
z całym światem, ale pozostają niezdolni do kontaktu ze sobą. Chętnie stają się 
łowcami wrażeń, nie potrafią jednak uchwycić sensu całości. Na płaszczyźnie 
wiary często czują się dziećmi Bożymi i dziećmi świata. Stanowią nadzieję Ko-
ścioła, ale i nadzieję rynków upatrujących w nich lojalnych konsumentów.
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***

Współczesna polska młodzież jest coraz bardziej zróżnicowana pod 
względem statusu społecznego, hierarchii wartości oraz środowiska wychowaw-
czego. Mniejszy jest wpływ domu rodzinnego na przekaz wiary, chociaż pragnie-
nie założenia własnej rodziny stanowi nadal jeden z głównych życiowych celów 
i pragnień młodego człowieka. Trudniej natomiast przychodzi mu odpowiedź na 
pytanie o kształt i sposób funkcjonowania rodziny. 

Wśród postulatów pastoralnych, określających w wychowaniu rolę Ko-
ścioła (rodziców, wychowawców, katechetów, kapłanów), należy podkreślić trzy 
sprawy. Po pierwsze: potrzebne jest dobre wykorzystanie mediów, zwłaszcza In-
ternetu, który dla młodzieży stanowi pierwsze źródło informacji. Nie należy jed-
nak rezygnować z osobistych kontaktów i spotkań, gdyż tylko one zapewniają 
całościowe budowanie świata wiary opartego  na  wspólnocie Kościoła. Po drugie: 
część młodych ludzi docenia katechezę. Wymaga to starannego przygotowania 
katechetów i całego procesu katechizacji. Po trzecie: religijność młodych ludzi 
jest szczególnie zmienna, podatna na wpływy i nastroje. Wymaga to cierpliwości 
i podtrzymywania jej w okresie kryzysu. Towarzyszenie młodym ludziom oznacza 
więc nie tylko katechizację, ale znacznie częściej świadectwo życia i życzliwą 
obecność wśród pytań i problemów wiary.  
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T H E  I M A G E  O F 
C O N T E M P O R A R Y  Y O U T H 
I N  P O L A N D .  S O C I O L O G I C A L -
- P A S T O R A L  S T U D Y

S U M M A R Y
In the pastoral postulates, defining the role of the Church in upbringing, 

one has to emphasise three things. Firstly: what we need is good use of the media, 
especially the Internet, however we should not abandon personal contacts and 
meetings, because only them ensure the holistic formation of the world of faith 
based on the community of the Church. Secondly: some young people appreciate 
catechism. It requires careful preparation of catechists and the whole process 
of catechising. Thirdly: religiousness of young people is particularly changeable, 
prone to influences and moods. This requires patience. Accompanying young 
people includes not only catechising, but also witness of life and kind presence 
among the questions and problems of faith.
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N A U C Z A N I E  E P I S K O P A T U 
P O L S K I  O  M U Z Y C E  
W  L I T U R G I I  M S Z Y  
Ś W I Ę T E J  P O  I I  S O B O R Z E 
W A T Y K A Ń S K I M

Muzyka stanowi nieodłączny element liturgii Kościoła. Z tego powodu 
mówi o niej wiele kościelnych dokumentów. Są wśród nich dokumenty samo-
dzielne, w całości poświęcone muzyce, są też i takie, w których sprawy muzyczne 
stanowią tylko jakąś część poruszanych kwestii. Nie istnieje jednak, i ze względu 
na ogrom zagadnienia nie może istnieć, dokument, który zbierałby w jedno całość 
myśli Kościoła w sprawach muzyki. Każdy dokument należy więc zawsze czytać 
w szerszym kontekście, w powiązaniu z dokumentami, wydanymi wcześniej.

Zasadniczy kształt liturgii, a więc i jej aspektów muzycznych, określony 
jest w dokumentach Stolicy Apostolskiej obowiązujących w całym Kościele. Jed-
nak poszczególne konferencje episkopatów wydają własne dokumenty. Pozwala 
to dostosować normy ogólne do warunków lokalnych, do zwyczajów i mentalno-
ści poszczególnych społeczności, a także odpowiednio reagować na pojawiające 
się nowe zjawiska. Każdy Kościół lokalny ma bowiem swoją specyfikę, której nie 
sposób ująć w dokumentach powszechnych.

DOI: 10.30439/WST.2018.3.7

107



R y s z a r d  B e d n a r e k

O ile reforma liturgii II Soboru Watykańskiego stanowi naturalną cezurę 
czasową przy analizie nauczania Kościoła, drugi biegun jest stale otwarty. Ciągle 
bowiem powstają nowe dokumenty dotyczące liturgii, a więc i muzyki kościel-
nej. Wiele z nich zawiera już pewną refleksję nad owocami soborowej reformy. 
Episkopat Polski także wydał w ciągu ostatnich kilku lat wiele dokumentów oma-
wiających różne aspekty liturgii. Ze względu na stosunkowo krótki czas od ich 
powstania, treści w nich zawarte wydają się jeszcze niewystarczająco zbadane 
i upowszechnione. Jest to zadanie tym pilniejsze, że niektóre wskazania polskich 
biskupów mają charakter dość daleko idących interpretacji ogólnych norm.

„Liturgia jest szczytem życia Kościoła i źródłem, z którego wypływa cała 
jego moc” (Sobór Watykański II, 1967, nr 9). Z tego też powodu refleksja nad mu-
zyką obecną w kościołach powinna koncentrować się przede wszystkim na tej, 
która rozbrzmiewa podczas liturgii. Spośród różnych przejawów życia liturgicz-
nego centralne miejsce z punktu widzenia codzienności wiernych bez wątpienia 
zajmuje Eucharystia. Takie też spojrzenie na problem widoczne jest w nauczaniu 
Episkopatu Polski, który liturgii mszy świętej poświęca większość wskazań doty-
czących muzyki kościelnej.

DOKUMENTY KOŚCIOŁA DOTYCZĄCE MUZYKI W LITURGII

Spośród dokumentów Kościoła, w całości poświęconych muzyce, zdecy-
dowanie najistotniejsza jest Instrukcja o muzyce w świętej liturgii Świętej Kongre-
gacji Obrzędów Musicam sacram. Instrukcja ta, powstała jako owoc refleksji po  
II Soborze Watykańskim, jest obszernym tekstem o charakterze praktycznym, 
mającym na celu wcielenie w życie założeń soborowej reformy liturgicznej w za-
kresie muzyki. Nie jest to więc dokument zawieszony w próżni, ale pewna konty-
nuacja myśli Kościoła, poszerzająca i konkretyzująca poszczególne zagadnienia.

Instrukcja Musicam sacram wyrasta z myśli Soboru, przede wszystkim 
zaś z Konstytucji o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium. Konstytucja ta, da-
jąca podwaliny soborowej reformie liturgii, poświęca muzyce osobny rozdział. 
Nazywa ona tradycję muzyczną Kościoła „skarbcem nieocenionej wartości” (tam-
że, nr 112), podkreśla jej rolę w liturgii, zwracając szczególną uwagę na związek 
ze słowem, a także wskazuje na jej skuteczne działanie w budowaniu modlitew-
nej jedności zgromadzonych czy też nadawanie bardziej uroczystego charakteru 
sprawowanym obrzędom (por. tamże, nr 112–113). Konstytucja wskazuje także 
pewne ogólne kierunki, którymi powinna podążać troska Kościołów partykular-
nych w kwestiach muzycznych, takie jak wychowanie muzyczne, instrumenta-
rium czy dopuszczenie do liturgii śpiewów w językach narodowych.108
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Konkretne wskazania odnoszące się do muzyki znajdziemy we wprowa-
dzeniach do poszczególnych ksiąg liturgicznych. Są to: Ogólne Wprowadzenie 
do „Mszału Rzymskiego” (OWMR), Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin 
(OWLG) oraz Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do „Lekcjonarza mszalne-
go”. Zawarte tam wskazówki mają charakter bardzo praktyczny i są związane ze 
sprawowaniem poszczególnych obrzędów.

Obok dokumentów Stolicy Apostolskiej, dotyczących całego Kościoła, 
spraw muzycznych dotykają także dokumenty poszczególnych Kościołów lokal-
nych. Takie działanie ma dwa cele. Po pierwsze, biskupi poszczególnych krajów 
oficjalnie potwierdzają w ten sposób obowiązywanie norm zawartych w ogólno-
kościelnych dokumentach na terenie swoich diecezji, wyrażając zarazem jedność 
z całym Kościołem. Po drugie, takie stopniowanie ustawodawstwa pozwala lepiej 
dostosować obowiązujące normy do warunków lokalnych. Często sam dokument 
Stolicy Apostolskiej pozostawia pewne kwestie gestii Kościołów lokalnych, wzy-
wając je do wydania dokumentów szczegółowych czy też doprecyzowania jakichś 
norm z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych krajów.

Episkopat Polski wydał dwa własne dokumenty odnoszące się w całości 
do muzyki, ponadto wzmianki dotyczące kwestii muzycznych znajdują się w kil-
ku innych dokumentach. W 1979 r. opublikowana została Instrukcja Episkopatu 
Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II. Instrukcja ta czerpie 
zasadniczą treść z Musicam sacram, modyfikując ją i dostosowując do warun-
ków polskich. Wątki muzyczne podejmuje także Instrukcja dla duchowieństwa 
w związku z wydaniem mszału ołtarzowego a także Interpretacja Episkopatu Pol-
ski dotycząca nowego „Ogólnego Wprowadzenia do »Mszału Rzymskiego«”. Nie 
należy zapominać o publikowanych w poszczególnych diecezjach listach pieśni 
dopuszczonych do użytku w liturgii, często uzgadnianych na poziomie między-
diecezjalnym. Ponadto w 2009 r. przyjęto Normy ogólne dotyczące muzyków ko-
ścielnych posługujących w diecezjach Kościoła katolickiego w Polsce, na podsta-
wie których poszczególne diecezje publikują regulaminy muzyków kościelnych 
czy też regulaminy dla organistów.

Ostatnim wreszcie i najpełniejszym polskim dokumentem dotyczącym za-
gadnień muzycznych jest Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce ko-
ścielnej z października 2017 r. Ta stosunkowo obszerna instrukcja zbiera dotych-
czasowe nauczanie, czerpiąc szeroko z nauki Kościoła, ale też akcentując szcze-
gólnie elementy właściwe problematyce Kościoła polskiego. Wychodząc od norm 
ogólnych, zarówno teologicznych, jak i kulturowych, dostarcza zarazem mnóstwa 
bardzo praktycznych wskazań liturgicznych i duszpasterskich, zarysowuje także 
obszary wymagające szczególnej uwagi i opieki osób odpowiedzialnych za cało- 109
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kształt życia Kościoła nie tylko w kwestiach ściśle muzycznych. Ze względu na 
swój bardzo szeroki charakter i bogactwo treści, właśnie ta instrukcja stanowić 
będzie szkielet niniejszego opracowania.

NORMY LITURGICZNE WYRAZEM TROSKI PASTERSKIEJ KOŚCIOŁA

Uzasadniając potrzebę wydania odnowionego dokumentu w sprawach 
muzyki biskupi wskazują na źródła, z których czerpią – wspomniane tu już do-
kumenty Kościoła. Z drugiej strony dostrzegają nowe zagrożenia, wynikające ze 
współczesnych problemów, przemian społecznych, fałszywego poczucia wolno-
ści, a także nieznajomości nauki Kościoła (Konferencja Episkopatu Polski, 2017 / 
KEP/, 2017, nr 3; por. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów /
KKBiDS/, 2004, nr 7, 9). Wskazują na niebezpieczeństwo zawłaszczania liturgii, 
kształtowania jej według często nieuformowanych gustów zebranych, zamiast 
według przewidzianych dla niej norm. Tymczasem liturgia jest własnością całego 
Kościoła i to Kościół jako całość nadaje jej ostateczny kształt. Dlatego to właśnie 
wierność normom liturgicznym stanowi miernik dojrzałości i głębi przeżywania 
Kościoła przez daną wspólnotę. Biskupi wskazują na nauczanie papieża Jana Paw-
ła II, który pisze na ten temat tak:

Czuję się zatem w obowiązku skierować gorący apel, ażeby pod-
czas sprawowania Ofiary eucharystycznej normy liturgiczne były zacho-
wywane z wielką wiernością. Są one konkretnym wyrazem autentycznej 
eklezjalności Eucharystii; takie jest ich najgłębsze znaczenie. Liturgia nie 
jest nigdy prywatną własnością kogokolwiek, ani celebransa, ani wspólno-
ty, w której jest sprawowana tajemnica […].  Kapłan, który wiernie sprawu-
je Mszę św. według norm liturgicznych, oraz wspólnota, która się do nich 
dostosowuje, ukazują w sposób dyskretny, lecz wymowny swą miłość do 
Kościoła (Jan Paweł II, 2003, nr 52).

Biskupi z natury swojego urzędu są zobligowani do dbałości o liturgię 
i o jej właściwe sprawowanie ze względu na dobro wiernych. Wierni mają bo-
wiem „prawo, aby władza kościelna sprawowała kierownictwo nad świętą litur-
gią, aby liturgia nie była postrzegana jako prywatna własność kogokolwiek, ani sa-
mego celebransa, ani wspólnoty, w której sprawuje się sakramenty” (Kongregacja 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 2004, nr 18). Oznacza to, że wierny, 
wchodząc do świątyni, ma prawo oczekiwać, że liturgia, w której ma uczestni-
czyć, będzie sprawowana w sposób godny i spełniać będzie wszelkie kościelne 110
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normy, przewidziane dla jej celebrowania. Naruszenie tych norm, nawet pod po-
zorem lepszego dostosowania liturgii do potrzeb wiernych, tak naprawdę obraca 
się przeciw ich dobru. Co więcej, może dotknąć skuteczności i ważności sakra-
mentów. Papież Jan Paweł II pisze o tym bardzo dobitnie:

Czynności liturgiczne nie są czynnościami prywatnymi, lecz „kul-
tem Kościoła, będącego sakramentem jedności”, ich dyscyplina podlega 
wyłącznie hierarchicznej władzy Kościoła. Liturgia należy do całego ciała 
Kościoła. Dlatego nie wolno nikomu, ani kapłanowi, ani jakiejkolwiek gru-
pie, na własną rękę niczego do niej dodawać, z niej ujmować lub w niej 
zmieniać. Wymaganie wierności obrzędom i autentycznym tekstom litur-
gicznym jest wymaganiem lex orandi, które zawsze musi odpowiadać lex 
credendi. Brak wierności w tym zakresie może także dotknąć samej waż-
ności sakramentów (Jan Paweł II, 1988, nr 10).

Z tego powodu nauczanie episkopatu, choć zakorzenione w myśli Kościo-
ła, ma też charakter wyjaśniający i korygujący pewne postawy spotykane w pol-
skich świątyniach. Biskupi niekiedy pokazują takie kwestie bardzo wyraźnie. Jed-
nocześnie, obok analizy wskazań zawartych w dokumentach episkopatu, dobrze 
jest też przyjrzeć się zagadnieniom, które zostały w nich pominięte, choć znaj-
dują się w odnośnych dokumentach Stolicy Apostolskiej. Niekoniecznie chodzi 
o sprawy mniej istotne. Częściej są to takie, które w ocenie biskupów funkcjonują 
w polskich świątyniach zgodnie z ustawodawstwem Kościoła i nie potrzeba szcze-
gółowo przypominać dotyczących ich wskazań.

MUZYKA LITURGICZNA – CZYLI JAKA?

Biskupi podkreślają ogromną rolę muzyki w kulcie chrześcijańskim a za-
razem jej godność jako nośnika prawd objawionych. Wychodząc od Biblii, uzasad-
niają jej nieodzowną obecność w obrzędach. Już bowiem „w Kościele apostolskim 
śpiew traktowano jako dar Ducha, tak samo jak głoszenie kerygmatu” (KEP, 2017, 
nr 4). Odtąd Kościół przez wieki otacza opieką wszelkie formy muzyki, ale i każ-
dej innej „prawdziwej sztuki i dopuszcza je do służby Bożej, jeżeli tylko posiadają 
wymagane przymioty” (tamże, nr 7; Sobór Watykański II, 1967, nr 112). 

Warto zwrócić uwagę na eklezjalność logicznego ciągu tego wywodu, tu 
z konieczności bardzo skróconego. Zakotwiczenie biblijne, przejście przez prak-
tykę pierwotnego Kościoła, a następnie funkcjonowanie jakiejś rzeczywistości 
w historii, wyłonienie na tej podstawie założeń teoretycznych, aby z nich z kolei 111
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wysnuć normy praktyczne, to sposób formułowania zagadnień, który wprawne-
mu odbiorcy natychmiast kojarzy się choćby z Katechizmem Kościoła Katolickie-
go. Oprócz niewątpliwej elegancji, dokument tak budowany skłania do refleksji, 
a doniosłość zawartych w nim norm zostaje wyraźniej podkreślona. Co więcej, 
podporządkowanie się owym normom może stać się sposobem na wyrażenie jed-
ności z Kościołem, jednym i tym samym od czasów jego początków.

Jakie przymioty pozwalają na włączenie muzyki i innych dziedzin sztuki 
do liturgii? Nawiązując do posoborowych zaleceń dopuszczenia do liturgii tyl-
ko tego, co odpowiada „świętości miejsca, godności obrzędów liturgicznych i po-
bożności wiernych” (KEP, 2017, nr 7; por. Święta Kongregacja Obrzędów, 2008,  
nr 60), biskupi polscy wypowiadają się bardzo stanowczo. Mówią oni, że „należy 
bezwzględnie stać na straży wykonywania takiej muzyki liturgicznej, która jest 
autentyczną sztuką nakierowaną zawsze na świętość kultu” (KEP, 2017, nr 7). 
Podtrzymują także wyrażane już wcześniej zdanie o tym, że „nie wolno w litur-
gii wykonywać utworów o charakterze świeckim” (tamże, nr 7; Episkopat Polski, 
1979, nr 10).

Mimo tak stanowczego języka należy zwrócić uwagę na nieostrość powyż-
szych zaleceń. Mowa jest tu bowiem o „nakierowaniu sztuki”, „charakterze utwo-
rów” czy „sztuce prawdziwej”. Pewną pomocą są spisy pieśni dopuszczonych do 
użytku w liturgii przez poszczególnych biskupów, a także wskazanie Śpiewnika 
ks. Siedleckiego jako zawierającego pieśni dopuszczone do użytku w całej Polsce. 
Jednak oczywiste jest, że rzeczywistość muzyczna liturgii wykracza daleko poza 
repertuar pieśniowy. Co więcej, nawet same pieśni da się wykonać w sposób skła-
niający wiernych do modlitwy, jak i w sposób całkowicie do liturgii nieprzystają-
cy czy wprost rozrywkowy. Muzyka jest sztuką, zaś elementy takie jak harmonia, 
artykulacja, sposób śpiewu, preludia czy postludia wykonywane instrumentalnie, 
czy wplecione w grę nawiązania muzyczne do szeroko pojętej literatury wymykają 
się precyzyjnemu opisowi. Można tu jedynie wskazać pewne wzorce do inspiracji 
oraz cel, jaki ma spełniać muzyka w liturgii. Wiadomo zatem, że utwory całkowicie 
świeckie nie powinny się w niej znaleźć. Jednak wyznaczenie granicy tego, co słu-
ży liturgii, a co do niej nie pasuje, jest kwestią wyrabiania smaku, zarówno przez 
kościelnych muzyków, jak i przez odbiorców ich sztuki, i zwykle zajmuje lata.

W najnowszym dokumencie biskupi rezygnują z wymieniania zabronio-
nych gatunków muzycznych, koncentrując się na podaniu ogólnych zasad po-
szukiwania właściwych form. Wcześniejsza norma zabraniała w liturgii wyko-
nywania „muzyki mającej charakter wyraźnie świecki, np. jazzu, big-beatu itp.”, 
ponieważ „muzyka ta nie jest zgodna z duchem i powagą liturgii, nie sprzyja jej 
refleksyjnemu przeżywaniu, a ponadto często wyłącza całe zgromadzenie wier-112
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nych od udziału w śpiewie” (Episkopat Polski, 1979, nr 20). Rezygnacja z takiego 
postawienia zagadnienia jest wyrazem pogłębionej refleksji. Po pierwsze bowiem 
powody, dla których muzyka świecka nie nadaje się do liturgii, sięgają o wiele 
głębiej niż tu wymieniono, jak to wyraźnie zostało wskazane w nowszym doku-
mencie. Po drugie, o ile pojęcie big-beatu przestało być nośnikiem konkretnego 
znaczenia dla ogółu wiernych i stało się zwyczajnie przestarzałe, to ewolucja ja-
zzu nie pozwala już nazywać go gatunkiem całkowicie świeckim. Nie oznacza 
to bynajmniej, że jazz do liturgii się nadaje. Jest to jednak obecnie gatunek tak 
szeroki, że obejmuje zasięgiem wiele kompozycji o charakterze zdecydowanie re-
ligijnym. Poza tym współczesna muzyka charakteryzuje się dużą liczbą nowych 
i ciągle powstających gatunków. Wymienienie tylko kilku z nich sugerowałoby, że 
wszystkie pozostałe są w liturgii dozwolone.

Podobny sposób myślenia zauważyć można we wskazaniach odnoszących 
się do instrumentarium. Biskupi powtarzają soborowe stwierdzenie, że „w Ko-
ściele łacińskim organy piszczałkowe należy mieć w wielkim poszanowaniu jako 
tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie potęguje wzniosłość kościel-
nych obrzędów, a umysły wiernych porywa ku Bogu i rzeczywistości nadziem-
skiej” (KEP, 2017, nr 37; Sobór Watykański II, 1967, nr 120; również Episkopat 
Polski, 1979, nr 28). Podkreślają jednocześnie, że „w liturgii głos ludzki ma pierw-
szeństwo przed wszystkimi instrumentami” (KEP, 2017, nr 36). Poszanowanie dla 
organów piszczałkowych nie przekreśla jednak obecności w liturgii innych instru-
mentów. W obszarze tym wydaje się obecna ewolucja analogiczna jak przy próbie 
określenia ram nieodpowiedniej dla liturgii muzyki świeckiej. O ile Instrukcja 
z 1979 r. wyłączała z użytku liturgicznego instrumenty „zbyt hałaśliwe lub wprost 
przeznaczone do wykonywania współczesnej muzyki rozrywkowej” (Episkopat 
Polski, 1979, nr 29), wymieniając przy tym fortepian, akordeon, mandolinę, gi-
tarę elektryczną, perkusję i wibrafon (tamże), nowa Instrukcja wydaje się dużo 
łagodniejsza. Wprawdzie nadal wymienia ona z nazwy gitarę elektryczną, perku-
sję, fortepian i syntezator, jednak podaje te instrumenty tylko jako przykładowe 
środki służące do wykonywania muzyki świeckiej. Zwraca natomiast uwagę na 
dbałość o godność świątyni i zdolność instrumentu „do wzmacniania ducha mo-
dlitwy” (KEP, 2017, nr 37b). Biskupi stwierdzają, że z punktu widzenia użytku li-
turgicznego „zawsze decydujące znaczenie ma sposób wykorzystania instrumen-
tu oraz wysoka jakość artystyczna wykonania z troską o szlachetne piękno mu-
zyki sakralnej” (tamże). Zamiast sztywnych ram mamy więc próbę pozytywnego 
wytłumaczenia istoty zagadnienia czy też wyznaczenia pewnych ogólnych granic 
do samodzielnych poszukiwań osób odpowiedzialnych za muzykę. W takim kon-
tekście uprzywilejowana wobec innych instrumentów rola organów odwołuje się 113
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w jakimś stopniu do powszechnego skojarzenia ich brzmienia z kultem Kościoła, 
czyli do pewnego estetycznego wrażenia.

Na marginesie warto zauważyć, że jakakolwiek sztuczność jest z tym kul-
tem sprzeczna. O ile jednak niestosowność ozdabiania ołtarza sztucznymi kwia-
tami czy też używania plastikowych imitacji świec jest łatwa do odczytania, mało 
kto odnosi tę zasadę także do brzmienia instrumentu. Tymczasem biskupi bardzo 
wyraźnie podkreślają, że imitujący organy „instrument elektroniczny dopuszcza 
się do użytku w liturgii jako tymczasowy. Nie należy więc dodawać do niego 
sztucznego prospektu, ale dążyć do budowy organów piszczałkowych” (tamże, nr 
37a). Między innymi z tego też powodu „muzyka w liturgii ma być wykonywana 
wyłącznie na żywo” (tamże, nr 40). Nie ma w niej miejsca na odtwarzanie muzy-
ki przy użyciu jakichkolwiek urządzeń. Do wytworzenia modlitewnego klimatu 
w świątyni można ją natomiast – z umiarem – odtwarzać poza liturgią (tamże).

 „Celem muzyki liturgicznej jest chwała Boża i uświęcenie wiernych” (So-
bór Watykański II, 1967, nr 112) oraz „budowanie wspólnoty wierzących” (KEP, 
2017, nr 6). Dlatego liturgia domaga się muzyki (por. tamże). Nie jest ona bowiem 
jedynie jej „oprawą”, ale integralną częścią świętych obrzędów (por. tamże). Takie 
stwierdzenia nie zaskakują, mają bowiem swoje źródło w nauce soboru i znajdu-
ją odbicie w wielu kościelnych dokumentach. Warto jednak zwrócić uwagę na 
nawiązania do wypowiedzi papieża Benedykta XVI, a więc tekstów dużo now-
szych. Cytując jego myśli, biskupi stwierdzają, że muzyka „może być szczególnym 
sposobem uczestnictwa w świętych obrzędach, w tajemnicy wiary” (KEP, 2017, 
nr 3; Benedykt XVI, 2015), jest więc obszarem poszerzającym płaszczyznę styku 
wewnętrznego przeżycia modlitewnego i zewnętrznego sprawowania obrzędu, co 
jest przecież jednym z kluczowych postulatów soborowej reformy liturgii. Bisku-
pi podkreślają ponadto, że „w ramach ars celebrandi znaczące miejsce zajmuje 
śpiew liturgiczny” (KEP, 2017, nr 8; Benedykt XVI, 2007, nr 42). Dlatego trzeba 
szczególnie dbać o to, by spełniał swój cel. Z tego wynika nie tylko znane od 
Soboru wskazanie, aby teksty przeznaczone do śpiewu brać z Pisma Świętego 
i źródeł liturgicznych (KEP, 2017, nr 9; Sobór Watykański II, 1967, nr 121), ale 
też zwrócenie uwagi na to, aby zarówno teksty i melodie, jak i wykonanie odpo-
wiadało „znaczeniu celebrowanej tajemnicy, częściom obrzędu, a także okresowi 
liturgicznemu” (KEP, 2017, nr 9; Benedykt XVI, 2007, nr 42).

Warto zatrzymać się nad tym stwierdzeniem. Dobór repertuaru do treści 
przeżywanych tajemnic jest oczywisty. Biskupi jednak po raz pierwszy w tak wy-
raźny sposób zwracają uwagę na wykonanie śpiewów. Nie chodzi więc już tylko 
o to, aby wykonanie czy instrumentacja odpowiadały godności obrzędu i unikały 
nawiązań do muzyki świeckiej czy rozrywkowej, o czym była mowa wcześniej. 114
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Powiązanie sposobu wykonania z okresem liturgicznym otwiera nowe perspekty-
wy wykonawcze. Oto bowiem muzycy kościelni zaproszeni zostali do wyrażania 
tajemnic wiary przez sposób gry i śpiewu, do różnicowania tego sposobu, zależ-
nie od przeżywanego okresu roku kościelnego.

Choć operowanie wyłącznie sposobem wykonania tych samych części li-
turgii może wydawać się trudne, istnieje wiele praktycznych możliwości czy też 
obszarów artystycznych poszukiwań pozwalających wprowadzić w życie to wska-
zanie. W przypadku scholi czy chóru można próbować zmieniać wielkość zespołu 
czy też dobierać konkretne osoby do śpiewu, można też operować tempem czy dy-
namiką. W przypadku organistów możliwości wyrazowe są jeszcze szersze. Mogą 
oni operować registracją, a więc barwą i dynamiką całego instrumentu, harmoni-
zacją, odpowiednio budować przygrywki do pieśni, postludia, czyli ich zakończe-
nia, mogą stosować nawiązania do innej literatury, budować swój przekaz na zasa-
dzie skojarzeń. Nie należy też zapominać, że do muzykujących uczestników liturgii 
należy choćby przewodniczący. W jego jednak przypadku trudno różnicować spo-
sób śpiewu. Bardziej namacalna jest możliwość wyboru części przeznaczonych do 
śpiewu i do recytacji, a także pewna możliwość doboru melodii.

Biskupi wzywają do tego, aby w większym stopniu „uwzględnić chorał 
gregoriański jako własny śpiew liturgii rzymskiej” (KEP, 2017, nr 8). Stanowi to po-
wrót do korzeni soborowej reformy, która nie zakładała usunięcia chorału z litur-
gii, jak to się powszechnie stało w Kościele polskim. Konstytucja o Liturgii Świętej 
mówi bowiem wprost: „Śpiew gregoriański Kościół uznaje za własny śpiew liturgii 
rzymskiej. Dlatego w czynnościach liturgicznych powinien on zajmować pierwsze 
miejsce wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewu” (Sobór Watykański II, 
1967, nr 121). Zastępowanie śpiewów chorałowych pieśniami podyktowane zo-
stało potrzebą ułatwienia uczestnictwa w śpiewie ogółowi wiernych, ze względu 
na duszpasterskie funkcje śpiewu w liturgii. Jednak nie powinno być postrzegane 
jako osiągnięty już ideał. Kościół ma wychowywać wiernych do głębszego uczest-
nictwa w liturgii. Zatem w miarę postępu wiernych, do chorału należy powracać.

Potrzeba upowszechnienia chorału gregoriańskiego w liturgii jest postu-
latem, na który biskupi polscy zwracają tak silnie uwagę dopiero w najnowszym 
dokumencie. Instrukcja Episkopatu Polski z 1979  r. wymienia tylko poszczególne 
rodzaje muzyki liturgicznej: „śpiew jednogłosowy (chorał gregoriański i śpiew lu-
dowy), śpiew wielogłosowy (polifonia dawna i nowsza) oraz muzykę instrumen-
talną” (Episkopat Polski, 2008, nr 3; por. Święta Kongregacja Obrzędów, 2008,  
nr 4b) bez specjalnego wartościowania ich. Przywołuje wprawdzie cytowany wy-
żej fragment Konstytucji o Liturgii Świętej, rezerwujący dla chorału „pierwsze 
miejsce wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewu” (Episkopat Polski, 2008,  115
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nr 17; Sobór Watykański II, 1967, nr 116), w kolejnym punkcie zachęca jednak do 
wykonywania polifonii. Powrót do chorału jako własnego śpiewu liturgii rzym-
skiej jest jednak aktualnie wyrazem szerszego trendu w Kościele powszechnym. 
Jednym z gorących apologetów tego trendu jest papież senior Benedykt XVI, wy-
kształcony muzycznie miłośnik sztuki, który dał wyraz swoim przekonaniom w tej 
dziedzinie w wielu wypowiedziach zarówno oficjalnych, jak i bardziej prywat-
nych. Chorał gregoriański jest dla niego śpiewem, który w najpełniejszy sposób 
odpowiada postulatom wysuwanym wobec muzyki liturgicznej:

W liturgii nie możemy powiedzieć, że jeden śpiew jest równy in-
nemu. Należy przy tym unikać ogólnej improwizacji lub wprowadzania 
takich gatunków muzycznych, które nie szanują zmysłu liturgii. Śpiew, 
jako element liturgiczny, winien być włączony we właściwą formę cele-
bracji. W konsekwencji wszystko — tekst śpiewu, melodia i wykonanie — 
powinno odpowiadać znaczeniu celebrowanej tajemnicy, poszczególnym 
częściom obrzędu oraz okresowi liturgicznemu. W końcu, biorąc pod uwa-
gę różne kierunki i różne godne pochwały tradycje, pragnę przypomnieć, 
o co prosili Ojcowie synodalni, by odpowiednio doceniono chorał grego-
riański, jako właściwy dla liturgii rzymskiej (Benedykt XVI, 2007, nr 42).

W celu uporządkowania tego, co w sprawach muzycznych odpowiada li-
turgii, co zaś, choć pasuje do świątyni, do liturgii jednak nie przystaje, biskupi 
dzielą repertuar muzyczny na cztery zawężające się kategorie: religijną, kościelną, 
sakralną i liturgiczną. Jest to podział nowy, znajdujący się jedynie w najnowszej 
Instrukcji Konferencji Episkopatu i niemający  odniesień do innych źródeł. War-
to więc chwilę się nad nim zatrzymać. Pod pojęciem muzyki religijnej biskupi 
rozumieją każdą muzykę, która odnosi się do Boga. Muzyka kościelna związana 
jest z chrześcijańskim kręgiem kulturowym. Muzyka sakralna obejmuje „kompo-
zycje powstałe w ciągu wieków z przeznaczeniem do liturgii w Kościele. Muzyką 
liturgiczną są kompozycje, które zgodnie z przepisami kościelnymi współtworzą 
święte obrzędy” (KEP, 2017, nr 5).

Muzyka liturgiczna ma różne formy, gatunki i rodzaje, jednak to, na co 
warto zwrócić uwagę, to wymóg zgodności z przepisami Kościoła, a także fakt, 
że z takiego sformułowania kryteriów podziału wynika, iż  nie każda muzyka 
stworzona do użytku w liturgii na przestrzeni wieków  nadal do użytku w liturgii 
się nadaje. Istnieje jednak spora przestrzeń do wykorzystania takiej muzyki poza 
liturgią czy też w charakterze wprowadzenia do liturgii.
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MUZYKUJĄCY UCZESTNICY LITURGII

Biskupi wymieniają poszczególnych uczestników liturgii, którzy pełnią 
w niej funkcje związane z muzyką. Sama długość tej listy potwierdza ogromną rolę 
muzyki w liturgii i jej ścisłe z liturgią powiązanie. Są więc na liście: „biskup lub pre-
zbiter, diakon, lektor, psałterzysta, kantor, schola, chór, dyrygent, organista” (tam-
że, nr 10), jest wreszcie całe zgromadzenie liturgiczne, które „wyraża swą wiarę 
przez wspólny śpiew” (tamże, nr 10j; Święta Kongregacja Obrzędów, 2008, nr 16).

Z opisu muzycznej aktywności poszczególnych uczestników liturgii wy-
pływa cały wiele wskazań praktycznych. Wiele z nich wynika z natury pełnionej 
posługi i wydaje się funkcjonować w polskich kościołach w sposób prawidłowy. 
Niektóre jednak zostały szczególnie podkreślone i warto nad nimi się zatrzymać. 
Poszczególne wskazówki stanowią kompilację norm zawartych w Ogólnym Wpro-
wadzeniu do „Mszału Rzymskiego”, Lekcjonarzu mszalnym i Instrukcji Musicam 
sacram, ale zawierają także ich daleko idące interpretacje. Takiej listy nie zawiera 
natomiast poprzednia Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce w liturgii po Sobo-
rze Watykańskim II.

Biskup lub zastępująca go osoba odpowiedzialna za wspólnotę lokalną, 
w szczególności proboszcz parafii, „odpowiada za kształt liturgii i jej przygoto-
wanie. Nieodzowna jest harmonijna współpraca wszystkich pełniących różne 
funkcje” (KEP, 2017, nr 10). Jednocześnie „wszelkie formy przygotowania muzycz-
nego muszą odbywać się poza liturgią, która nie może być traktowana marginal-
nie” (tamże, nr 59). Są to sformułowania nieco różniące się od wcześniejszych 
wskazań. Instrukcja z 1979 r. mówi, że „każda czynność liturgiczna powinna być 
uprzednio starannie przygotowana pod względem duszpasterskim i muzycznym. 
Odpowiedzialnym za to jest przede wszystkim duszpasterz kościoła oraz jego 
współpracownicy, a zwłaszcza organista, kantor oraz prowadzący zespoły śpie-
wacze” (Episkopat Polski, 2008, nr 5; por. Święta Kongregacja Obrzędów, 2008,  
nr 5). Nowy dokument kładzie akcent na potrzebę współpracy, zwracając przy 
tym uwagę na godność liturgii, ale jednocześnie uściśla odpowiedzialność za jej 
całokształt. Rządca kościoła odpowiada bowiem osobiście za wszystko, co się 
w tym kościele dzieje. Ma to znaczenie praktyczne, ponieważ nadal zdarza się, 
że osoby posługujące w kościele otrzymują polecenie, które jest jawnie sprzeczne 
z normami liturgicznymi. W przypadku osób zatrudnionych na stałe jest to pole-
cenie służbowe, które trudno ignorować.

Przewodniczący liturgii zachęcany jest do tego, by – wykorzystując różne 
możliwości przystosowania obrzędów do potrzeb wspólnoty – śpiewał wszystkie 
części do tego przeznaczone, uwzględniając przy tym stopnie uroczystej liturgii 
(KEP, 2017, nr 10a). Mówiąc najprościej chodzi tu o to, aby śpiewać więcej, a zara- 117
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zem tym więcej, im ważniejsza jest  uroczystość czy święto. Jest to prosta konse-
kwencja wypływająca z roli śpiewu w liturgii, a także wezwania do podkreślania 
tajemnic wiary poprzez formę wyrazu.

Lektor, który wykonuje czytanie mszalne, może je zaśpiewać. Musi jed-
nak zastosować melodię wziętą z Lekcjonarza mszalnego (tamże, nr 10c). To 
ważne wskazanie, ograniczające pobożnościowe zapędy lokalnych wykonaw-
ców, szerzące się w dobie internetu w całkowicie niekontrolowany sposób. Nigdy 
nie należy bowiem zapominać, że najistotniejszym elementem posługi lektora jest 
przekaz tekstu.

Biskupi jednoznacznie wskazują na Stół Słowa jako miejsce wykonywania 
psalmu responsoryjnego (tamże, nr 10d). Zaskakiwać może natomiast fakt, że nie 
zabierają wprost głosu odnośnie do miejsca wykonywania aklamacji przed Ewan-
gelią. Aklamacja ta, jako należąca do ludu, intonowana jest i wykonywana przez 
kantora czy scholę  (KKBiDS, 2006, nr 62), a w szczególnych przypadkach przez 
chór czy organistę, zaś żadna z tych osób nie ma prawa w tym czasie znaleźć się 
przy ambonie (por. KEP, 2017, nr 10e). Jednak takie rozumienie zagadnienia wy-
maga pewnej analizy dokumentów Kościoła, w szczególności zaś Ogólnego Wpro-
wadzenia do „Mszału Rzymskiego” czy Wprowadzenia teologiczno-pastoralnego 
do „Lekcjonarza mszalnego”. Tymczasem w wielu kościołach – także wśród osób 
duchownych – pokutuje myślenie łączące w jedno oba śpiewy i w konsekwen-
cji wykonywanie ich z tego samego miejsca. Sprawę komplikuje jeszcze fakt, że 
Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do „Lekcjonarza mszalnego” wymienia 
aklamację jako jeden ze śpiewów możliwych do wykonania przez  psałterzystę  
(KKBiDS, 2011, nr 56). Należy jednak pamiętać, że dotyczy to sytuacji wyjątkowej, 
gdy nie jest możliwe, aby wykonał ją kantor czy schola, nigdy zaś nie powinno 
stać się stałą praktyką, co wynika z lektury całego dokumentu (tamże, nr 23, 33). 
Uporządkowanie tych zasad wydaje się sprawą aktualną i potrzebną. Być może 
jednak brak ścisłej regulacji w dokumentach episkopatu spowodowany został per-
spektywą możliwych komplikacji podczas liturgii bez organisty czy kantora, na 
przykład obawą o to, że wykonujący czytania i psalm mógłby czuć konieczność 
zejścia z ambony na czas wykonania aklamacji, może nawet wraz z Lekcjona-
rzem. Jednak aklamację, jeśli się jej nie śpiewa, a przed Ewangelią jest tylko jedno 
czytanie, można przecież opuścić (KKBiDS, 2006, nr 63).

Organista nie akompaniuje do śpiewów solowych przewodniczącego ani 
nikogo z asysty (KEP, 2017, nr 10i). O ile z akompaniamentem przewodniczącemu 
liturgii raczej trudno się zetknąć, na pewno odnosi się to do psalmu responsoryj-
nego. Jeżeli wykonywany jest z właściwego miejsca, organy powinny towarzyszyć 
jedynie śpiewowi refrenów przez całe zgromadzenie.118
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Bardzo ciekawe stwierdzenie odniesione zostało do udziału w śpiewie ca-
łego zgromadzenia. Dokumenty Kościoła w wielu miejscach podkreślają, że udział 
ten powinien być czynny, zaś wspólny śpiew jednoczy zgromadzoną wspólnotę. 
Tymczasem biskupi, obok podkreślania potrzeby aktywnego śpiewu, stwierdzają 
także, że „pełny udział nie ogranicza się do wspólnego śpiewania – słuchanie jest 
również formą uczestnictwa” (tamże, nr 10j). Chodzi zapewne o słuchanie świa-
dome, wymagające pewnego skupienia. Takie wskazanie, choć intuicyjnie budzi 
niepokój, jest jak najbardziej zgodne z zasadami zawartymi w Ogólnym Wprowa-
dzeniu do „Mszału Rzymskiego”, które choćby o śpiewie podczas procesji wejścia 
mówi, że wykonuje go „na przemian schola i lud albo kantor i lud, albo sam lud, 
albo sama schola” (KKBiDS, 2006, nr 48). Jeżeli więc śpiewa sama schola, lud 
słucha. Należy jednak pamiętać, że w skali całej liturgii lud nie może być nigdy 
całkowicie wykluczony ze śpiewu (Święta Kongregacja Obrzędów, 2008, nr 16c).

Obok uwag o śpiewie, biskupi przypominają o roli milczenia w liturgii 
(KEP, 2017, nr 10j; Sobór Watykański II, 1967, nr 30; KKBiDS, 2006, nr 45, 56, 
88). To kwestie ściśle powiązane, bowiem muzyka i cisza oddziałują na podobny 
obszar percepcji. Potrzeba milczenia wskazywana jest dokumentach Kościoła od 
dawna, jednak przywołanie jej kolejny raz może świadczyć o tym, że w polskich 
kościołach ciszy jest zbyt mało.

Biskupi podkreślają potrzebę istnienia w parafiach zespołów śpiewaczych. 
Osoby za nie odpowiedzialne muszą zadbać o stałą formację duchową członków 
tych zespołów oraz możliwość pełnego, sakramentalnego uczestnictwa przez nich 
w liturgii (KEP, 2017, nr 11; Święta Kongregacja Obrzędów, 2008, nr 23, 24).

Podobnym wymogiem stałej formacji duchowej oraz liturgicznej objęta 
jest osoba organisty, który w większości parafii ma największy wpływ na jej ży-
cie muzyczne. Powinien on mieć odpowiednie kwalifikacje kościelne, brać udział 
w spotkaniach formacyjnych oraz doskonalić swój warsztat muzyczny. W ramach 
swojej posługi przygotowuję muzykę do każdej liturgii, ale też uczy śpiewów 
i przygotowuje psalmistów i kantorów (KEP, 2017, nr 12). Warto zauważyć, że tak 
szczegółowe wskazania dotyczące organistów nie mają odpowiedników w doku-
mentach Kościoła powszechnego. Czerpią natomiast z norm ogólnych dotyczą-
cych muzyków kościelnych posługujących w diecezjach Kościoła katolickiego 
w Polsce (por. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu 
Polski, 2009, nr 13) oraz diecezjalnych regulaminów dla organistów poszczegól-
nych diecezji polskich (por. np. Komisja Muzyki Kościelnej Archidiecezji War-
szawskiej, 2013, nr 23).

Biskupi zachęcają, aby w większych parafiach stanowisko organisty było 
obsadzane w wyniku konkursu (KEP, 2017, nr 12b). Koncepcja ta, z zasady słusz- 119
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na, generuje jednak podstawowy problem kryteriów wyłonienia grona dokonują-
cego oceny. Jeżeli ocena ta miałaby być miarodajna, musiałaby wykraczać poza 
zwykłe podobanie się czy nawet techniczne kwestie warsztatu muzycznego i do-
tykać innych spraw, których biskupi od organistów wymagają – przygotowania li-
turgicznego i formacyjnego. Liczba osób mogących prawidłowo ocenić te kwestie 
jest w parafiach bardzo ograniczona.

POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI MSZY ŚWIĘTEJ

Dokonując przeglądu kolejnych elementów liturgii eucharystii, biskupi 
powtarzają wiele wskazań Kościoła, zaczerpniętych zwłaszcza z Ogólnego Wpro-
wadzenia do „Mszału Rzymskiego”. Dodają jednak własne interpretacje, a także 
akcentują pewne myśli. Zachęcają więc do korzystania z „bogatego skarbca pol-
skich pieśni kościelnych” (tamże, nr 14). Podkreślają zakaz zastępowania części 
stałych i psalmu innymi śpiewami (tamże). Zachęcają do używania w liturgii ję-
zyka łacińskiego, przypominając przy tym o możliwości współistnienia w ramach 
jednej liturgii kilku języków (tamże, nr 15). Wskazują na potrzebę uzgodnienia 
muzyki z akcją liturgiczną, w szczególności jeśli chodzi o śpiewy towarzyszące 
obrzędom (tamże, nr 16). Wzywają wreszcie do tego, aby podczas gromadzenia się 
wiernych przed liturgią tworzyć w kościele „atmosferę modlitewnego skupienia” 
przez „wykonywanie muzyki sakralnej” (tamże, nr 17). Należy zwrócić uwagę, 
że mowa jest tu o muzyce sakralnej, a więc kompozycjach powstałych „w ciągu 
wieków z przeznaczeniem do liturgii w Kościele” (tamże, nr 5), które w obecnej 
liturgii już się nie mieszczą. Kościół znajduje dla nich miejsce, podkreślając przy 
tym ich związek z liturgią.

Biskupi zachęcają do śpiewu. Dotyczy to wielu elementów liturgii, także 
tych, które nie narzucają się w sposób oczywisty. Zaleca się więc śpiewać (tamże, 
nr 19, 20): dialog przed Ewangelią i aklamację po niej, zakończenie modlitwy po-
wszechnej, prefację wraz z dialogiem i aklamacją „Święty”, wszystkie cztery akla-
macje po Przeistoczeniu i doksologię na koniec modlitwy eucharystycznej, w uro-
czystych zaś celebracjach także wyznanie wiary i te teksty modlitwy eucharystycz-
nej, do których melodie są w Mszale. Biskupi polecają także wykonywać śpiew po 
rozesłaniu, zachęcają też do wykonywania wówczas muzyki instrumentalnej i wo-
kalno-instrumentalnej (tamże, nr 21). Choć śpiew po rozesłaniu jest w polskich pa-
rafiach powszechny, należy pamiętać, że według Mszału liturgia eucharystii kończy 
się formułą rozesłania i oddaniem czci ołtarzowi (KKBiDS, 2006, nr 90).

W śpiewie potrzebny jest ład i konsekwencja. Biskupi uczą, żeby poszcze-
gólne modlitwy śpiewać w całości. Jeżeli śpiewa się kolektę, to całą, od wezwania 120
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„Módlmy się”, aż do formuły kończącej. To samo odnosi się do pozostałych mo-
dlitw formularza mszalnego (KEP, 2017, nr 18d z przypisem), a więc modlitwy nad 
darami i po komunii. Dotyczy to także prefacji. Jeżeli jest śpiewana, to cała, od 
dialogu aż po aklamację „Święty” (tamże, nr 20b). Brakuje natomiast wyraźnego 
wskazania, aby konsekwentnie traktować cały formularz i jeśli śpiewa się kolek-
tę, zaśpiewać także pozostałe dwie modlitwy. Tymczasem stanowią one pewną 
całość i tak są traktowane przez dokumenty Kościoła (por. KKBiDS, 2006, nr 30).

Spośród wielu szczegółowych wskazań dotyczących śpiewów podczas eu-
charystii warto zatrzymać się nad kilkoma, które w parafiach są rzadziej realizo-
wane, a zostały potwierdzone jako obowiązujące. Biskupi dopuszczają wykonanie 
śpiewu „Panie, zmiłuj się nad nami” oraz „Chwała na wysokości Bogu” przez sam 
zespół śpiewaczy (KEP, 2017, nr 18b i c). „Chwała” oraz „Wierzę w Boga” może być 
wykonywane naprzemiennie, zaś „Baranku Boży” w sposób dialogowany (tamże, 
nr 20i). Osobą intonującą hymn „Chwała” nie musi być kapłan, może to być zespół 
śpiewaczy albo kantor, a więc gdy go nie ma, również organista (tamże, nr 18c).

Biskupi podkreślają medytacyjny charakter psalmu responsoryjnego. 
Oprócz wskazania ambony jako właściwego miejsca jego proklamacji, przypomi-
nają o tym, by wykonywać go jednogłosowo, ewentualne wielogłosowe opracowa-
nia, tak jak akompaniament organowy, pozostawiając jedynie na czas refrenów. 
Dopuszczają jednak ciągłą formę wykonania psalmu, pozbawioną refrenu (tamże, 
nr 19b; KKBiDS, 2006, nr 61).

Warto zwrócić uwagę na wskazania odnoszące się do sekwencji. Bisku-
pi powierzają jej wykonanie kantorowi lub zespołowi śpiewaczemu, może ją też 
wykonać wspólnie cały lud. Oznacza to więc, że nie należy śpiewać jej z ambo-
ny. Podczas sekwencji obowiązuje postawa siedząca (KEP, 2017, nr 19c). Należy 
zauważyć, że żadne z przywołanych tu stwierdzeń nie jest wprost potwierdzone 
w innych dokumentach Kościoła, w których o sekwencji prawie w ogóle nie ma 
mowy. Ogólne Wprowadzenie do „Mszału Rzymskiego” wskazuje tylko moment 
jej wykonania i dni, kiedy obowiązuje (KKBiDS, 2006, nr 64). Ustalenie szczegóło-
wych zasad jest więc bardzo potrzebne. Ponieważ sekwencje wykonuje się tylko 
kilka razy w roku, wierni, ale i duchowni, często bywają nieco zdezorientowani, 
tak w kwestii postawy, jak i wspólnego jej śpiewu.

Biskupi pozwalają na opuszczenie aklamacji przed Ewangelią jej, jeżeli się 
jej nie śpiewa (KEP, 2017, nr 19d). To stwierdzenie jest jednak delikatnym uprosz-
czeniem wobec tekstu Ogólnego Wprowadzenia do „Mszału Rzymskiego”. Pozwa-
la on bowiem na opuszczenie aklamacji jedynie wówczas, gdy przed Ewangelią 
jest tylko jedno czytanie (KKBiDS, 2006, nr 63).
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Podczas uroczystych celebracji biskupi dopuszczają możliwość powtórze-
nia aklamacji przed Ewangelią także po jej odczytaniu (KEP, 2017, nr 19d). W ta-
kich celebracjach można także wielokrotnie powtarzać „Amen” kończące modli-
twę eucharystyczną. To „Amen” może być też opracowane wielogłosowo (tamże, 
nr 20f). Biskupi wspominają ponadto o możliwości śpiewania wezwań modlitwy 
wiernych (tamże, nr 19g) i to zarówno przez diakona, jak i przez kantora lub inną 
osobę. Oznacza to, że zależnie od osoby zmienia się też miejsce, z którego poda-
wane są wezwania. Może być to ambona, ale też inne miejsce poza prezbiterium. 
Można także recytować intencje modlitwy, a śpiewać tylko wezwania i aklamacje.

Wskazania dotyczące momentów liturgii, w których w parafiach zwykle 
śpiewa się pieśni, również zawierają godne uwagi szczegóły. Śpiew na wejście 
towarzyszy procesji (KEP, 2017, nr 18a; KKBiDS, 2006, nr 37b, 47). Oznacza to, 
że gdy procesja dotrze do celu, śpiew powinien się zakończyć. Śpiew na przy-
gotowanie darów również „zasadniczo towarzyszy procesji” (KEP, 2017, nr 20a; 
KKBiDS, 2006, nr 37b), można go jednak wykonać także wówczas, gdy proce-
sji nie ma. Ogólne Wprowadzenie do „Mszału Rzymskiego” precyzuje dokładniej 
moment wykonania tego śpiewu. To śpiew towarzyszący, zatem powinien trwać 
przynajmniej do końca procesji (KKBiDS, 2006, nr 74). Potem może się zakoń-
czyć. Tymczasem w polskich parafiach częściej można spotkać praktykę odwrot-
ną. Podczas procesji ma miejsce komentarz, a śpiew rozpoczyna się dopiero po 
jej zakończeniu. Należy zauważyć, że śpiew na przygotowanie darów w ogóle nie 
jest konieczny. Można go opuścić albo zastąpić muzyką wokalno-instrumentalną 
lub instrumentalną (KEP, 2017, nr 20a).

Śpiew na Komunię powinien rozpocząć się, „kiedy kapłan przyjmuje 
Najświętszy Sakrament” (tamże, nr 20j). Jest to potrzebne wskazanie, ponieważ 
wspólna komunia zgromadzonych, w tym także kapłana, to jeden obrzęd, a wspól-
ny śpiew jest tego wyrazem. Tymczasem często spotyka się praktykę rozpoczyna-
nia śpiewu dopiero wówczas, gdy Komunia rozdzielana jest ludowi. Problemem 
na pewno jest to, że podczas Komunii kapłana większość ludzi wstaje albo jeszcze 
klęczy, co utrudnia rozpoczęcie śpiewu. Pewnym rozwiązaniem jest wstęp in-
strumentalny, który należy już do pieśni, w którą wprowadza, o czym Instrukcja 
mówi wprost (tamże, nr 36). Rozpoczęcie go podczas Komunii kapłana wskazuje 
na jego jedność ze zgromadzonym ludem. Analogicznie, pieśń trwa do momentu, 
aż zakończy się wieńczące ją instrumentalne postludium.

Śpiew na Komunię należy do śpiewów towarzyszących obrzędom  
(KKBiDS, 2006, nr 37b). Istnieje jednak możliwość wcześniejszego zakończenia 
tego śpiewu, a następnie wykonania muzyki instrumentalnej lub wokalno-instru-
mentalnej (KEP, 2017, nr 20j; por. Święta Kongregacja Obrzędów, 2008, nr 65). 122
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Natomiast po rozdzieleniu Komunii następuje akt uwielbienia. Zgromadzenie 
może w tym czasie „wykonać psalm, inną pieśń pochwalną lub hymn” (KEP, 2017,  
nr 20k; KKBiDS, 2006, nr 88), co jest sformułowaniem wziętym z Ogólnego Wpro-
wadzenia do „Mszału Rzymskiego”, „dopuszczalna jest również muzyka instru-
mentalna lub odpowiedni utwór wykonywany przez zespół śpiewaczy” (KEP, 
2017, nr 20k). Warte zauważenia są tu jeszcze dwie sprawy. Jeżeli zgromadzenie 
może wykonać śpiew uwielbienia, to znaczy że nie musi. Śpiew uwielbienia jest 
więc śpiewem dowolnym i nie trzeba go wykonywać. Natomiast sam akt uwielbie-
nia jest aktem istotnym i ma miejsce niezależnie od śpiewu. Biskupi podkreślają, 
że „nie należy w tym czasie wykonywać innych czynności” (tamże), a więc doko-
nywać puryfikacji naczyń, zabierać ich z ołtarza, ustawiać się do procesji czy też 
wykonywać innych podobnych czynności. Jest na to miejsce odpowiednio wcze-
śniej, albo później, ale nie w trakcie uwielbienia.

W opisie śpiewów, które w parafiach zwykle realizowane są w postaci 
pieśni, uderza jeszcze jedna prawidłowość. Chodzi o różny sposób ich traktowa-
nia. Obowiązkowe śpiewy są tylko dwa – na wejście i na Komunię. Biskupi pod-
kreślają, że w tych dwóch momentach należy wykonać „antyfonę lub inny śpiew 
zatwierdzony przez władzę kościelną” (tamże, nr 18a, 20j). Pozostałe śpiewy moż-
na opuścić lub zastąpić inną muzyką, także instrumentalną. Jest to całkowicie 
zgodne z tradycją Kościoła, odpowiada bowiem układowi formularzy zawartych 
w Mszale. Obok kolekty, modlitwy nad darami i modlitwy po Komunii każdy for-
mularz zawiera także dwie antyfony: na wejście i na Komunię. Jeżeli dobieramy 
śpiewy do liturgii, te dwa, zastępujące antyfony mszalne, są zdecydowanie naj-
ważniejsze.

Przygotowując liturgię na poszczególne dni zawsze należy mieć na uwa-
dze jej miejsce w roku liturgicznym. Biskupi zwracają szczególną uwagę na uro-
czysty charakter niedzieli (KEP, 2017, nr 23), dokonują też przeglądu poszcze-
gólnych okresów liturgicznych pod kątem charakteru śpiewów mszalnych, które 
powinny być odpowiednio różnicowane. Szczytem roku liturgicznego jest Tridu-
um Paschalne. Należy więc podkreślać ten fakt przy użyciu muzycznych środ-
ków wyrazu. Biskupi zachęcają do aktywnego włączenia zespołów śpiewaczych 
i korzystania ze skarbca muzyki liturgicznej (tamże, nr 23e). W opisie pozosta-
łych okresów liturgicznych zwraca uwagę podkreślenie podziału Adwentu oraz 
Wielkiego Postu na dwie części o nieco innym charakterze treściowym, co wiąże 
się z odpowiednim doborem śpiewów. Ważne i potrzebne wskazanie porządkuje 
kwestię śpiewu kolęd po zakończeniu okresu Bożego Narodzenia aż do święta 
Ofiarowania Pańskiego. Choć trwa wówczas okres zwykły i podczas liturgii za-
sadniczo powinny rozbrzmiewać śpiewy z tego właśnie okresu, to jednak jeżeli 123
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w danym miejscu istnieje zwyczaj śpiewania kolęd, można go zachować, wybie-
rając bardziej dopasowane treściowo zwrotki (tamże, nr 23c). Zawsze możliwe 
jest też wykorzystanie kolęd i pieśni okresu zwykłego podczas tej samej liturgii. 
Można także, wychodząc naprzeciw ewentualnym oczekiwaniom wiernych, śpie-
wać kolędy przed liturgią i po jej zakończeniu. W okresie zwykłym szczególnie 
uroczyście sprawuje się liturgię uroczystości Bożego Ciała. Biskupi podają tu za-
lecenia tak szczegółowe jak śpiew Ewangelii przy ołtarzach, udział orkiestry czy 
dostępność tekstów śpiewów dla uczestników procesji (tamże, nr 24).

Sakramenty i sakramentalia celebrowane podczas mszy świętej także 
znajdują swoje odbicie w wykonywanych śpiewach. W opisie poszczególnych sa-
kramentów zwraca uwagę troska poświęcona Pierwszej Komunii dzieci. Podczas 
takiej mszy „dobór repertuaru śpiewów powinien uwzględniać możliwości per-
cepcyjne i wykonawcze dzieci, ale nie może to usprawiedliwiać wprowadzania 
do liturgii piosenek religijnych. Niewłaściwe jest także wykonywanie przez gru-
pę dzieci wersetów psalmu responsoryjnego oraz odtwarzanie muzyki za pomocą 
urządzeń elektronicznych” (tamże, nr 30c). Tak precyzyjne sformułowanie normy, 
która przecież nie wnosi niczego nowego, a jedynie przypomina obowiązujące za-
sady, jest znakiem skali problemu i konkretnych praktyk funkcjonujących w para-
fiach. Analogiczne zalecenia dotyczą mszy z sakramentem małżeństwa. Biskupi 
cytują tu zalecenie Instrukcji Musicam sacram, aby „pod pozorem podnoszenia 
okazałości nie wprowadzać do obrzędów czegoś niezgodnego z kultem” (tamże, nr 
30g; Święta Kongregacja Obrzędów, 2008, nr 43), przestrzegają także przed pokusą 
nadmiernego wykorzystania muzyki instrumentalnej kosztem śpiewu ludu. Wśród 
pozostałych wskazań uwagę zwraca zachęta do wspólnotowego celebrowania sa-
kramentu pokuty (KEP, 2017, nr 30d), formy bardzo rzadko stosowanej w polskich 
parafiach. W uwagach dotyczących sprawowania pogrzebu znajduje się przypo-
mnienie, że śpiew pożegnalny (np. „Przybądźcie z nieba”) jest obrzędem, nie moż-
na go więc opuścić, skracać, czy zastąpić niczym innym (tamże, nr 31).

POZOSTAŁE WSKAZANIA

Nauczanie biskupów o muzyce w liturgii mszy świętej stanowi zasadniczą, 
choć nie jedyną część ich refleksji dotyczącej muzyki kościelnej. Poza te ramy wy-
kraczają choćby kwestie sprawowania liturgii godzin i różnorakich nabożeństw, 
ale także problemy takie, jak organizacja koncertów muzyki religijnej w kościo-
łach czy transmisje medialne liturgii. W dokumentach znajdujemy ponadto wska-
zania obejmujące przygotowanie i troskę o materiały muzyczne, w tym śpiewniki. 
Jest tam także wezwanie do edukacji i formacji muzycznej poszczególnych uczest-124
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ników liturgii. To obszernie potraktowane zagadnienie wydaje się tym bardziej 
aktualne i ciekawe, że obejmuje nie tylko osoby bezpośrednio odpowiedzialne za 
kształt liturgii, ale także ogół wiernych. Warto jednak zauważyć, że niezależnie od 
działań formacyjnych, samo regularne uczestnictwo w należycie sprawowanej li-
turgii oddziaływać będzie na wiernych także na poziomie całkowicie naturalnym. 
Człowiek bowiem uwrażliwia się na piękno przez obcowanie z nim.

Biskupi mają świadomość, że opublikowane przez nich dokumenty, choć 
zawierają wiele bardzo szczegółowych i celnych wskazań, nie wyczerpują wszyst-
kich niuansów związanych z problematyką muzyczną, z jakimi mogą się zetknąć 
osoby odpowiedzialne za tę dziedzinę w kościołach. Dlatego też w najnowszej 
instrukcji znajdujemy zaproszenie do współudziału w kształtowaniu obowiązu-
jących wskazań, skierowane do samych muzyków. „Biskupi zachęcają Stowarzy-
szenie Polskich Muzyków Kościelnych, aby przygotowało szczegółowy komentarz 
do niniejszej Instrukcji. Niezmiernie cenne będą wyjaśnienia i zwrócenie uwagi 
na wszystkie aspekty duszpasterskiej troski Kościoła o muzykę sakralną” (tamże, 
nr 64). Powstanie takiego komentarza, uwzględniającego problemy i wątpliwości 
zgłaszane przez muzyków jako owoc refleksji nad Instrukcją Konferencji Episko-
patu o muzyce kościelnej, przyczyni się do jeszcze głębszej troski o godne i piękne 
sprawowanie liturgii w polskich parafiach.

125



R y s z a r d  B e d n a r e k

Bibliografia:

Benedykt XVI. (2007). Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”. O Eucha-
rystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła. Poznań.

Benedykt XVI. (2015). Przemówienie papieża seniora Benedykta XVI po nadaniu 
doktoratu honoris causa, Castel Gandolfo (5.07.2015). Anamnesis 21 (4), 8.

Episkopat Polski. (2008). Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po 
Soborze Watykańskim II. W: A. Filaber. Prawodawstwo muzyki kościelnej. 
Warszawa.

Filaber A. (2008). Prawodawstwo muzyki kościelnej. Warszawa.
Jan Paweł II. (1988). Vicesimus Quintus Annus. Pobrane  z: https://opoka.org.pl/

biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/vicesimus_quintus.html.
Jan Paweł II. (2003). Ecclesia de Eucharistia. Wrocław.
Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. (2009). 

Normy ogólne dotyczące muzyków kościelnych posługujących w diecezjach 
Kościoła katolickiego w Polsce. Biuletyn Stowarzyszenia Polskich Muzyków Ko-
ścielnych. Muzyk kościelny (4), 55–57 

Komisja Muzyki Kościelnej Archidiecezji Warszawskiej. (2013). Regulamin mu-
zyków kościelnych Archidiecezji Warszawskiej. Pobrano z: http://archwwa.pl/
moja-diecezja/instytucje/komisje/.

Konferencja Episkopatu Polski. (2017). Instrukcja Konferencji Episkopa-
tu Polski o muzyce kościelnej. Pobrane z: http://episkopat.pl/wp-content/
uploads/2017/10/Instrukcja-Konferencji-Episkopatu-Polski-o-muzyce-kos%C-
C%81cielnej.pdf

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. (2004). Instrukcja „Re-
demptionis sacramentum”. O tym, co należy zachowywać, a czego unikać 
w związku z Najświętszą Eucharystią. Poznań.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. (2006). Ogólne Wprowa-
dzenie do Mszału Rzymskiego. Poznań.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. (2011). Wprowadzenie do 
drugiego wydania Lekcjonarza Mszalnego. Poznań.

Sobór Watykański II. (1967). Konstytucja o Liturgii Świętej „Sacrosanctum Conci-
lium”. W: tenże, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań.

Święta Kongregacja Obrzędów. (2008). Instrukcja o muzyce w świętej liturgii „Mu-
sicam sacram”. W: A. Filaber.  Prawodawstwo muzyki kościelnej. Warszawa.

126



N A U C Z A N I E  E P I S K O P A T U  P O L S K I  O  M U Z Y C E  W  L I T U R G I I  M S Z Y  Ś W I Ę T E J

T E A C H I N G S  O F  T H E  
E P I S C O P A T E  O F  P O L A N D 
O N  M U S I C  I N  T H E  
L I T U R G Y  O F  T H E  H O L Y 
M A S S  A F T E R  T H E  S E C O N D 
V A T I C A N  C O U N C I L

S U M M A R Y
Music is an intrinsic element of the liturgy of the Church. There is a num-

ber of documents of the Holy See concerning music. The Episcopate of Poland 
also cares about the form of music in Polish churches, publishing its documents. 
They derive from teachings of the Church, but concern more local issues. They 
contain instructions on how the musical reality should be formed and clearly 
show the areas where changes are needed. Teachings of the Episcopate put stress 
on dignity and sancity of music that should sound during the liturgy. Among the 
multitude of music genres we should especially respect Gregorian chant as it best 
suits the liturgy's character, but other music styles are also welcome and ingra-
ined in it. As to musical instruments, the pipe organ is the best suited one, it sho-
uld however be noted that for liturgy, the manner of performing music is no less 
important than the choice of instruments. Music should suit the specific subject 
of the liturgy, the liturgical season, the celebration of the particular day, as well 
as the moment it is performed. This regards not only the repertoire, but also the 
manner it is performed. Music has a priority among all the arts, as it carries word. 
It is so deeply ingrained in liturgy that each of its participants performs music. 
From the person presiding over the liturgy, to every serving person, to the gathe-
red faithful, everybody has own tasks and office, and much of it is musical office. 
The bishops enumerate it. Not only the celebrant and the serving persons sing, 
the faithful also express their participation by singing and acclamations, that is by 127
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musical elements. The teachings of the Episcopate cover in detail all elements of 
liturgy than can be sung. The bishops encourage to sing every part of the liturgy 
for which there are melodies. They provide criterions for choosing chants. They 
care for musical education of the performers and participants in liturgy. They 
also provide directions for further reflection and work on practical functioning of 
music in liturgy in Poland.

Article submitted: 3.10.2018; accepted: 22.10.2018.128
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O P O W I A D A N I A  
M U Z U Ł M A Ń S K I E  
Z A W I E R A J Ą C E  S Ł O W A  
J E Z U S A
W polskim przekładzie apokryfów Nowego Testamentu, przy omawianiu 

agrafów, podano również niewielki wybór 14 agrafów pochodzących od pisarzy 
muzułmańskich (Starowieyski, red., 2003, s. 170–179, 865n.). Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę fakt, że ostatni tłumacz włoski podaje ich aż 383, jest to tylko niewielka 
cząstka, przełożona na dodatek z języka łacińskiego. Istnieje zatem konieczność 
dokonania przekładu bezpośrednio z tekstu arabskiego możliwie całego zbioru 
agrafów muzułmańskich i opatrzenie go porządnym komentarzem.

Jak mi zwrócił uwagę arabista, prof. J. Grand’Henri, w literaturze arabskiej 
nie istnieją pojęcia ani „agrafon”, ani „apoftegmat”, typowe dla literatury klasycz-
nej. Istnieje natomiast termin riwayat, mający wiele znaczeń, który można prze-
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łożyć w przybliżeniu jako „opowiadanie”, w naszym przypadku opowiadanie mu-
zułmańskie, które zawiera słowa Jezusa. Riwayat jest to rodzaj literacki zbliżony 
do apoftegmatów Ojców Pustyni, które tym się różną od apoftegmatów greckich 
(sama sentencja i jej autor), że nie tylko podają wiadomości o autorze i o okolicz-
nościach wypowiedzenia danego zdania, ale mają również rozbudowany element 
narracyjny, tworząc nierzadko jakby krótkie nowele1.

Nie jest bynajmniej łatwo zebrać i wydać te utwory. Tłumacz włoski Sa-
bino Chialà podaje zbiór 383 agrafów, ale ich wcześniejsi wydawcy, M. Asín y 
Palacios i Al-Khalidi, odpowiednio: 233 i 303. Wynika to z faktu, że tekstami tymi 
zaczęto się interesować dopiero stosunkowo niedawno, a liczba tych opowiadań 
– w miarę coraz lepszego poznawania dawnej literatury arabskiej – ciągle się po-
większa. Wynika to także z braku ścisłej definicji opowiadań tego typu. W wyda-
niu Asín y Palaciosa, na którym opieramy niniejszy przekład, znajdują się zdania, 
które miał wypowiedzieć Jezus (i nie tylko On, ale także Maryja czy Jan Chrzci-
ciel, a nawet jego ojciec – Zachariasz), z podaniem mniej lub bardziej obszernego 
kontekstu, ale też opowiadania np. o Janie Chrzcicielu. Rodzi się więc problem, 
czy przypadkiem ta forma wypowiedzi nie jest powiązana z apoftegmatami Ojców 
Pustyni, z którymi czasami arabskie agrafa zdradzają zadziwiające podobieństwo 
treściowe (a może  nawet wprost się od nich wywodzi). Są to jednak problemy, 
które muszą rozwiązać arabiści chrześcijańscy, a nie patrologowie czy bibliści. 

Dochodzi do tego problem chronologii. Największa część logiów Jezusa 
pochodzi od pisarzy IX-XII-wiecznych. Chialà jednak czerpie je także od pisarzy 
wcześniejszych (VIII w.) a także późniejszych, z XVI-XVII, a nawet z XIX w. 

Wreszcie, pojawia się problem autorstwa tychże  logiów-opowiadań. Nie-
które z nich wszyscy autorzy zgodnie przypisują Jezusowi. Są też jednak teksty, 
które jedni muzułmańscy pisarze przypisują Jezusowi, drudzy natomiast uważa-
ją, że miały one innych autorów (nawet samego Mahometa), lub zadowalają się 
ogólnym stwierdzeniem, że napisał je „pewien filozof”. Jeśli teksty są ewidentnie 
związane z chrześcijaństwem, to przypisywanie ich autorstwa Jezusowi jest zro-
zumiałe, natomiast w innych przypadkach pozostają wątpliwości: być może były 
to słowa powszechnie znane, które przypisywano także Jezusowi. Jedne z nich 
podają naukę Jezusa pozostającą w zgodzie z wiadomościami o Nim i Jego nauce 
(przeważnie są to sentencje moralizujące i ascetyczne), inne zaś przekazują naukę 
nie tylko nieznaną Ewangelii, ale z nią sprzeczną – np. przeczącą wprost bóstwu 
Jezusa – lub twierdzącą, że uważał się On za poprzednika Mahometa. Ogólnie mó-

1 O apoftegmatach Ojców Pustyni por. wstępy do kolejnych tomów ich przekładów (Starowieyski, wybór i oprac.,  
1994–2013).132
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wiąc, z tych wszystkich tekstów wyłania się nowa Ewangelia – Ewangelia islamu, 
inna od Ewangelii chrześcijańskiej.

Jaka jest wiarygodność tych słów i możliwość, że pochodzą one istotnie 
od Jezusa? W świetle dokładnych analiz J. Jeremiasa, dotyczących zresztą ogól-
nie agrafów – niewielka (Jeremias, 1963). Jednak z drugiej strony, wg Jeremiasa, 
niewątpliwe związki niektórych spośród nich z Ewangelią pozwalają postawić 
pytanie, czy aby nie zawierają się w nich fragmenty autentycznej tradycji (nie 
zawartej w Ewangeliach), która, przez nikogo nie kontrolowana, sama uległa znie-
kształceniu.

Jaki jest ten Jezus islamu? Jest powszechnie wiadome, że postać Jezusa 
odgrywa w Koranie ważną rolę. I chociaż mamy wiele postaci biblijnych wystę-
pujących w świętej księdze islamu, to jednak rola Jezusa jest tutaj wyjątkowa. 
Cudownie zrodzony z Dziewicy prorok (ale w innym znaczeniu tego słowa niż 
w judaizmie i w chrześcijaństwie) jest wielkim nauczycielem i wzorem ascety, 
człowiekiem wielkiej wiary i modlitwy, praktykującym doskonałość. Dlatego tak  
wiele z omawianych tu opowiadań  zawiera treści ascetyczno--etyczne. Teksty tu 
podane odnoszą się do postaci Jezusa z uszanowaniem, w przeciwieństwie do 
niektórych tekstów żydowskich. Jednocześnie jednak często zawierają sformuło-
wania dla nas nieco szokujące, jak np. to, gdy Jezus pozdrawia wieprza (zwierzę 
w islamie pogardzane!) słowami „Pokój z tobą”, aby, jak mówi, nie przyzwyczajać 
języka do mówienia źle. 

Pisma muzułmańskie nieustannie przypominają, że Jezus był tylko czło-
wiekiem, który przygotowywał drogę Mahometowi. Ewangelie to pisma godne, 
choć ewangeliści sfałszowali naukę Jezusa, szczególnie zaś św. Paweł nauczający 
o bóstwie Chrystusa. Tę naukę wyprostował Mahomet. Przykładem prawdziwej 
Ewangelii ma być Ewangelia Barnaby (Starowieyski, red., 2003, s. 247–263). Tak 
więc Ewangelia islamu jest zasadniczo różna od Ewangelii chrześcijańskiej. Po-
stać Jezusa, wyłaniająca się z tych różnorodnych tekstów, choć dość niespójna, 
jest bardzo prosta, jakby przeciwstawiająca się skomplikowanym, właściwym 
chrześcijaństwu, „chrystologiom filozoficznym”. 

Na niniejszy wybór składają się 103 opowiadania zawarte w pierwszym 
zeszycie wydania M. Asín y Palaciosa. Przekładu z języka arabskiego dokona-
li dr Jolanta Kozłowska i dr Jan Kozłowski, a opracował, na podstawie dzieła  
S. Chialà,  ks. Marek Starowieyski. Przy każdym z tekstów podano numer tego 
wydania, co pozwala skonfrontować dany tekst z innymi wydaniami, wedle ta-
blicy synchronicznej zawartej w tym dziele włoskim. Niniejsze wydanie ma cha-
rakter prowizoryczny. Spodziewamy się, że uda się nam wydać dalszy ciąg tych 
agrafów i Ewangelię Barnaby (której przekład jest już zaawansowany), by w ten 133
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sposób otrzymać pełniejszy obraz Chrystusa islamu. Na razie, oprócz fragmentów 
Ewangelii Barnaby i zestawu tekstów z Koranu, mamy, z kręgu chrześcijańskiego 
języka arabskiego: Arabską Ewangelię Dzieciństwa oraz, zachowaną fragmenta-
rycznie, Arabską Ewangelię Jana (tamże, s. 405–439, 230–245).

***
1 (51). Jezus, niech mu Bóg błogosławi i obdarzy pokojem, powiedział: 

„Ten, kto posiada wiedzę, [zgodnie z nią] postępuje i [jej] naucza, ten będzie na-
zwany »wielkim« w Królestwie Niebios”2.

2 (253). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Jakże wiele jest drzew! Lecz nie 
każde wydaje owoc. Jak liczne są owoce! Ale nie każdy jest dobry. Jakże wiele jest 
rodzajów wiedzy! Lecz nie każda przynosi pożytek”3.

3 (254). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Nie nauczajcie mądrości ludzi, 
którzy nie są jej godni, bo ją zniszczycie. Ale też nie ukrywajcie jej przed ludźmi, 
którzy są jej godni, bo ich zniszczycie. Bądźcie jak dobry lekarz, który kładzie 
lekarstwo na chore miejsce. Ten, kto przekazuje mądrość tym, którzy nie są jej 
godni, postępuje głupio. A kto ukrywa ją przed tymi, którzy na nią zasługują, czy-
ni niesprawiedliwość. Mądrość ma swoje prawo, a także ma swoich ludzi. Zatem 
daj każdemu, co mu się należy”4.

4 (69). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Nie wieszajcie drogocennych ka-
mieni na szyjach świń. Albowiem mądrość jest lepsza niż klejnoty, a kto jej niena-
widzi, gorszy jest od świń”5.

5 (255) Jezus, pokój z nim, powiedział podobieństwo: „Źli uczeni podob-
ni są do skały rzuconej w ujście rzeki. Nie pije ona wody i nie pozwala wodzie 
płynąć na pole. Źli uczeni podobni są również do kanału ściekowego, który z ze-
wnątrz przykryty jest gipsem, w środku zaś [wypełniony] jest smrodem, a także 

2 Ibn Hanbal (780–855). Wielki teolog i prawnik muzułmański, założyciel szkoły prawa. Wiele podróżował. Jego grób 
w Bagdadzie jest miejscem pielgrzymek. Podkreślał rolę Jezusa jako ważnego poprzednika Mahometa. Cytuje często 
Jezusa w celach ascetycznych (Detti 173), podkreśla rolę praktyczną Jego nauki; zob. też agrafa 102, 120; por. Mt 5, 19. 
Detti 186.

3 Al-Ghazali (1058–1111). Największy mistyk arabski. Wywarł wielki wpływ na naukę muzułmańską, ale też na 
autorów chrześcijańskich (Barhebraeus). Cytował często Jezusa, ale jest autorem dzieła polemicznego przeciwko Jego 
bóstwu (Detti, 306-308, bibl.). Tekst ten występuje przeciwko ówczesnym dyskusjom teologicznym; por. Mt 3, 10; 7, 16-20; 
12, 33; zob. Detti 308.

4 Al-Ghazali; zob. Detti, 91 i 308 (analogie w islamie); por. Ewangelia Tomasza 62; Mt 7, 6.

5 Ibn Hanbal; por. Mt 7, 6; podobnie agrafon 3; zob. Sykstus, Sentencje; Izaak z Niniwy, Centurie 1,14. Pogarda  
dla świń: Kpł 11, 7; Koran 5, 3 (Detti 197n.).134
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do grobów, które z zewnątrz przypominają miejsce zamieszkałe, a wewnątrz są 
[pełne] kości zmarłych”6.

6 (***).7 Jezus, pokój z nim, powiedział: „Jak można nazwać mądrymi uczo-
nych, którzy, chcąc podążać drogą prowadzącą do życia wiecznego, idą drogą 
tego świata? Albo, co można powiedzieć o uczonym, który poszukuje Słowa [Bo-
żego], aby [tylko] głosić je [innym], a nie postępuje zgodnie z nim?”8

7 (***). Najwyższy powiedział do Jezusa, pokój z nim: „Synu Marii! Napo-
minaj sam siebie. A jak już siebie pouczysz, wtedy pouczaj [innych] ludzi. Bo jeśli 
nie [będziesz tak postępował], to będziesz robił mi wstyd”9.

8 (257). Jezus, pokój z nim, powiedział podobieństwo: „Ten, kto zdobywa 
wiedzę, ale jej nie wykorzystuje, podobny jest do kobiety, która w ukryciu dopu-
ściła się cudzołóstwa i zaszła w ciążę. A kiedy jej ciąża stała się jawna, kobieta 
okryła się hańbą. Podobnie też tego, kto nie postępuje według swojej wiedzy, Bóg 
w Dniu Sądu okryje na oczach świadków hańbą”10. 

9 (48). W Torze i w Ewangelii napisano: „Nie szukajcie tego, czego nie 
znacie, dopóki nie wypełnicie wszystkiego tego, co już znacie”11.

10 (258). Opowiadają, że Jezus, niech Mu Bóg da wiele błogosławieństw 
i pokoju, wyszedł i modlił się o deszcz. A kiedy [jego uczniowie] trwali w gniewie 
[z powodu suszy], Jezus, pokój niech będzie z nim, powiedział do nich: „Kto z was 
zgrzeszył, niech odejdzie”. I tak, wszyscy odeszli, a na pustyni został z nim tylko 
jeden. Wtedy Jezus, pokój niech będzie z nim, powiedział do niego: „A ty nie masz 
żadnego grzechu?” On zaś odpowiedział: „Na Boga, nie wiem o żadnym [grze-
chu], poza tym, że pewnego dnia, kiedy się modliłem, przechodziła koło mnie 
jakaś kobieta, na którą spojrzałem. A gdy mnie minęła, włożyłem palec w oko, 
wyjąłem je i rzuciłem nim za nią”. Jezus, pokój niech będzie z nim, powiedział: 
„Módl się do Boga aż modlitwę twą zakończy [słowo] »Amen«”. Modlił się więc, 
aż niebo pokryło się chmurami i zaczęło padać, i wszyscy zaspokoili pragnienie12.

6 Al-Ghazali; przeciw tym, którzy nie wprowadzają swojej nauki w czyn, por. Mt 23, 13.27; por. Jr 8, 8; Ez 34, 18; Mal 
2, 8; zob. Detti 309.

7 Znakiem *** oznaczono brak paraleli.

8 Autor z XII-XII w.; por. Mt 23, 3.

9 Nawiązuje do Łk 4, 23, ale słowa kieruje do Jezusa. 

10 Al-Ghazali; brak analogii w Nowym Testamencie, choć znajdują się elementy występujące w Mt 7, 24-27; Jk 1, 23n.; 
zob. Detti 310.

11 Ibn Hanbal; nie ma wprost analogii do tego tekstu, choć to idea częsta w Nowym Testamencie (Mt 7, 24-27; Jk 1, 22; być 
może też 1Kor 8, 2) oraz w Starym Testamencie (Ez 33, 31). Por. także apoftegmaty Ojców Pustyni (Abram 3); por. Detti 185. 

12 Al-Ghazali; agrapha 201; tekst zawiera wiele elementów biblijnych: susza jako kara za grzechy – Pwt 11, 17; Jr 3, 3; 
pożądliwe spojrzenie – Mt 5, 28-29; nawiązanie do kobiety cudzołożnej – J 8, 7-10; itd.; por. Detti 310n. 135
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11 (78). Modlitwa Jezusa, niech mu Bóg błogosławi i obdarzy pokojem, 
w której mówił: „O Boże, stało się tak, że nie mogę oddalić od siebie tego, czego nie-
nawidzę, i nie mam nic z tego, co jest pożyteczne, a co bym mieć pragnął. Stało się 
tak, że [moje] sprawy przeszły w inne cudze ręce. Stałem się zakładnikiem swojej 
pracy i nie ma biedniejszego ode mnie. O Boże, nie pozwól, aby mój wróg cieszył się 
z mojego nieszczęścia, a mój przyjaciel krzywdził mnie. Nie wystawiaj mojej wiary 
na próbę, i nie pozwól, aby sprawy tego świata były dla mnie największą troską. 
Niech nie panują nade mną ci, którzy nie znają miłosierdzia. O Żyjący, o Wieczny!”13 

12 (***). Ali Ibn Abi Talib powiedział: „Jan syn Zachariasza, pokój niech 
będzie z nimi obydwoma, objadł się chlebem jęczmiennym i śpiąc aż do rana 
przespał modlitwę świtu. Wtedy Bóg Najwyższy powiedział mu w objawieniu: 
»O Janie, czyżbyś znalazł lepszy dom od mojego domu, albo sąsiedztwo lepsze od 
mojego sąsiedztwa? [Przysięgam] na moją moc i na mój majestat! Gdybyś [choć 
raz] ujrzał raj, roztopiłoby się twoje sadło, a ty sam z tęsknoty wyzionąłbyś ducha. 
A gdybyś [choć raz] ujrzał piekło, roztopiłoby się twe sadło, ty zaś najpierw płakał-
byś łzami a potem ropą, a włosienicę nosiłbyś pod swoją skórą«”14.

13 (***). Opowiadają, że Maryja, pokój z nią, szukając Jezusa, przecho-
dziła obok pewnych tkaczy i zapytała ich o drogę. Oni zaś wskazali jej drogę złą. 
Wtedy rzekła: „Boże, zabierz błogosławieństwo od tego, co posiadają, uczyń ich 
wspólnotą biedaków i spraw, żeby w oczach ludzi zasługiwali na pogardę”. I mo-
dlitwa jej została wysłuchana15.

14 (259). Opowiadają, że Bóg Najwyższy, powiedział Jezusowi, pokój 
z nim, w objawieniu: „Gdybyś służył mi tak, jak służą ludzie nieba i ziemi, a nie 
byłoby [w tobie] ani Bożej miłości, ani Bożej nienawiści, na nic by się to zdało”16.

15 (17). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Starajcie się przypodobać Bogu 
poprzez nienawiść do grzeszników i zbliżajcie się do Boga przez odsuwanie się od 
nich. Starajcie się, aby Bóg był z was zadowolony poprzez wasz gniew na nich”. 
Wtedy [jego uczniowie] rzekli: „O Duchu Boga! Z kim więc mamy przestawać?” 
Jezus im odpowiedział: „Szukajcie towarzystwa tych, którzy wam przypominają 
o Bogu i o Jego obliczu, i tych, którzy powiększają obecność słowa Bożego w wa-

13 Ibn Hanbal; brak analogii w tekstach biblijnych, natomiast brzmi tutaj echo modlitwy Jezusa w Getsemani oraz słów 
św. Pawła (Rz 7, 15). Podkreślona jest tu słabość Jezusa, Jego ubóstwo, zaznaczane również u Mahometa (por. Detti 201).

14 Tekst dość niespodziewany, ponieważ normalnie Jan przedstawiany jest jako przykład ascety. Ali Ibn Abi Talib 
był zięciem proroka Mahometa, czwartym i ostatnim z Kalifów Sprawiedliwych. Zginął zamordowany przez członka 
sekty charydżytów w 661 r. Ali jest czczony w wielu nurtach szyizmu. Przypisuje mu się autorstwo wielu kazań, 
sentencji moralnych i „mądrości”.

15 Brak analogii w tekstach bibijnych.

16 Al-Ghazali; nawiązanie do 1Kor 1, 13nn.; por. Mdr 14, 9; Ap 3, 15-16; zob. Detti 310. 136
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szych uczynkach, oraz tych, którzy pragną, abyście służyli Mu [także] w życiu 
wiecznym”.17

16 (134). Jezus, pokój z nim, zapytał swoich uczniów: „Co byście uczynili, 
gdybyście ujrzeli brata swego śpiącego, a wiatr zerwał z niego ubranie?” Odpo-
wiedzieli: „Okrylibyśmy go i zasłonili” Odpowiedział [im]: „Ale [przecież wtedy] 
sami byście oglądali jego nagość!” Oni powiedzieli: „Na Boga! [Ale] któż miałby to 
uczynić?!” Odpowiedział: „Każdy z was, który słucha [złego] słowa o swoim bra-
cie, [tym samym] powiększa je i rozgłasza tak, że staje się ono jeszcze silniejsze”18.

17 (346). Opowiadają, że diabeł, niech go Bóg przeklnie, pokazał się Jezu-
sowi, synowi Maryi, niech mu Bóg błogosławi i obdarzy pokojem, i rzekł do nie-
go: „Powiedz: »Nie ma boga, prócz Boga Jedynego«. Jezus mu odpowiedział: „To 
jest prawda, ale nie powiem tego, co chcesz, bym powiedział, ponieważ w twojej 
prośbie pod dobrem ukryte jest oszustwo”19.

18 (260). Opowiadają, że gdy urodził się Jezus syn Maryi, pokój z nim, 
przyszły demony do diabła i powiedziały do niego: „Zdarzyło się, że posągi bogów 
opuściły głowy w dół”. On im odpowiedział: „Wydarzyło się coś nowego! [Pozo-
stańcie] na swoim miejscu!”, i odleciał tam, gdzie wschodzi i zachodzi słońce. Ale 
nie znalazł nic. Potem jednak odnalazł narodzonego Jezusa, pokój z nim, i stoją-
cych po obu jego stronach aniołów. I wrócił do demonów i powiedział: „Zaprawdę 
wczoraj narodził się prorok. Nigdy dotąd żadna brzemienna kobieta [nikogo] nie 
urodziła, żebym ja nie był przy tym obecny, z wyjątkiem tego [proroka]. Od tej 
nocy źle będą robili ci, którzy będą oddawać cześć posągom bogów. Wy jednak 
skłaniajcie synów Adama do tego, by łatwo i bez wahania się do nich zbliżali”20.

19 (146). Zapytano Jezusa, pokój z nim: „Kto Cię tak dobrze wychował?” 
On odpowiedział: „Nikt mnie nie wychował. Zobaczyłem, że niewiedza ignoran-
tów jest czymś haniebnym, i jej unikałem”21.

20 (261). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Błogosławiony ten, kto porzucił 
pożądliwość tego świata dla tego, co zostało obiecane, a czego jeszcze nie ma 
i czego jeszcze nie widział”22.

17 Ibn Al-Mubarak (736–797). Autor licznych dzieł teologicznych; znał dobrze Ewangelie, szczególnie Ewangelię  
wg Mateusza; por. J 15, 18n.

18 Ibn Abi al-Dunya (823–894). Autor pism ascetycznych budujących. Autor nawiązuje tu do epizodu z pijanym 
Noem (Rdz 9, 20-27); zob. Detti 162, 234; por. Rdz 9, 20-23.

19 Ibn Arabi (1165–1249). Nawiązanie do sceny kuszenia Jezusa; por. Mt 4, 5-7; zob. Detti 355n.

20 Al-Ghazali; tekst wyraźnie nawiązuje do apokryfów dzieciństwa Nowego Testamentu, np. Ewangelii Arabskiej 
(scena z posągami); por. Łk 2, 46-47.

21 Ibn Abd Rabbihi (860–940). Poeta i encyklopedysta żyjący w Kordobie, autor dzieł na różne tematy; zob. Detti 145.

22 Al-Ghazali; tekst typu sapiencjalnego; por. Mt 5, 3-11; Łk 6, 20-22; 1Kor 2, 9; zob. Detti 312n. 137
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21 (218). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Wspólnoto uczniów! Czyńcie 
głodnymi wasze brzuchy i nagimi wasze ciała, a być może wasze serca ujrzą wiel-
kość i potęgę Boga”23. 

22 (263). Opowiadają, że Jezus, pokój z nim, trwał na rozmowie ze swo-
im Panem przez sześćdziesiąt poranków, niczego nie jedząc. [Nagle] przyszła mu 
do głowy myśl o chlebie, tak że przerwał rozmowę [z Bogiem]. A wtedy pojawił 
się położony przed nim bochenek chleba. Jezus usiadł i zapłakał nad utraconą 
rozmową. A oto starzec [stanąwszy nad nim] rzucił na niego cień. I powiedział 
do niego Jezus: „Niech Bóg cię błogosławi, przyjacielu Boga! Módl się za mnie do 
Boga Najwyższego, bo byłem w stanie [rozmowy z Bogiem], a pomyślałem o chle-
bie i przerwałem ten stan”. Na to starzec powiedział: „Na Boga! Gdybyś tylko 
wiedział, ile razy myślałem o chlebie, od kiedy ciebie poznałem, nie wybaczyłbyś 
mi. Co więcej, ilekroć było przy mnie coś [do jedzenia], jadłem to łatwo i bez za-
stanowienia”24.

23 (262). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Uważajcie, na co patrzycie, bo 
przez spojrzenia rośnie w sercu pożądliwość i wystarczają one [aby ulec] pokusie”25. 

24 (***). Zapytano Jana, pokój z nim: „Co jest początkiem cudzołóstwa?” 
Odpowiedział: „Patrzenie i pożądanie”26.

25 (130). Powiedziano do Jezusa, pokój z nim: „Wskaż nam, co mamy czy-
nić, aby wejść do raju!” On im odpowiedział: „Nigdy się nie odzywajcie!” Oni 
rzekli: „Nie potrafimy tego”. Powiedział im: „Mówcie więc tylko to, co dobre”27.

26 (264). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Pobożność składa się z dziesię-
ciu części. Dziewięć z nich to milczenie. Jedna to ucieczka przed ludźmi”28.

27 (131). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Kto często kłamie, traci swoją 
urodę. Kto kłóci się z ludźmi, traci swoje męstwo. Kto się zamartwia, osłabia swe 
ciało. Kto zaś źle się prowadzi, męczy samego siebie”29.

28 (133). Powiadają, że Jezus, pokój z nim, przechodził obok świni i do 

23 Abu Nuaym al-Isfahani (948–1038), asceta, prawnik, teoretyk sufizmu. Typowy agrafon ascetyczny; por. Mt 5, 6.8; 
zob. Detti 289n.

24 Al-Ghazali; tekst nawiązuje do sceny kuszenia Jezusa, ale zasadniczo ją zmienia – nie pojawia się tu kusiciel. Jezus 
jest przedstawiony jako walczący asceta; por. Mt 4, 2-4; zob. Detti 313n. 

25 Al-Ghazali; por. Mt 5, 28-29; 6, 22n.; zob. Detti 313.

26 Por. Mt 5, 28-29.

27 Al-Ghazali; por. Mt 12, 34-37; 19, 16; zob. Detti 232n. 

28 Al-Ghazali; milczenie i ucieczka od świata to elementy częste w apoftegmatach Ojców Pustyni (np. Arseniusz); 
zob. Detti 313n.

29 Ibn Abi al-Dunaya (823–894). Nauczyciel na dworze Abassydów, płodny pisarz, z którego twórczości zachowało 
się niewiele (Detti 221n.). Agrafon niezwiązany z tradycją biblijną; zob. Detti 333.138
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niej powiedział: „Idź w pokoju!” Wtedy powiedziano do niego: „Na Ducha Bożego! 
Powiedziałeś to do świni?” On odpowiedział: „Nienawidzę przyzwyczajać swój 
język do mówienia źle”30.

29 (132). Malik Ibn Dinar powiedział: „Jezus, pokój z nim, wraz ze swoimi 
uczniami przechodzili obok zwłok psa. Powiedzieli jego uczniowie: »Ale ten pies 
śmierdzi!« Odpowiedział im: »Niech mu będzie pokój i modlitwa. Jakże białe ma 
zęby!«”31.

30. Jan powiedział do Jezusa, pokój z nimi: „Nie wybuchaj gniewem!” Od-
powiedział mu: „Nie mogę się nie gniewać. Jestem przecież człowiekiem” Rzekł 
Jan do niego: „Nie gromadź bogactwa!” On odpowiedział: „To jest możliwe”32.

31. Zapytał Jan Jezusa, pokój z nimi: „Co jest najpotężniejsze?” Jezus od-
powiedział: „Gniew Boga”. Zapytał Jan: „Co wywołuje Boży gniew?” Jezus odpo-
wiedział: „Jeżeli będziesz sam wpadał w gniew”. Jan zapytał: „A co sprawia, że 
[ja sam] wpadam w gniew i gniewam się coraz bardziej?” Jezus odpowiedział: 
„Pycha, próżność, zarozumiałość i zapalczywość”33.

32 (***). Jezus syn Maryi, niech mu Bóg błogosławi i obdarzy pokojem, 
przechodził obok grupy Żydów, którzy powiedzieli do niego coś złego. On jednak 
odpowiedział im dobrym słowem. Zapytali go [jego uczniowie]: „Oni mówią ci coś 
złego, a ty im mówisz coś dobrego?!” A on im odpowiedział: „Każdy wydaje [tylko 
te pieniądze], które [sam] posiada”34. 

33 (268). Mówi się, że w Ewangelii napisano: „Kto przebacza temu, kto go 
skrzywdził, zadaje klęskę szatanowi”35.

34 (266). – Jezus, pokój z nim, powiedział: „Nie obierajcie sobie tego świa-
ta za pana, albowiem wtedy on uczyni was swoimi niewolnikami. Gromadźcie 
swoje skarby u tego, który ich nie roztrwoni, ponieważ ten, którego skarbem jest 
świat, boi się jego utraty, ten zaś, którego skarbem jest Bóg, nie boi się jego utraty”. 

– Jezus, oby go Bóg obdarzył jak największym błogosławieństwem i po-
kojem, powiedział też: „Wspólnoto uczniów! Oto ja powaliłem ten świat przed 

30 Ibn Abi al-Dunaya; świnia wg Koranu jest wyjątkowo nieczystym zwierzęciem. Błogosławiący je Jezus to obraz 
wyjątkowo złośliwy,  choć  go nieco osłabia ostatnie zdanie; por. Mt 7, 6; 8, 30-32; Mk 5, 11-13; Łk 8, 32--33; zob. Detti 234.

31 Ibn Abi al-Dunaya; Malik Ibn Dinar, kaznodzieja i asceta, moralista z Basry. Studiował u basryjskich 
tradycjonalistów i mistyków, takich jak Anas Ibn Malik, Al-Hasan al-Basri i in. Zmarł ok. 748 r. Agrafon o podobnym 
wydźwięku jak poprzedni; zob. Detti 233n.

32 Ibn Hanbal; dialog Jezusa z Janem, który przypomina o gniewie Bożym; zob. Detti 183n. 

33 Al-Ghazali; temat podobny do poprzedniego; por. Mt 5, 22; zob. Detti 314.

34 Por. Mt 5, 38-42; 12, 34-35; Łk 6, 27-30.45; Rz 12, 14-21.

35 Al-Ghazali;  zdanie  o treści ewangelicznej, ale nie związane bezpośrednio z tekstem Ewangelii; por. Mt 5, 38-42; 
Łk 6, 27-30; Rz 12, 14-21; zob. Detti 315. 139
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wami na ziemię. Wy go jednak po tym, [co uczyniłem], nie ożywiajcie! Albowiem 
obrzydliwość tego świata [na tym polega], że ci, którzy w nim [żyją], buntują się 
przeciwko Bogu. Obrzydliwość świata [polega również na tym], że, jeśli się go nie 
pozostawi za sobą, nie można osiągnąć życia wiecznego. Czyż nie jest tak?! Prze-
chodźcie więc przez ten świat, nie osiedlając się na nim, i wiedzcie, że początkiem 
wszelkiego grzechu jest miłość tego świata, a trwająca chwilę ludzka pożądliwość 
staje się przyczyną długotrwałego smutku”. 

– Powiedział także: „Rozciągnąłem przed wami świat, a wy na nim usie-
dliście. I nie pokonają was ani królowie, ani kobiety. Co do królów, nie walczcie 
z nimi o świat, ponieważ nie będą się oni wam przeciwstawiać, dopóki wy nie 
będziecie się zajmować nimi i ich światem. Co zaś się tyczy kobiet, chrońcie się 
przed nimi postem i modlitwą”. 

– Powiedział także: „Świat poszukuje i jest poszukiwany. Tego, który po-
szukuje życia wiecznego, poszukuje świat, aby wypełniło się w nim jego dobre ży-
cie. Tego jednak, który poszukuje świata, poszukuje życie wieczne, aż przychodzi 
śmierć i chwyta go za kark”36.

35 (112). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Nie mogą miłość świata i miłość 
życia wiecznego przebywać razem w sercu wierzącego, tak jak w jednym naczy-
niu razem nie mogą przebywać ogień i woda”37.

36 (115). Powiedziano do Jezusa, pokój z nim: „Mógłbyś sobie znaleźć 
dom, w którym miałbyś schronienie”. Jezus odpowiedział: „Wystarczą mi dwa 
znoszone płaszcze należące do tych, którzy żyli przede mną”38.

37 (80). Opowiadają, że Jezus, pokój z nim, znalazłszy się pewnego dnia 
w trudnym położeniu z powodu deszczu, piorunów i błyskawic, zaczął szukać 
miejsca, gdzie mógłby się schronić. Zobaczył z daleka namiot i ruszył w jego 
stronę. Kiedy jednak zauważył, że w środku jest kobieta, odwrócił się. A oto uj-
rzał [wydrążoną] w górze grotę i ruszył w jej stronę. Okazało się jednak, że jest 
w niej lew. Położył więc na nim rękę i rzekł: „Mój Boże! Każdemu stworzeniu 
dałeś schronienie, a nie dałeś schronienia mnie”. Wtedy Bóg Najwyższy rzekł 
mu w objawieniu: „Twoim schronieniem jest dom mojego miłosierdzia. Albowiem 
w Dniu Sądu ożenię cię ze stoma dziewczętami o czarnych oczach, które ręka 
moja stworzyła, i będę cię karmił do syta na twoim weselu przez cztery tysiące lat, 
z których jeden dzień będzie jak życie tego świata. I rozkażę heroldowi, żeby wo-
łał tam, gdzie znajdują się na tym świecie ludzie pobożni: »Przyjdźcie na wesele 

36 Al-Ghazali; por. Mt 6, 19-20; 19, 21-24; J 16, 33; zob. Detti 314n.

37 Ibn Abi al-Dunaya; zob. agrafon 162; por. Mt 6, 24; zob. Detti 223.

38 Ibn Abi al-Dunaya; por. Mt 8, 20; zob. Detti 225n. 140
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tego, który zachował pobożność na tym świecie, Jezusa, syna Maryi«”39.
38 (269). Jezus syn Maryi, pokój z nim, powiedział: „Biada człowiekowi, 

który jest przyjacielem świata! Co się stanie, gdy umrze i zostawi świat i wszystko 
co w nim jest?! Świat go kusi i zwodzi, ale on mu wierzy i ufa. Biada tym, którzy 
dali się mu uwieść! Świat przyniósł im to, czego nienawidzą, a oddalił od nich to, 
co kochają i dał im to, co ich niszczy. Biada temu, kto zajmuje się tylko sprawami 
tego świata i grzeszy! Co się stanie, gdy jego grzechy zostaną ujawnione?!”40

39 (118). Ammar Ibn Said powiedział: „Jezus, pokój z nim, przechodził 
obok jakiejś wioski, której mieszkańcy leżeli martwi na podwórzach i drogach. 
I powiedział: »O wspólnoto uczniów! Zaprawdę, ludzie ci zmarli z powodu gnie-
wu [Bożego]. Gdyby zmarli z innego powodu, jedni drugich by pochowali«. Od-
powiedzieli: »O Duchu Boży! Chcielibyśmy, żebyś, jeśli to możliwe, opowiedział 
nam ich historię«. Wtedy [Jezus] zapytał Boga Najwyższego i Bóg powiedział 
mu w objawieniu: »Gdy nadejdzie noc, przywołaj ich do siebie, aby ci odpowie-
dzieli«. Kiedy więc nadeszła noc, Jezus wszedł na wyniosłość terenu i zawołał: 
»O ludzie wioski!« I odpowiedział mu jeden z nich: »Oto staję przed tobą, Duchu 
Boga«. Wtedy Jezus zapytał: »W jakim stanie jesteście i jaka jest wasza historia?« 
A ten odpowiedział: »W nocy [jeszcze] byliśmy zdrowi, [a rankiem] znaleźliśmy 
się w [piekielnej] otchłani«. Jezus zapytał: »Jak to się stało?« Tamten odpowie-
dział: »Z powodu naszej miłości do świata i ulegania woli ludzi grzesznych«. 
Jezus zapytał: »A jaka była wasza miłość do świata?« Tamten odpowiedział: »Taka 
jak miłość dziecka do matki. Kiedy dobrze nas traktował, radowaliśmy się. Kiedy 
jednak odwracał się od nas plecami, ogarniał nas smutek i z jego powodu płakali-
śmy«. Jezus powiedział: »A co przytrafiło się twoim towarzyszom, że mi nie odpo-
wiedzieli?« Tamten odrzekł: »Bo założona im została rękami wielkich i potężnych 
aniołów jakby ognista uzda«. Jezus zapytał: »W jaki jednak sposób ty mi odpowie-
działeś, skoro jesteś jednym z nich?« Tamten odpowiedział: »Byłem wśród nich, 
ale nie należałem do nich. Gdy więc spadła na nich męka, mnie też razem z nimi 
dosięgła. Ale ja wiszę na brzegu piekła, nie wiedząc, czy się uratuję, czy do niego 
wpadnę«. Wtedy Chrystus rzekł do swoich uczniów: »Zaprawdę, jedzenie chleba 
jęczmiennego z rozdrobnioną solą, noszenie włosienicy i spanie na śmietniku ma 
wiele [wspólnego] ze zdrowiem świata i [osiągnięciem] wieczności«”41.

39 Al-Ghazali; Ibn Hanbal; motywy unikania kobiet i schronienia w grocie ze lwem znajdujemy w apoftegmatach 
Ojców Pustyni. Na końcu Jezus jest nazwany ascetą (który zachował pobożność), a więc jest wzorem dla ascetów;  
por. Mt 8, 20; 19, 27-29; Łk 22, 29-30; zob. Detti 302–304.

40 Al-Ghazali; potępienie świata to temat często występujący w agrafach; zob. Detti 316.

41 Ibn Abi al-Dunaya; Amar Ibn Said postać skądinąd nieznana. Znowu  pojawia się temat potępienia świata; zob. 
Detti 226–228. 141
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40 (46). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Świat jest jak dom, który ktoś 
buduje na morskich falach. Wy tego nie róbcie!”42

41 (125). Powiedziano do Jezusa, pokój z nim: „Naucz nas jednego uczyn-
ku, który sprawi, że Bóg nas będzie kochał”. Jezus odpowiedział: „Miejcie w nie-
nawiści świat, a Bóg Najwyższy was będzie kochał”43.

42 (126). Jezus, pokój z nim, powiedział: „O wspólnoto uczniów! Radujcie 
się z marności tego świata, skoro posiadacie dobro [płynące z] religii, tak jak po-
ganie, którzy posiadają dobra tego świata, radują się z marności [swojej] religii”44.

43 (270). Chrystus, pokój z nim, powiedział: „O ty, który pragniesz świata, 
aby pobożnie w nim żyć! Lepiej byś żył, gdyby to świat porzucił ciebie”. I dodał: 
„Najmniejsza [rzecz], jaką czynisz dla poprawy swojego życia [w tym świecie], 
odciąga cię od pamiętania o Bogu. A pamiętanie o Bogu to rzecz największa i naj-
wspanialsza ze wszystkich”45.

44 (236). Gdybyś chciał naśladować tego, który posiadał Ducha i słowo, 
Jezusa syna Maryi, pokój z nim, to [pamiętaj, że] on mówi: „Omastą mojego chleba 
jest głód, moim znakiem jest bojaźń [Boża], moją tuniką jest wełna, moim płaszczem 
w zimie są wschody słońca, moją lampą jest księżyc, moim zwierzęciem pociągo-
wym są moje nogi, a moim pokarmem są owoce, które wydaje ziemia. Nie mam nic 
w nocy, nie mam nic, gdy nastaje ranek, a na całej ziemi nie ma bogatszego niż ja”46.

45 (111). Opowiadają, że Jezus, pokój z nim, miał widzenie, w którym ukazał 
mu się świat pod postacią bezzębnej staruchy całej okrytej ozdobami. I powiedział do 
niej: „Ilu miałaś mężów?” Ona zaś odrzekła: „Nie policzę ich”. Powiedział: „Wszyscy 
cię odumarli, czy rozwiedli się z tobą?” Odpowiedziała: „Ależ skąd! Wszystkich sama 
uśmierciłam”. Jezus, pokój z nim, powiedział: „Biada twoim przyszłym mężom! Dla-
czego nie biorą pod uwagę tego, co się stało z twoimi dawnymi mężami, że zabiłaś ich 
jednego po drugim. Dlaczego nie zachowują ostrożności?!”47 

42 Ibn Hanbal; być może autor inspiruje się słowami Jezusa o domu zbudowanym na skale; por. Mt 7, 24-27; 
Łk 6, 46-49; zob. Detti 184n. 

43 Ibn Abi al-Dunaya; temat występujący często w literaturze monastycznej; por. J 12, 25; 15, 18-19; zob. Detti 229n.

44 Ibn Abi al-Dunaya; por. Mt 10, 39; 16, 24-26; zob. Detti 230. 

45 Al-Ghazali; zob. Detti 316.

46 Abu Nuaym al-Isfahani; por. Mt 8, 20; 19, 29; Mk 10, 28-30; Łk 18, 28-30; zob. Detti 297.

47 Ibn Abi al-Dunaya; ten tekst bywa przypisywany wielu osobom; por. J 4, 16-18; Ap 17 (wielka nierządnica); zob. 
Detti 223. 142
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46 (102). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Świat jest mostem. Przejdźcie 
przez niego i nie zamieszkujcie na nim!”48

47 (114). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Zaprawdę powiadam wam! Tak 
jak chory patrzy na pożywienie i nie ma z tego przyjemności z powodu silnego 
bólu, tak też miłośnik tego świata nie ma przyjemności z modlitwy i nie znajduje 
w niej słodyczy, tak jak znajduje je w swojej miłości do świata. Zaprawdę powiadam 
wam! Jeżeli bydło nie będzie źle traktowane, pozostanie tępe i nie zmieni się jego 
charakter. Tak samo serca ludzkie, jeżeli nie zostaną zmiękczone pamięcią o śmier-
ci i modlitwą, będą twarde i nieczułe. Zaprawdę powiadam wam! Jeśli bukłak nie 
zostanie przedziurawiony albo wysuszony, to może być nawet naczyniem na miód. 
Tak samo serca [ludzkie], jeśli ich nie podziurawią pożądliwości, nie poplami ich 
chciwość i nie zepsuje dobrobyt, staną się naczyniami mądrości”49.

48 (120). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Ten, kto szuka świata, podobny 
jest do człowieka, który pije morską wodę: im więcej jej pije, tym bardziej jest 
spragniony, aż ta go zabije”50.

49 (52). Uczniowie powiedzieli do Jezusa, pokój z nim: „Co masz [takiego], 
że chodzisz po wodzie, a my nie potrafimy?” Odpowiedział im: „Jaką mają dla was 
wartość denar i drachma?” Odpowiedzieli mu: „Dużą!” On zaś rzekł: „A dla mnie 
one i gnój to to samo”51. 

50 (267). Jezus, pokój z nim i modlitwa, powiedział: „Z pieniędzmi wiążą 
się trzy złe rzeczy: „[Najczęściej] zdobywa się je nielegalnie”. Zapytali go: „A co 
jeśli zdobywa się je legalnie?” Odpowiedział: „Wtedy [często] wydaje się je nie-
zgodnie z prawem”. Zapytali: „A jeżeli wydaje się je zgodnie z prawem?” Odpo-
wiedział: „Wtedy praca nad ich pomnożeniem oddala od Boga Najwyższego”52. 

51 (136). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Zabiegajcie o to, czego ogień nie 
strawi”. Zapytali go: „Co to takiego?” Odpowiedział im: „Bycie dobrym i prawym”53. 

52 (***). Jan syn Zachariasza, pokój z nimi, spotkał diabła w jego [rzeczy-
wistej] postaci i powiedział mu: „Diable, powiedz mi, jakich ludzi lubisz najbar-

48 Ibn Qutayba (228–889). Pisarz, który dość dobrze znał tradycję chrześcijańską (Detti 212). Sławne zdanie, 
przypisywane także Mahometowi i anonimowemu „filozofowi”, zostało wypisane na moście w Fathpur Sikari i znane 
było w świecie chrześcijańskim już w XI/XII w. (Detti 217n.). 

49 Ibn Abi al-Dunaya; Bar Hebraeus, chrześcijanin, uczony-polihistor syryjski z XIII w., przypisuje ten tekst 
mędrcowi indyjskiemu; zob. Detti 224.

50 Ibn Abi al-Dunaya; Bar Hebraeus przypisuje te słowa mędrcowi indyjskiemu; zob. Detti 228.

51 Ibn Hanbal; podobne pogardzenie dobrami u św. Pawła (Flp 3, 8); por. Mt 14, 26-31; zob. Detti 187.

52 Al-Ghazali; Detti 315.

53 Al-Mubarrad (ok. 826–899), filolog i gramatyk arabski, założyciel szkoły filologicznej; por. Mt 6, 19-20; 1Kor 3, 12-14;  
Koran 3, 104; zob. Detti 236. 143
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dziej, a jacy są najbardziej tobie nienawistni?” Ten mu odpowiedział: „Najbardziej 
lubię wierzących skąpców, a najbardziej nienawidzę hojnych rozpustników”. Jan 
zapytał: „Dlaczego?” Diabeł odpowiedział: „Ponieważ, jeśli chodzi o skąpca, wy-
starczy mi jego skąpstwo. Natomiast jeśli chodzi o hojnego rozpustnika, boję się, 
że Bóg wejrzy na jego szczodrość i przyjmie go do siebie”. Wtedy diabeł zwrócił 
się w jego stronę i rzekł: „Gdybyś nie był Janem, nie powiedziałbym ci tego”54.

53 (273). Opowiedziano nam, że Jezus syn Maryi, pokój z nim, powiedział: 
„O niegodziwi uczeni! Pościcie, modlicie się i dajecie jałmużnę, ale nie czynicie 
tego, co nakazujecie, i uczycie tego, czego sami nie robicie. O niegodziwi, jak pod-
łe jest wasze postępowanie! Korzycie się przed Bogiem w słowach, a pożądliwość 
kieruje waszymi uczynkami. Na nic wam się zda czysta skóra, gdy macie brudne 
serca. Zaprawdę powiadam wam: Nie bądźcie jak sito, przez które przechodzi 
dobra mąka, a zostają otręby. To tak jakby z waszych ust wychodziła mądrość, 
a w sercach zostawała nienawiść. O słudzy tego świata! Jak osiągnie życie wiecz-
ne ten, którego pożądliwość jeszcze się nie nasyciła i którego pragnienia ciągle są 
żywe? Zaprawdę powiadam wam: Serca wasze będą płakać z powodu waszych 
uczynków. Potępiacie językiem ten świat, a [dobre] uczynki depczecie. Zaprawdę 
powiadam wam: Zniweczyliście swoje życie wieczne! Dobro tego świata jest wam 
droższe niż dobro życia wiecznego. Wiedzcie, że nikt nie błądzi bardziej niż wy. 
Biada wam! Wskazujecie drogę wędrującym nocą, a sami stoicie w miejscu, nie 
wiedząc dokąd iść; tak jakbyście zachęcali ludzi, żeby porzucili ten świat [i zosta-
wili go] wam. Miejcie się na baczności! Na nic się zda postawienie lampy na da-
chu ciemnego domu, gdy jego wnętrze jest opustoszałe i pogrążone w mroku. Tak 
samo na nic się nie przyda światło nauki waszym ustom, gdy z wnętrz waszych 
wyziera pustka. O słudzy tego świata, nie jesteście ani jak niewolnicy bojący się 
[swego Pana], ani jak ludzie wolni i szlachetni. Za chwilę sam świat wyrwie was 
z korzeniami i rzuci was na twarz, a potem powali was na wasze nosy. Następnie 
postawi przed wami wasze grzechy i zaciągnie was nagich jednego po drugim 
przed oblicze Sędziego. [Ten zaś] postawi przed wami wasze złe uczynki i wyzna-
czy wam za nie karę”55.

54.1 (113). Opowiadają, że Dżarir twierdził, że ktoś mu powiedział, co 
następuje: „Pewien człowiek towarzyszył Jezusowi, synowi Maryi, pokój z nim. 
I powiedział do niego: „Będę przy tobie i będę ci towarzyszył”. I ruszyli razem 
w drogę. Gdy doszli nad brzeg rzeki, usiedli, aby się posilić. A mieli ze sobą trzy 

54 Brak analogii w tekstach biblijnych.

55 Al-Ghazali; ostre potępienie obłudy uczonych, nawiązujące wielokrotnie do tekstu Ewangelii. Źródłem obłudy jest 
przywiązanie do świata; por. Mt 5, 15; 6, 23; 15, 8.14.19-20; 23, 3-4.25-28; zob. Detti 317n.144
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chleby, z których dwa zjedli, a trzeci zostawili. Wtedy Jezus, pokój z nim, wstał 
i poszedł do rzeki, żeby się napić. Jednak gdy wrócił, nie znalazł chleba. I zapy-
tał: „Kto wziął ten chleb?” Tamten zaś odpowiedział: „Nie wiem”. I Jezus wraz 
z towarzyszem udali się w dalszą drogę. Po pewnym czasie Jezus zobaczył ga-
zelę z dwoma młodymi, z których jedno przywołał do siebie. A kiedy do niego 
podeszło, zabił je i część z niego upiekł na ogniu. I posilili się. Następnie Jezus 
powiedział do gazelątka: „Wstań, za pozwoleniem Boga”. A ono wstało i odeszło. 
I rzekł Jezus do człowieka: „Pytam cię, na Tego, który sprawił, że ujrzałeś ten cud, 
kto wziął ten chleb?” Odpowiedział: „Nie wiem”. Potem doszli do doliny, gdzie 
znajdowała się woda. I wziął Jezus swojego towarzysza za rękę i szli razem po 
wodzie. A kiedy przeszli na drugą stronę, Jezus zapytał go: „Pytam cię, na Tego, 
który sprawił, że ujrzałeś ten cud, kto wziął ten chleb?” A tamten odpowiedział: 
„Nie wiem”. Następnie dotarli do pustyni i tam usiedli. Wtedy Jezus, pokój z nim, 
wziął z wydmy piasku i powiedział do niego: „Za pozwoleniem Boga najwyższe-
go, stań się złotem”. I stał się piasek złotem, które Jezus następnie podzielił na trzy 
części. I rzekł do człowieka: „Jedna część dla mnie, druga część dla ciebie, a trze-
cia dla tego, który wziął chleb”. Wtedy tamten zawołał: „Ja jestem tym, który wziął 
chleb!” Jezus zaś rzekł: „Wszystko tedy niech będzie twoje”, po czym Jezus, pokój 
z nim, zostawił go. A oto dwóch mężczyzn, którzy szli przez pustynię, przystąpiło 
do człowieka, który miał złoto, i chcieli mu je zabrać, a jego zabić. On jednak do 
nich rzekł: „Są trzy części złota dla nas trzech. Wyślijcie jednego z was do wsi 
po żywność, żebyśmy mogli się posilić”. I posłali jednego z nich. Ten jednak tak 
[sam do siebie] powiedział: „Po co będę się dzielił z nimi tym złotem? Włożę do 
jedzenia truciznę i zabiję ich, a sam wezmę całe złoto”. I tak zrobił. Tymczasem 
tamtych dwóch rzekło do siebie: „Po co mamy dzielić się trzecią częścią złota 
z tym człowiekiem? Kiedy wróci, zabijemy go i podzielimy złoto między siebie”. 
Kiedy więc wrócił, zabili go. Po tym jednak, jak zjedli [przyniesione przez niego] 
jedzenie, sami zmarli. I w ten sposób złoto zostało na pustyni, a obok trzy trupy. 
I przechodził koło nich Jezus, pokój z nim, i tak powiedział do swoich towarzyszy: 

„Taki oto jest świat. Strzeżcie się go!”56

56 Ibn Abi al-Dunaya; ta długa przypowieść była bardzo popularna i w średniowieczu przełożono ją na wiele 
języków europejskich. Asín y Palacios w swoim zbiorze podaje cztery jej wersje. Dżarir – chodzi tu prawdopodobnie 
o sławnego poetę okresu Kalifów Sprawiedliwych, a później nadwornego poetę Umajjadów (VII w.); por. Mt 8, 19-22; 
14, 24-33; Mk 6, 36; Łk 9, 57-62; zob. Detti 223n. 145
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Inne warianty tego samego opowiadania:

54.2. Opowiadają, że Jezus, pokój z nim, podróżował ze swoim towarzy-
szem. Gdy dopadł ich głód, udali się w kierunku pewnej wsi. Wtedy Jezus po-
wiedział do swego towarzysza: „Idź do wsi i poszukaj dla nas pożywienia”, sam 
zaś poszedł się modlić. Po jakimś czasie człowiek ów wrócił niosąc ze sobą trzy 
chleby. A ponieważ nieobecność Jezusa się przedłużała, zjadł jeden z nich. Kiedy 
Jezus przyszedł, zapytał: „Gdzie jest trzeci chleb?” A ów człowiek odrzekł: „Były 
tylko dwa chleby”. I udali się w dalszą drogę. A gdy zobaczyli biegnące gazele, 
Jezus, pokój z nim, przywołał do siebie jedną z nich. [A gdy podeszła] Jezus zabił 
ją, po czym zjedli trochę jej [mięsa]. Wtedy Jezus rzekł do gazeli: „Za pozwoleniem 
Boga, wstań!” I oto gazela stanęła na nogi. Wtedy ów człowiek powiedział: „Bogu 
niech będzie chwała!” Jezus zaś go zapytał: „Na Tego, który sprawił, że zobaczyłeś 
ten cud, kto wziął trzeci chleb?” Tamten odpowiedział: „Były tylko dwa”. I udali 
się w dalszą drogę aż dotarli do wzburzonej rzeki. Wtedy Jezus, pokój z nim, wziął 
go za rękę i przeprowadził go po wodzie na drugą stronę. Wtedy ów człowiek 
rzekł: „Bogu niech będzie chwała!” Jezus zaś go zapytał: „Na Tego, który sprawił, 
że zobaczyłeś ten cud, kto wziął trzeci chleb?” Tamten powtórzył: „Były tylko 
dwa chleby”. A kiedy wyszli [z doliny], doszli do wielkiej, zrujnowanej wsi. I oto 
nieopodal leżały trzy złote cegły. Człowiek ów zawołał: „To jest skarb!” Wtedy 
Jezus, pokój z nim, powiedział: „Zrobię tak, że jedna cegła będzie dla mnie, jedna 
dla ciebie i jedna dla tego, który wziął chleb”. Wtedy tamten powiedział: „To ja 
wziąłem ten chleb”. Na co Jezus, pokój z nim, rzekł: „Wszystko jest twoje”. I zosta-
wił go. Pozostał więc ów człowiek obok tych cegieł, ponieważ nie mógł sam ich 
unieść. I przechodziło obok trzech ludzi, którzy go zabili, a cegły wzięli ze sobą. 
I dwóch z nich powiedziało do trzeciego: „Idź do wsi i przynieś nam coś do jedze-
nia”. I tamten poszedł. Wtedy jeden z tych, którzy zostali, powiedział: „Zabijmy 
go, gdy przyjdzie, i podzielmy ten skarb między siebie”. A drugi mu odpowiedział: 
„Zgoda”. Ten jednak, który poszedł kupić jedzenie, rzekł do siebie: „Włożę do 
tego jedzenia truciznę, zabiję ich obu i sam wezmę te cegły”. I tak zrobił. A kiedy 
przyszedł, ci dwaj zabili go, po czym zjedli przyniesione przez niego pożywienie 
i zmarli. A Jezus, pokój z nim, przechodził obok nich leżących dookoła złotych 
cegieł i rzekł: „W ten oto sposób świat obchodzi się ze swoimi ludźmi”.

54.3. W czasach Jezusa, pokój z nim, trzech razem wędrujących mężczyzn 
znalazło skarb. I mówili między sobą: „Jesteśmy głodni. Niech jeden z nas pójdzie 
i kupi coś do jedzenia”. A gdy jeden z nich poszedł, żeby przynieść pożywienie, 
wtedy powiedział sam do siebie: „Rozsądnie by było, gdybym włożył im do jedze-
nia śmiertelną truciznę i żeby ją zjedli. W ten sposób poniosą śmierć, a ja sam 146
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zostanę ze skarbem”. Tak też uczynił i zatruł żywność. Tymczasem dwaj pozostali 
mężczyźni zmówili się, że kiedy tamten do nich wróci, zabiją go i w ten sposób 
sami, bez niego, zostaną ze skarbem. Kiedy więc tamten wrócił z zatrutą żywno-
ścią, zabili go i zjedli to, co przyniósł, po czym zmarli. A gdy Jezus, pokój z nim, 
przechodził obok tego miejsca, powiedział do swoich uczniów: „Taki jest świat! 
Patrzcie jak zginęli tamci trzej, a świat pozostał [taki, jaki był]. Biada tym, którzy 
w świecie szukają świata”. 

54.4. Opowiadano nam w różnych podaniach, że Jezus, pokój z nim, pod-
czas swoich wędrówek z uczniami, przechodził pewnego razu koło złota rozsypa-
nego na ziemi. I kiedy zatrzymał się przy nim, rzekł: „To przynosi śmierć. Strzeż-
cie się tego!”. A następnie stamtąd odeszli. Ale trzech uczniów z powodu tego 
złota zostało w tyle. Wtedy dwóch z nich dało trzeciemu trochę złota, aby poszedł 
i kupił w najbliższej okolicy coś dobrego do jedzenia. A wtedy nieprzyjaciel pod-
szepnął im: „Podoba wam się dzielić ten skarb na trzech? Zabijcie tamtego i cały 
skarb podzielcie między siebie na dwie części”. I postanowili go zabić, kiedy tylko 
do nich wróci. Szatan przystąpił jednak także do tego trzeciego i zaczął go ku-
sić: „Podoba ci się, żebyś otrzymał tylko trzecią część tego skarbu? Zabij tamtych 
dwóch, a cały skarb będzie twój”. Kupił więc truciznę i włożył ją do pożywienia. 
A kiedy wrócił z pożywieniem do towarzyszy, ci rzucili się na niego i zabili go. Na-
stępnie usiedli i zabrali się do jedzenia, a kiedy skończyli, zmarli. Wracając, Jezus, 
pokój z nim, zobaczył ich leżących wokół złota. Złoto jednak wyglądało tak samo 
jak wcześniej. A kiedy [inni] uczniowie dziwili się i pytali, co się z tymi ludźmi 
stało, on opowiedział im tę historię.

55 (11). Jezus Chrystus, niech mu Bóg błogosławi i obdarzy go pokojem, 
powiedział: „Kiedy przyjdzie dzień, w którym jeden z was pości, niech namaści 
on tłuszczem swą głowę i brodę, i niech namaści swoje usta, aby ludzie nie wi-
dzieli, że pości. A kiedy daje [jałmużnę] prawą ręką, niech ukryje [ją] przed swo-
ją ręką lewą. Kiedy zaś modli się, niech opuści kotarę nad wejściem [do swego 
domu]. A wtedy Bóg pochwali go i obdaruje go wszelkimi dobrami”57. 

56 (64). Chrystus, pokój z nim, powiedział: „Błogosławiony ten, kogo Bóg 
nauczył swej Księgi. Taki nie umrze jako człowiek pyszny”58.

57 (272). Chrystus, pokój z nim, powiedział: 
– „Błogosławieni pokorni w tym świecie, albowiem oni w Dniu Sądu będą 

zajmować wysokie miejsca. 

57 Ibn al-Mubarak (736–797). Mistrz szkoły w Merw, autor pism dotyczących duchowości; por. Mt 6, 1-6.17-18; zob. 
Detti 157n. 

58 Ibn Hanbal; zob. Detti 21n., 194. 147
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– Błogosławieni, którzy w tym świecie czynią dobro wśród ludzi, albo-
wiem oni w Dniu Sądu odziedziczą raj. 

– Błogosławieni czystego serca w tym świecie, albowiem oni w Dniu Sądu 
oglądać będą Boga Najwyższego”59.

58 (272). Opowiadają, że Bóg Najwyższy powiedział w objawieniu do Je-
zusa, pokój z nim: „Kiedy obdarowuję cię jakimś dobrem, przyjmij je z pokorą. 
Wtedy Ja je uczynię”60.

59 (274). Chrystus, pokój z nim, powiedział: „Roślina wzrasta na dobrej 
ziemi, a nie na skale. Tak samo mądrość działa w pokornym sercu, a nie w sercu 
pełnym pychy. Czy nie widzicie, że ten, kto głową dotyka sufitu, rozbija ją sobie, 
a ten, kto głowę schyla, znajduje dla niej cień i schronienie?!”61

60 (275). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Drogie ubranie – pycha w sercu”62.
61 (276). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Dlaczego przychodzicie do mnie 

odziani w szaty mnichów, gdy wasze serca są sercami krwiożerczych wilków? 
Włóżcie szaty królów, a serca wasze umartwiajcie bojaźnią [Boga]”63.

62 (75). Uczniowie powiedzieli do Chrystusa, pokój z nim: „Patrz na tę 
świątynię, jaka jest piękna!” Ale on im odpowiedział: „O moja wspólnoto, zapraw-
dę powiadam wam! Nie zostawi z tej świątyni Bóg kamienia na kamieniu, lecz 
zniszczy ją z powodu grzechów ludzi. Zaiste, Boga nic nie obchodzą ani złoto, 
ani srebro, ani kamienie, które wy tak podziwiacie. Ze wszystkich rzeczy Bogu 
Najwyższemu najmilsze są dobre serca. Ze względu na nie sprawia, że ziemia 
kwitnie. Ale też z ich powodu, gdy nie są dobre, niszczy ją”64.

63 (124). Jezus, pokój z nim, kładąc się spać, podłożył sobie kamień pod 
głowę jako poduszkę. Wtedy przyszedł do niego szatan i rzekł: „Czyżbyś nie miał 
porzucić tego świata dla życia wiecznego?!” Jezus go zapytał: „A co się takiego 
stało?” Szatan odpowiedział: „Podłożyłeś sobie pod głowę ten kamień, co jest  

59 Al-Ghazali; trzy agrafa wzorowane na błogosławieństwach w Kazaniu na Górze, zabarwione jednak nauką islamu; 
por. Mt 5, 5.8-9; zob. Detti 316n.

60 Al-Ghazali; Bóg dopełnia działanie człowieka; por. Flp 1, 6; zob. Detti 317.

61 Al-Ghazali; agrafon opiera się na przypowieści o siewcy (Mt 13, 3-9.18-23): zmienia jednak naukę Jezusa na ogólną 
mądrość. Temat pokornego serca por. Mt 11, 29; zob. Detti 318n. 

62 Al-Ghazali; Jezus potępia wspaniałe szaty, gdy mówi o Janie (Mt 11, 8) i o faryzeuszach (Mt 23, 5); zob. Detti 319.

63 Al-Ghazali; w pierwszej części mamy nawiązanie do Mt 7, 15, w którym fałszywi prorocy zostali zamienieni na 
mnichów, do których muzułmanie odnosili się z podziwem, czasem jednak też i z potępieniem (obie postawy można 
znaleźć w Koranie). Przeciwieństwo „ubiór/serce” znajduje się u proroka Joela (2, 13) oraz w Ps 51,19; zob. Detti 319n.

64 Ibn Hanbal; agrafon wychodzi od Łk 21,5n., następnie przechodzi do podania motywu zniszczenia (grzech), 
potępia bogate kamienie, po czym wraca do problemu wartości czystego serca; por. Mt 24, 1-2; Mk 13, 1-2; Łk 21, 5-6; 
zob. Detti 200.148
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przyjemnością tego świata. Dlaczego nie położysz głowy na ziemi?” Wtedy Jezus, 
pokój z nim, rzucił w niego tym kamieniem, a głowę położył na ziemi65. 

64 (278). Chrystus, pokój z nim, powiedział: „Nie zrozumiecie tego, co 
kochacie, jak tylko poprzez znoszenie tego, czego nie lubicie”66.

65 (279). Zobaczyłem w Ewangelii, że Jezus syn Maryi, pokój z nim, po-
wiedział: „Powiedziano wam wcześniej: »Ząb za ząb, nos za nos«. A ja wam po-
wiadam: Nie zwalczajcie zła złem, lecz kto ciebie uderzy w prawy policzek, nad-
staw mu lewy, a kto weźmie twój płaszcz, daj mu całe swe ubranie, a kto chce, 
żebyś przeszedł z nim tysiąc kroków, przejdź z nim dwa tysiące”67. 

66 (***). Opowiadają, że Zachariasz, pokój z nim, uciekając przed nie-
wiernymi z rodu Izraela schował się w drzewie. A gdy oni dowiedzieli się o tym, 
przynieśli piłę, którą zaczęli piłować drzewo, aż dosięgła ona głowy Zacharia-
sza. A kiedy wydał on z siebie jęk, Bóg Najwyższy w objawieniu powiedział mu: 
„Zachariaszu, jeśli wyjdzie z ciebie jeszcze jeden jęk, wymażę Cię z pocztu pro-
roków”. Zachariasz więc, pokój z nim, zniósł w milczeniu cierpienie, aż został 
przecięty na dwie części”68.

67 (279). Opowiadają, że tam gdzie żył ród Izraela przez czterdzieści 
lat grasował pewien rozbójnik. Pewnego razu przechodził tamtędy Jezus, pokój 
z nim, za którym szedł pobożny człowiek, jeden z jego uczniów. I rozbójnik tak 
rzekł do siebie: „Oto przechodzi prorok Boży, a za nim jeden z jego uczniów. 
Gdybym zszedł [na drogę], szedłbym za nimi jako trzeci”. I zszedł [na drogę] 
i chciał się zbliżyć do ucznia Jezusa. Jednakże widząc wielkość ucznia Jezusa 
i wzgardziwszy samym sobą, tak powiedział do siebie: „Taki jak ja nie powinien 
iść obok tego pobożnego człowieka”. Tymczasem ów uczeń spostrzegł go i tak 
rzekł do siebie: „Jakiś człowiek idzie za nami”, i dogonił Jezusa, niech mu będzie 
błogosławieństwo i pokój. I szedł razem z Jezusem, rozbójnik zaś szedł za nimi. 
Wtedy Bóg Najwyższy powiedział w objawieniu do Jezusa, niech mu będzie bło-
gosławieństwo i pokój: „Powiedz tym dwóm, aby od nowa zaczęli pracować [na 
życie wieczne], ponieważ wniwecz obróciłem to, co uczynili do tej pory. Co się 
tyczy ucznia, dobre jego uczynki zniszczyłem z powodu jego podziwu dla samego 
siebie, co się zaś tyczy drugiego człowieka, złe jego uczynki wymazałem z powo-
du jego pogardy dla samego siebie”. Gdy Jezus powtórzył im obydwu, co usłyszał, 

65 Ibn Abi al-Dunaya; tekst wielokrotnie cytowany z niewielkimi zmianami. Agrafon nawiązuje być może do sceny 
kuszenia, gdzie również pojawiają się kamienie (Mt 4, 1-11); por. Mt 8, 20. Detti 229. 

66 Al-Ghazali; por. Detti 321.

67 Al-Ghazali; niemalże dosłowny cytat z Mt 5, 38-42; Łk 6, 27-30; zob. Detti 320n. 

68 Opowiadanie nawiązuje do legendy o przecięciu piłą Izajasza we Wiebowstąpieniu Izajasza; por. Hbr 11, 37. 149
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rozbójnik przyłączył się do niego, a Jezus uczynił go jednym ze swoich uczniów69. 
68 (272). Opowiadają, że Chrystus, niech mu będzie błogosławieństwo 

i pokój, powiedział: „O wspólnoto uczniów! Boisz się grzechów, my zaś, którzy 
jesteśmy wspólnotą proroków, boimy się braku wiary”70. 

69 (***). Jan syn Zachariasza, pokój z nimi, kiedy miał osiem lat, wszedł 
do Świątyni [Jerozolimskiej], gdzie zobaczył ludzi pobożnych ubranych w szaty 
z wełny i sierści [wielbłąda]. Zobaczył też, jak ci, którzy byli z nich najbardziej bo-
gobojni, przedziurawiali sobie obojczyki, przeciągali przez nie łańcuchy i przymo-
cowywali się do ścian Świątyni. I przestraszył się Jan i wrócił do swoich rodziców. 
Ale kiedy wracał, przechodził koło bawiących się chłopców, którzy zawołali do 
niego: „Janie, chodź i pobaw się z nami!” On zaś im odpowiedział: „Nie zostałem 
stworzony do zabawy”. A gdy wrócił do rodziców, prosił ich, aby ubrali go w szaty 
z sierści [wielbłąda]. I zrobili to, on zaś wrócił do Świątyni, gdzie służył w ciągu 
dnia i pozostawał na noc. Kiedy jednak miał lat piętnaście, wyszedł stamtąd by 
w górach i w jaskiniach ziemi szukać dla siebie miejsca. Tymczasem jego rodzi-
ce wyruszyli, aby go szukać. I znaleźli go nad Jeziorem Jordan, jak moczył nogi 
w wodzie, a był tak spragniony, że był bliski śmierci. On jednak zawołał: „Na moc 
i chwałę Twoją [Boże, przysięgam, że] nie napiję się zimnej [wody], dopóki nie 
dowiem się, jakie mam miejsce u Ciebie”. Jego ojciec jednak prosił go, by przerwał 
post i zjadł chlebek z jęczmienia, jaki mieli ze sobą, i aby napił się wody. I zrobił 
to, sprzeniewierzając się swemu postanowieniu, [Bóg] zaś pochwalił jego posłu-
szeństwo. Wtedy jego rodzice zaprowadzili go z powrotem do Świątyni. I zdarzyło 
się, że, gdy się modlił, tak płakał, że płakały z nim drzewa i kamienie. Zachariasz 
zaś, pokój z nim, tak płakał z powodu jego łez, że stracił przytomność. A [Jan] nie 
przestawał płakać, tak że jego łzy przedziurawiły ciało jego policzków i patrzącym 
nań ukazały się jego zęby trzonowe. Wtedy jego matka rzekła do niego: „Synu, 
może byś mi pozwolił zrobić coś, abym zakryła twoje zęby przed patrzącymi”. On 
zaś pozwolił jej na to. I wzięła dwa kawałki grubej tkaniny i przyłożyła do jego 
policzków. W ten sposób, kiedy Jan modlił się i płakał, owe dwa kawałki tkaniny 
nasiąkały łzami, a matka podchodziła i wyżymała je. On jednak widząc swe łzy 
lejące się na ręce matki, wołał: „O Boże! Oto są moje łzy i oto moja matka. Jestem 
Twym niewolnikiem, Ty zaś jesteś Najmiłosierniejszy z miłosiernych!” A pewnego 
dnia Zachariasz powiedział do niego: „Synku! Zaprawdę, prosiłem [kiedyś] moje-
go Pana, by podarował mi Ciebie i aby moje oczy się tobą radowały”. Jan zaś tak 
mu odpowiedział: „Ojcze, [anioł] Gabriel, pokój z nim, powiadomił mnie, że mię-

69 Al-Ghazali; por. Łk 18, 9-14; zob. Detti 321n. 

70 Al-Ghazali;  Detti 317. 150
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dzy rajem a piekłem znajduje się pustynia, którą można przebyć tylko za pomocą 
obfitych łez”. Wtedy Zachariasz odpowiedział mu: „A zatem płacz, synku!”71

70 (47). Chrystus, pokój z nim, powiedział: „Wspólnoto uczniów! Bojaźń 
Boża i miłość raju dają wytrwałość w cierpieniu i oddalają od tego świata. Za-
prawdę powiadam wam, [samo] jedzenie chleba jęczmiennego i spanie na śmiet-
niskach razem z psami to za mało, aby znaleźć raj”72.

71 (285). Opowiadają, że Chrystus, niech go Bóg błogosławi i obdarzy 
pokojem, podczas swojej wędrówki przechodził obok człowieka śpiącego, owinię-
tego w płaszcz. Obudził go i rzekł do niego: „O śpiący, wstań i wychwalaj Boga 
Najwyższego!” Tamten jednak mu odpowiedział: „Czego chcesz ode mnie? Ja już 
porzuciłem ten świat i zostawiłem go jego mieszkańcom”. Wtedy Jezus mu rzekł: 
„Więc śpij mój kochany!”73

72 (284). Chrystus, niech mu Bóg błogosławi i obdarzy pokojem, powie-
dział: „Trudno bogatemu wejść do raju”74. 

73 (281). Chrystus, niech mu Bóg błogosławi i obdarzy pokojem, powie-
dział: „Zaprawdę, kocham biedę, a nienawidzę bogactwa”. Ze wszystkich też 
imion najbardziej lubił, gdy nazywano go „biedakiem”75.

74 (280). Chrystus, pokój z nim, powiedział: „Nie patrzcie na bogactwo 
ludzi tego świata, ponieważ jego blask gasi światło waszej wiary”76.

75 (286). Chrystus, niech mu Bóg błogosławi i obdarzy pokojem, powie-
dział: „Świat jest mostem. Przejdźcie przez niego, ale nie osiedlajcie się na nim”. 
Powiedzieli mu: „O proroku Boga! Obyś nam rozkazał zbudować dom, w którym 
moglibyśmy oddawać cześć Bogu”. Jezus odpowiedział: „Idźcie i zbudujcie dom 
na wodzie”. Wtedy oni odpowiedzieli mu: „Jak może się utrzymać budowla na wo-
dzie?” On zaś im rzekł: „A jak może przetrwać pobożność [zbudowana] na miłości 
do tego świata?”77

76 (***). Opowiadają o naszym Proroku i o Chrystusie, pokój z nimi, że 
[zgodnie] nauczali: „Są cztery rzeczy, które można osiągnąć wyłącznie poprzez 

71 Por. Mt 3, 1-6; Mk 1, 4-6; Łk 1, 15.80; 3, 2-3. 

72 Ibn Hanbal; agrafon ascetyczny; o podobnej tematyce: 39, 80, 111, 145 (wg PO); zob. Detti 185.

73 Al-Ghazali; por. Łk 12, 30; Ef 5, 14; Koran 74, 1-2; por. Detti 324n. 

74 Al-Ghazali; agrafon jest dopełnieniem sceny ewangelicznej z bogatym młodzieńcem (Mt 19, 23-24); por. Mk 10, 23-25;  
Łk 18, 24-25; zob. Detti 324.

75 Al-Ghazali; Jezus przedstawia siebie jako wzór ascetyzmu; ubóstwo było szczególne drogie sufitom; por. Mt 5, 3; 
zob. Detti 322n. 

76 Al-Ghazali; por. Mt 5, 14-16; zob. Detti 322.

77 Al-Ghazali; mamy tu dwa obrazy: świat jako most (por. nr 46) – przypisywany także Mahometowi, i budowanie na 
wodzie; por. Mt 7, 24-27; Łk 6, 47-49; zob. Detti 325n. 151
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ciężką pracę: Milczenie, które jest początkiem pobożności, pokora, częste wspo-
minanie Imienia Bożego oraz posiadanie niewielu rzeczy”78.

77 (81). Ubajd Ibn Umajr, powiedział: „Chrystus syn Maryi, pokój z nim, 
ubierał się we włosienicę i żywił się owocami drzew. Nie miał syna, który mógłby 
umrzeć, ani domu, który mógł ulec zniszczeniu. Nie gromadził zapasów na dzień 
jutrzejszy i spał tam, gdzie go zastał wieczór”79.

78 (***). Opowiadają, że Jan syn Zachariasza, pokój z nimi, porzuciwszy 
wygodę noszenia miękkiego i miłego w dotyku ubrania, chodził ubrany w płaszcz 
z szorstkiej tkaniny, aż ten podziurawił mu skórę. Wtedy jego matka poprosiła 
go, by zamiast tego płaszcza zaczął nosić płaszcz z miękkiej wełny. I tak uczynił. 
Jednakże Bóg Najwyższy powiedział mu w objawieniu: „O Janie, czyżbyś wybrał 
ten świat?!” Wówczas Jan zapłakał, zdjął z siebie wełnę i wrócił do tego, co nosił 
przedtem80.

79 (287). Jezus, pokój z nim, usiadł w cieniu ściany [domu] jakiegoś czło-
wieka. Ale właściciel domu kazał mu stamtąd odejść. Wtedy Jezus powiedział: 
„Nie ty kazałeś mi stamtąd odejść, ale Ten, który nie był zadowolony z tego, że 
czerpię przyjemność z przebywania w cieniu ściany”81. 

80 (282). Chrystus, niech mu Bóg błogosławi i obdarzy pokojem, mówił: 
„O synowie Izraela! Macie czystą wodę, warzywa i zboża oraz chleb jęczmienny. 
Wystrzegajcie się jednak chleba pszenicznego, bo nigdy się za niego [Bogu] nie 
odwdzięczycie”82. 

81 (288). Jezus Chrystus, niech go Bóg błogosławi i obdarzy pokojem, nie 
posiadał niczego oprócz grzebienia i kubka. Lecz kiedy zobaczył człowieka, który 
czesał swoją brodę palcami, odrzucił grzebień. Niedługo potem, zobaczywszy in-
nego człowieka, który pił z rzeki wodę rękami, odrzucił również i kubek83.

82 (22). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Popatrzcie na ptaki! Nie sieją, nie 
żną i nie gromadzą w spichrzach. Jednak Bóg Najwyższy daje im to, czego po-
trzebują. A jeżeli mówicie: ‘My mamy większe od nich brzuchy, to popatrzcie na 
bydło, jak Bóg Najwyższy zatroszczył się o wszystko, co mu potrzebne do życia”84.

78 Agrafon przypisywany także Mahometowi.

79 Ibn as-Sari (zm. 857). Ubajd Ibn Umajr, postać skądinąd nieznana. Agrafon nawiązuje do kilku tekstów Ewangelii: 
Mt 6, 19.25-34; 8, 20; zob. Detti 204. 

80 Por. Mt 3, 1-6; Mk 1, 4-6; Łk 1, 15.80; 3, 2-3.

81 Al-Ghazali; być może nawiązanie do Mt 8, 20; zob. Detti 326.

82 Al-Ghazali; por. Detti 323.

83 Al-Ghazali; opowiadanie znane z literatury monastycznej (apoftegmata Ojców Pustyni, Nau 578) i pisarzy 
arabskich; por. Mk 6, 8; zob. Detti 326n. 

84 Ibn al-Mubarak; por. Mt 6, 26; Łk 12, 24; zob. Detti 166n. 152



O P O W I A D A N I A  M U Z U Ł M A Ń S K I E  Z A W I E R A J Ą C E  S Ł O W A  J E Z U S A

83 (289). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Nie jest uczonym ten, kto się nie 
cieszy, gdy jego ciało i majątek nawiedzają nieszczęścia i choroby. Taki bowiem po-
zbawiony jest nadziei, że przyczyniają się one do odpuszczenia jego grzechów”85.

84.1 (173). Opowiadają, że Jezus, pokój z nim, przechodził obok trzech 
bardzo wychudzonych ludzi, których nawet twarze miały zmieniony kolor. I rzekł 
do nich: „Co sprawiło, że wasz wygląd jest taki, jak widzę?” Odpowiedzieli mu: 
„Lęk przed ogniem [piekielnym]”. Jezus im rzekł: „Zaprawdę, Bóg ochroni tego, 
który lęka się [ognia]”. Poszedł dalej i spotkał innych trzech ludzi jeszcze bar-
dziej wychudzonych niż tamci, i których wygląd był jeszcze bardziej zmieniony. 
I zapytał ich: „Co sprawiło, że wasz wygląd jest taki, jak widzę?” Oni zaś mu 
odpowiedzieli: „Tęsknota za rajem”. Jezus rzekł: „Zaprawdę, Bóg da wam to, cze-
go pragniecie”. I znowu poszedł dalej i spotkał następnych trzech ludzi jeszcze 
bardziej wychudzonych, których twarze były tak zmienione, jakby odbijały jakieś 
światło. Jezus ich zapytał: „Co sprawiło, że wasz wygląd jest taki, jak widzę?” Oni 
mu odpowiedzieli: „Miłość do Boga Najwyższego, Wszechmocnego”. Wtedy Jezus 
im powiedział: „Wy jesteście najbliżej Boga! Wy jesteście najbliżej Boga! Wy jeste-
ście najbliżej Boga!”86 

84.2. Opowiadają, że Jezus, pokój z nim, powiedział: „Kto kocha Boga, kocha 
także cierpienie”. Opowiadają także, że Jezus przechodził obok grupy żarliwie mo-
dlących się ludzi, którzy niemal płonęli od modlitwy niczym stary bukłak. I zapytał 
ich: „Kim jesteście?” Odpowiedzieli mu: „Jesteśmy sługami Boga”. Wtedy on zapytał: 
„Dlaczego tak żarliwie służycie Bogu?” Odpowiedzieli mu: „Ze strachu przed ogniem, 
który Bóg może na nas zesłać”. Jezus rzekł: „Zaprawdę Bóg obroni was przed tym, cze-
go się boicie”. I poszedł dalej. Przechodził obok innych ludzi, pogrążonych w jeszcze 
głębszej modlitwie, i zapytał ich: „Dlaczego tak żarliwie się modlicie?” Odpowiedzieli 
mu: „Z tęsknoty do Boga i do raju oraz do tego, co Bóg w nim przygotował dla ludzi 
pobożnych. Tego właśnie pragniemy”. Jezus im powiedział: „Zaprawdę, Bóg da wam 
to, czego pragniecie”. Następnie poszedł dalej i spotkał innych ludzi, którzy żarliwie 
się modlili. I zapytał ich: „Kim jesteście?” Oni zaś mu odpowiedzieli: „Jesteśmy tymi, 
którzy kochają Boga. Nie modlimy się ani ze strachu przed ogniem, ani z tęsknoty 
do raju, lecz z miłości do Niego samego i dla chwały jego majestatu”. Jezus im rzekł: 
„Zaprawdę, jesteście przyjaciółmi Boga! Otrzymałem polecenie, aby z wami pozostać”. 
I przystał do nich. W innym opowiadaniu [o tych wydarzeniach] Jezus powiedział do 

85 Al-Ghazali; idea spotykana u pisarzy ascetycznych chrześcijańskich (np. Izaak z Niniwy, Apoftegmaty, Nau 71) 
i sufickich; zob. Detti 327n.

86 Al-Ghazali i Abu Talib al-Makki (†998), przełożony szkoły teologicznej w Basrze (Detti 259n.). Al-Ghazali daje 
cztery warianty opowiadania (tu podane), Abu Talib al-Makki jedno. Trzy grupy ludzi reprezentują lęk przed piekłem, 
nadzieję raju i miłość do Boga – ta ostatnia jest najważniejsza; zob. Detti 262–264 (obszerne omówienie tematu). 153
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pierwszych dwóch grup: „Boicie się stworzenia i miłujecie stworzenie”, do ostatnich 
zaś: „Zaprawdę, jesteście najbliżej [Boga]”.

84.3. Dowiedzieliśmy się, że Jezus syn Maryi, pokój z nim, przechodził 
obok czterystu tysięcy kobiet, których oblicza były bardzo blade, a ciała okryte 
ubraniami z sierści i wełny. I Jezus, pokój z nim, zapytał ich: „O zgromadzenie ko-
biet, dlaczego jesteście takie blade?” One zaś mu odpowiedziały: „O synu Maryi, 
pamięć o ogniu zmieniła kolor naszych twarzy. Kto bowiem wstąpi w ogień, nigdy 
nie zazna ochłody, a jego pragnienie nigdy nie zostanie zaspokojone”. 

85 (290). W opowiadaniach o Jezusie, pokój z nim, [znajdujemy jego sło-
wa]: „Jeśli zobaczysz młodzieńca pochłoniętego miłością do Boga Najwyższego, to 
[wiedz, że] już nic innego niż ta miłość go nie zajmie”87.

86 (35). Spytano Jezusa, pokój z nim: „Dlaczego nie kupisz osła, którego 
byś dosiadał?” Odpowiedział: „Jestem zbyt cenny dla Boga Najwyższego, by zaj-
mowanie się osłem odciągało mnie od Niego”88.

87 (11). W Ewangelii powiedziano: „Gdy dajesz jałmużnę, dawaj ją tak, 
żeby twoja lewa ręka nie wiedziała, co czyni twoja prawa ręka. A Ten, który widzi 
w ukryciu, jawnie ci to wynagrodzi. Gdy zaś pościsz, umyj swą twarz, namaść 
głowę, tak aby nikt nie wiedział o tym, że pościsz, oprócz twojego Boga”89.

88 (292). Opowiadają, że Jezus, pokój z nim, przechodził obok człowieka, 
który był niewidomy, trędowaty, dotknięty obustronnym paraliżem, i którego ciało 
rozpadało się od trądu. Człowiek ten zaś mówił: „Jakże chwaliłbym Boga, gdyby 
uwolnił On od cierpienia nie tylko mnie samego, ale także i wielu innych ludzi”. Je-
zus rzekł: „O [biedny] człowieku, czy istnieje cierpienie, które by cię nie dotknęło?!” 
Tamten odrzekł: „Duchu Boga! Lepszy jestem od tego, którego sercu Bóg nie dał 
tej wiedzy, jaką wlał w serce moje”. Wtedy Jezus mu rzekł: „Powiedziałeś prawdę. 
Podaj mi swą rękę!” A ten wyciągnął rękę. I oto człowiek ów okazał się człowiekiem 
o najpiękniejszej twarzy i najpiękniejszym ciele, albowiem Bóg odsunął od niego 
wszystkie choroby. I przyłączył się do Jezusa, pokój z nim, i stał się jego uczniem90. 

89 (293). Opowiadają, że Jezus, pokój z nim, zapytał synów Izraela: „Gdzie 
rośnie roślina?” Oni odpowiedzieli: „W ziemi”. On zaś rzekł: „Zaprawdę powia-

87 Al-Ghazali;  dalekie echo Mt 19, 16-22; zob. Detti 328. 

88 Ibn Hanbal; dalekie echo J 12, 14n.; Mt 21, 2-7; Łk 13, 15. Komentatorzy podkreślają w tym agrafonie ubóstwo; tu 
jednak bardziej chodzi o godność Jezusa; zob. Detti 177n.

89 Ibn al-Mubarak; agrafon zbudowany ze słów Jezusa: Mt 6, 2-4.16-18; zob. Detti 157n.

90 Al-Ghazali; tekst nawiązuje do licznych uzdrowień dokonanych przez Jezusa a także, być może, do sytuacji Hioba; 
zob. Detti 328.154
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dam wam, tak jak roślina [rośnie] w ziemi, tak mądrość rośnie tylko w sercu”91.
90 (294). Bóg rzekł do Jezusa, pokój z nim, w objawieniu: „Jeślibym, za-

glądając do serca człowieka, nie znalazł w nim miłości ani do tego świata, ani 
do życia wiecznego, napełniłbym je swoją miłością, przyjaźnią i otoczyłbym je 
opieką”92.

91 (295). Zapytano Jezusa, pokój z nim, jaki jest najlepszy uczynek ze 
wszystkich. Odpowiedział: „Postępować tak, aby Bóg Najwyższy był zadowolony, 
i kochać Go”93.

92 (296). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Błogosławione oko, które, gdy 
śpi, nie myśli o grzechu, a kiedy się obudzi, jest niewinne”94. 

93 (***). Opowiadają, że Zachariasz, pokój z nim, budował z gliny ścianę 
domu jako robotnik. Ludzie, którzy go wynajęli, przynosili mu chleb, jako że żywił 
się on tylko tym, na co zarabiał pracą swych rąk. [Pewnego razu] odwiedzili go 
jacyś ludzie. On jednak nie zaprosił ich do wspólnego posiłku, [tłumacząc im, że 
uczyni to] dopiero wtedy, gdy skończy pracę. A oni się zdziwili, ponieważ znali jego 
szczodrość i jego pobożność, i wiedzieli, że jest rzeczą dobrą, aby on podzielił się 
z nimi posiłkiem. Zachariasz jednak im odpowiedział: „Ja pracuję dla tych, którzy 
mnie wynajęli za zapłatę, którą stanowi ten chleb. Dają mi go, abym miał siłę dla 
nich pracować. Gdybyście zjedli ze mną ów chleb, to i dla was i dla mnie by go nie 
wystarczyło. I nie miałbym siły, aby pracować dla tych, którzy mnie wynajęli”95.

94 (169). Uczniowie zapytali Jezusa, pokój z nim: „Jaki uczynek jest najlep-
szy?” On zaś im odpowiedział: „Kiedy ktoś służy Bogu Najwyższemu i nie pragnie 
być przez nikogo chwalony”96.

95 (***). Opowiadają, że Jan syn Zachariasza, pokój z nimi obydwoma, 
przechodził obok jakiejś kobiety i popchnął ją, a ona upadła na twarz. I zapytano 
go: „Dlaczego to zrobiłeś?” A on odpowiedział: „Myślałem, że to ściana”97.

96 (49b). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Są trzy rodzaje rzeczy: to, co jest 
jawnie mądre – za tym podążaj! To, co jest jawnie błędne – tego unikaj! To, co jest 
dla ciebie trudne – zostaw to mędrcowi!”98

91 Al-Ghazali; być może tekst nawiązuje do Mt 13, 3-9, 19-23; zob. Detti 329.

92 Al-Ghazali; agrafon typowy dla duchowości sufickiej; zob. Detti 329n.

93 Al-Ghazali; por. Mt 22, 35-38; Mk 12, 28-30; zob. Detti 329n.

94 Al-Ghazali; por. Mt 6, 22n.; 13, 16; zob. Detti 330. 

95 Jest to opowiadanie apokryficzne, a nie logion, i dotyczy raczej Jana (o ile chodzi tu o Zachariasza, ojca Jana) niż Jezusa.

96 Abu Talib al-Makki; por. Mt 6, 3-4; 22, 35-38; Mk 12, 28-30; zob. Detti 260. 

97 Nie ma analogii w tekstach biblijnych.

98 Ibn Hanbal; tu druga część agrafonu; zob. Detti 186 155
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97 (***). Uczniowie powiedzieli do Jezusa, syna Maryi: „O Duchu Boży, 
czy jest dzisiaj na ziemi ktoś taki jak ty?” On im odpowiedział: „Tak! Jest to ten, 
którego mowa jest wzywaniem Imienia Bożego, którego milczenie jest rozmyśla-
niem, a w spojrzeniu którego jest łza. Ten jest taki jak ja!”99

98 (291). Kiedy ktoś w obecności Jezusa, pokój z nim, mówił o śmierci, 
jego skóra krwawiła100. 

99 (298). Opowiadają, że kiedy Jezus, pokój z nim, siedział, jakiś starzec 
kopał ziemię łopatą. Jezus powiedział [do siebie]: „O Boże, odbierz mu nadzieję!” 
I starzec odłożył łopatę i położył się spać. I pozostał tak godzinę. A wtedy Jezus 
powiedział: „O Boże, przywróć mu nadzieję!” Wtedy starzec wstał i zaczął praco-
wać. Wówczas Jezus zapytał go, dlaczego znowu pracuje. A ten odpowiedział: „Gdy 
kopałem ziemię, moja dusza zapytała mnie: »Jak długo będziesz jeszcze pracował? 
Przecież jesteś bardzo stary!« Więc odrzuciłem łopatę i położyłem się spać. A [po 
godzinie] moja dusza rzekła do mnie: »Na Boga! Dopóki trwasz [na tym świecie], 
musisz pracować na swoje życie«. Wstałem więc i chwyciłem za łopatę”101. 

100 (299). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Nie troszczcie się o to, czego ju-
tro będziecie potrzebowali do życia. Bo jeżeli jutro będziecie żyli, to z pewnością 
otrzymacie to, co jest wam do życia potrzebne. Jeśli zaś jutro już nie będziecie żyli, 
to nie martwcie się [dziś] o czas, który do was nie należy”102.

 101 (300). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Wspólnoto uczniów! Módl się 
do Boga Najwyższego, aby uczynił moją agonię lżejszą. Tak bardzo bowiem prze-
straszyłem się śmierci, że mój strach prawie mnie zabił”103. 

Różne warianty tego samego opowiadania:

102.1 (227, 301) Opowiadają, że Jezus, pokój z nim, przechodził obok czasz-
ki i kopnął ją. I powiedział: „Jeśli Bóg pozwoli, porozmawiaj ze mną”. A ona odpo-
wiedziała: „O Duchu Boży, byłem kiedyś królem. I zdarzyło się, że gdy siedziałem 
w moim królestwie z koroną na głowie, a dokoła mojego tronu stali żołnierze oraz 
moja świta, oto przyszedł do mnie anioł śmierci. Wszystkie moje członki przestały 

99   Nie ma analogii w tekstach biblijnych.

100 Al-Ghazali; nawiązanie do pocenia się krwią Jezusa w Getsemani (Łk 22, 44); zob. Detti 328. 

101 Al-Ghazali; agrafon podkreśla dwa elementy: znaczenie nadziei i potrzebę pracy, zob. Detti 331.

102 Al-Ghazali; tekst zainspirowany Mt 6, 33n. Może także nawiązanie do co dzień spadającej manny (Wj 16, 19-21); 
zob. Detti 331n. 

103 Al-Ghazali; logion nawiązuje do agonii Chrystusa (Mt 26, 36-46; Mk 14, 32-42; Hbr 5, 7), ale bardzo mocno 
podkreśla Jego słabość; zob. Detti 332.156
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się poruszać, a moja dusza wyszła mu na spotkanie. Biada! O jakże smutne było 
rozstanie z ludźmi i w jakiejż pustce się znalazłem!”104

102.2. W zbiorze hadisów muzułmanów pochodzenia żydowskiego jest na-
pisane, że Jezus syn Maryi, pokój z nim, podczas jednej ze swoich podróży przecho-
dził obok gnijącej czaszki i rozkazał jej przemówić. Ona zaś powiedziała: „O Duchu 
Boży! Jestem Balwam syn Hafsa, król Jemenu. Żyłem tysiąc lat, spłodziłem tysiąc 
synów, rozdziewiczyłem tysiąc dziewic, rozgromiłem tysiąc [wrogich] armii, pozba-
wiłem życia tysiąc mocarzy i zdobyłem tysiąc miast. A oto nikt, kto mnie [teraz] 
ujrzy, nie da się oszukać przez ten świat, jak ja dałem się oszukać. Wszystko okazało 
się tylko snem człowieka, który śpi”. I Jezus, pokój z nim, zapłakał. 

102.3. Wahb Ibn Munabbih105, powiedział: „Przeczytałem w księgach pew-
nych proroków, pokój z nimi, że gdy Chrystus przechodził obok wielkiej, gnijącej 
i przerażającej czaszki, jego towarzysze zwrócili się do niego słowami: »O Duchu 
Boży! Gdybyś poprosił Boga Najwyższego, żeby ta czaszka przemówiła, to być 
może powiedziałaby nam o cudach, jakie widziała«. I Bóg Najwyższy na prośbę 
Jezusa kazał czaszce przemówić. Ona zaś rzekła: »O Duchu Boży! Żyłem tysiąc 
lat, byłem ojcem, zdobyłem tysiąc miast, rozgromiłem tysiąc wojsk, zabiłem tysiąc 
mocarzy. Los mi sprzyjał. Badałem jego koleje i zmiany. A oto nie poznałem nicze-
go gorszego niż to, gdy zły człowiek panuje nad dobrym. I nie znalazłem w tym 
życiu nic lepszego niż cierpliwość i zgoda między ludźmi. Widziałem śmierć ludzi 
z powodu ich chciwości i pazerności, natomiast siłę i moc znalazłem w tym, że 
każdy jest zadowolony z tego, co ma«”.

102.4. Kab al-Achbar106 powiedział, że pewnego dnia Jezus, pokój z nim, 
szedł Doliną Sądu. Działo się to w piątek po południu. A oto przechodził obok 
białej, gnijącej czaszki, której właściciel zmarł przed dziewięćdziesięciu czterema 
laty. Zatrzymał się przy niej zdziwiony i powiedział: „O Boże, pozwól tej czaszce 
przemówić, aby mi powiedziała, jakie cierpienia ją spotkały, kiedy zmarła, cze-
go była świadkiem, w jakich okolicznościach zakończyła życie i komu oddawa-
ła cześć”. Wtedy z nieba doszedł głos: „O Duchu Boga! Zapytaj jej sam. Ona ci 
wszystko powie”. Wtedy Jezus zaczął się modlić, pokłonił się dwa razy, po czym 
zbliżył się do niej, położył rękę na niej i odezwał się: „W imię Boga i na Boga!” 
A czaszka odpowiedziała: „Wezwałeś najlepsze z imion na pomoc”. Jezus zawołał: 

104 Al-Ghazali; mamy tu cztery opowiadania na ten sam temat, ale z różnie rozmieszczonymi akcentami i z coraz 
dłuższym opowiadaniem; zob. Detti 292–294,332. 

105 Uczony w prawie i teologii muzułmańskiej, z pochodzenia Żyd lub chrześcijanin. zm. w 728 r. 

106 Jemeński Żyd nawrócony na islam ok. 638 r. Uważany za najstarszy autorytet, jeśli chodzi o tradycje (hadis) 
judeo-muzułmańskie. Miał głęboką znajomość Biblii. Oskarżany o wprowadzanie do islamu elementów judaizmu,  
zm. w Hims ok. 652 r. 157
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„Zgniła czaszko!” A ona rzekła: „Oto jestem do usług, niech ci to wyjdzie na dobre! 
Pytaj mnie o wszystko, co chcesz”. Jezus powiedział: „Kiedy przyszła do ciebie 
śmierć?” Ona odpowiedziała: „Dusza po życiu nie istnieje, a ducha nie liczy się 
w latach”. Wtedy odezwał się głos z nieba: „Zmarła dziewięćdziesiąt cztery lata 
temu. Pytaj ją dalej!” Jezus rzekł: „W jaki sposób umarłaś?” Ona odpowiedziała: 
„Pewnego dnia siedziałam, gdy przyszło do mnie z nieba coś jakby strzała i weszła 
do mojego wnętrza niczym pożar. I poczułam się tak jak, jak czuje się mężczyzna, 
który wchodzi do łaźni i uderza w niego fala gorąca, a on z trudem łapie oddech, 
bojąc się, że umiera. I przyszedł do mnie anioł śmierci wraz ze swoimi pomocnika-
mi, których twarze były jak twarze psów mieszkających na pustyni. Ich zęby były 
niebieskie, a oczy jak płomienie ognia. W rękach trzymali pałki, którymi bili mnie 
po twarzy i po pośladkach. I wyrwali moją duszę i zabrali ją ode mnie. Następnie 
anioł śmierci położył ją na żarzące się węgle piekła, po czym zawinęli moją duszę 
w kawałek piekielnej tkaniny i ponieśli do nieba. Ale niebo nie pozwoliło im wejść 
i zatrzasnęło przed nimi drzwi. Wtedy doszedł do mnie głos: ‘Zwróćcie tę grzesz-
ną duszę miejscu jej przebywania, gdzie się może ukryć’”. I tak dalej…

102.5. Opowieść o czaszce. Wspominają (lecz tylko Bóg zna prawdę!), że 
Jezus, pokój z nim, szedł pewnego dnia doliną, którą nazywają Doliną Sądu. I oto 
ujrzał białą czaszkę, której kości już się rozpadały. Jej biel go zdziwiła, ponieważ 
właściciel czaszki zmarł przed siedemdziesięciu dwu laty. Jezus, pokój z nim, po-
wiedział: „O Boże, proszę Cię! Ty, którego oczy ludzkie nie widzą, którego nie 
dotyczą ludzkie wątpliwości, a którego ci, którzy trudnią się pisaniem, nie mogą 
opisać! Pozwól tej czaszce, żeby mi powiedziała, z jakiego rodu pochodzi”. I Bóg 
powiedział mu w objawieniu: „Jezusie, porozmawiaj z nią i powiedz jej o mojej 
mocy. Powiedz jej, że mogę uczynić wszystko”. I Jezus, pokój z nim, dokonał ablu-
cji i pomodlił się, czyniąc dwa skłony, po czym zbliżył się do czaszki i rzekł do niej: 
„W imię Boga Miłosiernego Litościwego!” A czaszka odpowiedziała mu wytwor-
nym językiem: „O Duchu Boga! Wezwałeś najlepsze ze wszystkich imion!” Wtedy 
Jezus, pokój z nim, odpowiedział: „Na Boga Najwyższego, proszę cię, żebyś mi 
powiedziała, gdzie podziały się twoje piękno i twój blask, gdzie twoje ciało i twój 
tłuszcz, gdzie twoje kości i twój duch?” I odpowiedziała mu: „O Duchu Boga! Jeśli 
chodzi o piękno i blask, to zmieniła je ziemia. Jeśli chodzi o ciało i tłuszcz, to zja-
dły je robaki. Jeśli chodzi o kości, to zgniły, a jeśli chodzi o ducha, to teraz cierpi 
on męki w ogniu piekielnym”. I Jezus, pokój z nim, powiedział: „Proszę cię, na 
Boga Najwyższego, powiedz mi z jakiego jesteś rodu?” Odpowiedziała mu: „O Du-
chu Boży! Jestem z rodu, na który, gdy jeszcze żył na świecie, Bóg się rozgniewał”. 
I Jezus zapytał: „Dlaczego Bóg rozgniewał się na was, gdy byliście na świecie?” 
Odpowiedziała mu: „O Duchu Boży! Bóg posłał do nas proroka, który przyniósł 158
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nam prawdę, a my oskarżyliśmy go o kłamstwo. I rozkazał nam Bóg posłuszeń-
stwo wobec Niego, a myśmy się zbuntowali. Wtedy zesłał na nas Bóg deszcz z bły-
skawicami, który padał przez siedem lat i siedem miesięcy i siedem dni. Po tym 
czasie Bóg zesłał na nas aniołów od tortur. Każdy z nich miał ze sobą dwa bicze, 
jeden z żelaza a drugi z ognia. Wtedy jeden z aniołów zaczął wyciskać moją duszę 
[po kolei] z każdej części [ciała] i z każdej żyły, aż wyszła ona gardłem”. I czaszka 
mówiła dalej: „Wtedy anioł śmierci wyciągnął rękę i zabrał moją duszę”. Jezus, 
pokój z nim, powiedział: „Na Boga Najwyższego! Opisz mi tego anioła śmierci”. 
Odpowiedziała mu: „O Duchu Boga! On ma jedną rękę na wschodzie a drugą na 
zachodzie. Głowa jego na najwyższych szczytach, a nogi jego sięgają aż do siód-
mego dna ziemi. Świat znajduje się między jego kolanami, a stworzenia między 
jego oczami”. I mówiła dalej: „O wysłanniku Boga! Nie minęła godzina, jak przy-
szło do mnie dwóch czarnych aniołów o niebieskich [oczach]. Ich mowa była jak 
grzmiący piorun, oczy jak oślepiająca błyskawica, włosy krótkie i kędzierzawe, 
a swoimi zębami przecinali ziemię. I zapytali mnie: »Kto jest twoim panem? Kto 
jest twoim prorokiem i twoim zwierzchnikiem?« I przestraszyłam się ich, o Duchu 
Boży, i rzekłam do nich: »Nie mam pana ani proroka, ani zwierzchnika oprócz 
Boga«. I powiedzieli mi: »Kłamiesz, wrogu Boga i wrogu siebie samego!« I jeden 
z nich uderzył mnie mocno żelaznym prętem i odczułem to tak, jakby mi łamali 
kości i rozrywali moje ciało. I rzucili mnie na dno piekła, gdzie mnie torturo-
wali. Wtedy pojawili się dwaj [aniołowie] strażnicy, zapisujący wszystkie czyny 
popełnione przez ludzi na świecie. I powiedzieli do mnie: »O wrogu Boga, chodź 
z nami do mieszkań ludzi raju«”. I mówiła dalej: „Poszłam z nimi i dotarliśmy do 
pierwszej bramy raju. A oto okazało się, że w raju jest osiem bram zbudowanych 
ze złota i srebra. A ziemia raju to piżmo, jego trawy to szafran, kamienie zaś to 
perły i rubiny. Jego rzeki płyną mlekiem, wodą i miodem. Jego mieszkańcy są są-
siadami i towarzyszami gwiazd, a jego sale pod sklepieniem namiotów są pełne 
blasku i godności. I bardzo się ucieszyłam, o Duchu Boży! Lecz oni powiedzieli 
do mnie: »Wrogu Boga i wrogu samego siebie! Nie zrobiłeś na świecie nic dobrego. 
Chodź z nami do ludzi ognia piekielnego«”. I mówiła dalej: „Poszłam z nimi do 
pierwszych drzwi piekła, a tam syczały żmije i skorpiony. I zapytałam ich: ‘Dla 
kogo są przeznaczone te tortury?’ A oni odpowiedzieli: »Dla ciebie i dla tych, 
którzy na tym świecie jedli to, co się należało sierotom«”. I mówiła dalej: „Na-
stępnie poszłam do drugiej bramy. A byli tam mężczyźni powieszeni za języki 
jak psy, a między ich rękami ciekła cuchnąca krew. I zapytałam ich: »Dla kogo 
[przeznaczone] są te tortury?« A oni odpowiedzieli: »Dla ciebie i dla tych, którzy 
na tym świecie piją wino i jedzą to, co zabronione«”. I mówiła dalej: „Udałam się 
z nimi do trzeciej bramy, a tam byli mężczyźni, którym ogień wchodził do ust, 159
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a wychodził spomiędzy pośladków. I zapytałam ich: »Dla kogo te tortury?« A oni 
odpowiedzieli: ‘Dla ciebie i dla tych, którzy na tym świecie obrzucają swoje dobre 
i obyczajne żony obelgami’”. I mówiła dalej: „Poszliśmy do czwartej bramy. I oto 
były tam kobiety powieszone za języki, a ogień wychodził z ich ust. I zapytałam: 
»Dla kogo przeznaczone są te tortury?« A oni odpowiedzieli: »Dla ciebie i dla tych, 
którzy porzucili modlitwę na tym świecie«. I poszłam z nimi do piątej bramy, 
a oto były tam kobiety powieszone za włosy, a nad nimi płonął ogień. I zapytałam 
»Dla kogo te tortury?« A oni odpowiedzieli: »Dla ciebie i dla tych, którzy na tym 
świecie cudzołożyli’”. I mówiła dalej: „Poszliśmy do bramy szóstej, a tam były 
kobiety powieszone za włosy i za usta«. I zapytałam ich: »Dla kogo te tortury?« 
A oni odpowiedzieli: »Dla ciebie i dla kobiet, które na tym świecie pobłądziły i po-
mieszało im się w głowie«”. I mówiła dalej: „Potem poszliśmy do siódmej bramy, 
a tam [znajdowali się] mężczyźni, pod którymi była wielka studnia, która nazywa 
się studnią Losu. I do niej zostałam wrzucona, o Duchu Boży, i tam doznałam 
strasznych tortur i widziałam dużo przerażających rzeczy”. I wtedy Jezus, pokój 
z nim, powiedział: „Jeżeli chcesz, proś mnie, za pozwoleniem Boga, o czaszko”. 
A ona odpowiedziała: „O Duchu Boży! Módl się do Boga za mnie, żeby wrócił 
mnie do życia na świecie”. I Jezus pomodlił się do Boga, a Bóg, niech Mu będzie 
chwała, swoją mocą przywrócił ją, ze względu na Jezusa, do życia. I żyła przez 
dwanaście lat, służąc Bogu u boku Jezusa, pokój z nim, aż przyszło do niej to, co 
nieuniknione, czyli śmierć. I umarła wyznając prawdziwą wiarę, a Bóg w swoim 
miłosierdziu uczynił ją mieszkanką raju.

103 (302). Jezus, pokój z nim, powiedział: „Ileż to zdrowych ciał, pięknych 
twarzy i wymownych języków będzie jutro krzyczało w piekielnym ogniu!”107
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S U M M A R Y
Riwayat is a literary genre recalling the Sayings of the Desert Fathers, but 

created in the realm of Arabic literature. Interest in riwayat has been on the rise 
and, as knowledge of ancient Arabic literature has improved, increasing numbers 
of these short tales have come to be known. The edition of Asín Palacios, on which 
we base this translation, includes words spoken by Jesus and other figures. The 
most recent translation, rendered into Italian by Sabino Chialà, gives a collection 
of 383 agrapha. The present article cites 103 short tales; the remaining stories are 
being prepared based on their original language.
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К  В О П Р О С У  О Б 
Э С Х А Т О Л О Г И Ч Е С К И Х 
П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я Х
С В Я Т И Т Е Л Я  B И К Т О Р И Н А 
П Е Т А В И Й С К О Г О 
И  П С Е В Д О - B И К Т О Р И Н А 
П Е Т А В И Й С К О Г О
„По этой причине, как я упомянул, та истинная суббота есть седьмое 
тысячелетие, в котором Христос будет царствовать с избранными Своими” 
(см.: Откр 20:4, 6) (Victorinus, 2017c, p. 297).

„В день Суда, как я уже говорил, когда вострубит труба и поднимется вопль, 
воскреснут все праведные и войдут со  Христом  в Его Царство” (см.: Откр. 
20:4, 6). (Pseudo-Victorinus, 2002, p. 356).

В доникейский период (нач. I в. – 325 г. по Р.Х.) как на Греческом Востоке, 
так и на Латинском Западе особым авторитетом среди христиан пользовались 
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вопросы, связанные с эсхатологией, или учением о последних судьбах мира  
и человечества. Другими словами, можно с уверенностью утверждать, что в самом 
начале христианской истории все истинно верующие в Господа Иисуса Христа  
с нетерпением ожидали Его Второе пришествие. В результате этого, среди латинских 
христианских писателей были милленаристы - Тертуллиан, Коммодиан, святитель 
Викторин Петавийский и Лактанций, а также немилленаристы - Минуций Феликс, 
святитель Киприан Карфагенский, Новациан, Арнобий Старший и Псевдо-Викторин 
Петавийский. Первые были сторонниками учения о тысячелетнем царствии святых, 
или праведников с Господом Иисусом Христом, а также верили, что в ближайшем 
времени должна восторжествовать справедливость, то есть вместо гонений  
и мучений они должны блаженствовать. Вторые были сторонниками учения о вечном 
царствии праведных христиан со Христом и верили, что спустя неопределенный 
промежуток времени также должна восторжествовать справедливость. Поэтому, 
целью нашей статьи будет сравнителый анализ эсхатологических представлений 
двух латинских экзегетов - святителя Викторина Петавийского (ок. 230 – 303/304) 
и Псевдо-Викторина Петавийского (кон. III – нач. IV вв.).

ТРАКТАТ О ДЕСЯТИ ДЕВАХ -
НЕПОДЛИННОЕ СОЧИНЕНИЕ ВИКТОРИНА ПЕТАВИЙСКОГО

В конце XX – начале XXI вв., в связи с приближающимися торжествами 
в честь 1700-летия блаженной кончины святителя Викторина Петавийского (303-
2003), в исследователей возобновился интерес к его экзегетическому наследию.  
В их поле зрения попала проповедь, в которой излагается одно из первых 
толкований на XXV главу Евангелия от Матфея, то есть сравнивается десять дев, из 
которых пять были мудрыми, а пять - неразумными, с праведными и неправедными 
християнами (cм.: Dulaey, 2004, s. 297–298). Миран Шпелич и Мария Веронезе - 
издатели творений Викторина Петавийского - опубликовали трактат О десяти девах 
как подлинное сочинение Петавийского святителя1. 

Одной из главных тем трактата О десяти девах Псевдо-Викторина 
Петавийского (cм.: Gryson, 2007, s. 813) и Толкования на Апокалипсис Викторина 
Петавийского (cм.: Hieronymus, 2009, s. 348) является эсхатология. Поэтому, не 
случайно, что в этих сочинениях встречаются тотожные терминаны: „Царство 

1   Вслед за Мартиной Дюлаэй (см.: Dulaey, 1993, s. 42) они считают, что этот трактат является или самостоятельным 
сочинением, или частью Толкования на Евангелия от Матфея (см.: Špelič, 2003, s. 261; Veronese, 2002, s. 249, 351; Špelič, 
1999, s. 16). Мы в свою очередь, поддавшись их влиянию, опубликовали две статьи (cм.: Khandoga, 2017c, s. 149–161; 
2017b, s. 153–162) в которых анализировали трактат О десяти девах как одно из подлинных сочинений Викторина 
Петавийского.164
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Небесное” (regnum caelorum) (Pseudo-Victorinus, 2002, s. 352; Victorinus, 2017a,  
s. 120), „вечная жизнь” (uitum aeternum) (Pseudo-Victorinus, 2002, s. 354; Victorinus, 
2017a, s. 126, 170, 262), „два народа” (duos populos) (Pseudo-Victorinus, 2002, s. 352; 
Victorinus, 2017a, s. 164), „христианский народ” (populum christianum) (Pseudo-
Victorinus, 2002, s. 354; Victorinus, 2017a, s. 170), или близкие термины: „царство 
Христово” (regnum Christum) (Pseudo-Victorinus, 2002, s. 354) и „царство святых” 
(regnum sanctorum) (Victorinus, 2017a, s. 194, 246, 250), „царство Божие” (regnum 
Deum) (Pseudo-Victorinus, 2002, s. 356) и „царство царств” (regno regnorum)   
(Victorinus, 2017a, s. 210), „пришествие Божие” (adventus Deus)  (Pseudo-Victorinus, 
2002, s. 356) и „пришествие Господне” (aduentus Dominus) (Victorinus, 2017a, s. 160, 
222, 246, 252, 260, 262), „венец Церкви” (coronum ecclesiae) (Pseudo-Victorinus, 2002, 
s. 354) и „венец бессмертия” (coronum immortalitatis) (Victorinus, 2017a, s. 162). 

Однако при подробном сравнении терминологии трактата О десяти 
девах (см.: Pseudo-Victorinus, 1999, s. 168–175; 2002, s. 352–357; 2003, s. 258–260)  
и терминологии творений Викторина Петавийского - трактата О сотворении мира 
(cм.: Victorinus, 2017c, s. 295–300), Толкования на Апокалипсис (cм.: Victorinus, 
2017a, s. 110–264, 266–291) и фрагмента О жизни Христа (cм.: Victorinus, 
2017b, s. 303) - с тою целью, чтобы подтвердить авторство данного сочинения 
Петавийскому святителю2, мы обнаружили, что  у них не только отсутствует единая 
терминологическая база3, но также нет единообразия в эсхатологии4.

Кроме того, важным моментом богословского учения Псевдо-Викторина 
Петавийского и Викторина Петавийского является единство эсхатологии  
и аритмологии, или символики чисел. При этом два латинских экзегета в своих 
сочинениях используют совершенно разные числа. Например, Псевдо-Викторин  
в трактате О десяти девах упоминает числа - пять (символ праведных христиан), 
пять (символ неправедных христиан) и десять (символ всех христиан) (см. Pseudo-
Victorinus, 2002, s. 354), а Викторин Петавийский в трактата О сотворение мира 
упоминает совершенно другие числа - шесть (символ подготовки), семь (символ 
царствования) и восемь (символ вечности) (см. Victorinus, 2017c, s. 296–297). 

2   При этом нужно иметь ввиду, что ни в первом, ни во втором, ни в третьем критическом издании творений Викторина 
Петавийского этого сочинения нет (cм.: СSEL, t. 49. 1916; SC, t. 423. 1997; CCSL, t. 5. 2017).

3 Например, если в подлинных творениях Викторина Петавийского употребляются термины „Господь наш Иисус 
Христос” (Dominus noster Iesus Christus) и „восьмой день” (dies octavus) (см.: Khandoga, 2018, s. 75-78), то в трактате 
О десяти девах Псевдо-Викторина Петавийского употребляются совершенно другие термины,  то  есть  „Господь”  
(Dominus),  или „Христос” (Christus) и „день Суда” (dies iudicii) (см.: Pseudo-Victorinus, 2002, s. 352, 356). 

4   Например, если в Толковании на Апокалипсис даются ответы на вопросы, сколько будет длиться Царство Христово  
и что ожидает праведников, которые его наследуют (см.: Victorinus, 2017a, s. 250–264), то в трактате О десяти девах этих 
ответов мы не найдем. 165
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Следовательно, трактат О десяти девах написан Псевдо-Викторином Петавийским,
который был великим поклонником творчества Петавийского святителя, однако не 
разделял его эсхатологических и аритмологических воззрений.

 

ЭСХАТОЛОГИЯ ВИКТОРИНА ПЕТАВИЙСКОГО
Эсхатологические воззрения Викторина Петавийского как одного 

из латинских милленаристов связаны с представлениями Папия, епископа 
Иерапольского и Непота, епископа части Египта (cм.: Hieronymus, 2017, s. 109), 
а также с днями творения5. Он учил, что мир, который получил начало в течение 
первых семи дней,  просуществует восемь тысяч лет6. Викторин исходил, во-первых, 
из того, что Бог (точнее - Бог Отец и Бог Сын, но не Бог Дух Святой)7 „за шесть дней 
из ничего” сотворил мир, или вселенную, а в седьмой день уже ничего не творил 
(см. Быт. 2:2) (Victorinus, 2017c, s. 295) и, во-вторых, что в Священном Писании „так 
указано: В очах Твоих, Господи, тысяча лет, как один день (Пс. 89:5; 2 Петр. 3:8)” 
(ibidem, s. 297). Следовательно, есть шестой день творения, или шестая тысяча лет, 
седьмой день покоя, или седьмая тысяча лет, а также восьмой день суда и вечного 
покоя, или восьмая тысяча лет.

В шестой день творения, или в пятницу, по учению Викторина 
Петавийского, Господь сотворил только человека (точнее - первых мужчину  
и женщину) (cм.: Khandoga, 2017a, s. 22–25; 2016b, s. 150–152). Возможно, этим 
Петавийский святитель хотел подчеркнуть важность совершившегося действия, 
то есть что первые люди были сотворены Творцом особенными: „Ведь Адама 
Бог совершенствовал по образу и подобию Своему (см.: Быт. 1:26)” (Victorinus, 
2017c, s. 296). Кроме того, в этот день Господь вверил им все свое творение:  
„В шестой день было создано то, чего недоставало, вот так Бог образовал 
человека из земли (см.: Быт. 2:7) как господина всех существ, которых Он со-
здал на земле и в воде (см.: Быт. 1:28)” (ibidem). Вероятно, именно поэтому „этот 
шестой день называется пятницей (parasceue), то есть приготовлением царства”  
(ibidem)8. Другими словами, этим Викторин Петавийский хотел сказать, что он, 

5   Более подробно о милленаризме Викторина см.: Kasprzak, 2011, s. 43–57; Pani, 2002, s. 43–69; Curti, 1998, s. 191–203; 
Dulaey, 1988, s. 83–98.

6   Однако нужно иметь в виду, что после седьмого дня начнется восьмой, или первый день, так как Господь Иисус 
Христос „воскрес из мертвых в тот же день, в который сотворил свет” (Victorinus, 2017c, s. 299).

7   Все дело в том, что Викторин отождествлял второе и третье Лица Святой Троицы, так как был сторонником 
бинитаризма (cм.: Khandoga,  2010, s. 17–18, Fokin, 2005, s. 264-265; 2004, s. 459–460).

8   Имеется в виду, что земля в течение пяти дней, предшествовавших творению человека, приготовлялась для него Богом 
в качестве царского чертога (cм.:  Grégoire, 1944, s. 90).166



К  В О П Р О С У  О Б  Э С Х АТ О Л О Г И Ч Е С К И Х  П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я Х

его современники и единомышленники (например, Коммодиан и Лактанций) жили 
в шестом («подготовительном») тысячелетии (cм.: Khandoga, 2012, s. 39; Daniélou, 
1978, s. 114) и с нетерпением ожидали того дня, в который второй раз на землю 
должен был придти Господь Иисус Христос9.

В седьмой день покоя, или в субботу, Бог „почил от всех дел Cвоих  
и благословил и освятил его (Быт. 2:2-3)” (Victorinus, 2017c, s. 296), то есть в этот 
день Творец ничего нового не сотворил, однако начал заботиться о всем своем 
творении10. Именно поэтому с этим днем Петавийский святитель связывает все 
свои надежды и ожидания: 

Также Исаия и некоторые его сотоварищи нарушили субботу  
(см.: Ис. 1:13; Ос. 2:13), чтобы соблюдалась та истинная и праведная суббота 
седьмого тысячелетия. Вот почему этими семью днями Господь обозначил 
каждую тысячу лет. Ибо так указано: В очах Твоих, Господи, тысяча 
лет, как один день (Пс. 89:5; 2 Петр. 3:8). Следовательно, в очах Божиих 
пребывает каждое тысячелетие, ибо я насчитываю семь очей Господа (Зах. 
4:10). По этой причине, как я упомянул, та истинная суббота есть седьмое 
тысячелетие, в котором Христос будет царствовать с избранными Своими 
(Victorinus, 2017c, s. 297). 

Или в другом месте мы читаем: „Потому он утверждает: и ожили, - говорит, 
- умершие, записанные в книге жизни, и царствовали со Христом тысячу лет, 
это - первое воскресение, блажен и свят, имеющий часть в воскресении первом: 
над н<и>м вторая смерть не имеет власти (Откр. 20:4-6)” (Victorinus, 2017a, s. 
252–254). К сожалению, в трактате О сотворении мира ничего не упоминается 
о том, какие блага ожидают праведников, которые наследуют тысячелетнее 
Царство Христово. Однако в Толковании на Апокалипсис есть много фрагментов, 
в которых Викторин Петавийский подробно описывает эти блага. Например, в 
одном из них он пишет: 

Об этом Царстве вспомнил Господь, перед тем, как претерпел 
страдания, говоря апостолам: Отныне не буду пить от плода этого 
виноградного, пока не буду пить с вами новое (вино) в будущем Царстве 

9   В «Толковании на Апокалипсис» Викторин также об этом пишет: «Вот, идет с облаками, и увидят Его все народы 
(Откр. 1:7). Тот, кто в первом воспринятом человеке пришел в тайне, через малое время придет в величии и славе, чтобы 
явно судить» (Victorinus, 2017a, p. 112).

10   Это видно из того, что Господь Иисус Христос «пострадал в тот же день, в который пал Адам» (Victorinus, 2017c,  
p. 299), то есть в седьмой день. 167



N i k o l a i  A .  K h a n d o g a 

(Мф. 26:29), что и означает во сто крат (см. Мф. 19:29), то есть в десять 
тысяч раз большее и лучшее (Victorinus, 2017a, s. 262; cр.: Irenaeus, 1969,  
s. 414–416)11.

В восьмой день суда и вечного покоя, или в воскресение, произойдет два 
важных события. Первое упоминается в трактате О сотворении мира: 

И потому Давид в шестом псалме просит Господа прежде восьмого 
дня, чтобы Он не в гневе и не в ярости Своей обличал или судил его (Пс. 6:1-2).  
Это поистине восьмой день того будущего суда, который будет вынесен за 
пределы порядка устроения седмицы (Victorinus, 2017c, s. 297). 

Второе упоминается в Толковании на Апокалипсис: 

Со снятием седьмой печати сделалось безмолвие на небе на полчаса 
(Откр. 8:1) - это начало вечного покоя. Но, как он понял, отчасти, потому, 
что с нарушением безмолвия то же самое повторяет по порядку. Ибо если 
бы безмолвие было непрерывным, то наступил бы конец повествования 
(Victorinus, 2017a, s. 188). 

Следовательно, для Викторина Петавийского, а также праведников (начиная 
с Адама и Евы), которые, естественно, избегнут суда, «это светлый день бесконечной 
Пасхи Христовой, жизни будущего века, вечной Евхаристии и нескончаемой радости 
о Воскресшем» (Khandoga, 2016a, s. 231).

ЭСХАТОЛОГИЯ ПСЕВДО-ВИКТОРИНА ПЕТАВИЙСКОГО
Эсхатологичные воззрения Псевдо-Викторина Петавийского как одного из 

латинских немилленаристов связаны с двумя периодами в истории человечества: от 
Первого пришествия Христова до Страшного суда и Второго пришествия Христова 
(первый период); после Страшного суда и Второго пришествия Христова до 
бесконечности (второй период). Однако в трактате О десяти девах больше внимания 
уделяется первому периоду и характеристике мудрых и неразумных дев, так как 
именно от знания этого зависит участь каждого христианина во втором периоде.

11  Здесь справедливо следующее утверждение: „Метафоры, связанные с сотней, десятью тысячами и тысячью, выводят 
нас на одного из первых милленаристов - Папия, епископа Иерапольского” (Khandoga, 2012, s. 42).168
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В начале этой проповеди Псевдо-Викторин предлагает слушателям 
и читателям характеристику пяти мудрых и пяти неразумных дев, или всего 
христианского народа, „коего часть неразумная и часть мудрая обозначена  
пятеричным числом дев” (Pseudo-Victorinus, 2002, s. 354; cр.: Origenis, 1862, 
kol. 571). Мудрые девы - „видом светлы, со стыдливым лицом, с застенчивым 
взглядом, со смиренными глазами, с приятными словами, со сладкой речью,  
с  мягким характером. Каков Христос, таков образ” (Pseudo--Victorinus, 2002, s. 352). 
Неразумные девы - 

видом печальны, с нескромным лицом, с бессовестными  глазами,  
с грубыми словами, с нечестивой речью, со строптивевшим нравом, 
с непримиримой страстностью отстаивают ложь, и полны горечи 
всякого заблуждения, насыщены проклятьями и ссорами (ibidem). 

Кроме того, они „отвращаются от истины, отвращаются от синагоги; отвергнут 
Декалог, которого изглаживают некоторые” (ibidem). Другими словами, мудрые 
девы являются антиподом неразумных дев.

В первый период, который можно назвать подготовительным, мудрые девы 
ежедневно будут исполнять церковные послушания и непрестанно молиться. Вот 
как об этом пишет Псевдо-Викторин Петавийский: 

Мудрые девы - это Церковь, мало того, - чтобы сказать вернее, - это 
та часть народа, которая соблюдает закон Божий, любит благочестие, прощает 
выступающих против нее, молится за своих врагов… (ibidem, s. 354). 

Или в другом месте он пишет: „Итак, читаем: когда жених начнет медлить, 
мудрые девы будут предаваться молитве и ожидать Царства Божия (ср. Мф. 25:5)” 
(ibidem, s. 356). Кроме того, особое внимание Псевдо-Викторин уделяет добрым 
делам мудрых дев, так как  без  них  невозможно  христианам  научиться любить 
Бога и ближних (см.: Мф. 22:37--39). Поэтому он приводит большой список добрых 
дел (cм.: Pseudo-Victorinus, 2002, s. 354, 357; ср.: Victorinus, 2017a, s. 130–144), чтобы 
каждый желающий спасения мог выбрать из него по своим силам и возможностям. 
Что касается неразумных дев, то их участь практически предрешена (если не 
покаются), так как они ежедневно будут укореняться во зле, то есть не исполнять 
церковные послушания, не молиться и не делать добрых дел (см.: Pseudo-Victorinus, 
2002, s. 354).

Второй период условно можно разделить на два подпериода. Первый 
подпериод - Страшный Суд и вечное блаженство для мудрых дев, или праведных 169
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христиан. Второй подпериод - Страшный Суд и вечное мучение для неразумных дев, 
или неправедных христиан. Вот как об этом пишет Псевдо-Викторин Петавийский: 

В день Суда, как я уже говорил, когда вострубит труба и поднимется 
вопль, воскреснут все праведные и войдут со Христом в Его Царство  
(см.: Откр. 20:4, 6). Воскреснет и та неразумная часть и обнаружит дверь 
уже закрытой, как раз напротив огненной реки, и будет просить отворить ей 
ту дверь. Он ответит ей: истинно говорю вам, Я не знаю вас (см.: Мф. 25:12) 
(ibidem, s. 356). 

Однако особое внимание Псевдо-Викторин сосредотачивает на первом 
подпериоде. Он, например, пишет: 

Те же несчастные, которые поздно прибегнут к своему врачеванию, 
умирают до того, как получат разрешение своих грехов, и в день Суда 
обнаружат дверь запертой. Ибо Он так говорит: поскольку жених замедлил, 
все они уснули (см.: Мф. 25:5), то есть все они умерли (ibidem). 

Возникает естественный вопрос: что означает закрытая, или запертая дверь? 

Закрытая дверь - огненная река, которой нечестивые будут 
отгорожены от Царства Божьего, как написано у Даниила (см.: Дан. 7:10) и 
у Петра - в его Апокалипсисе (cм.: Otkrovenie, 2001, с. 190-191, 195) (ibidem, 
s. 356). 

Следовательно, Страшный суд будет страшным только для неразумных 
дев, или неправедных христиан, которые, естественно, не смогут избегнуть суда, 
так как они ежедневно в течении многих недель, месяцев и лет сознательно  
и целенаправленно удалялись от Господа Иисуса Христа.

***
Сравнивая эсхатологические представления двух латинских экзегетов, - 

святителя Викторина Петавийского и Псевдо-Викторина Петавийского, можно 
сделать ряд выводов:

1.  Викторин Петавийский как милленарист верил, что в ближайшем времени 
на землю второй раз должен придти Господь Иисус Христос, чтобы  
в течение тысячелетия царствовать с избранными, или праведниками;170
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2.  Псевдо-Викторин Петавийский как немилленарист верил, что в нео-
пределенный промежуток времени на землю второй раз должен придти 
Господь Иисус Христос, чтобы вечно царствовать с мудрыми девами, или 
праведными христианами;

3.  Викторин Петавийский разделял историю последних тысячелетий 
человечества на три периоды: шестое тысячелетие - время подготовки 
праведников к встречи с Господом Иисусом Христом; седьмое тысячелетие 
- время царствования избранных со Христом; восьмое тысячелетие - 
время вечного царствования праведников с Господом Иисусом Христом;

4.  Псевдо-Викторин Петавийский разделял историю последних тысячелетий 
человечества на два периоды: первый период - ежедневная подготовка 
праведных христиан к встречи со Христом; второй период - вечное 
царствования праведных христиан с Господом Иисусом Христом;

5.  Викторин Петавийский и Псевдо-Викторин Петавийский, рассуждая  
о нераскаянных грешниках, или неправедных христианах, высказывают 
единое мнение о том, что их участь в вечности будет окончательно  
и бесповоротно решена на Страшном суде.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПСЕВДО-ВИКТОРИН ПЕТАВИЙСКИЙ

ТРАКТАТ О ДЕСЯТИ ДЕВАХ12

Важно для дела истолковать также образ (притчи) о десяти девах (cм.: Мф. 
25:1-13)13, который такого рода:

Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв 
светильники свои, вышли навстречу жениху и невесте; пять из них были 
неразумными и пять мудрыми; неразумные, взяв светильники, не взяли с собой 
(масло в сосудах; мудрые же взяли) масло в сосудах со светильниками своими. 
Поскольку жених замедлил, все они уснули. В полночь раздался крик: вот, жених 
идет, выходите навстречу. Тогда встали те десять дев и украсили светильники свои. 
И неразумные обратились к мудрым, говоря: дайте нам от вашего масла, потому 
что светильники наши гаснут. Но мудрые ответили: чтобы случайно не хватило 
вам и нам, пойдите лучше к продающим, купите себе. Пока они ходили покупать, 

12   Перевод с латинского на русский язык выполнен нами по изданию: Pseudo-Victorinus, 2002, s. 352–357.

13   В этом сочинении Псевдо-Викторина Петавийского излагается одно из первых толкований на XXV главу Евангелия 
от Матфея, в котором Господь Иисус Христос сравнивает Царство Небесное с десятью девами, из которых пять были 
мудрыми, а пять - неразумными (cм.: Dulaey, 2004, s. 297–298). 171
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пришел жених, и те, которые были готовы, вошли с ним на брачный пир, и дверь 
затворилась. Позже пришли прочие девы, говоря: Господи, отвори нам. Он говорит 
в ответ: истинно говорю вам, я не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что вы не 
знаете ни дня, ни часа14.

Ошибочно говорят, что эти девы - два народа: на самом деле синагоги 
не девы; это есть у мужа Моисея15. Некоторые говорят, что эти девы - ереси, но  
и это не так: ереси не являются девами, они - блудницы. Девы дома Божьего видом 
светлы, со стыдливым лицом, с застенчивым взглядом, со смиренными глазами,  
с приятными словами, со сладкой речью, с мягким характером. Каков Христос, таков 
образ. Но все ереси видом печальны, с нескромным лицом, с бессовестными глазами, 
с грубыми словами, с нечестивой речью, со строптивейшим нравом, с непримиримой 
страстностью отстаивают ложь, и полны горечи всякого заблуждения, насыщены 
проклятьями и ссорами. Поэтому, поскольку ереси отвращаются от истины, 
отвращаются от синагоги; отвергнут Декалог, которого изглаживают некоторые. Мы 
будем рассуждать о самих девах.

Мудрые девы - это Церковь, мало того, - чтобы сказать вернее, - это 
та часть народа, которая соблюдает закон Божий, любит благочестие, прощает 
выступающих против нее, молится за своих врагов, милостиво расположена к вдове, 
сироте, гостеприимна к странникам, дружелюбна к иностранцам, усердна в нужде, 
попадает в тюрьмы, входит с сирыми каторжниками в рудники, оказывает помощь 
обвиненным, навещает немощных, насыщает хлебом голодных, подкрепляет питьем 
жаждущих, утешает сокрушенных, поднимает лежащих, укрепляет напуганных, 
умягчает жестоких, делает кроткими суровых, успокаивает взволнованных, 
делает смиренными гордых, стойко переносит скорби, терпит голод, жажду, 
холод, невозмутимо переносит убытки, стенания, ссылки, рудники, темницы  
(ср.: Victorinus, 2017a, s. 138–236). Это - правда мудрых дев, угодная Богу, это - цена 
вечной жизни, это - венец Церкви. Это - тот бессмертный образ Царства Христова. 
Это - тот венец, украшенный драгоценным камнем, преисполненный лучезарной 
красотой.

А та часть людей, которым приписывается название неразумных дев, 
поскольку небрежение к Богу - небрежение к своим братьям, высокомерие  
к нищему, к сироте, отчуждает себя от всех добродетелей, которые ранее я уже 

14   Как справедливо считает М. Шпелич, „библейский текст не заимствован из какого-либо известного перевода, 
очевидно, что он европейского происхождения. Скорее всего, это один из вариантов Vetus latina (то есть старолатинского 
перевода Священного Писания - Н.Х.) адаптированый к греческому оригиналу, созданный в двуязычном поле” (Pseudo-
Victorinus, 1999, s. 169, nr 2).

15   Данное утверждение нам не удалось отождествить с каким-либо из фрагментов Пятикнижия пророка Моисея. 
Возможно, оно было заимствовано Псевдо-Викторином из несохранившегося иудейского источника.172
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упоминал, она окажется за пределами Царства Христова. Ибо это - та часть народа, 
которая в день Суда встанет по левую сторону, которую евангелист отметил (именем) 
козлов; ту же часть, которая будет стоять по правую сторону, он называет агнцами 
(cм.: Мф. 25:32-33).

Поэтому очевидно, что десяти этим девам (уподоблен) христианский  
народ, коего часть неразумная и часть мудрая обозначена пятеричным числом дев 
(cр.: Origenis, 1862, kol. 571). Сосуды - тела; светильники и их свет - души; масло - 
добрые дела, или молитва и милосердие Божие; жених - Христос; невеста - Церковь. 
Закрытая дверь - огненная река, которой нечестивые будут отгорожены от Царства 
Божьего, как написано у Даниила (cм.: Дан. 7:10) и у Петра - в его Апокалипсисе 
(см.: Otkrovenie, 2001, s. 190–191, 195).

Итак, читаем: когда жених начнет медлить, мудрые девы будут предаваться 
молитве и ожидать Царства Божия (cр. Мф. 25:5). Но когда с неба станут появляться 
некие знамения пришествия Божия, неразумные девы будут просить тех мудрых, 
чтобы они испросили и за их грехи. Тогда те ответят им: так как и у нас есть грехи, 
мы боимся, что нашей молитвы будет недостаточно ни нам, ни вам для получения 
(просимого), идите и купите себе у тех, кто продает.

Спрашиваешь, кто они - те, кто продают это масло милосердия?16 Получи: 
слепые, хромые, сухие, калеки, нищие, вдовы, сироты, иностранцы, изгнанники, 
сосланные в рудники, заключенные в темницы, больные и прочие, им подобные. Те 
же несчастные, которые поздно прибегнут к своему врачеванию, умирают до того, 
как получат разрешение своих грехов, и в день Суда обнаружат дверь запертой. Ибо 
Он так говорит: поскольку жених замедлил, все они уснули (cм.: Мф. 25:5), то есть 
все они умерли.

В день Суда, как я уже говорил, когда вострубит труба и поднимется вопль, 
воскреснут все праведные и войдут со Христом в Его Царство (cм.: Откр. 20:4, 6)17.  
Воскреснет и та неразумная часть и обнаружит дверь уже закрытой, как раз напротив 
огненной реки, и будет просить отворить ей ту дверь. Он ответит ей: истинно говорю 
вам, Я не знаю вас (cм.: Мф. 25:12).

Представляется достойным для всяческого рассмотрения вопрос: почему 
Захария не поверил ангелу Гавриилу, благовествовавшему о его будущем сыне 
Иоанне Крестителе, и замолчал (cм.: Лк. 1:11-20)?

16   Как справедливо считает М. Шпелич, „этот риторический вопрос и несколько других речевых приемов издания 
разговорного стиля. Это, вероятно, гомилия (или трактат, написанный на основе проповеди - Н.Х.) как подтверждают все 
цитаты евангельского текста” (Pseudo-Victorinus, 1999, s. 173, nr 8).

17   В связи с тем, что Псевдо-Викторин не был милленаристом, здесь нет указания продолжительности царствования 
Господа Иисуса Христа с избранными Своими, а также не упоминаются те блага, которых они должны были удостоиться. 173
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T O  T H E  Q U E S T I O N  O F  T H E 
E S C H A T O L O G I C A L  V I E W S
O F  T H E  S A I N T  V I C T O R I N U S 
O F  P O E T O V I O  A N D
T H E  P S E U D O - V I C T O R I N U S 
O F  P O E T O V I O

S U M M A R Y
At the turn of the 20th and 21th centuries Miran Shpelich and Maria Veronese 

published a treatise On the Ten Virgins as a true work of the saint Victorinus of 
Poetovio. Probably, they saw the connection between the Commentary on the 
Apocalypse Victorinus of Poetovio and the treatise On the Ten Virgins. However, 
with a detailed comparison of theological terms, it turned out that the connection 
between these writings is secondary.176
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The eschatological views of the Victorinus of Poetovio and the Pseudo-
Victorinus of Poetovio are set forth in their writings – the treatise On the Creation 
of the World, Commentary on the Apocalypse and the treatise On the Ten Virgins. 
Common to the two Latin exegetes is that they eagerly awaited the Last Judgment 
and the Second Coming of Christ, and also urged Christians daily to perform 
church obediences and to do as many good deeds as possible. At the same time, 
each of them taught in his own way how and when it should happen.

Victorinus of Poetovio, as one of the Latin millenarists, in the treatise On 
the Creation of the World and Commentary on the Apocalypse taught that in the 
near future the Lord Jesus Christ must come to earth for the second time to reign 
with his chosen ones for a thousand years. After this, the Last Judgment will 
take place, on which a sentence will be handed down for unrepentant sinners 
and daily penitents who are righteous. The first awaits the eternal torment with 
the devil and his angels, and the second awaits eternal bliss with Christ and his 
angels.

Pseudo-Victorinus of Poetovio, as one of the Latin non-millionaire writers, 
taught in the treatise On the Ten Virgins that in the indefinite future the Lord 
Jesus Christ must come to earth for the second time to judge unrepentant sinners 
and pardon every day the penitent righteous. After this, there will also come the 
eternal bliss of the righteous and the eternal torment of sinners. 

Article submitted: 5.10.2018; accepted: 30.10.2018. 177
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Na początku omawianej pracy umieszczono Spis treści, Wykaz skrótów 
(s. 11–14), obszerny Wstęp (s. 15–19), jej trzon stanowią cztery rozdziały i Zakoń-
czenie (s. 181–184). Do rozprawy autorka dołączyła aneks pt. Zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa w nauczaniu Jana Pawła II (s. 199–213) wraz z własną biblio-
grafią (s. 215–216).  

Już na samym początku pragnę zaznaczyć, że A. Jagusiak postawiła sobie 
ambitne zadanie i zrealizowała je dociekliwie. Postawiony problem ma jasno sprecy-
zowaną bazę źródłową. Czytelnika uderza wyjątkowo obszerna bibliografia (s. 185–
197), która jest w dużym stopniu obcojęzyczna, co podnosi wartość pracy. Przedmiot 
materialny dysertacji stanowi „Dłuższe Zakończenie (Mk 16,9-20) Ewangelii Marko-
wej”, zaś przedmiot formalny – „... pragnienie  ukazania roli opowiadań o chrystofa-
niach w Mk 16,9-20, zawartych w kanonicznej Ewangelii według św. Marka” (s. 181).  

DOI: 10.30439/WST.2018.3.10
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Rozdział pierwszy (s. 21–69), traktujący o świadectwach  Nowego Testa-
mentu o zmartwychwstaniu, pełni rolę ogólnego, obszernego, ale nieodzownego 
wprowadzenia. Podobnie jak rozdział drugi i trzeci  obejmuje trzy podrozdziały. 
Finalizuje go podsumowanie.

W rozdziale drugim (s. 71–109) została  „przeprowadzona szczegółowa 
analiza opisów chrystofanii zawartych w Mk 16,9-20. Wykorzystane metody ba-
dawcze pozwoliły, w pierwszej części rozdziału, przypomnieć i potwierdzić opi-
nie wielu egzegetów na temat epilogu Drugiej Ewangelii. Dzieło Marka Ewangeli-
sty pierwotnie nie zawierało perykopy   Mk 16,9-20. Wskazuje na to – konkluduje  
autorka rozprawy – przede wszystkim krytyka tekstu, która podkreśla fakt, że 
najstarsze i najbardziej cenione kodeksy, jak Watykański i Synajski, nie uwzględ-
niały dwunastu wersetów kończących obecnie Drugą Ewangelię. Perykopa ta nie 
może być uznana za autentyczną mimo mnogości innych, lecz mniej ważnych, 
świadectw zewnętrznych. Z uwagi na brak wyraźnej wieści o ukazywaniach się 
Zmartwychwstałego w Markowym dziele, włączono do niego w bardzo wczesnym 
okresie, bo na początku II w., wersety,  które miały zakończyć Ewangelię w taki 
sposób, by nie pozostawiać wątpliwości i niedomówień w oczach wielu czytelni-
ków i słuchaczy. Zrodziło to mnóstwo  pytań o autorstwo tychże wersetów (Mk 
16,9-20),  uczeni wskazywali jako ich autora nawet samego Marka (s. 182), jed-
nakże znaczne różnice w stylu pisarskim, nietypowe dla niego słownictwo, brak 
ciągłości narracji między Mk 16,8 a Mk 16,9, wreszcie wyraźne inspirowanie się 
opowiadaniami wielkanocnymi z innych nowotestamentalnych ksiąg, wskazują 
na nie-Markowe pochodzenie kanonicznych dziś wersetów Mk 16,9-20. Ponad-
to zostało ustalone, że tekst ten powstał niezależnie, jako „autonomiczne dzieło 
wspólnoty popaschalnej, które dopiero po przeredagowaniu zostało dodane jako 
wersety finalizujące Drugą Ewangelię” (s. 182).

W rozdziale trzecim  Dłuższe Zakończenie zostało poddane szczegółowej 
analizie – egzegezie. Wskazana została semantyka słownictwa i wyrażeń Mk 16,9-
20. Dzięki temu zostały nakreślone szczegóły misji Jedenastu. Rozumienie znacze-
nia niektórych wyrażeń i słów nie zawsze pokrywa się z semantyką autentyczne-
go słownictwa Marka. Dopełnienie zrozumienia Dłuższego Zakończenia znalazło 
się w teologii czwartego rozdziału. 

Dłuższe Zakończenie, w którym wybrzmiewa chrystofania Jezusa, stano-
wi odpowiedź na zapotrzebowanie wspólnoty misyjnej z II w. Zakończenie dru-
giej Ewangelii na Mk 16,8, mimo że początkowo wydaje się nieskończoną narracją 
autora, przy dogłębnej analizie zdradza jego zamierzoną intencjonalność. Finali-
zacja dzieła Markowego na spójniku gar czyni to zakończenie „otwartym”. Ma-
rek Ewangelista chciał w ten nietypowy sposób przekazać czytelnikowi, zarówno  182
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żyjącemu w Jego czasach jak i przyszłym pokoleniom, że dopełnienie historii o Je-
zusie – Panie  życia i śmierci, a co za tym idzie historii Jego naśladowania – jest 
w każdym z nas. 

Chrystofania pełni rolę katalizatora wiary paschalnej, przeni-
ka każdy z możliwych wersetów Dłuższego Zakończenia, oferując boga-
te zakończenie nowej narracji Marka autentycznego. Pomimo że perykopa  
Mk 16,9-20 miała za zadanie dopełnić nietypowe zakończenie Marka au-
tentycznego, to wpłynęła de facto na reorientację całej Ewangelii. Pier-
wotny autor, kończąc swe dzieło na Mk 16,8, chciał zachęcić czytelnika 
do ponownej lektury Ewangelii odczytanej w duchu paschalnego orędzia 
oraz do refleksji. Odczytanie narracji Marka do 16,8  a następnie lektura  
Mk 16,9-20 niekoniecznie może przynieść taki efekt, bowiem czytelnik niejako 
znajduje już potwierdzenie swoich ewentualnych wątpliwości w tekście dodat-
ku, i z tego względu może już nie odczuwać potrzeby, by wracać do początku 
„Ewangelii o Jezusie Chrystusie Synu Bożym”  (Mk 1,1). Warto jest zatem, mając 
świadomość podwójnej narracji Drugiej Ewangelii, odczytywać oba zakończenia 
– autentyczne do Mk 16,8 oraz wtórne Mk 16,9-20 – jako teksty poniekąd równo-
ległe, przedstawiające w innej formie historię Jezusa, lecz utrzymane w jednym 
duchu – duchu wiary i nadziei na życie wieczne.  

Wskutek męczeńskiej śmierci Jezusa, wiara w Niego zaczyna wygasać. 
Początkowo wzrastająca siła i chęć trwania przy Chrystusie nagle przemienia się 
w strach, zamknięcie przed światem, także odgraniczenie duchowe. Chrystofania 
wznawia tę wiarę, reanimuje ją, przywołując nie tyle do pierwotnej formy sprzed 
ukrzyżowania, lecz uszlachetnia ją, wzmacnia i czyni silniejszą niż kiedykolwiek. 
Podobnie jak Jezus powrócił do lepszego, chwalebnego życia, tak i wiara w Niego 
po zmartwychwstaniu rodzi się piękniejsza  i niezwyciężona” (s. 183n.). 

***

Dokonana ocena rozprawy Anny Jagusiak upoważnia do zasadnego  uzna-
nia dla jej naukowo-teologicznych kwalifikacji. Do zalet pracy należy jasne stawia-
nie zagadnień  i klarowne odwoływanie się do ich bazy źródłowej. Wartość  pracy 
podkreślają  liczne przypisy, wskazujące na znajomość literatury przedmiotu oraz 
jej wykorzystanie.

Dysertacja przedstawia autorkę jako znawczynię problematyki biblijnej, 
poruszającą się swobodnie po obszernym materiale. Rozprawa jest przygotowa-
na  zarówno pod względem formalnym, jak i metodycznym oraz merytorycznym 
bez zarzutu. Za najwartościowszy uważam rozdział czwarty (s. 149–180) – syn- 183
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tezę teologiczną. Autorka opanowała sztukę  pisania rozprawy naukowej. Godny  
uznania jest  jasny i czytelny język prezentowanej książki, który sprawia, że lektu-
ra  dysertacji jest  prawdziwą ucztą duchową.

Na uznanie zasługuje struktura kompozycyjna. Odznacza się ona przej-
rzystością, logicznością  oraz właściwą sekwencją w rozmieszczeniu i następ-
stwie poszczególnych rozdziałów. Autorka ma dobry warsztat badawczy i korzy-
sta z niego z dużą swobodą.

Pod względem formalnym, zarówno w całości jak i w poszczególnych czę-
ściach, praca odznacza się należytą spójnością. Napisana jest też w sposób dojrzały 
merytorycznie i metodycznie; stanowi samodzielne i poważne osiągnięcie  naukowe.

Recenzowana dysertacja ma solidną bazę źródłową. Autorka zgromadziła 
bardzo bogatą literaturę wielojęzyczną i wykorzystała ją. Rozprawę należy zatem 
uznać za poważne osiągnięcie naukowo-badawcze w zakresie biblistyki. Stanowi 
ona bowiem wypełnienie dużej luki, jaka istniała w polskiej literaturze biblijnej  
w kwestii Mk 16,9-20 i relacji tego tekstu do całej Ewangelii Markowej oraz jej 
ostatecznego przesłania. 
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Na początku ubiegłego stulecia Stanisław Brzozowski zanotował w swoim 
pamiętniku gorzką uwagę o „bezreligijności myśli polskiej”, która to bezreligijność 
„jest zdolna doprowadzić do rozpaczy”. Odnosił się w ten sposób nie tyle do stanu 
rodzimej akademickiej teologii, ile do nieobecności refleksji nad zagadnieniami 
religijnymi w ówczesnym życiu intelektualnym i literackim. Uwaga Brzozowskie-
go oddaje być może coś z tego, jak również dziś, w przededniu rocznicy odzy-
skania niepodległości, patrzy się na osiągnięcia polskiej myśli. Na pierwszy plan 
wydają się w niej wysuwać wątki związane z życiem narodowym, społecznym, 
moralnym; rozterki i niepokoje związane z przeżywaniem wiary w zmieniającym 
się świecie pozostają w cieniu.

Książka Michała Rogalskiego, warszawskiego historyka filozofii i myśli 
religijnej, pozwala przynajmniej częściowo skorygować ten obraz przez wprowa-
dzenie czytelnika w zagadnienie polskiego modernizmu katolickiego. W teologii 
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katolickiej pojęcie „modernizm” odnosi się do ruchu myślowego, który rozwijał 
się w Kościele na przełomie XIX i XX w. pod hasłem pojednania Kościoła z nowo-
czesnością, a w 1907 r. został uznany przez papieża Piusa X za niezgodny z ko-
ścielną ortodoksją. Zwięzła praca Rogalskiego jest, po pierwsze, wprowadzeniem 
w najważniejsze zagadnienia myśli modernistycznej; po drugie, przeglądem auto-
rów i idei, jakie składały się na modernizm w jego polskim wydaniu; po trzecie, 
szczegółowym omówieniem wątków modernistycznokatolickich w dziełach naj-
ważniejszego przedstawiciela polskiego modernizmu, Mariana Zdziechowskiego.

Pojawiająca się w tytule „margaryna” jest nawiązaniem do skierowanej 
przeciw modernistom mowy, wygłoszonej w 1902 r. przez Paula Wilhelma von 
Kepplera, ówczesnego biskupa Rottenburga, który określił modernizm jako „ka-
tolicyzm margarynowy” – a więc zafałszowany, udający prawdziwą doktrynę 
katolicką, podobnie jak margaryna „udaje” prawdziwe masło. Taki rzucający się 
w oczy tytuł (któremu towarzyszy szokująca nieco okładka, na której widać unie-
sione ręce, trzymające zamiast hostii kromkę chleba posmarowaną, jak można się 
domyślać, margaryną) nie oznacza bynajmniej, że mamy do czynienia z książką 
krytyczną wobec modernizmu. Choć autor przyznaje, że tradycja katolicka jest 
dla niego czymś więcej niż tylko przedmiotem badań (s.13), w swojej pracy przyj-
muje postawę bezstronną, skłaniając się raczej ku opisowi i próbie zrozumienia 
(s.15), a nie ocenie czy krytyce. Jego praca ma charakter interdyscyplinarny, łączą-
cy warsztat historyka (praca na źródłach, w tym niepublikowanych) i filozofa, ale 
już nie teologa, którego rola ściśle wiązałaby się z odpowiedzialnością za depozyt 
wiary i autorytet Kościoła i nie pozwalałaby uciec od wartościowania.

Książka Rogalskiego podzielona jest na trzy nierówne części. W pierw-
szej, najkrótszej, autor wprowadza czytelnika w zagadnienie modernizmu katolic-
kiego, odnosząc się do różnych sposobów interpretacji tego zjawiska. Bohaterem 
drugiej, najobszerniejszej, części jest Marian Zdziechowski jako polski moderni-
sta katolicki par excellence. W trzeciej części zostaje nakreślona panorama rodzi-
mego modernizmu katolickiego.

Już w pierwszym rozdziale pierwszej części autor zajmuje się problemem, 
który pojawia się we wszystkich studiach traktujących o modernizmie katolickim: 
Jak określić przedmiot badań, skoro, jak utrzymuje większość badaczy, moder-
nizm nigdy nie miał charakteru jednolitego ruchu z jasno sformułowanym pro-
gramem, a najbardziej precyzyjne jego określenie pochodzi z potępiającej go ency-
kliki Pascendi papieża Piusa X? Rogalski opowiada się za pojęciem szerokim, nie 
próbując znaleźć jakiegoś programu wspólnego modernistom, ale uznając moder-
nizm za wielonurtowy ruch, którego wspólny mianownik stanowi „przekonanie 186
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o konieczności zbliżenia czy pogodzenia katolicyzmu przełomu wieków XIX i XX 
ze współczesną mu cywilizacją” (s.23). Jeśli chodzi o ramy czasowe, autor umiesz-
cza początek ruchu modernistycznego w 1894 r., kiedy ukazują się pierwsze pol-
skie teksty o modernizmie, a koniec w 1921 r., kiedy temat ten (obecny już wtedy 
głównie w postaci antymodernistycznej krytyki modernizmu) niespodziewanie 
się urywa.

Ciekawy jest sposób, w jaki autor stara się zrozumieć modernizm w kon-
tekście gwałtownej polemiki, jaką ruch ten wzbudził. Na początku zauważa, że 
polemika antymodernistyczna uważana bywa często za katolicką reakcję na kry-
zys spowodowany przez nieodpowiedzialnych nowatorów. Tymczasem w rzeczy-
wistości zarówno modernizm, jak i antymodernizm, stanowią dwie różne reakcje 
na kryzys wobec nich uprzedni. Świadomość tego głębokiego kryzysu, w jakim 
znalazła się cywilizacja europejska, jest zauważalna zarówno w papieskich ency-
klikach, jak i w pismach modernistów. Jako reakcja na niego pojawiają się dwie 
postawy, definiowane przez Rogalskiego jako optyka homogeniczna, w której le-
karstwa na kryzys upatruje się w jeszcze większej wierności doktrynie katolickiej, 
bez sięgania poza jej obręb, oraz optyka heterogeniczna, która zajmuje wobec tek-
stów Tradycji apostolskiej i teologicznej postawę krytyczną, utrzymując, że tylko 
jej spotkanie z najnowszymi osiągnięciami nauk pomoże odkryć nowe sensy, ko-
nieczne do przezwyciężenia kryzysu (s.26). W takim ujęciu modernizm i antymo-
dernizm nie są traktowane w kluczu akcji i reakcji czy też postępu i tradycji, ale 
jawią się jako dwie, skrajnie różne, reakcje na powszechnie zauważany problem. 

Pierwszą część książki dopełnia drugi rozdział, w którym zostaje podjęta 
próba wskazania głównych tematów katolickiego modernizmu. Są to: spór o za-
sadność stosowania metody historyczno-krytycznej w badaniu Pisma Świętego, 
spór o kształtowanie się dogmatów w historii, rola jednostkowego doświadczenia 
religijnego w wierze (dla modernistów miało ono pierwszeństwo przed obiektyw-
ną doktryną) oraz zagadnienie pluralizmu w teologii (a więc dopuszczalności – 
bądź niedopuszczalności – modeli teologicznych alternatywnych wobec neoscho-
lastycznego).

Druga część książki, zajmująca prawie połowę jej objętości, dotyczy osoby 
i myśli Mariana Zdziechowskiego (1861–1938). W kolejnych rozdziałach autor 
omawia następujące po sobie etapy rozwoju jego myśli religijnej oraz jego zaan-
gażowania w ruch modernistyczny. Pierwszy rozdział zaczyna się od nakreślenia 
intelektualnej sylwetki Zdziechowskiego, profesora slawistyki związanego przez 
większą część życia z Uniwersytetem Jagiellońskim. 

Drugi rozdział skupia się na wydanej w 1905 r. książce Pestis pernicio-
sissima. Rzecz o współczesnych kierunkach myśli katolickiej, pierwszej spośród 187
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jego prac w całości poświęconych problematyce modernizmu. Rogalski podkreśla 
apologetyczny kontekst rozważań Zdziechowskiego. Krakowski profesor w swo-
jej krótkiej pracy przeciwstawia sobie dwa podejścia w apologetyce katolickiej: 
racjonalizm i moralizm. Klasyczną apologetykę charakteryzuje, jego zdaniem, 
podejście pierwsze, utrzymujące, że istnienie Boga można udowodnić na podsta-
wie racjonalnych, zazębiających się argumentów opartych na obserwacji świata 
i metafizycznej dedukcji. Naprzeciw takiego podejścia, przez swój intelektualizm 
zupełnie nieskutecznego w doprowadzaniu ludzi do wiary, Zdziechowski stawia 
drugie, zwane moralizmem bądź też „dogmatyzmem moralnym”, które szuka po-
twierdzenia wiary „przede wszystkiem w moralnych aspiracjach duszy, których 
najwyższym wyrazem jest świętość” (s.65).

W trzecim rozdziale Rogalski zajmuje się czasem bezpośrednio po pu-
blikacji przez Zdziechowskiego Pestis perniocissima. Omawia polemikę, jaką na 
łamach Przeglądu Powszechnego podjął z nim Jan Rostworowski SJ. Pokazuje 
też, że opublikowanie tego dzieła, będącego „pierwszą znaczącą pracą w dorobku 
Zdziechowskiego jako myśliciela katolickiego” (s.76), zbiega się w czasie z podję-
ciem przez jego autora korespondencji z najważniejszymi przedstawicielami świa-
towego ruchu modernistycznego. Za radą niemieckiego filozofa, Rudolfa Euckena, 
Zdziechowski nawiązuje kontakt z baronem F. von Hüglem, angielskim arystokra-
tą zaangażowanym w szerzenie idei modernistycznych, i dzięki niemu zaczyna 
wymieniać listy m.in. z L. Laberthonnièrem, M. Blondelem czy G. Tyrrelem.

Czwarty rozdział dotyczy losów Zdziechowskiego po wydaniu w 1907 r. 
przez papieża Piusa X encykliki Pascendi domini gregis, potępiającej modernizm 
i będącej początkiem szeroko zakrojonej kampanii antymodernistycznej.

Piąty rozdział drugiej części autor poświęca w całości wydawanej w la-
tach 1914–1915 pracy Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, będącej 
najpełniejszą prezentacją poglądów Zdziechowskiego na tematy religijne, a także 
próbą odróżnienia, w odpowiedzi na papieskie potępienie, dobrych i złych elemen-
tów w katolickim ruchu modernistycznym. Punktem wyjścia jest kategoria „pesy-
mizmu”, która u Zdziechowskiego odnosi się do takich filozoficznych wizji świata, 
w których na pierwszy plan wysuwa się zło, rozumiane jako jego ontologiczne ska-
żenie u samych źródeł. Zdaniem krakowskiego profesora, pesymizm, coraz częściej 
pojawiający we współczesnej mu kulturze (i stanowiący osobiście mu bliską posta-
wę), stanowi kolejny etap rozwoju samoświadomości człowieka Zachodu. Moder-
nizm katolicki, zwany przez niego „katolicyzmem liberalnym” (w celu odróżnienia 
„zdrowego” modernizmu od tego, który został potępiony przez papieża), jest nato-
miast odpowiadającą temu stadium rozwoju formą religijności. Jako jedyny odpo-
wiada bowiem na dziejową potrzebę pogodzenia chrześcijaństwa z pesymizmem.188



M I C H A Ł  R O G A L S K I ,   P R O D U C E N C I  M A R G A R Y N Y ?

Ostatni, szósty, rozdział drugiej części książki dotyczy wątków moderni-
stycznych w późnej twórczości Zdziechowskiego, już po wybuchu I wojny świa-
towej. Czas ten naznaczony jest wydarzeniem, które zachwiało całym religijnym 
światopoglądem krakowskiego uczonego: w 1915 r. w Petersburgu popełnia sa-
mobójstwo jego młodszy syn, prawdopodobnie nie wytrzymując napięcia związa-
nego z ciągłą groźbą powołania na front. Rogalski zanalizował niepublikowany, 
pisany po rosyjsku, dziennik Zdziechowskiego z tego czasu, przytaczając frag-
menty świadczące o głębokim kryzysie religijnym, prowadzącym aż do deklaracji 
o „utracie wiary wewnętrznej” (s.147). Współgra z tą deklaracją praktyczny za-
nik wątków modernistycznokatolickich w jego twórczości – w późnych dziełach 
pojawiają się one jeszcze niejako przy okazji, ale już nie jako główny przedmiot 
zainteresowania.

Po obszernej prezentacji osoby i myśli Mariana Zdziechowskiego autor 
(w trzeciej części) kreśli panoramę polskiej myśli modernistycznej, której krakow-
ski profesor był najwybitniejszym, ale nie jedynym przedstawicielem. 

W pierwszym rozdziale zajmuje się taktyką, jaką przyjęli polscy przeciw-
nicy modernizmu. Taktyka ta miałaby, jego zdaniem, polegać na szerzeniu prze-
konania, że modernizm w Polsce w zasadzie nie zaistniał, bądź też, w najlepszym 
przypadku, że miał charakter marginalny i całkowicie wtórny wobec myśli za-
chodniej. 

Drugi rozdział trzeciej części poświęcony jest nielicznym tłumaczeniom 
na język polski obcojęzycznych prac autorów kojarzonych z modernizmem. 

W kolejnych rozdziałach (rozdz. 3–7) autor przedstawia sylwetki polskich 
myślicieli związanych z modernizmem, by w kolejnych przyjrzeć się dokładniej 
sześciu spośród nich. Tak więc czwarty rozdział poświęcony jest modernistycz-
nym wizjom reformy Kościoła (M. Straszewski, I.K. Wysłouch), piąty – jedynej 
bodaj rodzimej próbie stworzenia modernistycznej teologii (ks. J. Ciemniewski, 
O akcie wiary ze stanowiska nowożytnej psychologii), szósty zaś prezentuje trzy 
syntetyczne ujęcia zjawiska modernizmu katolickiego (I. Radliński, I. Szmidt,  
S. Brzozowski). W siódmym rozdziale autor zajmuje się stosunkiem modernistów 
do współczesności, stawiając pytanie o spójność ich postawy, na którą składa się 
jednocześnie świadomość głębokiego kryzysu współczesnej kultury i postulat do-
stosowania do niej katolickiej doktryny.

W zakończeniu książki autor podsumowuje wyniki swoich badań, by na 
koniec wrócić jeszcze do tematu antymodernizmu. Zastanawia się nad powszech-
nością i długotrwałością wątków antymodernistycznych w polskiej teologii przed-
soborowej, wobec niewielkiej i w sumie krótkotrwałej obecności w niej samego 
modernizmu. Pytanie o powód tak silnej reakcji na ruch, który nigdy nie wybił 189
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się na pierwszy plan polskiej myśli religijnej, pozostawia jednak bez odpowiedzi.
Podstawowa wartość książki Rogalskiego to zwięzłe przedstawienie rzad-

ko poruszanego tematu. Jego praca może przyczynić się do lepszego poznania 
ważnego epizodu z historii polskiej myśli religijnej. Jej syntetyczny charakter, 
w połączeniu ze starannie przygotowaną bibliografią i obszernymi przypisami 
mogą stanowić nieocenioną pomoc dla każdego, kto chciałby zająć się problema-
tyką modernizmu – polskiego i europejskiego – i szukałby wskazówek do dalszej 
lektury. Godne pochwały jest to, że autorowi udało się uniknąć przedstawiania 
badanego zagadnienia  według, obecnego często w publikacjach traktujących 
o modernizmie, schematu starcia między wolną, twórczą myślą a opartym na au-
torytecie systemem kościelnej doktryny. Autor faktycznie stara się być bezstron-
ny, choć już jego nastawienie do uczestników kampanii antymodernistycznej jest 
bardziej negatywne. Z drugiej strony, zaskakuje brak choćby próby przedstawie-
nia modernistów polskich jako myślicieli oryginalnych. Jeśli jedną z taktyk anty-
modernistów było wskazywanie na to, że polski modernizm był wtórny wobec 
zachodniego i w gruncie rzeczy mało odkrywczy, to podobne zdanie wydaje się 
podzielać sam autor. Być może odpowiada to stanowi faktycznemu; może warto 
byłoby jednak mocniej podkreślić, że impulsy płynące z Zachodu zostały przez 
polskich autorów przetworzone w twórczy sposób?

Osobne zagadnienie to użyteczność prezentowanego studium z punktu 
widzenia teologii. Choć sam autor podkreśla, że teologiem nie jest i do badanych 
zjawisk podchodzi od strony historii filozofii, nie sposób zaprzeczyć, że sam mo-
dernizm był ruchem kontestującym pewną formę teologii katolickiej, a teologia 
stanowi jego niezbędny kontekst. Z tego samego powodu wydaje się on być za-
gadnieniem o dużym znaczeniu także dla samych teologów. Oczywiście nikt już 
dzisiaj nie broni modernizmu jako uprawnionej wizji reformy katolicyzmu. Tym 
niemniej, zbadanie go jako pewnego epizodu w historii teologii może okazać się 
owocne. Warto zauważyć, że poruszane przez modernistów zagadnienia – choć-
by te, na których koncentruje się Rogalski (dopuszczalność egzegezy historycz-
no-krytycznej, historyczny rozwój dogmatu, jednostkowe doświadczenie wiary 
jako „miejsce teologiczne” czy pluralizm teologiczny) – legły później u podstaw 
wielkich przemian w teologii katolickiej, dokonujących się w przededniu Soboru 
Watykańskiego II. Przedstawiciele tzw. nowej teologii, szukając inspiracji u takich 
myślicieli jak J.H. Newman i M. Blondel (których Rogalski, idąc za Zdziechowskim, 
niesłusznie zalicza do modernistów), szukali nowych odpowiedzi na pytania, któ-
re pokolenie wcześniej postawił modernizm. Uznając go za błędną odpowiedź na 
autentyczne problemy, wypracowali w końcu teologię zarazem wierną Tradycji 
i otwartą na krytyczny dialog z myślą współczesną. Choćby dlatego zrozumienie 190
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kryzysu modernistycznego, w którym pomocą może być omawiane studium, po-
zwoliłoby także lepiej zrozumieć późniejszy rozwój teologii, a może i wyzwania, 
przed którymi stoi ona dzisiaj – jeśli uznać, że zagadnienie stosunku Kościoła do 
zmieniającego się świata wciąż pozostaje najbardziej palącym z problemów.

Jeśli chodzi o niedoskonałości omawianej pracy, podstawowa wiąże się 
z przyjętym przez autora sposobem omawiania poglądów poszczególnych myśli-
cieli, ze Zdziechowskim na czele. Rogalski zdecydował się praktycznie ograniczyć 
swoją prezentację do tego, co w ich dziełach bezpośrednio dotyka modernizmu 
katolickiego. Przez to jednak ich poglądy religijne wydają się wyrwane z kontek-
stu. Najmocniej widać to na przykładzie Zdziechowskiego, którego zainteresowa-
nie modernizmem miało ścisły związek ze studiami porównawczymi z literatury, 
głównym przedmiotem jego badań. O jego poglądach wykraczających poza tema-
tykę ściśle religijną dowiadujemy się niewiele. Największy niedosyt pozostawia 
pod tym względem rozdział poświęcony najważniejszemu modernistycznemu 
dziełu krakowskiego profesora – Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijań-
stwa – którego treść została przedstawiona raczej ogólnikowo. Nie pozwala to na 
głębsze zrozumienie związku między pesymizmem a modernizmem, a, sądząc 
z uwag samego Rogalskiego, związek ten stanowi najbardziej osobisty aspekt my-
śli Zdziechowskiego.

Inna uwaga krytyczna mogłaby dotyczyć tytułu i okładki. Zrozumiała jest 
chęć wyjścia poza schemat typowy dla publikacji akademickiej, z tytułem opi-
sowym i neutralną okładką. Porównanie „kryzysu margarynowego” z kryzysem 
modernistycznym oparte na jednym krótkim cytacie z kazania bp. Keplera wy-
daje się jednak naciągane i niepotrzebnie zajmuje w pracy tyle miejsca. To samo 
chciałoby się powiedzieć o szokującej nieco okładce, która może nawet zniechęcić 
niektórych potencjalnych czytelników.

Podsumowując, mamy do czynienia z przystępnym studium na waż-
ny temat z dziedziny historii polskiej myśli religijnej, które pozwala powiązać 
ją z analogicznymi przemianami w innych krajach katolickich. Pierwsza część 
książki może też stanowić wprowadzenie w problematykę modernizmu jako ta-
kiego. Ważna wydaje się myśl autora o wspólnym źródle modernizmu i antymo-
dernizmu, rozumianych jako dwie różne reakcje na kryzys duchowy Zachodu. 
Wiele dzisiejszych dyskusji wewnątrzkościelnych, często rozumianych według 
schematu sporu obrońców tradycji ze zwolennikami postępu, zostałoby lepiej wy-
jaśnionych właśnie przez przyjęcie podziału na optykę homogeniczną i optykę 
heterogeniczną, z których obydwie mają charakter wtórny wobec obserwowane-
go kryzysu i w tym sensie są – skrajnie się różniącymi –  propozycjami reformy.
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Mgr lic. Ryszard BEDNAREK – muzyk, muzykolog, teolog. Absolwent 
Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie) oraz 
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, a także Instytutu Szkolenia 
Organistów w Warszawie (dyplom I st.) przy tejże uczelni. Organista kościelny 
z ponad dwudziestoletnim stażem. Od 2007 r. pracuje w parafii Matki Bożej Sale-
tyńskiej w warszawskich Włochach. Od 1992 r. aktywnie działa w Ruchu Świa-
tło – Życie. Od 2018 r. jest odpowiedzialnym Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej 
Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Warszawskiej. Aktualnie jest doktorantem na 
Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. 

Dr Nikolai A. KHANDOGA – otrzymał stopień doktora (patrystyka łaciń-
ska) w 2010 r. w Petersburskiej Akademii Teologicznej. Wykładał nauki teologicz-
ne w Perervińskim Seminarium Duchowym w Moskwie. Pełnił funkcję redaktora 
prowadzącego w teologicznym czasopiśmie naukowym  Akta Perervińskiego Se-
minarium Prawosławnego. Od 2017 r. uczęszcza na studia doktoranckie z teolo-
gii (patrystyka łacińska) w Ogólnocerkiewnym Studium Podyplomowym i Dokto-
ranckim im. Św. Apostołów Cyryla i Metodego w Moskwie.

Dr Jolanta KOZŁOWSKA – emerytowany, wieloletni wykładowca Zakła-
du Arabistyki i Islamistyki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu War-
szawskiego. Nauczyciel gramatyki języka arabskiego i tłumacz współczesnej lite-
ratury arabskiej, przede wszystkim dzieł jedynego arabskiego noblisty, Nadżiba 
Mahfuza.  Współautorka  Słownika  arabsko--polskiego (Warszawa 1996).  

Dr Jan M. KOZŁOWSKI – adiunkt w Zakładzie Literatur i Języków Kla-
sycznych w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczy-
ciel języka starogreckiego i łaciny. Głównym przedmiotem jego badań jest literatu-
ra wczesnochrześcijańska,  którą  traktuje metodologicznie jako integralną część 
kultury grecko-rzymskiej. Publikował m.in w Journal for the Study of Judaism,  
Ephemerides Theologicae Lovanienses, Vigiliae Christianae i innych czasopismach 
naukowych poświęconych tematyce wczesnego chrześcijaństwa.192
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Ks. mgr lic. Mateusz NYCZ – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, dok-
torant Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 
(teologia biblijna). W 2014 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra teologii na Uniwer-
sytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a w 2017 r. stopień naukowy licen-
cjata w zakresie teologii biblijnej. Posługuje jako wikariusz w parafii pw. Dzieciąt-
ka Jezus w Warszawie.

Ks. prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA – studia w zakresie teologii pasto-
ralnej podjął na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  (doktorat 1992, habilitacja 
1997). W latach 1992–1993 pełnił funkcję notariusza Kurii Metropolitalnej war-
szawskiej, a w latach 1993–1996 był kapelanem Józefa kard. Glempa, prymasa 
Polski. W latach 1997–2010 pełnił funkcję rektora Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Obecnie rektor Pa-
pieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Jest też dyrektorem Specjalizacji 
Teologii Pastoralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Ks. dr Andrzej PERSIDOK – prezbiter archidiecezji warszawskiej, wy-
kładowca teologii fundamentalnej, adiunkt PWTW. W 2016 r. obronił doktorat na 
Wydziale Teologii Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie na podstawie pracy o 
relacji między chrystologią i antropologią w teologii Henri de Lubac’a. Z-ca redak-
tora naczelnego „Warszawskich Studiów Teologicznych”.

Ks. prof. dr hab. Bogdan PONIŻY – kapłan archidiecezji poznańskiej, 
profesor zwyczajny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, zajmujący się szczególnie tematyką Księgi Mądrości. Wypro-
mował 7 doktoratów i ponad 300 prac magisterskich. Autor ok. 250 publikacji, 
w tym pozycji książkowych: Reinterpretacja wyjścia Izraelitów z Egiptu w uję-
ciu Księgi Mądrości (Poznań 1988, 1991); Korzenie przesłania biblijnego Nowego 
Testamentu (Gniezno 1997); Księga Mądrości. Od egzegezy do teologii (Poznań 
2000); Motyw wyjścia w Biblii. Od historii do teologii (Poznań 2001); Księga Mą-
drości o Bogu (Poznań 2008); Księga Mądrości. Nowy Komentarz Biblijny. Wstęp, 
przekład z oryginału, komentarz (Częstochowa 2012), Między judaizmem a helle-
nizmem. Σοφία Σαλωμῶνοϛ księgą spotkania (WT UAM, Studia i Materiały, T.166, 
Poznań 2013), Księga Mądrości na dziś (WT UAM, Maneat quaestio 26, Poznań 
2014).
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Ks. dr hab. KRZYSZTOF SIWEK – dr hab. teologii biblijnej i licencjat nauk 
biblijnych, absolwent PWTW oraz WT UKSW a także Pontificio Istituto Biblico 
w Rzymie. Odbył specjalistyczne studia archeologii biblijnej w École Biblique et 
Archéologique w Jerozolimie. Adiunkt w Katedrze Filologii Biblijnej WT UKSW. 
Wykładowca języków biblijnych na UKSW oraz egzegezy Starego Testamentu i ję-
zyków biblijnych w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym w War-
szawie oraz Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Redaktor naukowy 
serii Lingua Sacra oraz Lingua sacra. Monografie. Autor podręcznika do biblijne-
go języka hebrajskiego oraz współautor podręcznika do języka greckiego. Autor 
artykułów naukowych i popularnonaukowych. Prowadzi wykłady oraz konferen-
cje naukowe i popularnonaukowe o profilu formacyjnym. Wieloletni przewodnik 
po Ziemi Świętej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Polskie-
go Towarzystwa Teologicznego oraz Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. 
Współpracował w opracowaniu i wydaniu Biblii Paulińskiej. Członek Komisji 
Konsultorów Kościelnych ds. Ekumenicznego Przekładu Starego Testamentu. Kie-
rownik Podyplomowego Studium Formacji Biblijnej przy WT UKSW. 

Ks. prof. dr hab. Marek STAROWIEYSKI – kapłan Archidiecezji War-
szawskiej. Patrolog i biblista, historyk literatury wczesnochrześcijańskiej, tłu-
macz, pisarz. Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, Papieskiego Instytutu Patrystycznego Augustinianum 
w Rzymie, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i Wyższego Me-
tropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Autor licznych publikacji 
z zakresu chrześcijaństwa antycznego i patrologii.

Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz STĘPIEŃ – wykładowca Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Papieskiego Wydziału Teologicz-
nego w Warszawie. Prowadzi badania i publikuje w zakresie filozofii późnej staro-
żytności, filozofii religii, antropologii filozoficznej. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Ks. mgr Mateusz WYRZYKOWSKI – kapłan Archidiecezji Warszawskiej. 
W 2014 r. ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie 
i studia teologiczne w Papieskim Wydziale Teologicznym. W pracy magisterskiej 
podjął temat soteriologii św. Tomasza z Akwinu. W 2016 r. rozpoczął studia dok-
toranckie w Instytucie Nauk Biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Redaktor portalu biblijnego „Orygenes.pl”.
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Ks. mgr lic. Mariusz ZAORSKI – kapłan Archidiecezji Warszawskiej. 
W 2006 r. przyjął święcenia kapłańskie i uzyskał tytuł magistra teologii na Papie-
skim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W tym samym roku rozpoczął pracę 
duszpasterską. Stopień licencjacki uzyskał w 2017 r. na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie jest dok-
torantem tego wydziału.
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