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Psalm,: ksiE:ga niewyczerpana, modlitewnik dla kaidego - i zarazem 
przedmiot badan uczonych roinych specjalnosci. S. Emilia Ehrlich daje 
wprowadzenie do ich lektury poiyteczne zarowno dla tych, co pragnq 
modlie si~ slowami psalmow, jak i dla humanistow, ktorym rowniei 
ksztalt poezji nie powinien bye obcy. 

• 
Apokryfy Nowego Testamentu - barwne, nieraz niemal sensacyjne 
opowiesci i listy przypisywane biblijnym postaciom, a nawet samemu 
Chrystusowi i Maryi - sq obecnie w kr~gach katolickich bardzo malo 
znane. Ks. Marek Starowieyski obszernie charakteryzuje ten typ litera
tury. wyjasnia jego specyfik~, powody powstania i znaczenie w iyciu 
religijnym i kulturze. 0 szczegolnej roli apokryfow w religijnym malar
stwie i rzeibie pisze J. S. Partyka. 

• 
Obszerny wybor tekstow apokryficznych w nowym tlumaczeniu ks. Mar
ka Starowieyskiego to lektury rzeczywiscie rewelacyjne. Ks. Wincenty 
Myszor omawia obszerniej jeden z ciekawszych apokryfow, tzw. "list 
lakuba". 

• 
Ks. Michal Heller kontynuuie rozwaiania 0 nauce i wierze: kim b~· 
dzie czlowiek techniki? Jaka ~zie jego filozofia? W jakim kierunku 
pojdzie rozwoj doktryny chrzescijanskiej? 

• 
o swoim chrzescijanstwie dawniej i dzis pisZQ tym razem ludzie, dla 
ktorych soborowe lata Kosciola to okres dziecinstwa lub wczesnej 
mfodosci. 

• 
Jaki j~zyk moze dzis skutecznie sfuiye katechezie? Refleksje francus
kiego pastoralisty J. P. Bagot referuje ks. Krzysztof Osuch. 

• 
Dr lofia Gerlach powraca do swych algierskich doswiadczen i przeiyc 
w dialogu z S. Teresq Sulowskq: glown,m tematem sq moiliwosci 
wspolpracy i porozumienia mi~dZJ swieckimi i zakonnymi pracownikami 
sfuib, zdrowia. 

• 
Jedenasta wieczorem: mysli chasydzkiego m~rca Baal-SIem-Towa 
o swi~tych iskrach w czfowielcu. 
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IZRAEL TWORZY NOWY KSZTALT POEZJI 

'Dwarzqc mOlJOlJnie wansztalt j~owy, diOStosowujqc prymlty;wne 
poj~cia do najwybitniejszych wymagan jahwizmu, Izrael przyst~puje 
wi~c do oblekania Objawienia w ksztalt ludzkiej mowy. 

"Izrael" jest lIlajlepszym okJreSleniem aJl.litara cz!owtieazego. Wi~k
SlJOSC poemat6w Sta!I"ego Testamentu - to .utwory ananimowe. Przy
pisywano 'je wprawdzie niekt6rym wybitnym postaciom, ale nie nale
zy TOzumiee ich autorstJwa w sen.sie dzisiejszym. 

Noajlepiej moZiIla to wyjaSnic na przylldaidzie PsaUerza. "Prny
[pisuje si~" go Dawlidowti, [ nlie naleiy wq,tp'ic, Ze ten lIliezwykle 
1l'Zdolrrliony muzyc:71l1ie, uwraZliwiony IDa pi~o i lIlaprawd~ milujq
cy fuga mu.narcha iby! ilDicja'torem kierunku, kt6ry wydal cale 
2!biory pieSini re'tig~jlDych. Ale nawet sam Psa1terz przy>ptsuje Da'Wi
dowi zaledwie polow~ utwor6w (73 wed!ug tekstu masoreckiego 1); 
da'lsze IIlOOzq lIlagl&w'ki, 'W'Skazujqce IDa Azafa (12 psalm6w), syn6w 
K:orego (11 Ipsalm6w), Salomana (Ps 72 i 127) oraz m~6w tkana
nejskich, Hemana (Ps 88) ;i Etana (Ps 89). Choc nale'Zy z calym sza
cUl!lllQem ddIIliesc si~ do ,tak staroiy+tJnych w~az6wek, moma pmyjqC, 
Ze w przypardiku przYPisywania szeregu lPSa1m6w kJt6rejs z tych oso
bistoSci, chodZilo raczej 0 przynalemoSc utwor6w do 2Jbioru, "wy
danego" z ~ej .iID;iCjaitywy, czy zgromadronego jej starruniem. Dawirl 
by! IDa pewno autorem niejednego psa:Imu, przynajmil'liiej w jego :z;a
czq1Jlrowej postaoi. Moma IPrzyjqc, ze lDapisa! Ps 18 i inlDe analo
gicmej treSci. Ale nield6re przypisywane mu psa]my tak si~ mi~dzy 
sobq r62m!iq s'ty'lem i strukturq, a nadto 'wpl"owadzajq p6ZnlejlSZe po
j~cia ;teologi(!Zlle, Ze mo:ima ,by najwyi;ej xaloiyc, chcqc bronic autor

• Masoreci, uczeni nalezljcy do szk61 rabinacklch na terenle dawnej Babilonii 
1 Palestyny, rozwljal1 SWlj dzla!alno§c od VI do X w., pracujljc nad ujednolice
niem i prawidlowym przekazem tekstu Starego Testamentu. szczeg61ne zaslugl 
miala w tym wzglt:dzie akademla rabinacka w Tyberladzie. Uzupelniono tam 
dotychczasowy tekst sp61g1oskowy rozwinit:tym systemem samoglosek oraz opra
cowano m arginalne uwagi krytyczne, zamieszczane obok oryginalnego tekstu. 
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stwa DaMfJ.<llOWegO, ze zootaly w p6Zniej'Szych wiekac'h g,runtownie 
przerobione. Niie jes't to prawdopodobne, ze wzgl~u na konserwa
tYml lilturgii i wie1iki pietyl.mIl dla pastaci Dawida. NaleZy raczej przy
jqC, ze byl animatorem calego ruchu i jego to staraniem zacz~to kom
pletowacZlbiiory ,psa1m6w, opatrujqC je odpowiedill:m lItagl6wJciem. 
OazywJScie, najrwi~ej w ,tej sprarw'ie rna do powiedzenia analiza rPO
sz'OZeg6my-ch ultw!oraw, k't6ra ZJWYkle doprowadza do us<Wenia przy
hliZonych epdk 'powstania 1psa;1m6w, choc z kolei w paszczeg6lnych 
sZlkclach h1JbHdnyc'h pall1!ujq pod rtym wz:gl~em duie rozJbleZnoodi.. 
Nd.e jest ,tei WJ'ilclucz:one, ze p6:lJniejlSi ,,'wyrlawcy" opatrywali ij)Salmy 
w Illa!gl6wek, odporwiedni do jego -uresci; i tak illp. pokutny Ps 51 
"Dawidow~, po jego grzoohu", c'Zy Ps 72, opisujq'Cy l'Zqdy idea:Jmego 
ka61a - SalomonlOWi. 

WedJiug ,te'kstu ill1aS1oreokiego, ai 49 psal:m6w pochodzi 00 rueZiIla
lIlyc'h ·autor6w. '1'0 sarno mOOna powiedziec 0 Lamellltacj.ach, przypi
saIIlydh wpraWldZie JeremiasZlOwi, ale ,powstalych po jego uprowa
dzeruu do Egfp'tu. 'l'wO'!1Cq Lamentacji 'byl rueZillany nam blizej wiellci 
poeta, ill'aOCZlllY swiadeik ZIllisl'Jczenia Jerozolimy i :zJburzenia swiqty
m. Alndnirrrwwa jest :roW'l'riez Pie~lrl nad Piciniami, moie w pieI1Wotmej 
swe'j fOl'lIllie opiewajqca Salomona, ale przez mega rue narpisailla . 

Omawiajq'C 1:iryk~ biblijnq, rtrzeba wi~c s'koncentrowac &i~ na sa
mym utworze i poprzez jego tresc dotrzec do mysli, ld6rq zawarl 
w niej glowny Autor. AU'torzy ludzcy usUlll~li si~ bowiem w cien. 

OSOibne za:gadnienie sba:nowi ,tZiW.pddmim lirY'OZiIlY, czyli "Ja" wY
poviiak1ajqce si~ w ,poemacie. W lpSalma,!!h jest nim na ogol modlqcy 
si~ czlowielk, wy:powiadajq'CY 'Urffic sW)'ioh duchowych przeZyc ibez
poSrednio. Jest to tez illajcz~sdiej 1irylka iIllwokacyjna, .gdyz zwraca 
si~ do Bog:a ja'ko :atdTesalta modlitwy: 
Ps 22 3 Haze moj, wolam 'przez dzJien, a lIlie odpowiadai<lz, 

wolam i nOCq, a me za7lllaj~ spokoj'u. 
Ps 109 1 Nie mikz, 0 Bo:lJe, ktorego wyohwalam... 
Czasaanli jest to modlitwa fcalej spolecmosci: 
!Jm 5 21 Nawroc 1llaS, J:ail::twe, do Oie-bie ,wr6ci1llly. 

Dni nasze zam5.en rna dawne, 
22 Chy:ba ze ,oaNdem lIla'S opusdiles, 

Talk baridzo na l11as si~ ,gniewasz? 
Ponioewai wszystlkiie b ilblijiI1e poematy liry,czne ZIllalazly za:s!J;O\SOwa
nie w kulcie izraelsk,im, a 'Wi~c byly recytowane w ,zgromadzeniu li
tu~gicZiIlym, przez ,,'ja" ,psa1mow moma rowniez rozumiec cz~to ca
ly Lud wyIbTaIllY; owo "ja" wyst~puje w'teldy jako "osobo,\vQsc zbio
rowa" ("corporate personali'ty" W. H. Robimona). Dla chrzescijani
na jest to ,tym jasniej'Sze, ze Osobq, w ktorej zarowno Stary jaik No
wy Testament znalazl swoj najpelniejszy wyraz, jest Jezus Chry
stU'S. Gdy ,recy,towal psaJrmy, Sam byl ,,'podmiotem liryo.z:nyun", wy
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powia<J.ajqcym calq gl~bi~ ich na'tclmionej treSci. W ,czasie Ostatniej 
Wieczerzy ddmaw'ial, zgQidniez rytualem pascha1nyun, PIS 113 do 118, 
czyli Wiellti Ha'llel; ll1a krzyiJu - Ps 22, a wecilug sw. Lukasza -
Ps. 31. OcLtqld iffiWma je w !pelni ddczyltac tylko w tym kanrt;e!ksde. 
Uczestniczqc w synagogalnej liturgii slowa, Chrystus modIn si~ r6w
niez irulyuni Ips'a!lmami; moima wi~c na ,wiciu miejscacil psalterm do
slyszec Ii. Jego gldS. 

CZa!Sami po1dmiotem 1i.ry01lllym jest w ipSalma'Ch sam J arhwe (np. 
~ 2,6-9; Ps 46,11; Ps 110, 1-3); Jego wypowie:dzi Sq jeldll1alk 
zwyllcle wyrane zapowiedziane: 
PIS 50 1 Przem6wil Jahwe, B6g nald bogami: 
Bs 50 5 "ZgromaJdicie Mi iffioich ,umilOW'aIl1Ych, 

ikt6r.zY!mwa1'li ze Mnq lprzymierze .przez onar~" . 

16 A do grz~a B6g m6wi: 
17 ",Ty, 00 niie:naWidZisz kam.osci 

i Maje slowa rzuciles IZa s:ie'bie, 

18 Widzqc rlodzieja, razem z nim biegniesz 


i trzymasz !Z Quid'zolOOrri'kami, 

19 W rlym ce!lu dbwierasz usta... 

21 Ty to czynisz, a Ja ll11'am millczec? 


Czy lIlly'slisz, ze jesrtem poiddbny do ciebie? 
22 ZrozulIlldie to wy, !Co zapomlmadie '0 Bogu, 

byun ll1ieporwal, a rue tbyloby ikomu zJb3lWi.c... " 
Istmiejq mne formy, lpod kit6ryuni moze ukrywac si~ padnniot liryoz
ny; me IIlllLsi rwyIpOwialdac si~ :be21poSred!n'io. Wyxaza s.woj sulbielktyw
ny s bosUU'lelk do rzeczywllStoSci. ro:wnliez przez specyHczne iU\kiszltalw
w<mie jej dbrazu, kt6.ry w liry;ce ma za zadanie ll1ie przeldstawienie 
dbiek!tywnego stall1U rzeczy, ale staje si~ ,,:opisem liryC2ll1y;m": 
PnP 2 11 Oto m:m~la jui iima, desroz przeszedl i lustal. 

12 	 Na ziemi widac juz ikrw',iaty, 
ll1aidszecil juz czas przy;¢nrun:ia 1Winlni:c 
'i glos synogarlicy om slyohac w naszej kramie. 

13 	Drzewof.igowe wydalo jui zawiqlili:i owoc6w 
i winne krzewy 'kwillbnq'ce juz IpaCOOq. 

llitnieje tei odmiruna ]Lry!kD. imWdkacy'jnej, stooowruna w li'teratUIr'ze 
mCjdrosciowej jalko zaJbieg dydru1Ctyczny. Adresa'tem jej jest jaokaS 
specjalna iklasa lUJd7Ji, do kt6rych pddmiot lirycZll1Y ZWlraca si~ z 'po
uczeniem hllb we7JWaruem, w ten spos6'b wyjawiajqc wlasne sta
nowisko: 
Ps 	78 1 Sluchaj, m6j lu(iu, naukii mojej, 

Nakloiicie wasze uszy lila slowa us<t moich.. . 
PIS 58 2 Wdelmoze, czy :rzetelnie wydajeoie WY!fo'kii? 
Hymny r021poczynajq si~ zwyklleod we7JWariia do stawienia Boga: 
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Ps 47 2 WszySbkie .o:arody, 'klaskiajci.e w dlo:nie, 
;wytkrzyfkujdie Bogu rarlOS!llym glosem! 

Od nich te.z wypalda mczqc rozwaiania nad galnmlkwIli psa1m&w. 

WIARA WYSPIEWANA W HYMNIE 

Najwi~zy la:dunek prarwd teolog'i.'OZllych w psaliterzu zaw6.ero.jq 
hytmllly. SIl to utwory czysto teocen1JrYC'lllle, wielbiqce Boga iW spo
sob zupelnie bezinteresowny, bez zwrotu na czlowieka. Izrael zata
pia si~ w nich, w adoracji i kontemplacji Jedynego i Nieporowna
nego Boga. 

Konltern.'plaoja S'aorum jest oczywdScie wsp61na do p€!WIIlego stapnia 
wszy&tlkim .re1igiom, ,gddnym tej nawwy; is1miejq wic:c rownieZ hynmy 
eg1pSkiie i meropo'talIIlSk'ie. A jednaik forma, wypraOOWa!Ila w Izraelu, 
r6Zm.i si~ ad nit'h rmlaC'llllie. 

Hymn bliblijiIlY roopoczyna si~, j,at}{ juz wY'zej ZlazmaCWiIlIO, dd we
zwania do wychwalania Boga, skierowanego do Izraela, do spra
wiedliwych, do pog;aIlsikich "iIlar0'd6w", czy tez do samego psa1lmi.S!ty. 
maelict uwaZali l1likt slarwienia Boga za przy;wilej Zywych, oozyszoza
jllcy i uSwi~cajqcy (stqd umarli, ktorzy wedlug owczesnych wie
rzeii nie mogU Go chwalic, - por. Ps 88, 11-12, - byli "nieczysci", 
00 dbejmowalo 'r6WlIl:iez ioh zwldki i groby). Za'pooszerue to przy
biera zwyk!l.e form~ nalkazu lub Zyczenia, by jego adresat spiewaI, 
radowal si~, blogoslawil czy teZ rwiclJbil Jamve. Psamusta po:clsuwa 
tei sposoby, jaikiroi moma to uczynic, wymieniajq,c gesty modli'tew
ne ]ub inStrumenty muzy'c:zm.e, towaTZY'SZGlce pochwalnym iPieSn:iom. 
W:skazuje 1;0 ll1.a :kultycZlIle zastosowanie hymnow, sta!Ilowiqcych n aj
ba:rdziej llitotnq m():clli'tw~ zglromaldzeillia liturgi'cznego: 
Ps 33 1 Sprawie c:lliWi, wola jcie radosrne 'lla czesc Jahwe 

prawym 'pr,zy;stoi piesii chwaly. 
2 S~a!Wdie J 'ahwe iIla cytrze, 

spiewaj cie Mu 'PTZy harfie 0 dziesic:ciu S'trunach. 
3 8piewajcie Jemu iPiesii 'llowl:\, 

pelrnym glosem pi~kme M'll s.piewajcie. 
Druga, C€Il1.traliIla ~sc hymnu, wprowadrona zmytkIle slowem ,,!pO

niewaZ", "bo", lU!b jpOl:qozeniem wzgl~ym, ipOdaje illldtywaoj~ wy
slawiaJIliia Bog-a. 'IU psalmiSta z kolei ikon'templuje przymioty BoZe, 
dzielo stworzenia 'W 'Psalmaoh "Ikosmicznych" i "anbr.opologicznych", 
lU!b 'dzialruniie zbawcze ,w hYlffiiIlach "historyczmych". Zw,raca si~ 'WIproot 
do BOgla 'W drugiej osdbie lU!b 'te:l O'powiada 0 Nim w ItJrneciej. Naj
krotszy utwor psallterza rna iaik.l:\ wlaSnie strukJtur~: 
Ps 117 1 Chwalcie Janwe, wszystkie illiaTody, 

wyslaiWiajde Go, WlSZys1Jkrl.e hJidy, 
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2 100 Jego ~askarwoSc lIlad naani tpOt~Zn.a, 
a wieNl~c Jahwe trwa na wiek.i. 

ZaIlronczenie hymnu jest ikx61Jkfun naW'i1\zalniem do wst~pu; <288etn 

powtarza ~a:ixmy w mm nalkaz lUlb zyczenie; zwytkle wzywa do 
wielbienia Jahwe ,,n:a wield", cz~ w formie "HaJJelu-Jah" - "wy
ohwail'ajiCie J 'ahrwe". 

Pom!iimo Itych !I"anl ikompozycyjnych hymny ll"oZni1l si~ !bardzo mi~ 
dzy sob1l. Wys'tartczy rpor6W1Ilac ze sdb1l treSc czteredh rps$nOW, opie
waj1lcych dzialanie Stw6rcy we wszechSwiecie, by uchwycic bogac
two !i !I"62morodnooc Itych poemal1;6w. 

I ,tak Ps 29, jelden 2 najstarszych 'utworow psaltema, pawstal, jak 
si~ ~yrpuszcm, z rdw6ch rpoganskich ;pieSnl ku czdi. hoga El ;i. Baal
Hadada. L1lC2qc je w jedn1l calosc, autor biblijny uzyskal klasyczny 
hymn hebrajski, kt6rego trzon stanowi litania, opiewaj!lca "glos 
J ahwe". funi~ Jego !JXlIWltar-oo si~ w tym lpoemacie aZ 18 IM.ZY, pod
kreSlajqc Jego wylqOZiIloSc. Psailmista wie1bi Jab,we mr6wno w b1asku 
B6stwa, jalk 'w Jego dzialaniiu w sWiiecie stwor:zerl. Ps 19 opiewa 
pi~o !llii.Efuios i slonca: 
Ps 19 2 Niebiosa gloozq ohwal~ Boga, 

dqialo il"qlk Jego mebooilclon o'bwieszcza. 
6 Slonce wycholdzi, jalk oblu'bierniiec ze swej komnaty, 

weseli si~ jalk Qlbrzym, 00 Idrog~ pr.zebiega ... 
Druga ~c psalmu jest medyttacjq na'Cl pi~em praIWa BoZego, kto
re hymn przedsta'Wlia ~a'ko "S'lonce duszy": 
Ps 19 9 Nairozy Jahwe slusm.e, ll"aduj1l serre, 

przylkazatniie Ja'hwe jaSlnieje ii.oSwieca ocu.y... 
Ps 104 przywodzi na mySl slynny egirpski hymn (lo slonca, przypi.
sywany AmenoDsowi IV. Ale jeSli trzeba dla mega szulkac Zr6del 
inspirra'cji, b:J.ril<;zy jest rou I roZdzi.al Ksi~gi Rodzaju i ~y 38
40 Ksi~ Jdba. Wy&.je si~ je:d!nak, ze Ps 104 jest przede wszystkam. 
owocem wlasnej Ikan:templacjii wielikiego rpoety, wyka21UjqcegO me
zwy~ wraZliwoSc lIla pi~kIIlo pmY",rody i umilowarnie wszelkich stJwo
rzen. 
Ps 104 10 Ty zdroje kierujesz do ffirumieni, 

co poST6d gOT si~ Sqczq. 
11 Pojq one wszeLkie zwi~ta polne: 

tam 'd2li!kiie osly gaszq swe pragn.iEm!i.e; 
12 naId nirmi mi€\S7Jka 'Ptactwo pow'ietrzne, 

spornfi.~y gal~zi gloo swoj wydaje... 
20 MroIk sprowadzasz i IIlOC nJaStaje, 

w ruej krqi:y wszeliki !ZWi~ leSiI1y. 
21 Lwiqtka:ryczq za lupem, 

rlomagajq si~ zeru ord Boga. 
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22 	Gdy slonce wzelj~e, wraooja, 
!i. klarcla, si~ w swych legow.iJSkach. 


23 Czilowiek wyclldd!z!i. do S'wojej ipTacy, 

!do t:rudu swego m: do wieczora... 


25 	Oto IlllIQrZe wiellkiie, dlugie i szerdkie, 

a w rum jest bez lilkuzyijqtek 

~ 2iWJierza,rt rwiel!kioh i malYioh ... 


27 	 Wszys1lko ito ozeika 1I1!a Cie'bie, 

Ibys dllrl iiIm iPOkaml rw swym masie... 


29 	Gldy S'kryjesz swe dblioze, w:padaja, w ruepoik6j ; 
gdy lim odIdech ddbieras2, marniejq 
i .powrarcajq do swojego proehu... 

W Ps 8 kon'templaoja "ikosmiczma" dloprowaidza rcllO centralnego za

gadn'ienlia Bilblli: sitosuniku Boga do czlow'ieka: 

Ps 8 4 Gdy :palbrz~ lIla lIlieoo, idzi'elo palc6w '.I1wod.ch, 


iksl~Yc i grwia1Jdy, ktores Ty uttwieridZil:, 
5 czymi:e jest ozlow'iek, ze 0 IIlim pami~'tasz 

i czyun syn cz1:owiieazy, ze si~ nim zajmuJesz? 
Ps 103 Ulkazuje z jedInej strony !l1~dz~ czk>Wieka i jego rzeczywiJSte 
mieljsce w swiiedie, z drugiej (rzaldki ubraz 'W IPSalterzu), nachylaljq
cego si~ lI1ad rum OJrca : 
Ps 103 15 Dni czlowieka sa, jak trawa: kwitnie jak kwiat na polu. 

16 Leidwie muSnle go wialbr, ra jui: go roe rna, 
Ii. miejsce gidzie byl, rjuz go nie po.zmaJe. 

13 J,aik si~ [ituje ojciec naid synamJ., 
rtak Jahwe ~tuje si~ 1I1!aid itymi, ik:t6;rzy si~ Go ,bojq. 

14 Wie On, z czego jestesmy utrworzem, 
Ipami~ta, ze tiesiteSmy prochem... 

10 Nie poSt~puje z 1I1~mi. 'Wedlug I1!aszych g:rzechOw 
ami 'Wecilug rwin lIlaszyc'h Il!am lIlie ooplaca... 

8 Milooierny jest Jahwe i lruSkal\VY, 
nieskory Ido gtrlIiewu ii. Ibarozo lagodny. 

DZIEJE ZBAWIENIA W PSALMIE HISTORYCZNYM 

o Iile 1lresc hymn6w "ikoSlIIJ!iCZlIlYch" i opiewaja,'Cych ddbroc Sbwor
cy wdbec ozlowieka mogla Ibyc wsp6lna, rwlasnoociq :calej (["eligijnej 
lud2lkdSci, 0 ttyle wiara 'W S21ozeg6lna" historyczma, m'terwencj~ Jahwe 
w dzieije Izraela stanowila wyla,czna, cech~ Izraela. Jest to punkt 
zwrotny, wyr6zniaja,cy monoteizm izraelski sposr6d wszystkich in
nych dotychozaso'Wydh rel:ilgiJi w spos6'b lIlajba(["dziej zasadni'Czy. W re
ligiooh rpoliteistyczmych prObowalIlO uolbecnic rzeczywistOOci transcen
dentne za pomocq konkretnych obraz6w, ale eliminuja,c czas: wy
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darzenie iIIl~tyOZlne ddkonuje s'i~ pooaidczasowo, odbija si~ zaS me
uchronnlie na Ilosraoh [ud:?Jkii.clJ. przez rodzaj lll1echaJI1ii.,cznle ipOW["a
cajq,cego, cyik:l]~ego Irybmu dos'\viadczen, prowadzqrcych z IpowrOitem 
do punktu wyjsciowego, by rozpocza,c na nowo obieg tego zamkni~te
go kola. Wa,'Z, :po1Y'k,aja,'cy :wlasny ogon, wzgl~dinie Kronos - OZas, 
zjaidaja,cy swe ld2ieci, ddbr'<Ze symJooIizuja, to ud~ie. 

Izrael lI1atomiast 'prz6iyl Objawienie, ik!tore ozrrmcZlalo ltI'udne do 
pdj~cia witalI"gniE:cie Boga w dzieje lIudzJklie, OSO!brsta, iing'erencj~, wy
ra:i:ajqtca, iZafunteresowame i za,angaiowanie J,ahwe w s prawy czlowie
ka. Ta his'torylC21lla :iInterwenreja, uchwytma i Ido sprecyzowrania w oza
sie i przestrzeni, wyznaczyla linearne uj~cie dziejow zbawienia, zu
pelnie rozne od zamkni~tego cyklu mitycznego politeizmu. W pew
nym punlk'Cie dziejow Bog sam wszedl w historii~ i1uidu, ikltory oob'ie 
wybral Ii ddta,d towar:zyszy mu, prowadrzq,c w jasno oikreslonym !kie
r lUlku a:z Ido osllateoznego spellIlieniia. Im-ael !talk si1nie przeiywal t~ 
prawd~, ze w swiadomosci Ludu wybranego Jahwe byl najpierw 
i przede wszyS'tkim aikJbuaJnym jego WY'bawcq; rlopiero <po:Zmiej re
fle'kSj,a 'teologirczma ~acz~1a powracac do rpocza,'bkow istnienia :i. rOZlWa
zac ~peiklty Jego Idzialallinooci stworczej . 

Hymny, More slawia, Jahwe-Wybawiciela ujmuja, najlpierw !pOd
stawowy iak.'t : wybarwienie z EgiJptu, owa, pierwsza, noc pa's'chalnq 
i przejscie przez Morze Sitowia (por. Wj, 15, 1-21; Ps 114; Ps 66, 5
12; por. tez wzmianki w Ps 106, 21-23; 78, 12-14). Wszystkie te 
piesni przypisuja, Jahwe, towarzysza,cemu Izraelowi w jego zmaga
niach i trudach bitewnych, nie tylko inicjatyw~, ale i sarno zwyci~
stwo i jego owoce. 

o ile rw psallll1aoh \l"8!czerj me spoltytka si~ wzmiane!k 0 Iprzymierzu 
Syrnajsk1m, :mtmJieje ca:ly szereg hymn6w, slawia,cych Dawidorwe. La,
czy si~ z tym motyw m'iasta, ib~da,cego wlasnoscia, tego hola, i swJ~
tej g6ry SyjonU:, ukoronowanej swia,tynia, Salomona. Jest to dowod 
na juldejSklie pochodzen'ie Itydh psalllll6:w, 'tclma,cych milrOSaia, do "mia
sta wi,ellkiego !krola" (Ps 48, 3; MIt 5, 35) i Ida Swla.tyni, miej:sca szcze
golnej dbeanOiSdi. Jahwe: 
Ps 48 2 Gom Jego sw'i~a, w'spam:irue wzgorze, 

\l"aldoociq jest calej ziemi... 
10 0 Bo:i:e, rOZlWazaany 'I'woja, laskawoSc 

we lWlIl~tJrzu 'I'wojej swiCl,'tyni. 
13 Obchodzcie Syjon dokola, policzcie jego baszty, 
14 Rrzypwtrzeie si~ dego murom, 

ogla,ldajcie jego wa:rowfrilie, 
'by opowiedziec przyszlympdkoleniom 

15 Ze Bag jeSt IIl:aSzym Bog'iem na rwie'ki, IIl:a ZBlWSze; 

On nas rb~dzie prowadzil. 
WSJ?6lna, ceclla, ,JPicini Syjonu" Ws 46; 48; 76; 84; 87 ; 132) jest sla
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wienie swiq!tyni ~erozo:riJImkiej, rwyIbranej Iprzez Boga :00' IUIpmywtile
jowane miejsce Jego dbeonoSclli centrum ikultu. NaW1i.l\ZUtiq stale do 
pt"Zymienz:a Jahwe z Darwidem (por. 2 SIn 7) i Iprzeniesieniia Ia!l'ki rna 
Syjon ~ 132), aile za:znaczajq si~ j1ri: w Illich momenty eschatolo
gicznego ,sqdu (por. Ps 46, 48, 76). 

Pies.n:i syjotlskie LSlyn~ly i !pOm granicami Pailestyny, jak sw iad
czy przejmuJqCCi larnentacja ~ czas6w Illiewolii bab'Uoruw.ej : 
Ps 137 1 Nad rzekami Balbil(J([lu 

tam siedzi.eliSmy i 'P1aka1iSmy, 
Utieldysmy 'WS'Pominalli. SY,jon. 

2 Na topolach itamtej ik,rainy zawiesiliSmy 1l1asze hairfy, 
3 '00 !tam zqdail.i IOId nru; pieS<n:'i 

ci, !ld6rzy IIl:aS IUIpI"OwadZhlJi, 
'PieSnii. raidoSci d, Ikt6rzy 1l1aS uciSkali: 
"ZaSipiewajcie nam ild6rqg Z IpieSil1i syjofuWch!" 

4 JaikZe moiemy s.piewac pi€iSn Jahwe 
w olbcej kralinie? 

Trzy psa!lmy (78, 105 [ 106) l"07lW'iIja:jq calq :paillora:m~ his.tonii :z;bawie
Illia, ulka'Zujqc z jednej strony kolej1l1e ingerenoje B<Yi:e i milooiernl;! 
pedagogi~ Jahwe wOibec opornego Izraela, a z drugiej llliew.iemoSc 
i !ll1ewk:lzi.~cz:noSc 'tego lIudu, pomimo stale ponarwd.anych dowodow 
zyczliwosci Bozej. Poprzez te strofy, ze strony Izraela tak bardzo ,.sa
mokrytyczne", ukazuje si~ w Idrzlialaniu Boga c;da "e!k:onorrrla" Jego 
miloSdi., iklt6ra z 'kolei ujaW1l1ia "teoloogi~", czyli Jego weW1l1~ 
is:tot~. 

Dla'tego tei; hyrrnny, .po.oom..ie tak Il'oimorodne w treScl, madqC m 
przedmidt uwielbienie Jafrlwe w Jego plilyunliotach, iliJiaIarniu i zbaw
czej obecnosci, Sq wyrazem najczystszej i bezinteresownej adoracji. 

CIERPIENIE RODZI PSALM UFNOSCI 

ad ZeW1l1qtrz: ustalWiCZ1l1e wojny, zagroZenie IZe strony lpot~ych 

sqsiad6w, 'Prnemarsze i kOIllcenrtracje wojsk nieprzyd,acielskich 1l1a te
renie Palestyny, deportacje, od chwili utraty niepodleglosci nieustan
na dk~palcja ikrajlU ze strony 'lmlej1l1ych najeZidic6w; od w~,z 
Ulb6'stwo gleby, Ikao'truswofallne susze, Ibra'k zalbezpieczenia od bezpra
wia (tylko 300 1at lIliezawisioSci panstwa Izraelskiego i 500 JudZkie
go); a !l1.a~to - surowe rwyanagania momllne jrahw'iJzmu, osamdbnienie 
garstki wiernych Prawu, przesladowanych za nieugi~tq postaw~ wo
bee wsze1klich odstIilPC6w, cier:pienia lU:dzi U1bogich, wykorzystYIWa
nych przez mOZnych - oto niekt6re aspekty doswiadczen jakie sta
ly si~ udzi:alem starozyftnych Izroaeli't6w. Nie moze wl~c d.?Ji,wic, ze 
jednq itTzeeiq psalterza stanowliq rpsalmy, wyT~ajqce sk.argF: czlo
wie!k:a, rpogI'qionego w 1b61u ii Iblagajqcego Boga 0 ra'bunek. 
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Chot roekt6re wytI"a21l'lle wspominajq calq cierpiqcq spolec:zm.ooc 
Izrae1a, moima odtnieSc :poj~e "osobowooci 2lbiorowej" i do ,,:inJdy
Wiidiuail!nydh" lamen.tacji i iCloolyszec W rum lWoIarrie calego cieIlpiq
cego lI'lllil"Oidu. 

o lile 'Swiqtynia w OIkresie mOIlal'Chii byla mieijscem raiClosnego spat
Imnia ~aela ze swym Bogiem, 01 Ityle jej 7Jburzel!1ie iprzez 'Wojsk.a ba
bilQnskie na PQczqtku VI w. przed Chr. stalQ si~ PQwQdem najgl~b
szego dierpie:rria, jaikie lkiedylkolwiek wyroronQ m:a Ilmritacll B'ilblii. 
Formy dOlStarczyly ir07JpowszechniQne wOibne pieSni placzek, laimen.
,tujqcych na'd zwldkami 2lllla:rlyoh: 
Zacll 12 11 I plaikac Ib~ Illad nian, 

O,a:k si~ Iplacze nad ipienwQroidnym. 
W owyrn ldirUu Ib~dzie wiie1ki ,plaoz 'W JerQzolimie . 

12 I ipl'aaooc Ib¢:me ca1:y ikraj ... 
14 J. IWszystikie lpozostale rodziIny 

i lich ailieWiasty odidzielnie ... 
LaanenJtaoje hebra~skie mialy sciSJ.e olm-eSlonq form~. Odzn.a'CZaly si~ 
speoj,alInym ryitmem, "qilI1ah", oidJclajqcym ir021paCZ osieroconych: dru
gi s tyoh, manowiqcy Iparalel~ dOl ipierwszego, :byl celowo krotszy 01 ca
Iq stOip~, jak. gidyby tUrWany 'Wslrutek plalozu, rtamujqcegQ mQW~. Roz
poczytnaly si~ lnwdkaojq, wzywajqcq BQga, jak.'o Tego, ik'tory mme 
i chce IdOipOm6c czlmv'ie1rowi poflrzebu'jqcemu JegQ mi:1:dS'ierd·zia. Trzan 
psalmu stam.owd. opis cierpien, dakim :poid1ega ipsaJmis,ta, i Siprecyzawa
nie proSby 01 ikoo:kreflnq pomoc; ikoniklliuzja iWyTaza iUfulooc w dobroe 
Bozq ; C?JaSeffi .jest sluJbowam.iem zlmel!1ia dzi~czyi!'1I1ej Qfiary, ale 
zarwsze konczy si~ wy;razel!1iem ipeWlIloS'ci, ze prQStba juZ ZOSJtaia wy
sluchaJna . 

J €St ill oczywiScie schematt ikazdej szozereij modli1Jwy hlagailinej , 
w ktixrej czlQwieik sponital!1iczn.ie zwraca si~ do Boga, uikazuje Mu 
sWQje 'po'trze!by i iWyTa.za umooc IW spe1Inien.ie tej proSiby - schemat 
niezmiennie aktualny. 

CienIiien!i:a, ja:kiJrn ipQldmiot lamentacji podlega, Sq wieloraikie : cho
rdba (Ps 6; 38; 88; 102), Smierc (cps 69); grzech (Ps 51); niesprarwie
d!J.:i,we !pOtr<iOOtowanie (Ps 35), QPuszczeru.e (Ps 22; 88), a zwl-aSzcza. 
przciladowalI1ie IPrzez l!1i.epny'jaciOl (Lamentacje, Ps 28; 35; 54; 55 ; 
56 i Iiml..). Kim Sq ci wrogowie? Wysuwam.Q r6Zne teorie, gdy,z roe
pr,zyjaciele psalmisty rue Sq iIligdy IbliZej sprecyzowallli. Dysikrecja ta 
pozOOtawia szerok:i mM"gines lI'1a domysly. Mowrwe, Ze chodzi itucz~
stQ 01 nieprzyjaciol PQlitycznych, ktorych W warunkach kQnspiracji 
nie anoima jawnie wymiemae (j'aik. to zacllodzi 1I1IP. w Ksi~ DaJnie
la i w innych dzielach apokaliptycznych) . Czasami mQgq tQ byc 
apostaci, !Ilai:klanIiajqcy p.oo'Wowierm.egQ !pS'almist~ do odlst~ps't-..va. POI 
powrocie z niewoli babHQfJ.skiej mogli 1:0 !bye n:p. Ed{)lffiidi, ik'tomy 
zaj~li dQmQstwa wygnancow pod ich nieQbecnQsc; mQze ci, kt6rzy 

507 

http:odlst~ps't-..va
http:spe1Inien.ie
http:iWyTa.za
http:sponital!1iczn.ie


EMILIA EHRLICH OSU 

z zawi'Sc~ saJklod7iilli \psra1roiiScie iILa slarwie lub maj qltJkiu , a']bo IWYZY
s'kfirw@ ulbog'~ego. 

o ile oowiem rw IS'ta:rszych tkisi~gach lbibiLijnych 'bogac'two 7iclaje si~ 
bye nargrool\ i atryfl)Ultem iOZlowie!ka ISprawiedliwego, '0 :tyle old me
W<l'l:i baOilollsikie j, w czasie lkit6rej zaos,trzyl si~ prQblem cierpienia 
lu1dzi 'IlIiewiiruny;ch i h ogolbidjnY"ih, 'Owi ",run<lwim", ubOdzy, staili Gi~ 
synO!llfumem 1;ych, kit6rzyws'tili !pOzibarwiemi majl\t'ku, :za;s2JozyttOw i \PO
zycj:i s pol:e.cznej iILa skutek swej wiernosci Jahwe. W Iwarunkach rue
woli i dkilla>acj,i aJSYTY.i:skiej, Ib aibilons'kiej crzy ,perskiej, przes:tmega
nie nakaz6w "Tory" na co dzien moglo wymagac heroizmu, i tylko 
nieliczna "reszta IzraeIa" trwala przy nich kosztem wielkich ofiar. 
Sq to ci ,,'Illbod'zy", Morzy poldaldajl\ 'l1im.osc wylqczmie rw Bogu: 
Ps 16 1 ZaoOhow.aj !lTIiIlie, Boze, bo c'hroni~ si~ 'do Cie'bie. 

MOiWi~ do Jahiv.re: "TyS Panem mo;im, 
nie ma idla annie dbbra iPOza ToIbl\." 

WspO'ln/\ iCedhl\ rwszystkii'ch tyc'h morlliCbw jest Igw,aftawny iton i prze
saldme wyraiemi:a lIla oIkrreSlenJie nieprzyj:a:ciol, 'porowlIly;w.anych 'do 
d mpiemy;ch zwieT!Zl\t, 'do oalych <a<rmii zloczyncow, rzamawJajqcych 
pu1:aJpk~ na ruewi:nnego. Tcr~eba ite hiipeT'bolic2lne oIkreslen;ia rozwmiee 
w ikbnteikSbe au!ten'tytozm.ych cierpien, spo'WO'dowanych dzi1klosciq 
i o'k,rutcienstrwem rwroga, n~dzl\, ib6Iem £izy>czmym i mo:m1iIlym. W~ele 
tlumaczy wschodiI1:i;a obyczaj'Owosc i temperaJment. Ale 'pmede wszy
s'tlkim naJezy paJmi~tac, !le ipiSahn'iS1Ja, naIezq.c do na:roldu rwybr.a:n.ego, 
wlasnvsci Je!dy;nego Boga, odczuwa zadawane mu cierpienia jako 
ZlIlliewag£;) samego Ja'hrwe, 00 w w YlpaJdku naj1a7Jd6w poganbylo cal
kowic:ie uzasadnione. Starozyttni poij,mowal!i. howiem Iwojn~ j'ako 2Ji.em
silcie ddlbicie ikvsmicznych walk, staczrunyoh ,pomi~dzy iboS'twami ; 
zwyci~zcy szyldzili z Ibog6w potkonrunych luld6w, j'a1k'O slaibszy'oh od ich 
wlasnyoh. 

SposrOd wielu eieI1pien, Ina 1kit6re z,alq sd~ l.aJIllen:tacje, najdotlk1liw
szym wy'daje s}£;) 'to wlas!U'i.e : 
Bs 42 4 lay staly si~ dila lffilIlie chlebem we dnie i ':'vV :nocy, 

gdy m6wiq IIni 00 d:zien: "Gdziez 'jest tw6j B6g?" 
Ps 22 7 Ja ,zaS ijeStem robaik, a rue ozlowiek, 

Ipds~ewisko lukizlkie i ~ga.rrlzony przez Iud. 
8 Szy:dzl\ ze rnrrilie "vvszyscy, ikit6rzy na mnrle ,patrzq, 

rOZJW,iecrajq warg,i, IpOtrZ(fSajq gl'OWq: 
9 "Zaufal :Ram.u, niecme go wy,zwo:lii, 

niechZe g'O wy;rwie, jcih go mHuje... " 
W !k:oniteJIcicie 'takich cieI'!Pien rue powinny idziwic £raJgmenty zlo

rzeczen, ikt6re ffiOOna na'Pdbkac 'w laJmentacjaiCh. (Nie iStniejq Ibowiern 
,;psa1my zloczecz/\,ce", czyJ1i taik'ie, ikt6rytch IwylqiCZiIll\ treSc S'lianowi
lyby zlorzeczenia). 

Choc ra'Zq n as gwaHoWlIloSciq, a narwet lpozorami :nien'awiSci wo
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bec wrog6w i zdajq si~ pozostawac w jawnej sprzecznosci z nakaza
mi EwangeIii, Sq mimo iWszy,st1ko wyrnrzem ;post~pu moraJinego i ,pI'Ze

jawem cierp1iwej lpedagogii BoZej, 0 k'torej kartty St em-ego Testa
mentu lIlieus1iaam'ie swliadczq. 

Meby -to ~ec, tJ:7Leba zaCZqC od tego 'Plm~tu wyjSclowego, 
jakim Ibylo pr.aJWo OdIwetu, Zalbezpieczajqce SlpoleczmoSc od 'PJ."ZeIDocy. 
Jm za.sakla "oko za Oko, zq!b za zqlb" (K'PI 24, 19n) oznaczala ipOIWaZ
ne lOglranSczanie iIIlSciWiOBci: za wyhkie jedJnego z~ba m<Yima naj
wyZej wyfbic jooen 'ZCl!b; odrwet nie m6:g1 wykroczyc lpoza giranic~ 
prowokacji. Tym, kt6ry wymierzal sprawiedliwosc, byl sam po
s2lkodowany ~ub czlonek jego ,rodziny; mialo ,to arnejsce srezeg6'lnie 
w talkich warunkaroh, rw ktorycl1 aparlll't ald:m:in:is1IDacyjny nie dzialal 
jeszcze Siprawtrrie, IIlp. rw okresie ilrocrowniczym lu'b 'teZ rw czasach 
S~zi6w. 

Zlorzeczenia psalmistow Sq wyrazem moraInego post~pu: psalmi
sta wyTZeika si~ <Ysobistej lZemsty i ddidaje s poowiedJ±wdsc w r~e 
J ahwe: 
Hs 28 4 "Odplac am wed'lug !i.ch ozyn&w 

i wedlug tzlosdi icl1 wySlt~ow. 
Wedlug dzie1a ich rqk 1m odJplac, 
oddaj iIffi wlasnymi ich lCZynami." 

Ps 35 23 "PrzebUidi si~, wyst q!P rw OIbronie mego prawa, 
w mojej sprarw'ie, moj BQie i Pame! 

Ps 69 25 "Wylej na moo swoje dburzenie, 
ruech kh ogarn'ie zar Tlwojego gniewu." 

N aleZy ~auwaZyc, ze sw. Pawel podobnie us'taw1ia spraw~ lIlliilosci 
niepr:zyjaci61: "Nie wymierzajcie OOibie sami s proawiedliwosci, lecz 
pozootawcie to poiIIlScie BoZej. Napisano bowiem: 'Do Mm:ie naleiy 
pomsta, Ja wymierz~ zaplalj;~', mow:]. Pan. Ale: 'Jezeli meprzyjaciel 
twoj glod d erpi, nalka1m ,go, j€zeli iPragnie, TIllIp6j go'. T,ak czyniqc, 
w~gle zarzqce gromadzisz na jego glow~... " (Rdz 12, 19-20; por. 
Kpl19, 18; P~ 32, 35; Prz 25, 21). 

Trzeba rownieZ pami~tac, ze zlorzeczenia psalmow Sq zwr6
cone do Boga, a rue Ido ozIowielka, 0.'0 k tt6rego si~ odnoszq ; Sq 00
wiem modlitewnq skargq. Gwaltownym i nami~tnym j~zykiem czlo
wieka Wschodu :psalmista zaii si~ na krzy:wdy, Ikt6rych dozmal 
i zwierza si~ Bogu ze wszys1lkich UCZllC, jakie tni!m WSttrzqsajq. Nie 
tylko staje w prawd21i.e wOibec Boga, 'ale czyni Go powiernikiem 
i towanzyszem :wszelk.i.ch sWdi:ch przeZyc. Psalmista me przemawia 
tu uroczystym j~z~kii.em "na wie1kie oka'Zje", ale dzieli si~ po pro
stu 'tym rwszystlcim, 00 przepelinia jego swiadomosc. Jest Ito wi~ 
przejaw egzystffilcjalnej i pscholog'icznej bliskosci Boga, TozmOlwa 
z NimczliowieIDa, zyjqcego rw'iarq. B6g jest jedynym mozliwym try
bunalem apelBlcyjrnym dla upo1ro!rzonego n~dzarza. 
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Urwa:im.a analiza lteikstu rome itei; Odikryc doSc niesipodziewaIIle aspek
ty samydh WY1I"a!Zen, kt6rymi zlorzeczema 8zaiiujq. Trzelba ,bowtiem 
pa:mi~tac, re uZy'tych w ruch 'przenOOni me naleZy r<>zUIlIriec 2Jbyit li 
teralnie. I tak In!). , ,.~y", ,,~~", ,,TOgi", "Pa7JU1"Y" sq metaforq 
zlowrogiej i !dru2lgOCqcej sily. W S7Jtuce sbaro-ibaJl)il.orlSkiej charandtery
styczne jest naturalistyczne przedstawianie gl6w i konczyn drapiez
rnilk6w, lprzy sohematyC2lIlym ;ulj~u Itulowia, majqce n:a celu ipOidIkre
s'le:nie :iich idzilkoSci.. Anailogicme, nader Ikooilm-e'tine wyra:ienia zlo
rzeczen majq za cell odiClanrie mysl!i ilJbstrakcyjnej. I talk np.: 
Ps 58 7 Zetrzyj im z~by w paszczy... 
Ps 3 8 UderizyleS w ~~ iW'szYlStklioh mokh 1WI'Og6w, 

wy!amalci ~by grzeszn:ilk.om ... 
naleiy rozumiec Q'aIlro U!llieszkod}j,wienie wroga czy zlamame jego 
pdt~. Wdbec rzagl'CiZaijqcej sily zla jest l'OZltropnie 'przeciwdziaiac jej 
dd ;pooz~ku: 
Ps 58 10 Zanim ich diemie w krzak si~ rozt"oonq 

lIliech powiew IbUl'Zy go iporwie, p6'kl jest !Zi:elony. 
7 J ahwe, :po'lam ~by lwiq,t ek... 

a na<we't: 
Ps 137 	 8 C6ro Babilonu, IIliszczycie1:lro... 

9 blogoslawiony, kito sc!h<wyci i roZlb±je 
o skal~ :bwoje dzieci. 

J est to llllieZ\VY'lcie g;waNowne, ()burzajq'oe chr:zoo:di]}anina <wyraienie 
proSby 0 zlamalIlie Ipo1~gi smierte1nego wroga, tkt6ry jest okruMmym 
agresorem. Psa1tmfusta lpra'WIdopo<iolbnie rue rna Illa mysl!i Zlaibij'ania ma
lych dzieci; 'C'hodzi mu 0 "syn6w narodu", 0 lZIliszczenie ludu, iklt o
ry rzdruizgdtal Wr'ae1a i lt1I"zyma go w niewoli. Skoro m6wl 0 "dzie
oiach Baibilonu", ikonlynuoUje logi'CmUe przellloSlll.i~, ~yS'kujqc obraiZ 
zwy,ci~bwa naiCl wrogiem talk zu;pelillego, j'Clik iprzewaga dOr'oslego mad 
rnemowl~em. Jest to ruewqitpliwie wyraz niena<wiSci, pSycilOlo
g1cznie f\lZasaidniOlllej IprzeZ cieropienia, kit6re Itak wyraziscie odma
lowujq Lamentaeje. P,rzeszlo pol tysiqca ilat Ii. d~uga Idroga Illie<woli, 
oozYS2lczenia i poglEilbieni'a ~a jeszcze NMOd wylbrany, IIlim usly
szy nau'k~ Jez:usa 0 milosci niepI'iZyjaci61. 

Gwaltown05c wyraien jest chaTakterystycznq cechq poezji hebraj
Skiej rue tyliko w odIniesien:iu Ido rueprzyj ad61. W <przyst~Pie de
presji prorok !talk m6wti 0 oobie: 
Jer 20 114 "Niech rb~dizie IPr,zelkl~ty dzien, w IktOrym si~ modzi1ern, 

15 Nia:h b~e przelk1~ty ozlowiek, 
ildory pow'iaiClomil ojoa mojego: 
'Urodzil ci si~ syn, chlopiec!,' 
s:prarwiajq:c mu wielkq t"aiClooc. 

16 	Niech Ib~e &Wozlowiek poIddbilly (lo m±ast, 
ktore J 'ahwe zrriIszczyl Ibez milosierxlzia! 
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17 	Nie IZalbil mnlie Ibowiem w lionie martki, 
wltedy mOja ma'tika s'tal'alby S1£: moim grdbem... 

18 	Po co wyszelcllem z lana maltki? 

Czy zelby ogl&,dac 111~£: [ utraipienie 

i (lokona~ dlIl'i mdicil iW'Sr6d hru1lby?" 


OOOk ZywoSci temperamenltu, szokuj&,Cll nas lai1w05c szafowania 
prze'kilenstwern rna swe gl~bsze ir6cRo w strukit1WZe :bliSkowscilod
!Ilich k'odeks6w iprawtnych i przymierzy polilty<3lyoh. NajSil!niejszymi 
sankcjami, jakimi w6wczas dysponowano, byly dlugie listy blogo
slawienstw za Idotrzymanie, a Iprze1cleilsibw za n:aI"USzenie iich Warull1

k6w. TaIk.a jeSt itei forma Przymierza IZ Jahwe (por. np. Pwt 27, 
11-28. 69), odczy'tywana systemalty02'lllie ,w h"tulrg1i.i Izraela. P.rzej£:
die si£: Itakiimi S:alllkOjami praiWiIlymi, IPOjmowanymi Ina serio, musialo 
rzutJowac lI1a ipralkityczne stosunlki mi~dzylud7Jkie IOr,az lI1a spos6b wy
rai'aniia lSi£: w mowie ipdtocznej. 

Naleiy nywniez iI"o~67lnic IZIar:z:eczenia lOCi prrzelcierustw. OkreSle
me "prze!icl£:ty" (arii.:r), oznaczaj&,ce czl()lw'ieka ekskomurukowanego 
ze Wl9p6lnoty Luldu Wytbranego rza IS'we wy'st~pk:i., pojrawia si£: w psal
madb 1ty1ko jeden :raz (ps 119, 21). Oz£:sciej natomiast rpowitarzajq si£: 
zlorzeczanlia, ozyli wy;raz€ll'liie pragrrrienia, Iby zloczync6w spotkala 
z r~ Saga ~luZona ikiara, lub 'tel, aby B6g odwrocil xagr~atiqce 
jednostce lub narodowi zlo przez zdruzgotanie agresora. 

Posl!ugujqC si£: PlSa1mami, chr,zeSdjanin 0 wysulbtelnianym rmlysle 
mora:1nym i sumieniu ~lt()I\Vanym .przez N()I\Ve Przylka,zanie 
musi jednak J\i'czye si£: ze staroZytnym ipOChodzeniem /tyoh te'kst6w 
i ich Itlem Ikulturowym, a nade wszystko z cieI1plJiwq pedagogiq Bozq, 
klt6ra odslani'a Objawienie Milo.sc1 rpowoli, w miar£: idojxzewaal!ia i !pO

jemnooci iduchowej Ludu Bozego. 
Lamentacje 'W'~p6lnoty I\VYr62m:iajq si£: s!poleoznym tlem Illli.eszcz~e, 

kt6Tymi mogly Ibye ad£:skli wojenne (par. Joz 7, 6), gl6d (por. 1 Kl'tl 
8, 33-34), epidemia (por. Joel 1, 2). W rtakich Tazach lI1a~6d 'WiI1aZ 

ze swymi przyw6dcami jednoczy~ lSi£: w moclli1Jwtie przeblagalnej 
(por. np. Ps 44; 74; 79; 80; 83; 90; 94; 123; 126; 129; 137). 

Ws:t~pna inwokacja wy;mien1a zwy'kle tyttuly, ja!k.imi. Izrael. obda
r'~ Jahwe, swego Wladc£:: 
Ps 80 2 Posluchaj, Pastemu Izraela, 

Ty, 00 jalk. trzod£: wiedziesz rod J6zem: 
3 Wl7Jbudi SWq lpot~~ i :przyjdz lI1am na lpomoc! 

, Po wylliczeniu niesZCZ£:se, jaikie spadly fIla 1IlaiI"6d, II1p. koalicja lI1!ie
przy'jaci61 (Ps 83, 3-5), profanacja Swiqtyni (Ps 74, 6-9), rzez slug 
Jahwe (Ps 79, 2-3), psal.mlsta wzywa Boga w moonych 1Impern
tywacil : 
Ps 44 24 OckJnij si£:! Dlaczego spisz, P<mie? 

Rrzebu()i si£:! Nie <>dnucaj lI1a rzaJW:8ze! 
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25 Dlaczego ulkrywaSz swe dbliicze? 
zapominrusz 0 naszej ill~ i ucisku? 

Obok psalm6w, najbardziej przejmujqcq "skarg~ narodu" wyrazajq 
Lamentacje. StaillOWtiq ot!earcyrlzielo literackiie, jednOCZqC wyraffi
nowaillq form~ rz autentYCZillq Igl~iq iprZeZyda. Ale jeszoze silniej 
udem:a w mioh poootawowa mysl ;teologiC'hIla. Wdbec s'iJrasz1iwej klt;S
ki Jerozolimy, Siprofanow~a i zbuTzen:ia swiq-tyni J,a'hwe, uprowa
dzenia h.l!dnosci, :pozostaleJ 'PO rze~ s'tolky, do ruewoli, moma by 
oczekiwac trenu b~dqcego wyrazem rozpaczY i msciwosci. Ale na
tchilliony a'U'toc,uJka~ujqc bez ogr6dek caly lbezmil.ar lIl!ieszcz~c, jakie 
spardly illa J eTU!2lalem, tdosbrzega ich Zltaczenie: Sq wyrazem gniewu 
Jahwe, a wi~c Jego zaangazowania w losy Judei, Jego troski 0 po
kuh~ ipopraw~ iycia LuJau wy,br8!illego. Choc lII1Iiasto wyidaje si~ 

umall"ie, jego Bog jest Zyjq1cym Bogiem. N~e ty1'ko Sam me pad! 
ofiarq najazdu Nabuchodonozora, ale to On wlasnie spowodowal nie
szcz~scia Jerozolimy, aby ockn~la si~ ze swych grzech6w. "Gniew Bo
Zy joot Illletaiorq Jego laski," (G. E. WOOdIS), lkt6ra .zajasrueje zn6w 
nad Je~limq, gdy ta ostateCZillie si~ naWiroci: 
:urn 3 25 Dobry jest Jahwe ilia ufilly'ch 

klla kiUSzy, !kt6ra Go S7JU!ka. 

26 Dobrze jeSt czelkac w milczenii.u 


Taiunku od Jahwe. 

28 Niiech sieldzi samotilly w Illlilczeniu 


gtdy On (jaTZffiO) illan wlO'ZyI. 

29 Niech usta rpog\I'qzy w prochu: 


a Illlme jest jeszcze illadziieja? 

31 ... Ibo rue jest zamlarem Parrra 


oId'brqcic na w~eki, 

32 gldyi; jeSli uniZy, Illla li'toisc 


w ddbroai swej niezmiemej... 

40 RJozwazmy, ocenmy swe Idrogi:, 


powr6cmy do Jahwe... . 

23 Jest illowa i swieila co il"8!illO 


ogromna Twa wiernooc. 
Ta illuta ufinooci, wsp6lna wszys'bk:im lamentacjom, zar6Willo :iJnJdywi
dualillym, jak :zJbiorowyrn, 'PO~Znieje i przechodzi w ,wylq1cZillY mo
tyw szeregu psalm6w, 1kt6re Sltanorwiq zarys rpelnej "rteolog'li nadziei" 
(np. Hs 4; 11; 16; 23; 62; 91; 121; 125; 131). 
Ps 4 7 Wielu 'powiada: "Kt6z nam maze szcz~scie?" 

3 Dok~d b¢ziecie sercem oci~zali? 
Czemu ,kochacie marnosc i szukacie klamstwa ? 

6 Zl6:ilcie naleine ofiary 
ii miejcie w Jahwe !lladziej~. 

7b Wzillies 'poilla:d illaml, 0 Jah w e, .§wiatlo Twojego oblicza. 
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8 WlaleS w moje serce w:i~j rad05ci, 

niZ ow czas:ie dbfitego planu. 


9 	 Gdy si~ :poloZ~,. 'zasytpiarrn spOOrojcie, 

lbo Ty sam jeden, Jahwe, 

pozwa:lasz mi mies7lkac bezpdecmie. 


DOBROC JAHWE I WDZI~CZNOSC PSAlMISTY 

Odpowi~ na wybawienie z rnebezpieczenstwa, na dobrodzi.ej
s'twa lp1yn~ce z IbliskoSci i opie!ki J ahwe, jeSt dzi~kczytnienie. Try$ka 
ono spontanicznie przy tym specyficznym kontakcie z Bogtem, ja
ki daje ~uchruna mo:dli:twa. Me fPS8ilmy drzlil:kczynne na og61 
m e lbyly Ityllko 'WY!'azem <lSdOistej pobo:lJn.oSci, a towa.rzyszyly ofiene 
dzi~ej, Skladainej ofiojalnie ,w swill'tyni (por. Ps 66, 13-15). 
Stanowdly iteZ ~c lituxgii 8will't, U!pami~tniaj~cych wiel!kde wyda
~ hlis'torii zbawienia czy Il'OC2l1lIice zwyci~s:tw. Sarno wyr'aZenie, 
akreSlaj~oe ofiar~ d.zi~cz~, a nast~pnie psalm ,tow~cy jej, 
"tooa", oznacza wlaaciwie "wyslawianie". Moma tu wyczuc wplyw 
mezopotamski, w :ld6rym rpuJbliC2lIle wychwalanie dobroczyncy bylo 
odpowiedziq rna ddbrodziejstwo. Stqd iteZ ksztal't rpsalmu dzi~
nego ',pod ipewnym wzgl«:dem prrLYIpomlina hymn. R6Zni si~ old mego 
jedml!k ws~ w fomtie OSdbistego pootanowlenia: 
Ps 138 1 Bf;'d~ Ci~ slawil, Jahwe, !l oalego mego serea... 

2 B~d~ dzi~kowa1 Twojemu imieniu 
za }as'k~ Twojq iwierno.sc... 

Fa 9 3 Cieszyc si~ ,b~~ i ra(lowac Tdbq, 
!psalm b~~ spiewac m. c.zeSc Tiwego imienia... 

W tIlrzoniie ,psa1mu wystf;puj"l dwa elementy: relacja 0 ooabi'Stych 
przejsciach psalmisty i spos6b, w jaki J ahwe przyszedl rnu z pomoq. 
Istotnym czymrikiem jest ukazanie Boga jako Wybawioie1a : 
Ps 40 2 ZloZylern w Ja:bwe calq mojq rnadZiej~ : 

schym si~ n ade mnq i wysluchal mego wolania. 
3 WYiddbyl mnie z Idalu za'glady 'i z (kaluiy b Iota, 

astopy moje lpostawil na skale i umoonil me kro1ci. 
Ps 30 	 1 Wyslawiam Cieble, Jahwe, lbos mnie Wj"baW:il.. 

3 Do Ciebie wolalem, a Tys !l1liI1ie iUZdrowil... 
4 Przywr6ciles mnie do zycia poor6:d sohodzqcych do grobu... 

13 'by mojeserce, !!lie milklnqc, 
psalm Tobie Spiewalo. 

C~ opoWJieSc 0 doboodiiejstwach J ah we staj e si~ "swiadczenftem", 
talk doniooly;m <llii s.polecznQsci, a :psalmlsta, relacjanuj"lc d02lIla:ne 
1aSki, aipOOtoluje wsr6d swego otoczerua: 
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Ps 66 .16 Wszyscy, 00 si~ Boga hoicie, 
cl10dZcle i sluchajci.e! 
Ohc~ opowied.ziee, 00 Illezynil mojej duszy... 

Ps 40 10 Glosilem Twq sprawiedliwoSc w wiel!kim zgromakizeniu : 
dto nie rpowsci1i8'alem warg moioh -
Ty wiesz, 0 Jahwe. 

11 Sprawied1iwo.sci. Twej nie krylem w gl~bi serca, 
glosilem Twq wiern.oSc i IpooIloe. 
Nie tailem 'Dwej l-aski ani. Twej wiemoSci 
;przed ,wie1ik:iJm 2lgOOmadzen!iem. 

Nagrodq .za toodwaime wyzm:awalriie Boga "przed ludimi" (Mt 10, 

32) jest o'trnymaane tego, 0 czym rp&aimista swi,adazyl: 

Ps 40 12 A Ty, Jahwe, nie iWsilrzymuj wobec nmie 


Twego milooierdzia: 
!aska Twa i 'wiernoSc mech zawsze imllie stvzegq. 

2Jbiorem Ipsalm6w ° szczeg61nym znaczeniu thyl tzw. Wiel!ki Hallel, 

czyli Ps 113-118, rozpoczy;najqce si~ dd wezwania: Hallelu Jah. Spie

wano je w czasie najwi~zych Swiqt, weszly ,teZ, jraik wyZej rt.a7lIla 


czano, do Ij'itual;u iUD2'lty 'pasoha1nej. Dla chrzeScijanilna dramatyczne

go zalbarwienia nalbierajq slowa, 1\rt6re ChTystus 'W)'lpoWi8!dal w cza

Sie Osta1Jniej Wieczerzy, III IProgu m~ ,lcr-zyZowej i zmartwych

wsta.n.ia: 

Ps 118 6 Jahwe jest ze mIlq: lI1Iie l~kam si~, 


.ooz mooe uczyuUc mi iCZlowiek? 

13 Pqpchni~to mnie, pclmi~to, bym u:padl, 
lecz J ahrwe mi dOpo!IIl6'gl. 

14 Jahwe jest mojq mocq i p'ieSniq, 
stal 'si~ mo:iJm 2lliawcq. 

16 P:rawica Jahwe moe ok'~je: 

17 Nie umr~, ilecz b~~ zyl i glosil ~el,a J 'ahwe. 
21 Dzi~k<JWac Oi ib~~, :ie mnie wysluchales 

i s,taleS si~ moian ~bawcq. 
22 Karrnien odrzuoony IprZez ibutlujqcyoh 

stal si~ lkamierriem w~iEfu1ym. 
23 Stalo s'i.~ :to przez Jahwe 

cu'dem jest iW oozach !Ila5zyoh. 
24 Oto ~en, kt6ry Jahwe uczynil 

raduamy si~ zen i weselmy! 
28 .. . Je&te5 mO'im Bogiem 

oh~ Ci dzi~owac.. . 
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PSALMY 0 KROLOWANIU CZtOWIEKA 
I KROLOWANIU BOGA 

WyjcvtlkOWq IgflUJp~ stanoWiiq lPSalmy kr61ewskie. Nalez,! do ruch 
pieSni, 'ktt6rych szaita Hiera,aka jest ibanizo r6ma, ale ikt6re i q'OZy 
wS1l6'1ny itemat : zycie 1kr61a. NieM6re z ruch (Ps 2 ; 72; 110) uSwiet
nialy praJWdo,poddbnie wstevpienie ik.r61a na t ron ; Ps 45 - ,to Ipiesn 
wese1n.a ; p g 18 i 21 Sq dzi~kczYlIliemem po odniesieniu ~wyoi~:twa 
nad wrogiem; Ps 20 i moze 144, 1-11 - :to mocllitwa 0 bezpieczen
stwo i powodzenie 1kr61a w czasie wytprawy lWojennej; wreszeie Ps 
101 stano-wi ,,'zwierciaJdlo krOla", czyli rodzaj "Vademeoum" poida
jqcego wladeom zasady Tz~dzen.ia . 

Choc niewqJtpliW1ie w,iele z t ych utwor6w w ywodzi sit; z 'k.O'nk'ret
nych wydamen IZ zycia k,r616w izraeiskich, styl IWYJPOwiedzi 'Prze
k racza ,to, co 'Przy najlepszej Illa,wet woli moi:na orzec 0 smiel"telnyrn 
monarsze. Nie da sit; wytlumaczyc tej formy jedYlIlie wtplywem "dwor
skiego s tylu", stosowanego w OIbec wladc6w egiJpskJ.ch i m e?JOpotam
skich, choeniekt6re wyraZen:ia zostaly niewqbpliwie zaczerpni~te 

z Ij;y.ch wror6w @Or. 1I11p. Ps 72, 8-9) . J ednakze kir61 'w waelu, s ta
nowiqcym tedkrracj~, Ibyl je<iYlIlie lllamies1mikiem BeZym, :k:t6ry "za
siadl na t ronie wladzy tkr61ews'kiej Jahwe na'cl Izraelem" (1 K<rm 28, 
5). "Wybrany pl"zez Boga spO'sr6d Ibradi." , mial "czcic Boga swego 
J ahwe, strzegq'c wszystlkich slow PraW1a, a:by uniknqc wynoszenia si~ 
nad br aoi Ii. 2lbaozarua od przytkazan", jalk opiewa "P!l'Iawo ikr61a" 
kodeksu deUiteronomistYC2lIlego (Pwt 17, 14-20). Slows psal:m6w , 
przypL,>ujqcych mu Ipanowanie oraz 2a.prowaJcizenie ,pokoju i s pra
wiecUiwosci lIla calym swieme (Ps 72), Wieczyste kr61esbwe i cal:ko
wi!te zwyci~two nad wszelkimi wrogami, me mogly odnooic sit; do 
kon;kretnego w laldcy malego ,panstewka, !Zagroi:onegoze wszys1Jkich 
stron ,iwie1ce ogranicz.onego w s prawewa!Iliu wlaJdzy IPrzez tedktra
tyczmy m1lr6j monarchliJi. Gdyiby t e stOwa, ,talk przesadne W oidrrriesie
niu do bOla w I~aelu, mialy ~eczywi'Scie odmOlSlic sit; Jtylke de rue
go, p6miej , gdy monax-dhia upadla, zostalyby wykilu02lOlle iZ kanonu 
psalm6w jake ruealdualnepailleg]ry'ki Id.wOf'Slkie, r6wnie 'przesadine, 
jaik ruewiaSciwe. Tymczasem, ohoe Old czas6w mewolli Ibalbileookiej 
nie byte k!r61a Illa tbronie jud'Zlkim, psalmy ik'r61ewsk~e l11Ii.e s tracily Illa 
akltuahlooci, Ibyly IboIWiem ,,mesjaruskie" juz w swoim lzalozeniu. o,d
nosily sit; dO' ikr61a "namaszcwnego" (Masrij'a:h) IprzelZ Boga, po
chOOzqcego z dYlIlast'ii DaJWI.ida, nooicielki wiel!kioh dbietmic Boiych. 
Proroctwo Natana (2 Sm 7, 12-14) ukazuje bowiem Dawidowi kr61a 
przyszlosci , w kt6ryrn B6g uzna swego Syna, kt6ry spelni plany Bo
ze i b~e 'llaillowal na wie1ci. OczywiSdie, ika7Jdy ik()ll€'jny wlaldca 
z dynas'bii Daw'ida (a zwlaszcm salomon), Ibudzil w swie'tle tydh pro
rootw iywe lI'ladzieje d 'byl zapawieldziCl tego Kr&la przysrloScl, ale 
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iaden z Illich Illie zrealizowal tego idealu. Dlatego z !biegiem czasu 
psalmy kr61ewskie nabieraly ?Jllaczenia mesjanistycznego i escha'to
logieznego. Wychddzqc .ad rzeczywistoSci ziemskliej konkreltnego kr6
la, spoglqdal:y w 'przyszlosc, og'lqidanq w sk!r600nej ,perspeMywie pro
roekiej, i zapowiadaly nadejscie Kr61a Pokoju, kt6ry wymierzy wszy
stkim narodom sprawiedliwosc i b~dzie panowal na wie'ki. 

Z ideq Mesjanslciego KT61a lqczy si~ ,teZ Ikoncepcja Jego K!r61estwa . 
Jest to lkr61estwo,k:t6rego wylqc2ll1ym wladcq jest Jahwe. Nadejsaie 
owego Kr6la jest wi~ r6WiIlomaC2ll1e 'l naciejsciem Kr61estwa Bo
Zego (poI'. Ps 72). Niek>t6re ipSa~my (Ps 47; 93-99) an6wiq 0 ;tym pa
nowaniu Jahwe IbeZ<poSrednio, nazyw,ajqe Go "Kr61em Chwal:y" i JI"a
doSnie obWties'lczaUqc, ie "Jahwe 1kr6iuje", a nawe't, jak Itlu:maeZ<4 
niekt6rzy, "zakr6lowal". Kojarzono je z domniemanq uroczystoSciq 
lit urgicznq, :k.t6rej ,trescill miala !bye "introcizacja Jahwe", ja'ko Kr6
1a Naroou wybranego. Jest to tylko ihipoteUi, opafta na niewlltpli
wie IpoidstaWOWej liidei ,tych 'Psa1m6w: teokmcji Jahwe w Narodzie 
Przymierza. 

Jak wszyshltie prorocilwa Starego Testamentu, .psalmy Ikr61ewsklie 
pelny swoj wymiar i Tealizacj~ 'odnajdujq aopiero w Nowym Testa
mencie, M6ry 'Wska.zujll'C na Chrys't'usa "Namaszczonego" (por . Lk 4, 
18), mowi 0 Nim slowami Iprorootwa Za,charia'Sza: 
Mt 21 , 5 Powiedzcie C6ree Syjoz1'skiej: 
POI'. Za 9, 9 Oto K!r61 tw6j 'idzie do ciebie 
Prorok Zachariasz (9, 9) dodaje jeszcze: "Slprawiedliwy Ii. rlWyci~i". 
Dlatego tei hagiografowie Nowego Tes,tamentu cytujq 'PSalmy j ako 
prorootwa mesjansklie, spelnione w osOibie Jezusa (np. Mt 21 , 42 -
PIS 118, 22; Mt 22, 44 - Ps 110, 1; Jn 13, 18 - 'Ps 41 , 10; Dz 2, 
25-28 - Ps 16, 8-11; Dz 2, 34 - Ps 110, 1; Dz 4, 25 - Ps 2, 1). 
Ohrystus 'laS, ganillc malodusznosc uCZU1.i6w 'l Emmaus, i "zaczy
najqC od Mojiesza i wszystk ich prorok6w, wykladal im, co w e 
wszystkich Pismach ddnosilo si~ do Niego" (Lk 24, 27). 

M,L\DROSC SERCA 

Niek.t6re Ip6zmejsze Ipsalmy SIl pelne treSoi, nagromadzonej .prnez 
wieki tradycji "Mlldrosci Izrae1a". Nazwa:no je ,,'lL""ltologicznymi"', 
gdyi czerpill ze wszystkioh ±rodel, z 'kt6rych splyn~lo Obj awienie. 
Kilka z Illich nosi wyrame 'ZIl.ami~ t eo1ogii deuteronomis'tycznej (Ps 
81; 95 ; 78; 105; 106) ; fume - tradycji "m¢rc6w", ikltorych ,specj al
nie mteresowala filozofia zyd a i zagacin.ienia moraIne, t akie ja'k : pro
blem nagrody e:a dobro, a ikary 'za zle post~powanie, 'lasady ibogo
bojnosci, 'Pi~kno Prawa Bozego. W szczeg6h1y spos6b 'Pogl~bia 6i~ 

w ty~h psa1mach nauka 0 retrybucji, w zestawieniu z problemem 
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cierpienia sprawiedliwych. 0 ile starsze utwory (Ps 1, 15, 52, 112, 
119, 127, 128) kontYlll!uujq tradycyjnq mysl 0 doczesnej nagrodzie do
brych i kame zlyoh, 0 tyle druga grupa (Ps 9, 12, 14, 53, 94) sygna
lizuje zjawisko cierpienia niewinnych i powodzenia grzesznikow, pro
SZqC Boga 0 wymierzenie sprawiedliwooci. Trzecia jednak (Ps 36, 91, 
139) kwestionuje jaikoM: pozornego zadowolenia lud2li nieprawych 
i stwierdza, ze tylko czlowiek bogobojny moze bye naJprawd~ szcz~
sliwy dzi~ki pooiadaniu Boga, nawet 'Poorod ci~ikilch prob i do
sw ia:dczen. Ostatecznego rozwiqzania dostarczajll Ps 37, 49 i 73, wska
ztljqC, ze Odiplata nie polega na doczesnym powddzeniu czy nie
sz~ciu. 
Ps 73 1 Jak dobry jest Bog dla prawych, 

dla tych, 00 Sq czystego serca! 
2 A iffioje s topy mernal si~ po1Jkn~ly, 

omal si~ me zachwialy rnoje ,kroki, 
3 zam'l'Oscilem bowiem niegodziwym, 

widzqc pornyslnosc grzesznikow. 
4 Bo dla nich nie rna zadn ych cierpien... 

13 Czy wi~c na proimo zachowalem czyste serce 
i w niewinmoSdi. umywalem r~e? 

14 Co dn'ia bowiem cierpi~ chlost~ .. . 
21 Gdy si~ traJP'ilo moje serce... 
22 Bylern n ierozumny i nie .pojrnow alern. 
24 Lecz ja zawsze b~d~ z Tobq : 

Tys ujql mojq prawic~; 
25 pr<l'Wadzisz mrue wed1ug swej rady 

i przyjmujesz mnie na koniec do swej chwaly... 
28 Mnie zas Idobrze jest byc blisko Boga... 

Szczeg61nde interesu jqcy jest najdluiszy utwor psalterza, Ps 119, k to
ry wydaje si~ "summq" iteolog.ii rpI"aw a Starego Przymierza. N a oma
czenie tego prawa ps almista s toouje az siedem okreslen , do ktorych 
wraca z upodobaniern w 176 stychach. Przejawia si~ w nich specyficz
n e rozumienie Prawa Boi ego, daIe'kie od formalistycznego legalizmu. 
Przykazania Boie Sq dla psalmisty nie tylko nakazem n ajwy:i:szego 
Autorytetu, obwarowane wewn~trznymi sankcjami, ale "Pouczeniem 
Bozym" (Torq), SwiaHem, przewodnikiem na drodze zycia i irO'dlem 
szcz~scia. Wiernooc Frawu jest jedynym autentycznym wyrazem mi
loSci, b~dqc tyro "posllli;zenstwem", kt6rego domaga si~ od Izraela 
prorodwo Ozeasza: 
Oz 2 16 ...Chc~ jq przyn~ie, 

na pustyni~ jll wyprowadzi~ 
i m6wic do jej serca... 

17 i b~dzie Mi tam ulegla joak za dni swej mlOdo.~ci. 
21 Poslubi~ ci~ sobie na wieki, 
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.poSluibi~ Iprzez sprawieclliwooc i prawo, 

przez mTIoSC i milosierdzie, 


22 PoSluJbi~ d~ sobie pr.zez wUertnosc, 

a ipo11IlasZ J ahwe. 

Ps 119 ,jest odpowiedziq Izraela na to wezwanie. 
Ps 119 47 B~~ s'i~ wesel'il: z Twoich ,przykazan, 

'ld6re roiluij~ 


48 i rozwaZam TwoJe ustawy. 

54 (:ktore) S'taly si~ dla rmnie Ipicirnami 


rna miejscu mego pielgll"zytlUowanlla. 
71 	 ZTIajduj~ ro:zJk<JISz w Twoim PraWiie, 


jest id:la anm..ie lepsze Il1:i,i: tY'siqce sztU!k 

zlota i sreibra. 


93 Nie zapamn~ :rua wi~i 'Dwo]ch posta!llowien, 
100 pr,zez me dales m ii. zyde. 

94 N aleZ~ do Oielbie - wy;baw mrrie, 
100 Iba~am Twe 'postrunowierua. 

104 Z Twoich 'przykazan czerpi~ roztmpnoSc, 
:dlatego !l1iienawidz~ wszelkiej scieZki nieprawej. 

105 Twoje slowo jest lampCl dla moich stop 
i swiaHem na mojej sciezce. 

Psalm, dzielo wiehltiego m~&oa, k onczy si~ a:k:centem lpokory i ufno
sci, Mory jest dowodem OS'iC}lg:ni~cia "mqdrooci serca" (ps 90, 12): 
Ps 119 176 Blq:dz~ jak owoa, tkt6ra zgin~a: 

szu:ka:j swego slugi, 

,bo !llie za:pominam 0 Twoicl1 na:kazaoh... 


PIEsN 0 MltOSCI 

We 'wszys1lkich literaturach s taroZytmych pojawialy si~ erotyki, 
gdyi wyrazenie IU CZUC wobec umilowa:i!lego 'Czlowieka zawsze stano
wilo wewn~trrmq ipotil"ze'b~ i raldoSc za!kocha!llY'ch. Co wi~cej, juz n a 
wst~pnych kartach Bdiblii 'Pojawia si~ 'pieSn weselna, ktorq autor 
jahwisty,cZlIlY Wlklada w usta pierwszego czlowieka (Rdz 2, 23) . Ale 
to wszystko nie ulatwia rozwiqzania problemu PieSni nad Piesnia 
mi, obszernego dramatu lirycznego, w kt6rym tylko raz pojawia si~ 
imi~ J ahw e i ktory slawi na w S'chodru sposOib miloSc d wojga ludzi. 

Czy wi~c Piesn odnosi si~ tyl'ko do miloScipomi¢zy ludzmi, na
w iq'ZUj q.c ewentualnie do blogoslawiens 1:wa Bozego (por. Rdz 1, 27
28), czy 'tez lI1a'lezy przy:pisac jej zn:a'CZenie alegorii, kryjqcej inne je 4 

szcze treSci Iteolog1C'Zllle? 
W historii egzegezy nie brak zwolennik6w obu tych hipotez; wy

sull1i~to r6W1niez caly szereg ,poSrednich. Os tatnio jednak zwyd~a 
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poglqd, dopatiru'jqcy si~ <iltm;zego procesu iredakcyjnego w powsta
waniu -tegodzicla, ktOre dziiS ~ajduje si~ w PiSmie sw. 

W swej pierwotlnejpootaci, w kt6rej moZna odinaleZt analogie do 
erotylk6w egipskich, slawiqcych dzieje lud:zJkiej miloSci i zaSlubiny 
(maZe lIlawet Jm-6la Salomona i. cOl"lri faraOlIla?), utw6r ipoiChod.zi. z X w. 
pmed ehr. i jest pdkrewny opisoWli stwox:zenia ,pierws zycll lu.dzi. 
w Ksi~ Roclmju. Jedln.akZe cpo powrocie Z WYglllania lbaibilonsItie
gO', w sWietle powlSZeChnie zmanej w Izrae1u lIlauki prorok6w, odczy
taiIlO' w :t~ ,poemacie gl~bszq breSc teologicZIlq, kt6rq uwydatniono 
w nO'wej redakcji lpoema:tu. 

Prorocy hO'wiem, 'poczqwszy O'd Ozeasza, w smialetj alegorii przed
stawiajll Jahwe jakO' OblUibienca, ktory zaSluihla soMe NarOd wy
brany (np. Oz 2, 2; Ez 16, 8): 
Iz 62 4 SpoIdobalaS si~ J,ahwe i Itwoja ik,raina O'tirzy;ma rnE;ia. 

5 Bo ja:k mlodzieniec 'poSlUibi dziewic~, 
,tak. tw6j BudO'WIlliczy diebie po&ubi, 
i jaik oblulbieniec weseli si~ Z O'blu:bieruicy, 
1iak Bog tw(jj tobq si~ rozrakluje. 

J edrnakZe zar6W1IlO' Ozeasz, jalk Ezechiel poslu gujq si~ tq alegorillPO 
to, by ~azac Izraelowi ogrom jegO' ruewiemoSci, :n:azywajqC gIV.eclt 
a postazji "cudzo16stwem". W tej analogii tylkO' Izrael rna ry'sy ludz
klie; J ahwepozostaje transcendentlIl~ Bogiem. Nato:rniaS<t PieSn mad 
PieS:rriami opfuruje IpeI"Ylpetie milooci w 'peW szc~sliwej, wyslawia
jqC pi~knoSc rue tyliko dblubienicy, ale Ii. dblubienca. 

A jednak PieSn nad PieStniamd odcrzytywanO' w liturgii s~'tyinIIlej 
w wielikie swi~to, lbo w 6smym dimu P aschy. Gdy na "synodzie" 
iteolog6w judaistycmych ,pod kon!i.ec I w . ustalO'no thlblijlIlY kanO'n 
hebrajslki, wlqczonO' wen PieSn nad PieSlIliami, ocenia jqc jq, wedlug 
slow slynnegO' Rabbi AqiJby, j akO' "najs'wi~ze ze wszystikioh Pism" 
(tzn. ksiq;g dydaktyCZlIlych). Ro:rumiano Iprzez Ito, Ze opiewa osta
teczne 1ljedrnoczenie ludzkoSci z Bogiem. Do talkiego Wtll'iOS'ku moZrla 
dojsc jeidYlffie dzi~ ,pdtralktowaniu PieSni nad Pie.4nlami jako ale
gorii. Wskazowlkq, i\(t6ra moie dostarczyc lcluma dO' taiJciej inter
ipI"etaojli. 2, jest porownywanie dblulbienc6w dO' miiejsoowoScl geogra
fiC2lllYoh, chO'C rtakiego zwyczaju rue bylo w sta:roZytmyoh eroty:kach. 
I tak oblubienic~ porownail1o dO' riawnej s tolicy P6lnOClIlej Palestyny 
O'raz dO' miasta Dawidowego, reprezentujqcydl razem calo.sc kr6
lestvva : ' 
PoP 6 4 Pi~koa jestes, przyjaci6lko moja, jak Tirsa, 

w'd2ii~a ja'k JerUiZalem. 

• Por. k s . J. Kudasiewlcz, St y l antologtczny a alegoryczna i nterpretacja Piesm 
nad Piesniami, Studia Warml!\.skle 12 (1975), 410-414. 
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Topograffia Palestyny majduje swe odbicie w daIszych ;por6wna

mach: 

RnP 7 5 Oczy twe j'ak sadzaWki w Ches2ibonie, 


nos tw6j jak 'baS7Jta l.1i!balnu, 

spog'hldajq;ca 'ku Damas7ikowi, 

glowa twa wznosi si~ na~ ltobq jak Karmel. 


MoZna tu 2malezc potwierdzenie sl6w Deutero-Izajasza: "Twoja ktra
m a <1Ilrzyma m~Za" (Iz 62, 4). Jest'l1itm sam Jahwe. Ohoe m6w poemart 
rue szcz~ qpisow jego 'Pi~lma i spraWiIloSci fizycznej, >k1uczem do 
2lI"OOUDlienia alegoriii jestporownanie Qlbluibierl'ca do swiq;tyni jerozo.
Iimskiej, 00 moZe z kolei stanowic echo proroctwa Ezechiela : "B¢~ 
dla nich SwiilltylIliq w tych krajach, do ld6rych Iprzy.byli". (Ez 11, 16). 

W opisie oIblU!bienca mom.a wySled.zi6 aluije do swi1l,lty:ni Salo
mona, j* jll IprzedStaw'ia I Ksi~ga KlI'61ewska: "Salomon... wyloZyl 
zlotem calij swiqrty.nit: i ealy oltarz, klt6ry byl przed Miejscem Naj
Swi~tszym (1 Kri 6, 22). "Ponadto na wszystkieh seianach swilltyni 
wyryl IplaSkorze:liby ... palm oraz girlandy ikrwi'at6w weWlllqtrz i ze
WiIl1l,trz." (I Krl 6, 29 i inn.) Op:lli oblubienca natomiast ,tak: opiewa: 
RnP 5 11 Glowa jego najozys4sze zloto, 

k~ory jego wlos6w jalk galqzki palm... 
14 !r~ jego jak walce ze zlota, 

wysafuale Idrog1tmii ikamien~ami... 
PnP 6 2 Mi1:y m6j zszedl do ogrociu... aby Zhierac lilie. 
Dalsze por6wnainia nawiqzujll do kolumn. swill.tylIli (1 Krl 7, 41 -
PnP 5, 15), a takze do jej eedrowego wystroju (1 Krl 6, 15 i inn.): 
PnP 5 15 Postac jego wyruosla jak Uban, 

wysmuikla jak ced!ry ... 
Miejscem, w IId6rym I~ae1 spoty1kal sit: re swym Bogiem, byla swiq
tynia jerozolimS'ka, "bron Jego obeonooci". S,tq,d alego:rnt: PnP m<Yilna 
przeds'tawic jaiko uwienczenie wzajeIlllllej m'ilooci Jahwe, 'ktorego sy.m
bolem jest saarlduarium w Jeruzalem, i Jego Ludu, w postac:i. Ziemi 
Swi~'tej. 

Wtedbug Pie5ni [lJa~ PieSniarrnlil, me rue zdola jui tej miloSci !I18.

ruszyc; rue istnieje teZ wartoSc idoczesna, ikt6ra moglarby si~ z mil 
r 6wnac : 
RnP 8 6 Poloi mIIlie jak: piecz~e ala twym se!reu, 

jak pi.~c na twym ramieniu, 
bo ja:k Smie!rc pO~ jeSt mi1ooc, 
a ~c jest rueprzejednaiIla jak Szeol. 
Zar jej, 'to 2m" ognia,plomlien Jahwe. 

7 	Wody wie1kiie rue zdclajq ugasic miloSci, 
rue zatop'iij jej w.ek.i. 
J~J:iJby kto oddaI za milooc eale bogactwo swego domu, 
pogartlzq rum tylko ... 

520 



POSTAC PSAlMOW 

° il.e Jahwe jest "Bogtiem zarorosnym" (por. np. Wj 34, 14 ; Pwt 4, 
24 ; Joo 24, 19; lz 9, 7 i :inn), i "Ogniem 1lrawiC\cym" (Pwt 4, 24), 
o tyIle ~ael, gdy "o'tlworzy Mu Ibramy" (PWt 20, 10), ,,stame si~ 
w oc:zach Jego jako ta, ktOra malazla (p<)k6j" (PnP 8, 10). 

W Ksi~ WyjScia (19, 5) Jah'We nazywa Lu<l WYlbrany "sw c\ 
szczeg6lnC\ wlasnoooi&", iprorocy zaS przyr6winywali go do winnicy 
BoZej (np. Iz 5, 7). PieSn na:d PieSn:iami lronczy si~ radosnym stwier
dzenli.em Obluib'ienca: 
PnP 8 12 Oto przelde Mn& wizmica moja, 

moja 'Wlasna. 
J est to wst~p do ootatecznego zjednoczenia, zapowiedzi.anego iprzez 
poorok6w: 
Iz 54 10 Milooc moja nie oidsltC\pi dd ciebie, 

i me zachwieje si~ MOje iprzymierze pokoju, 
m6lwi J 'ah'We. 

Oz 2 25 Powiem: ... "Ludem moim jesteS", 
a on oIdpowie: "M6j Boze." 

W ten spoo6b, w swie1lle najbardziej charakterys:tycmych WYIPO
wiiedzi StMego Tes'tamen'tru, moma odczytac ,aiegoryC7lll.& tresc teolo
giomC\ 'Piesru !Ilad PieSniami, IPrzenilkajqc jak gdYlby 'W glqb, pod po
wierzchni~ tej urzekajqcej swieZosciC\ liryki milosnej. 

Takie odczytanie. dostarcza rzeczowego uzasadnienia dla nie
przerwanej itradyoji, si~gajqcej czasOw staroZy1mego Izraela, a ikon
tynuowanej 'W KoSci~e r6wnieZ iprzez jego najwi~zych mistyk6w. 

J ak wyk azujC\ juz !llasze nader Ipdbleam.e analizy, rozwaiaiIlia !llad 
literackimi aspekftami B~blii, zaleoone przez soborowC\ Konsty'tUcj~ 
o Objawieniu (Dei Verbum 12), pozwalajq wnikac w tekst natchnio
Illy z roZillydh pulllkt6w widzenia. Wyia!lliajC\ si~ wtedy nowe, meprze
czuwane horyzonty ducilowe, a Swifite slowa, cz~sto dobrze juz ma
!lle, pozwaUajq odkryc w sOibie 'gl~'b'i.~ i perspekltywy, Ikt6re :moze 
przedtem uohddzilY!Ilaszej uwadze. Przy;pominajq one witraZ, ,Mory 
o Swicie dniazaczYlllla si~ rozjaSniac, aZ roZblySnie pelJniq nasyconydh 
barw, gdy przenillmie go promien slonca. 

Ce1em rozwa:Zan IbiJblljnydh jest tbowiem cieI'pli'We przygotowywa
m e si~ Il18. OW!\ ch:wil~, w ktt6rej laska IprzeSwietli ludZki wysileik 
lIlro2llNl1d.enia Slowa. 

Emilia Ehrlich OSU 
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EWANGELIE 
APOKRYFICZNE 

Apokryfy w og6le, a szezeg6lnie apokryfy NQwegQ Testamentu 
nie majll szez~seia w nauee katoliekiej. Biblisci nimi si~ nie zajrnujq 
uwazajlle, ze utwory p6:miejsze nie wehodzq w sfer~ ieh zaintereso
wan; patrologowie z kolei uwazajq je za domen~ biblist6w. Zaj~liby 
si~ nimi eh~tnie mediewisei i historyey sztuki, brak im jednak zna
jomosei Pisma sw., Oje6w, a szezeg6lnie atmosfery swiata biblijnego 
i antyku chrze.scijanskiego. Stanowiq wi~e apokryfy no man's land. 
Dochodzi tu jeszeze gl~boka nieufnosc Koseiola, si~gajqea korzeniami 
ezas6w anatem rzueanyeh na nie przez sw. Hieronima w obronie 
Pisma sw. i zdrowej nauki ehrzescijanskiej. 
Pra'Wd~ m6wiqc, ipr6cz tyeh wszystkich rpowod6w, prOiblem me

ch~i uezonych leZy gdzie i!ndziej, a mianQwicie w samej trudnosci 
przedsi~wzi~eia. Apokryfy stanowiq morze utworow powstalych Old 
I dOl XIX w. w najprzer6Zniejszych srodOlwiskach kul1turalnych, 
w niemalZe wszystkich j~zy'kach, ktOrymi m6wili chrzescijanie: ma
my 'Wi~ apokryfy laciii.skie i greckie (byly to j~zyki U!niwersalne) ; 
w j~zylmeh Wschodu : syryjskim, ar.menskim, gruziiiskim, koptyj
skim, etiOlpskim, ru-abskim; rw j~zyk,ach europejskich : ce1tyc'kim, sta
rQfrancuskim, starOlhiszpanskim, staroniemieckim, staroslowianskim 
itd. Jui; sarnQ wyliczenie C'ZaISQPrzestrzeni moZe przestraszyc n.ajod
wamiejszych. Ale to dOlpierOi poczqtek tvudnQsci. Atpokryfy nie mialy 
nigdy najlepszej Qpinii u uczonyeh, wiele 'wi~ z nich zostalQ dOl 
dziS nie opublikOlwanych. Wydawanie ien jest natomiast wyjqt'kawo 
trudne nie tylkQ z powodu wielkiej ilosci r~kOlpisow - co me 
byloby jeszeze 'rzeezq najgQrSZll - ale z powOldu IplYJ1!l1oSci granicy 
pomi~dzy .poszczeg6lnymi utwQrami, 01 ezym b~dzie jeszcze mQ:wa. 

Apokryfy NOIwegQ Testamentu powstawaly rownolegle dOl wszyst
kich rodzajow ksicm NOIwegOi Testamentu. Mamy wi~ ewangelie 
arpokryficzne, apokryficz:ne dzieje apostolskie - barwne i sensa
cyjne OIpowicici 01 niezwyklych perypetiach Apostolow, dziwnie przy
pomi!najqce ws;polczesne im romanse greckie. Istnieje apokryficzna 
kOirespoIl'deneja nie tylkQ Apostol6w, ale t 'me Chrystusa (list dOl 
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Abg,ara) Qr az Maryi (listy do, sw. IgnacegQ), nadto listy os6b rue 
majqcych rue wsp6lnegQ z Pismem sW., .nr:. kQrespondeneja sw. Pa
wla i Seneki. Do, tego dochodzq liczne apdkalipsy apokryficzne. AutQ
rzy apokryf6w Sq anQnimowi izazwyczaj ukrywajq si~ - szczegol
rue gdychodzi 0, ewangelie apokryficzne - za imiQnami osob po
wszechnie znanych z Pisma sw., dla podkref:,lenia, ze piszq to swiad
kowie wynarzen. Mamy wi~c utwQry noszqee imiona Apostol6w Fi
lipa i Tomasza (iprzewaZnie apokryfy gnostyckie), sw. Jakuba (prze
wame a,'pdkryfy jrudeo-chrzeSdjailskie); czasami sa, to postacie pOl 
legendarne, ~ak Leu'kios i Oharinos (czy LeukiQs Charinos), autorzy 
czy autor apo'kryficznych dziej6w apostolskich, lub postacie histQry
CZ!l1e, jak Meliton, biskup Sardes. 

Najstarsze z tych utwor6w powstaly jeszcze w I w ., ale te sa, za
chQwane w najlepszym wypadku w nielicznych fragmentach i trudnQ 
o niOO {!OS powiedziec. Zaehowane utwory powstawaly Qd drugiego 
wieku i opieraja, si~ ju:.Z na istniejqeym Nowym Testamencie. 

W artykJule niniejszym Qgraniezymy si~ do, ewangelii apokryfiez
nycil, by na ieh przykladzie pokaz·ac prQblemy dQtycza,ee apokry
fow. Pod slQwem "ewangelia apokryficzna" rozumiem utwory, nie
2aleiIrie od ieh fQrmy, ktore opisuja, wydarzenia majqce ibe~posredni 

~qzek z wydarzeniami opisanymi w ewangeliach kanQnieznych. 
Stan zaehQwania ewangelii apokryfiezny{!h ,jest r6±ny. Niekrtore 

znamy tylkQ z tytulu, z innych .pozostaly mniejs.ze lub wi~ksze frag
menty - sa, to ·przewa:inie ewangelie pochodzqce z k61 heterQdQksyj
nych (por . nr 1). Mamy Iruka rrmiej lub wi~j wybra'kowanyoh 
utworow, jak np. Ewangelia Piotra. Inne sa, zachQwane w calosei. 

J aki byl eel powstania ewangelii apokryficznyeh? By moe odpo
wiedziec na to pytanie, przyjrzyjmy si~, jakie tenv,ty sa, w nieh 
Qmawiane. Ewangelie kanoniezne mowiq bardzo niewiele 0, zyeiu 
Maryi, ewangelie apokryficzne "UZUIpelniajq" je Qpowiadaniem 0 Jej 
narQdzeniu, rodzicach, wychQwaniu, zaf:,lubinach (por. nr 2). ooze 
Narodzenie, najbardziej poetyeZIlY temai Pisma Swi~tego, znajduje 
szczeg6lnie duZo miejsea w ewangeliach apoim-yfieznyeh i to, w naj
starszyeh (np. w tzw. PrQtoewangelii Jakuba -por. nr 2, Qr az praw
dopodobnie w Ewangelii Hebrajczykow). Ponadto apokryfy inieresu.
ja, si~ pobytem Swi~tej Rodziny w Egipcie - ze zrozumialych przy
czyn ornawia ten temat ba!rdeQ Qbszernie ewangelia ara:bska dzie
cirl:stwa - Qraz dzieeinstwem Chrystusa (tzw. Ewangelia TQmasza, 
por. nr 3). Te legendy ,przejda, do, skar'bca legend sredniowiecznych 
WschQdu i ZaohQdu chrzeScijails'kiegQ, z ktOregQ przejmie je legenda 
ludQwa ; z niej z kQlei .przejmq je :pisarze przelomu XIX i XX w., 
np. Se~a Lagerlof czy M. Gawalewicz. Okresem mlQdooci Jezusa 
apokryfy na og61 si~ nie interesuja" natomiast poSwi~caja, nieoo miej
sea smierci sw. J6zefa, ,przy kt6rej asystuje Jezus jakQ mlodzieniec. 
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Na .tej koptyjskiej legendzie oparl R. Brancistaetter opis smierci sw. 
J 6zefa (Jezus z Nazaretu, t. I, s. 248-253). Okresowi nauczania nie 
poswi~no szczeg6lnych wpokryf6w, ch06 jest on om6wiony w ewan
geliach Wschodu, apisujqcych ca!e zycie Chrystusa (Ewangelia Jana 
arabska, ktora podaje niekonczqcej si~ dlugosci mowy Jezusa ; Ewan
gelia Barnaby); z tym okresem zwiqzana jest korespondenoja Chry
stusa z kr61em Abgarem, ch06 jako u t'w6r s tanowi ona czp,s6 dziej6w 
apostolskich (Dzieje Tadeusza, Doctrina Addai). Nie znaczy ;to jed
n ak, ze alpokryfy nie zajmowaly sip, publicznym zyciem Chrystusa: 
autorzy apokryf6w ch~tnie dorabiali "metryczki" postaciom wystp,
pujqcych w ewangeliach: Judasz na przyklad, byl w dziecinstwie 
op~tany przez szatana, Dobrego i Zlego Lotra spotkal Pan Jezus 
jui w czasie ucieczki do Egiptu itd. Podobnq technik~ "wdf~da 
wstecz" stosuje Brandstaetter, z tq r6i:nicq, ze dorabia on "metrycz
ki" nie osooom, ale wielu .przypowieSciom Chrystusa. Innq formq 
zainteresowania si~ ,tym okresem dzialalnosci Chrystusa jest two
rzenie lub 2Jbieranie sl6w Chrystusa rue zapisanych w ewangeliach 
(tZlW. agrafa); takim 2Jbiorem sl6w przypisywanych Chrystusowi jest 
slawna Ewangelia Tomasza z Nag Hammadi. 

Apokryfy interesllj" si~ natomiast przebiegiem m~ki Panskiej, 
a wi~c w szczeg6lny spos6b procesem Chrys tusa (Ewangelia Niko
dema) , zstClpieniem Chrystusa do otchlani (Zs tq'Pienie do otchlani 
por. nr 4) oraz osobami zwiqzanymi z m~q, a wip,c J6zefem z Ary
matei, Nikodemem, a w szczeg6lnosci osobq Pilata (poI'. nr 5 i 6). 
Utwory powstale na Zachodzie rpot~piajq go kategorycznie (por. nr 6), 
podczas gdy utwory powstale na Wschodzie starajq si~ go usprawie
dliwi6 ~por. nr 5). Do a'pokryfow nalezq "oficjalne raporty" przeslane 
przez Pilata do cesarza. 0 t akioch raportach wspomina ojui w II w. 
Tertulian, a musialy bye one popularne, skoro Maksymin Daza uzyl 
tej wlasnie formy do walki z chrzescijanstwem, puszczajqc w obieg 
antychrzeScijaiiskie paszkwile na Chrystusa, jako raporty PHata, co 
opisuje Euzebiusz z Cezarei. Stosunkowo niewiele miejsca poSwi~
cono samym wydarzeniom Wielkiej Nocy, ch06 opisuje je doklad
me ·pochodzqca z II w. Ewangelia Piotra. 

Okres mi~y Zmartwychwstaniem a Wniebowstflpieniem opisujq 
eWaIl1gelie gnootyckie ignostycyzujqce : wtedy bowiem Chrystus mia! 
przekazae w:tajemnicwnym objawienia sekretne (byli to apostolo
wie, 0 k t6rych ewangelia m6wi niewiele: Tomasz, Filip, Bar tlomiej 
oraz w szczeg6lny spos6b Maria Magdalena), a ci przekazali je wy
branym. Tu jednak rodzi si~ pytanie: czy wi~ksws6 tych utwor6w 
moina w og6le uwazac za ewangelie i-co wi~cej - za utwory 
chrzescijaiiskie? Dziela gnostyckie odkryte w Nag Hammadi w la1ach 
1945-1948, ch06 nOSZq w wielu wypadkach tytul "ewangelia", nie 
majq w ewangeliami nic wsp6lnego i dlatego wielu wydawcow, ktorzy 
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jeszcze kilka lat temu wlllcza1i je do zbior6w ewangelii apokry
ficznych, dziS wycofuje si~ z tego stanowiska. 

Ostatnim tematem, stojllcyro juz na ,pograniczu ewangelii apokry
fi.'cznych i apokryficznych dziej6w apostolskich, Sll ost'atnie chwile 
Maryi, Jej smierc i wniebowzi~cie. Apokryfy te okreSlamy trudlnym 
do przetlumaczenia termmem lacinskim "Transitus" (por. nr 7). 
Z ta. gruPIl apok,ryf6w willzll si~ utwory 0 ,tYlpie apokaliptycznym, 
opisujllce w~dr6wki Maryi w zaSwiatach po Jej wniebowzi~ciu , 
w czasie kt6rych oglqda ona m. in. losy :pot~pionych (por. nr 8). Te 
a'pokryfy, jak nietrudno si~ domyslec, stanowill jedno ze tradel 
Boskiej Komedii Dantego. 

Jak wi~c widzimy, mamy ewangelie apokryficzne opisujqce bqoz 
role .zycie Ohrystusa, ba.di jam jego wycinek. JeSli idzie ° trese, 
w jednych :przewaZa f,abula, w innych natomiast, szczeg6lnie gnos
tyckich, element dydaktyczny (mowy Chrystusa). 

Z powyZszego wyliczenia temat6w rporuszanych przez ewangelie 
a pokrYiiczne iWynikaloby, ze ich celem dest "uzupelnienie" ewan
gelii 'kanonicznych. rr'o prawda, ale tylko cz~ciowa, bowiem apokry
fy, zwlaszcza starsze, sa. nie tyle utworami f.a!bularnyriti, choc fabula 
moze w nich przewazae, ile raczej 1eologicznymi. 

J estesmy rprzyzwyczajeni do teologU dysponujqcej wlasnym, scis
lym ,jt;zykiem, wlasnq metoda. 'wnioskowania, IUj~iem przedmiotu 
w lo,giczna. calosc, jak ma to miejsce np. w Summie sw. Tomasza. 
Tak uprawial Iteologi~ Zach6d. Zupelnie inny klimat, slowniciwo, 
metoda panujll w dzielach trologicznych Wschoidu. Jeszcze inny cha
rakter miala teologia lud6w semickich - wys1arc.zy przeczytac "g~
st " Iteologicznie pierwsze roidzialy opowiadania ksi~gi Rodzaju lub 
przypowiesci Jezusa zawarte w Ewangelii. Teologia byla wyrazona 
w opowiadaniu t.eologicznym. T~ wlasnie metod~ przyj~ly ewangelie 
apokryficzne. Wezmy jako rprzyklad jeden z popularnych apokryf6w 
"Naroizimy Maryi" (tzw. iprotoewangeli~ Jakuba -por. nr 2), w M6
ryro opisano zycie Maryi az 00 Bozego Narodzenia wlqcznie. Autor 
podaja.cy si~ za Jakuba Apostola (co wskazywaloby na pochodzenie 
z kr~g6w judeo-chrzescijariskich) wobec rocizqcego si~ kultu Maryi 
"uzu,pelnia" wiadomosci ewangelii kanonicznych na J ej temat. Ale 
r6wnoczesnie W obliczu ruewy'breooych atak6w na oso'b~ Chrystusa 

Jego Matki autor opowiadaniem odpiera zarzuty przeciwnik6w: 
wykazuje czystoSe-'<iziewictwo, czystosc-swi~tosc i czystoSe legalna. 
Maryi (rue dotykala niczego, 00 nieczyste i wielokrotnie otrzymala 
blogoslawienstwo kaplariskie), tak wawq dla Zyd6w. Kelsos twier
dzil, ze Chrystus narodzil: si~ z ubogiej przqdki, nasz apokry£ opi
suje Maryj~ :pochodza.cq ze znakomitego Todu i bardzo lbogatego 
("Joachim byl Ibardzo ibogaty" - .tyro stwierdzeniem zaczyna si~ 

tw6r), a prz~dla wprawdzle, ale purpur~, kolor kr61ewski, i tym 

i 
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bynajruniej nie zarabiafa, lecz pracowala dla s-Wlqtyni. Opis pr~
dzerna jest zresztq dWlUwa,rstwowy: z jednej strony ,posiacia p<YWyi
szy charakter apologetyczny, z drugiej dogmatyczny - :prz~dzenie 

bowiem w terminologii biblijnej, przej~tej p6iniej przez Ojc6w, zna
czy powstawa;nie ciaia w lonie matld. Takie siwierdzenie jest wy
mierzone wyrainie pr,zeciw propagowanemu przez gnostyk6w doke
tyzmowJ, plerwszej heretji chrys-tologicznej gloszqcej, ze Chrystus nie 
posiadal realnego, 1udzkiego ciala, a jedynie pojawil si~ na swiecie. 

Teologia apokryf6w byla teologiq ludowq, cz~sto Z rysami hetero
doksyjnymi, nie zawsze tak bogata jak "Narodziny Maryi". Srednio
wieczny apokryf "Zemsta Zbawidela" (Vindicta Salvatoris) w brutal
ny i pelen anachronizm6w spos6b opowiada, jak B6g pomscil si~ na 
ludzie zydowskim. Prymitywny tytul odpowiada prymitywnej tresci. 

Jesli rozpoczniemy ,bad:anie stru'k.tury ·apo'kryf6w, szczeg6lnie star
szych, to stwierdzimy, ze Sq one utkane z cyta.t6w, aluzji czy sko
jarzeii. odnoszq'Cych si~ do Pisma Swi~tego ta'k Starego jak i Nowego 
Testamentu, i illatego moma je naZlWac tUtworami egzegezy l.ud:o
wej. JuZ sam clab6r tekst6w wskazuje na mysl autora. Autor "Na
rodzin Maryi" opisuje Ann~, ma'tk~ Maryi, ·.podobnie jak I ~i~,a 
Samuela An!n~, matk~ Samuela, dOOajqc jej rysy mnych wielkich 
kobiet Starego Testamentu. Pobyt Maryi ws-wiqtynl ,to egzegeza-opo
wiadanie Syr 24, 10: "W swi~tym przy;bytku, w Jego obecn.osci, za
cz~l:am ,pehric swi~tq sluZb~" - Maryja jest wi~c Iprzecistawiona jako 
Mctdrosc BoZa. Tak wi~c 'pierwszym zadaniem koment atora jest 00
8zu'kanie slad6w Pisma Swif;tegO. Na og6l stwierdzic moina, ze 
starsze apokryfy Sq bogatsze teologicznie, mloclsze natomiast ma'jq 
baI1dzie:j 'rozowinif;.tq faJbulf;. Apdkryfy m6wiq wif;C raczej 0 poglq
dach teologi'Czuych ll1iz 0 faktaoh ,hi~torycznych. W ,te ostatnie 81l one 
u bogie, choe tu i tam mogq one przekazac ,tradyoj~ historycznq ; do 
niej naieZq, bye moZe, imiona rodzic6w MaJryi : Joachima i Anny. 

Byly jeszcze i inne powOOy powstania apokryf6w. W ,pierwszym 
rz~zie .r6Zne gru'PY heterodoksyjne uZywaly ich do propagowania 
swoich Ipoglqd6w: ce10wali w tyro wspomniani juZ gnostycy. Do
,p6'ki wi~ tegrupy stanowily rea1ne niebezpieczenstwo (M·a Wielkiego 
Ko.sciola, ddnooil: sif; on do nich z wyra2lru:i w.rogoSciq. O.rygenes 
stwierdza, ze Kooci61 :posiada emery eWalllgelie, herezja natomia;;;t 
<wieie. Sw. Hieron:im w komentarzu do Ewangelii Sw. Mateusza wy
licza pewnq iloocapokryf6w, gdzie indziej natomiast m6wi wprost 
o bredze:rliaoh (delkamenta)apokryf6w i - ja'k si~ zdaje - rue prze
sadza, deili iWe7miemy lpod llwag~ nielrl6re fragmenty zachowanych 
a pokTyf6w (por. nr 1). Spisy ksi~ Nowego Tesiamen:tu [lie znajq 
innyoh ewangelii oakcztery kanoniczne, ani ,tci: nie wyraZajll 00 do 
ich kanoniczn.o6ci w~i1lpliwo.sci t akich, jakie rwidac w SiosUiIlku do nie
kt6ryc'h ksi~ Nowego Testamentu czy tez do utwor6w pozakano
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nicznych (Pasterz, Apokalipsa Piotra, Didache) wyrazanych w spisach 
gmin lokalnych, szczeg6lnie w III w. Obok list ksi~ kanonicznych 
powstaj& listy apokryf6w w bardzo szerokim tego slowa znaczeniu. 
Najpelniejsz& zawieraj'l tzw. Dekrety Pseudogelazjanskie (VI w.), 
kt6re podaj'l dlugi spis utwor6w; wiele z nich znamy li tylko z tytu
16w. Apokryfy wchodzily r6wniez w sklad literatury judeo-chrzesci
jan, kt6rzy w nich wyrazali swoj'l teologi~; jest ona jeszcze ci~le 
zbyt malo znana, by m6c okreslic, w jakim stopniu byla ortodoksyj
na. Zachodzi jednak obawa, ze w zbyt gwaltownych polemikach, na 
skutek wzajemnej nieznajomosci, a czasami i zapieklych uraz, zrobio
no z nich heretyk6w, przypisuj'lc im pogl'ldy niekt6rych z ich licz
nych odlam6w lub po prostu pogl'ldy :iydowskie. W kazdym razie 
w wielu wypadkach posiadane przez nas ewangelie apokryficzne S'l 
blizsz'l lub dals~ przer6bk'l utwor6w judeo-chrzescijanskich. Byloby 
jednak bl~em, a ulegl mu juz nie jelden 'powaZny 'Uczony, doszukiwac 
si~ w kazdym apokryfie tendencji heterodoksyjnych. Nie dziwimy si~, 
jeSli wyst~puj'l, ale nie trzeba loh ,tam s~ac na sil.::. 

I tu dochodzimy do punktu, kt6ry stanowi specyfi'k~ utwor6w a.po
kryficznych. Moglibygmy rto nazwac zyciem apokryfu. Apokryf, raz 
powstaly, jest w ci(lglym ruchu, ci'lglej rprzemianie. Ewanrgelie ka
noni<l.ZIle, przeohowywane i przekazywane ,pod pieczolowitym okiem 
KoSciola, zawierajq niewiele 2ll11ian i wariant6w tekstu. JeSli zaS 
chodzi 0 apokryfy, rto nie tylko rue stos<YWano do nich prawa autor
skiego - nie istnialo one bowiem w starozytnosci, a autorzy apoikry
fow Ibyli anonlmOwi - ale ,przepisyrwacze i tlumaoze uwa'Zali m 
stosowne "uzupel:nic" apokryf (powstawalo 'wi.::c uzulpehrienie uzu
lpelnienia) , lepiej wyrazic jego sens, dodac epizod "zapomniany", 
zlepic nowy utw6r z kilku fragment6w utworu, uzupelnic mysl teolo
giCZIll\, dostosowac treSc do nowych warunk6w: t·alk wi.::c Maryja 
w Sredniowiecznej przer6bce Protoewangelii p.::dzi zycie mnlsOO we
dlug reguly sw. Benedy'kta. Ponadto oczyszczano utwory z wyraZeP. 
jawrue heretyckicil, nie zawsze jednak doSe dokladnie, jak to wi
dac np. w Dzieciiistwie Pana (tzw. Ewangelii Tomasza rpor. nr 3); 
czlonkowie grupy heterodoksyjnych za:barwiali z kolei utwory ele
mentami swojej nauki: Ewangelia Tomasza z Nag Hammadi zo
stala zabarwiona 'gnootycko. We wczesnym sredniowieczu symlbol:i!ka 
i teologia apokIryfow staj 'l si.:: niezrozumiale, cieszy natomiast fa:bula. 
I t u nasl;.::puje nowy pr0CE5, redukoji mysli ,teo1ogicznej na rzecz 
fabuly - dlatego pnewa7a ona w apokryfach ip6Zniejszyoh. 

Rozumiemywi.::c, na jakie 'problemy n-apoty'ka wydawca, przy
gotowujqcy wydanie krytyczne apokryiu, cz~to ,przerablanego kilka
naScie rarz.y, M6ry IDa za mdan:ie 1"OZ8trzyg'n'lC, czy jest to jeszcze ten 
sam utwOr czy teZ juz inny. W dodatku musi go skonfrontowac 
z wszystkimi ttumaczeniami, a jest ich cz.::sto kil'lmnaScie. Ponadto 
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musi maleic klucz do powstania wariantow apokryfu ,w rOZnych 
srodowis'kach, i wtedy dopiero moze ods:zrukac - 0 ile to jest w og6le 
moZliwe - to, co naileZy do !rdzenia 'pierwotnego, oraz to, co sta
lD.owi elementy wt6rne. Praca ta podobna jest do pracy archeologa, 
ktory odtlzi.ela poozczegolne wan;twy malowidla, rue uszkadzajllc Zad
nej z nich, jak to robili czlonkowie polskiej ekipy archeologicznej 
w Faras. I diliatego praoe badawoze nad apokryfami SIl aokonywane 
w zespolach r6Znych specjalist6w, szczegolnie zaS Ipatrolog6w, biJblis
tow i orien.talist6w. 

Czy 'jest tiednak sens ,podejrnowania itych Zmudnych hadan? Ohyrba 
tak. Teologowie Iprzyzwyczaili sie do badani-a tego, co moglibygmy 
nazwac "Docta theologia" Wielkiego Kosciola, W apol«'yfach nato
mirust Zl'laJduje si~ szeroko rozpowszechniona wsr6d mas 1udowych 
teologia ludowa: widac jej rozwoj, uleganie wplywom pogailskim 
i heterodo'ksyjnym luib <tei ich oprzezwyciemrue. Wierzenia ludowe 
znane dotychczas poSredin:io, D.p. na podstawie ikazrul sw. Augustyna, 
sw. Cezarego z Arles czy z traktatu Marcina 'z Brakary De COT

Tectione rusticorum, tu ukazujll si~ bezposrednio. Badania nad apo
kryfami .pokazujll coS, ozego sie rue spodziewano, a mianowicie, Ze 
niektore problemy teologicme, !Ilp. mariologii, teologia.ludowa posta
wila i rozwillzala bardziej prawidlowo niz wielcy teologowie: wystar
czy porownac mariologie "Narodzin Maryi" (Protoewangelii) i mario
logi~ Tertuliana czy sw. Jana Chryzostoma (doktora Kosciola!). Po
nadto dzi~ki badaniom apokryfow moma lepiej poznac kierunki he
terodoksyjne jak, gnoza czy doketyzm, oraz teologi~ po~znego kie
runku myslowego, jedeo-chrzescijanizmu, ktory nie zawsze byl he
rezjll, jak to mu zarzucali w ferworze polemiki pisarze Wielkiego Ko
sciola. Uslugi jakie moze oddac archeologowi znajomosc apokryf6w 
wykazujll badania O. B. Bagatti nad grobem Maryi w J erozolimie. 

Ale apdkryfy nie stanowiq tylko Iprzedmiotu hadan ;j;eologa. Hls
toryk kultury rue moze przecenic ich wplywu na kulturr:, pomimo 
negatywnego nastawienia do nich Kosciola. Byly ulubionll lekturll 
wielu pokolen chrzescijan i sycily ich wyobrazni~ do tego stopnia, 
zemimo protest6w KoSciola dotarly n awet do liturgii. w,plyw ich 
bynajroniej nie ogranit:Za si~ do autor6w Sredniowiecznych zbior 6w 
legend, jak Jakub de Voragine czy Wincenty z Beauvais, ale si~ga 
do takich ipisarzy jak Dante, Milton, Klopstock, ,by wymienic tylko 
kilka nazwisk, i co ,wi~cej, n ie Iwykazuje tendencji spadkowej w XX 
w'ie:ku (przeciwnie rzecz rna si~ w sztu1mch plastycznych) od chwili, 
kiedy znowu ulegli rou S. Lagerlof i H. Sien1dewicz. Tendencje 9lpo

kryficzne znajdujemy u .pisarzy niexaleZnie od ich pogllld6w poli
tycznych, spolecznych, religijnych czy artystycznych. Kompetencja 
w sprawach biblijnych Panasa n ie jest bynajmniej wi~ksza od 
wspomnianej juZ "Vindicta Salvatoris", brut alnosc niektorych apo
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kryf6w (Pytania Maryi) zdystansowali J. Glowacki i N. Kazantza
kis. Metody stosowanej w apokryfachuZywa, jair to jui ws~my, 
R. Brandstaetter; J . Dobraczyiiski, jak autor Ewangelii Nikodema 
si~ do ipoStaci Nikodema. Pisarzy wsp6lczesnych interesujq 
podobnie jak aut0r6w ewangelii apokryficznych -pootacie zale
dwie wspomniane w ewangeliach (Zychiewicz pisze 0 Malchusie, 
Lagerkvist 0 Barabaszu, Rostworowski rozwija histori~ Judasza). 
PopopulaI"iDq form~ raportu urz¢owego Pilata czy jemu wsp61czes
nycll si~gajq Plaut i Glowacki. Dokladniejsza analiza l1teracka tych 
utwor6w i por6wnanie ich Z 8ipOkryfami pozwoli1y:by Z pewnoSciq 
na przeiprowadzenie dalszych analogii. 

Artylml niniejszy mialpokazac niekit6re przynajmniej problemy 
zwiqzane z apOkryfami. Pom1ni~to w nim przypisy, kt6re kom pli
kowalyby treSe. Wylb6r apokryf6w niZej ipOClany pozwoli nam zo
rienrtowac si~ przynaj~ej 'pobieZnie jak "UZU!pe1nialy" one ewan
gelie. Zestaw literatury w j~zyku ,polskim na temat ewangelii apo
kryticznych - by:najrnniej m e kompletny - pozwoli zainteresowa
nym :pogl~bic wi~ na ten temat. W wydawnictwie Towarzy&twa 
Naukowego KUL zostal zloZony <pokamy tom (okolo 1400 stron m a
szynopisu) poSwi~cony ewangeliom apokryficznym. Zawiera on tlu
maczenia m jwaZniejszych ewangelii apokryficznych, komentarz oraz 
bibliograti~. Tom ten, opracowany :pod redakejq nizej podpisanego, 
otwiera kilkutomowq seri~ prz~klad6w apdkryf6w Pisma Swi~tego. 
Z mego wlaSnie zaczerpni~to przek1ady pddane w 'poniiszej anto
logii. W IWy.borze utwor6w kierowano si~ nas~pujqeymi kryteria
mi : po pierwsze - podano utwory w calosci, a wyjqtkowo tylko 
fragmenty; po idrugie - zamieszezono tylko 'apo'kryfy laeiiisk ie 
i greckie; po <trzecie - :podano utwory reprezentatywne dla danych 
gru p, a zarazem najkr6tsze. Ewangeli~ Nikodema - co jest niewqt
pliwie lpowamym 'brakiem - opuszczono tZe wzgl¢u na brak miej
sea. Uwzgl¢niono takZe utwory waZne dla ikonografii i historii 
k,ultury. Po piqte - opusZ'CZOno z braku miejsea wszystlde przypisy, 
n awet tak wa±ne jak skrYipturystyczne. 

Utwory prze1orono na rpodstawie nas~pujqeych wydaii. 
Ewangelie heretyckie : A. Santos de Otero, Los evangelios ap6

crifos, Madrid 1963 2, s. 55-57; A. Resch, Agrapha, LeipZig 1906, 
s. 252- 254; CSEL 18, 153. N a r od zen i e M ar y i (Protoewan
gelia) wg papirusu Bodmer V: E. de Strycker, La f orme la plus 
ancienne du Protevangile de Jacques, Bruxelles 1961. D z i e c i li
s t wo Pan a (Ew. Ps. Tomasza); K. v. Tischendorf, Evangelia 
apocrypha, Leipzig 1876 2, s. 158- 163. Z s t q p i e n i e J e z usa 
do ot chl a ni; tarnZe, s. 323- 332. K or e spon de n c ja P ila
t a i Her 0 d a: M. R. James, Apocrypha anecdota II, Cambridge 
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1897, s. 66-69. Smie ,rc Pilata: Tischendarf, dz. cy,t. , s. 456
458.0 odejsciu Blogoslawionej Maryi Panny: K. v. 
TIschendorf, Apocalypses apocryphae, Leipzig 1866, s. 113-123. 
Apokali'Psa M 'a rryi: A. Wenger, L'Assomption de la T. S. 

XeVierge dans la tradition byzantine du VIe au s., Paris 1955, s. 
258 n. 

Czyteln1k6w, kt6rych temat zamteresowal, odsylam do nast~pu

~~cych IPOlskich opracowarl : 
F . Amiot. Daniel RQps, Apokryfy Nowego Testamentu, .przel. Z. Ro

manowiczowa, Londyn 1955 (przeklad z francuskiego, antologia); 
M. Micilals'ki, Antologia Patrystyczna, t. I, Warszawa 1975, s. 43- 77 
(antologia); E. D1librowski, Glossy i odlcrycia biblijne, Warszawa 
1954, s. 102-119, 133-150 (om6wienie). PO'Iladto a!pOla-yfy omawiajq 
wprowaidzeni,a do Pisma Swi~tego, Encyklopedia Katolicka i Slow
nik wczesnochrzescijanskiego pismiennictwa. Apokryfy w literatu
rze i sztuce polskiej: A. Bruckner, Apokryfy Sredniowieczne, Krakow 
1900, 1904; 1. RadliIls'ki, Apokryfy judaistyczno-chrzescijanskie w pol
skich przer6bkach, Warszawa 1911 ;T. Dobrzeniecki, Lacinskie irodla 
rozmyslania przemyskiego, Sredniowiecze, 4 (1969) 196-521. Om6
wienie ipOSzczeg6lnych temat6w. A g r a f a: M. Starowieys'ki, TP 
z 21.IX.1975. Ewangelie dziecinstwa: W. Smereka, Ruch 
Biblijny i Liturgiczny 16 (1963) 262-272 (protoewangelia JakUiba); 
M. Starowieyski, TP nr 52/53, 1972; iIlr 50, 1975 (Protoewangelia Ja
m ba, kg.); M. Starowieyski, Analeota Cracoviensia, 4 (1972) 315
358 (Dziecmstwo Pana). Legenda 0 J6zefie rzemi esln i
'k u: A. Szczudlows~a, Sl~kie Studia Ristoryczno-Teologiczne, 6 
(1963) 272 n. ; T. Hergesel, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 27 (1974) 
221-230. E w an gel i e 0 M ~ c e: B. Szefler, Roczniki Teol. 
Kanon. 9 (1962), z. 4, s. 86-102 (Ew. Nikodema i Ew. Piotra); 
M. Starowieys'ki, TP nr 15, 1976 (Ew. Piotra); M. Starowieyski, 
M. Wittlieb, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 29 (1976) 27-34 (J6zef 
Z Arymate'i). Transitus: M. Starowieyski, TP z 26.VIII.1972; 
19.VIII.1973. E w angelie ori e ntalne: gruziIlska - G. Pera
dze, Warszawa 1933 (Elpis 11); M. Starowieyski, TP Dr 2, 1976 
(Ew. ara:bska frg.). Teks ,ty gnostyc'kie: W. Myszor, Studia 
Theol. Vars., 13 (1975) 193-230; W. IMyszor, A. Szczudlowska, Slq
skie St udia Rist. Teol., 5 (1972) 19-42 (Ew. Tomasza). Prze kl a d 
E'w. Tomasz a z j ~ z y k 6w no w ozy ,tnycrh; E. Dqbrowski, 
Konfrontacje, C. Kunderewicz, Euhemer 1960, T. Terlecki, 1975. 
W sel"ii Pisma Starochrzescijanskich Pisarzy jest zloZony tom tlu
maozen ,tekst6w z Nag Hammadi. Wart<> tu odnotowac jako swolste 
curiosum cykl artykul6w oapo'kryfach wraz z tlumaczeniami, dru
kowanyod k ilku lat w "Argumentach". Poziom illaukowy wyklucza 
mozliwosc dyskusji. Ks. Marek Starowieyski 
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APOKRYFY W SZTUKACH 
PLASTYCZNYCH 

Kr6tki ten artykul nie stawia sobie bynajmniej z,a,dania, a by pr.zed
sta,wic wplyw apo'k.ryf6w lIla formowanie si~ smukichrzeScijanskiej, 
chce n atomiast na'kilku przykladach pokazac, jak tematyk:a apo
kryf6w przen:ikala do dziedziny sztu'k plastycznych. 

W sztuce chrzescijanskiej obo'k przedstawien zaczel1pni~tych 
z Pisma sw. pojawiajq si~ ta1ci:e i takie, kt6re zrozumiec moina tyl
'ko przy pomocy t ekst6w apo'kryficznych. W o.k>res'ie wczesnego 
chrzeScijanstwa odnoszono si~ do nich z nieufnosciq, ,pod koniec 
starozytnosci chrzescijanskiej i w sredniowieczu cieszyly si~ rosnq
eq popularnosciq, a 'w miar~ rozkwitu sztuki sakralnej coraz moc
niej u1xwalaly si~ w 'Swiadomosci tw6rc6w. W okrr"esie renesansu 
i .baroklu zainteresowanie nimi malalo, Iby wraz z upadkiem sztu:ki 
religijnej wiek6w XVIII i XIX zejsc na drugi plan i iprzetrwac 
w sztuce sa'kralnej chrzescijanskiego Wschodu i w zachodnioeuro
pejskiej sztuce ludowej. Wiek XX wraz z Rouaulrtem pDzwolil O'd
:lye na nowo tej dziedzinie tw6r,czosci plastycznej. 

W ja'ki spos6b tresci a.pokryficzne mogly si~ tak szero'ko roz
przestrzenic? Odpowiedz rue jest prosta, gdyz treSc apoMyf6w ,byla 
przekazywana i utl'walala si~ w swiadomooci wiernych, a wi~ 
i ,artyst6w, nie tylko przez zbiory legend sredniowiecznych, lecz 
rOwnie.z dzi~ki nabozenstwom, misteriom religijnym, kazaniom 
i pielgrzymkom. Moina to .zobrazowac Ipi~'knym szczeg61em z Zycia 
sw. F.ranciszka. Podczas swiqt Bozego Narodzenia zaimprowizowal 
on w Greccio pier·wszq 'W diiejach swiata szopk~. A,by znaleic wi~
cej szczeg616w dotyczqcych wyglqdu miejsca, gdzie "Slowo cialem 
si~ stalo", si~gnql do tradycji apokryficznej, i tak obok zlobka sta
n~ly w61 i osio!. Dodajmy, ze przedstawienie takie znamy juz z sar
kofag6w chrzeScijanskich IV w. oraz z relief6w na tronie biskupa 
Rawenny Maksymiana (VI w.). Ten element przenikal do swiadomo
sci wiernych przez zbiory legend, jak i przez franciszkanskich kaz
nodziej6w ludowych, k t6rzy organizowali szopki, do dzis przyciqga
jqce dzieci i doroslych. 
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Podobnie rzecz si~ miala 'Z Trzema Kr6lami. Tekst ewangeliczny 
(Mt 2, 11) rue precyzuje, flu ioh 'bylo, ale jui od Iprzedstawienia 
w katakumbach Pryscylli poprzez sarkofagi rzymskie IV w. czy ra
wellS'kie V w. liczba ich rustala siE;l na trzech. W okresie IpOZniej
szym ,przeehodzq kolejnq metamorfozE;l: z ma:g6w w czarpkach fry
gijskich stajq siE;l kr61ami, jak to widac D!p. na relikwiarzu Trzech 
Kr6li w katedrze koloiJ.skiej, dziele Mikolaja z Verdun i szkoly z Ko
lonii. W okresie :p6Zniejszym Trzej Kr610wie stajq si~ przedstawi'Cie
lami swla.ta znanego ludom Sredniowiecza: Europy, Azji i Afryki, 
jak to widzimy na Oltarzu Wita Stwosza. 

Wielkq popularnosciq cieszyl siE;l cykl zycia Maryi opi<lany w "Na
rodzeniu Maryi (tzw. Protoewangelia Jakuba). Spotyka siE;l go bar
dzo cz~sto w kosciolach bizantyiJ.skich, by wspomniee tylko koscioly 
w Mistrze, klasztor Dafni kolo Aten czy kosci61 Ohora (obecnie mu
zeum Kariye Cami w Istambule). Najbardziej znanym przedstawie
niem tego cyklu na Zachodzie jest Capella degli Scrovegni w Pad
wie, ozdobiona malowidlami Giotta (poczqtek XIV w.). Cy'kl roZlpO
czyna idramatyczna scena wygnania Joacltima ze swiqtyni. Da1sze 
malowidla ukazujq : aniola zwiastujqeego Joachimowi, ze B6g wy
sluchal jego modlitwy i ze b~dzie mial potomstwo, spotkanie Joachi
ma i Aruly przed Zlotq Bramq 'w Jerorolimie, narOdziny Maryi i 00
wiedziny przyjaci6lek Anny, 'WstCl'pienie Maryi do swiq,tyni. Trzy 
ostatnie przed.stawienia znajdujq siE;l r6wnieZ na skrzydla:ch oltarza 
Mariackiego Wita Stwosza. Dalsze malowidta Giotta ukazujq ar
cykaplana przyjmujqcego laski w Swiqtyni i Iud modlqcy siE;l 0 cu
downe zakwitni~cie tej, kt6ra nalezy do wyznaczonego przez Opatrz
nose Bozq malzonka Maryi oraz scenE;l zasiubin Maryi ze sw. J 6ze
fern. Zaslubiny znane Sll szczeg61nie Z obrazu RafaeIa, z polskich 
przedstawieiJ. warto wymienic pi~knq barokowq gruPE;l rzezb przed
stawhl jqCq zaslubiny, znajdujqcq siE;l w kosciele seminaryjnym (po
karmelickim) w Warszawie. Dalsze przedstawienia Capella degli 
Scrovegni opierajq si~ przewaZnie na rtekstach kanonicznych. 

Artysci przedsta:wiajllcy seeny zwiqzane z ucieczkq do Egiptu, jak 
np. a utor znajdujqcego siE;l w Muzeum Na.rodowym w Warszawie 
tzw. Tryptyk u Jerozolimskiego, opiera:jq si~ r6wniez na apokryfach. 
Na tryptyku tym m.in. zostaly przedstawione poscig za SwiE;l tq 
Rodzinq wraz z cudem zboza, k t6re wyroslo 'W cillgu jednej nocy, 
by zeiJ.cy mogli powiedz:i.ec praw'd E;l, ze scigani uchodzili wtedy, kie
dy oni siali ziarno, czy tez b 6stwa s padajllce z ooko16w, -po wejsciu 
Chrystusa do Egiptu. Wydarzenia zwillzane z ucieczkq pokazal r6w
niez Giotto na sklepieniu dolnej bazyliki sw. Franciszka w AsyZu 
(koniec XIII wieku), np. paImE;l chylllCa, si~ do ziemi, aby SwiE;lta Ro
dzina mogla pozywie siE;l jej owocami. Na dekoracji mozaikowej tzw. 
Luku Efeskiego w bazylice S. Maria Maggiore (V w.) przedstawione 
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jest przybycie i rozpoznanie Dziecilltka Jezus przez Afrodyzjusza przy 
wejsciu do Heliopolis. 

Jesli chddzi 0 sw. J6zefa, to apokryfy przedstawiajll go jako cieSl~ 
i takie przedstawienie powszechnie si~ przyj~lo. 

W sztukach :plastycznyoh rzadko spotykamy si~ z przedstawie
niem kizieciflstwa Chrystusa. Relief z koSci sloniowej (V w.) wy
korzystany jako okladka ewangeliarm znajdujllcego si~ w skarbcu 
katedry mediolaIiskiej przedstawia Jezusa jako ucznia. 

Druga grupa przedstawien opierajllcych si~ na ewangeliach apo
kryficznych i obrazujllcych M~k~ Ohrystusa jestU!boisza, gdyz ewan
gelie omawiajll jll szczeg610wo. Przesluchanie Chrystusa (slanie szat 
przed Chrystusem) przedstawiono na kolumnie cyborium (VI w.) ba
zyliki S. Marco w Wenecji; sztandary, kt6re sklonily si~ przed Ohry
st usem przedstawiono na miniaturze Ewangeliarza z Rossano (V w.). 
Postac sw. Weroniki znanq z apokryf6w przedstawil na witl'azu pel
nym mistycznego blasku P. Bony na podstawie obrazu G. Rouaulta 
w znanym koSciele w Plateau d'Assy. Apokryfy nadaly imiona po
staciom anonimowym w Ewangeliach. I tak: dwaj lotrzy to Gesmas 
i Dismas, przedstawieni w ewangeliarzu z Angers (2 pol. IX w.), 
zolnierz, kt6ry wlocznill otworzyl bok Chrystusa to Longinus podpi
sany np. na malowidle z VIII w. w kosciele S. MM"ia Antiqrua 
w Rzymie. 

Inna killiZa grupa przedstawien zwillzanych z M~kll Paflskll, to 
zstctpienie Chrystusa do otchlani. Poczlltkowo scena ta wy:st~powala 
w sztuce zar6wno Wschoou jak i Zachodu. S,potykamy wi~c to 
przedstawienie w Grecji, np. na mozaikach w klasztorze sw. l:...uk asza 
k. Delli .(XI w.) czy w Italii - fresk w S. Clemente w Rzymie 
(IX w.), oraz w bazylice S. Marco w Wenecji na tak zwanym sklepie
niu Pasyjnym (XIII w., dekoracja w stylu biza..'ltyflskim). Niezalez
ne rozwillzanie zachodnie zuajduje si~ na malawi.dle sciennym 'w S. 
Maria Novella we Florencji, wykonanym przez Andrea da Firenze 
i jego warsztat (XV w.). W okresie p6Zniejszym temat zstll,pierria do 
otchlani wypiera na Zachodzie triumfalne zmartwychwstanie Chry
stusa, 'p<>dczas gdy na Wschodzie staje si~ bardzo ,populamym tema
tern ikonograficznym. 

Trzecill gr:wp~ malowidel czerpillcych swe n atchnierrie z apokry
fow obejmujll przedstawienia opowiadajllce 0 Wniebowzi~ciu Maryi. 
Wydarzenia te przedstawil Duccio (XIV w.), nawillzujllc do sztuki 
bizantyflskiej, na poJiptyku Maesta znajdujqcym si~ w Sienie, na 
k,t6rym przedstawiono kolejno: Archaniola Gabriela zwia'Stujllcego 
smierc Maryi, przywitanie przez Maryj~ sw. Jana, ,po:i;egnanie si~ 
Maryi z Apostolami, smierc Maryi (Koimesis, Dormitio), pogrzeb 
Maryi izlozenie Jej do grobu. Przedstawienie zasni~cia zostalo wkr6t
ce wzbogacone Koronacjq Maryi i takie rozwillzanie spotykamy 
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w glownej scenie oltarza Mariackiego. Temat zasm~cia Maryi jest 
bardzo popularny w kosciolach wschodnich. W niekt6rych przedsta
wieniach Wniebowzi~cia jest pokazane, jak Maryja rzuca swojC\ prze
pask~ Sw. Tomaszowi: tak np. pokazuje t~ scen~ G. A. Bazzi, zwany 
Sodoma, na malowidle sciennym znajdujC\cym si~ w Sienie czy Agno
10 Galdi (XIV w.) na freskach w katedrze w Prato, Relikwia ta miala 
~najdowac .gi~ bqdi w Konstantynopolu, bC\dz w Prato. 

Jak wi~c widac apokryfy odegraly waznC\ ro1~ nie tylko w historii 
literatury chrzescijanskiej, ale takze w historii sztuki, bo dzi~ki nim 
arty§,ci mieli moZnoSc :po8zerzania znanych juz s~ra1nych cyk16w 
plastycznych i tworzenia nowych, nieznanych dotqd, a jakZe cie
kawych kompozyoji. 

J. St. Partyka 
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1. ZACHOWANE FRAGMENTY EWANGELII HERETYCKICH 

A) EWANGELIA WEDtUG EGIPCJAN - II W. 

1 	 Gdy Salome zapytala, jak dlugo b~dzie panowala smierc, Pan od
rzekl: "Jak dlugO' wy, kO'biety, b~ecie rodzily. Przyszed1em bo
wiem zniszczye dzielO' kO'biety". A gdy Salome rzek1a dO' NiegO' : 
"Dobrze wi~ uczynilam nie zrO'dziwszy?",powiedzi.al Pan: "Jedz 
wsze1kq ro.ilin~ z wyjqtkiem tej, kt6ra jest gO'rzka". A gdy Salo
me ,pytala, 'jak pozna to, 0' czym mow, rzekl P,an: "Gdy zdep
czecie odzienie wstydu i gdy dwoje stanq si~ jednym, i gdy m~z
czyzna i kO'bieta przestanq bye juZ m~czyznq i kobietq". 

! 	 Gdy k,tos za,pytal Pana, kiedy przyjdzie JegO' Kr61estwO', odpowie
dzial: "Gdy dwO'jeb~e jednym, gdy wierzch b~zie jak wn~ 
trze, i m~s'kie razem z zenskim, a nie b~e ani m~egO', ani 
zeilskiegO'''. 

3 	 (Naasenczycy) poszukujq wi~c (w sprawie duszy) nie w PiSmie, 
ale w naukach tajemnych. Jest hO'wiem dusza - jak twierdzq 
czyms Ibarozo trudnym dO' zbadania. Nie trwa 'bowiem zupelnie 
w jednym stanie, ani w jednej fO'rmie, ani z jednq :nami~tnoSciq 
tak, by mO'ma bylO' jq O'kreSlie ty;pem, albo objqc istotq. Te wie
10'ra'kie przemiany duszy znajdujq si~ O'pisane w Ewangelii zwa
!l1ej wedrug Egipcjan. 

4 	 Caly ich (Sabelianow) blqdpochodzi z ,pewnych apokryf6w, s:zx:ze
g61nie z Ewangelii zwanej wecUug Egtpcj-an, ktorej niekt6rzy na
dali t~ nazw~. W niej zaS znajduje si~wiele spraw, jakby tatie
mniczo objawionych przez Pana: On mia1 objawic swoim 
uc-t.niom,ze tym samym 'jest Ojciec, tym samym jest Syn Boriy 
i tym samym jest Duch Swi~ty. 

B) WSPOMNIENIA APOSTOlOW (PRZED 350 R.) 

"Prj'5cylian twierd.zi1, ze imiona Patriarch6w stanO'wiq czlO'nki du
szy, ,poniewaZ Ruben jest w g10'wie, Juda w piersiach, Lewi w setr
eu, Beniam:iJn we wn~trzn.oSciach i ·tym ,podO'bnie. A przeciwnie, 
w czlO'nkaeh ciala zootaly zloione znaki niebios (zoId.taku), to jest : 
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baran w glowie, byk w karku, bliZniaki w ramionach, rak w pier
siach itd. Staral si~ wyjaSnic, Ze ciemnoSci. Sq wieczne, a z nich po
chodzi ksiqZ~ swiata. A wszystko to staral si/i: udowodnic na podsta
wie dziela pod tytulem "Wspomnien.ia Apostol6w". W rum to po
k azano, jak. w tajemnicy pytano Z'bawiciela i jak On wykazal, ze 
w przypowieSci ewangelicznej, w Ikt6rej stoi napisane: 'Wyszed} 
siewca zasiac sw6j zasiew' (Mt 13, 46), rue byl to dobry siewca, 
gdyz jak stwierdza: 'jeSli by~by dobrym, me cbybby nie!dbalym i nie 
rzucatby ziarna kolo drogi, ani na grunt skalisty, ani :na nieobrobio
ny starajqc si/i:, by zrozumiano, ze ten jest siewcq, ~t6ry dusze uchwy
cone rozsiewa jak chce, na r6Znorakie ciala'. W tejze ksi~dze m6wi 
si~ du:io 0 ksi/i:ciu cia! wilgotmyoh i 0 ksi~ciu ogn.i:aj chcqc, by ro
zumiano, ze przed Bogiem, a rue m~q Boga dzieje si/i: na tyro 
sw iecie wszystko, co dobre. Mowi bowiem, ze istnieje pewna dziewi
ca-swiat!o, ktora - gdy Bog chce dac ludziom deszcz - ukazuje si~ 
ksi~iu wUgotnosci. Ten, gdy ,pragnie jq :pochwy.cic, porzucony poci 
si~ i powstaje deszcz, a 'pozbawiony jej, rykiem wywoluje grzmoty". 

2. NARODZINY MARYI (tzw. PROTOEWANGELIA JAKUBA, II w.) 

NARODZINY MARYI. OBJAWIENIE DANE JAKUBOWI 

1 Zapisano w dziejach dwunastu pokolen, ze Joachim byl nie
zmiernie bogaty i skladal Panu dary w dw6jnas6b, m6wiqc do 
siebie : 

"To, co wloiylem 'ponad miar~, b~ie dla calego ludu ; 

To zaS, co zl:ozylem Panu Bogu n a ()dpuszczenie (grzech6w) 

niech b~.dzie dla mnie ofiarq przeblagania". 


2 ZbliZyl si/i: w ierki dzien Panski i synowie Izraela sklad ali 
swe dary. I stanql przed nim (Joachimem) Ruben i rzekl : "Nie 
godzi si~, bys ty pierwszy sklada! :swe dary, jako ze rue zro
dzileS ,potomka w Izraelu". 3 I zasmucil :si~ wie1ce Joachim 
i odszedl do spis6w ,pokolen ludu, mowiqc do siebie: "Zajrz~ 
do ksi~gi dwunastu pokolen Izraela czy tylko ja jeden nie 
~odzilem potomka w Izraelu". I przebadal i stwierdzH, ze 
wszyscy sprawiedliwi wzbudzili ,potomstwo w Izraelu. I wspo
mnial na 'patriarch~ Abrahama, kt6remu Pan B6g d al syna 
Izaa'ka dopiero w ostatnich dnia'ch iycia. 4 I zasmucil si~ wiel
ee Joachim, i nie p<)kazal si~ swej wme, lecz udal si~ na pu
l>tyl1i~. I zrobil tam swoj namiot i poscil czterdziesci doi 
i cnerdziesci nocy, i m 6wil do sieible Joachim : 
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"Nie zst@iE: z g6ry ani aby jesc, ani aby pic 
p6ki me spojrzy na mnie Pan, B6g m6j, 
i b¢zi.e mi modlitwa pokarmem i napojem". 

II 1 Zona jego Anna dwakroc odspiewala piesn zalobnq i dwakroc 
od'Prawila zawocl.zenie, mowiqc: 


"B~~ oplakiwala moje wdowieilstwo 

i ib~~ oplakiwala mojq bezdzi.etnoSc". 


2 ZbliZyl siE: wie1ki dzien Panski. I rzekla do niej Juthilne, 
jej sluZebnica: "DokqdZe jeszcze b~iesz dr~czyla SWq dusz~1 
Oto zbliZyl siE: wielki dzien Paflski i nie godzi si~, ibys plaka
lao Ale weZ tE: oto przepask~ na glow~, kt6rq dala mi wla
scicielka warsztaltu. Nie wy;pada mi jej sobie zaloZyc, bo je
stem twojq sluzebnicq, a przepaska nosi piec~c krolewskq". 
S I rzekla Anna : "Odejdz ode mnie. I ja tego nie uczynilam 
i Pan B6g mnie wielce upokorzyl. Moze otrzymala8 j l:\ od 
zloczyiI.cy i przyszlaS, by uczynic mnie wsp6lniczkq grzechu1" 
I rzekla Juthine sluiebnica: "J akZez mam ci~ prze1ciqc, jeSli 
rue usluchalaS mego glosu 1 Zamknql Pan Bog twoje lono, 
bys nie wydala owocu w Izraelu". 4 I Zasmucila si~ wielce An
na i 2ldj~la z siehie szaty Zalobne i namaScila SWq glow~, 
i wdziala swe szaty m al:Zeilskie. I okolo godziny dziewiqtej 
zeszla na ,przechadZk~ do swego ogrodu, i ujTzala krzew wa
wrzynu, i usiadla pod nim, i gdy odpoczywala, blagala Pana 
Wszechwladnego m6wiqc: "Panie ojc6w moich, poblogoslaw 
mi i wysluchaj modlitw~ mojq tak, jak poblogoslawiles matk~ 
Sar~ i idales jej syna - Izaaka". 

III 1 I Anna spojrzala w niebo i zobaczyla gniazdko ptaszk6w na 
krzewie wawrzynu. I wydala wtooy okrzyk Miu i rzekla do 
siebie : 

"Biada mil K<toz mnie zrodzill Jakie:i lonG mnie wydalo1 
Zostalam bowiem zrodzona przekl~ta wobec syn6w Izraela . 
Bo sWam si~ przedmiotem dbelg, Zel:iona, wyszydzono mnie 

i wygnano ze swhityni Pana, Boga mojego. 
II Biada mi! Komui stalam si~ podobnq? 

Nie stalam si~ nawet ·podobnq do :ptactwa niebios, ho nawet 
ptactwo niebios ,plodnym jest, widzisz to, Panie. 

Biada mil Komui si~ stalam podobnq? 
Nie sWam si~ ipodobnq do merozumnych zwierzqt, bo nawet 

rueme zwierz~ta plodnymi Sq. Widzisz to, Panie I 
Biada mil KomuZ stalam si~ ,podobnq? 
Nie stalam si~ podobnq dzikim zwierz~tom ziemi, bo n awet 

dzikie zwi~ta ziemi plodnymi Sq. Widziszto, Panie! 
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Biada mil Komuz stalam sif; poodbnq? 
Nie jestem nawet podobn!\ tyro wodom; wody te bowiem 

raz Sq spokojne, raz wzburzone, i ryby W lIlich zrodzone 
chwalq Ci~, Panie. 

Biada mi! KomulZ stalam si~ podobnq? 
Nie stalam si~ nawet podobnq tej ziemi, bo i ziemia wydaje 

swe owoce w czasie sposobnym i chwali Ci~, Panie! 

IV 1 I oto aniol Panski stan!\l i rzekl: "Anno, Anno. Wysluchal Pan 
Bog modlitw~ twojq. Poczniesz i porodzisz, a potomstwo two
je b~dzie przepowiadane po calej ziemi". Rzekla Anna : 
"Na Boga zywego, czy zr~ chlopca czy dziewczynk~ za
wiOd~ dziecko 'W darze Panu, Bogu mojemu, i b~ie Mu 
sluzylo !pO wszystkie dni swego Zywota. 
2 I oto przyszli dwaj zwiastuni i rzekli: "Oto Joachim, mqi 
twoj, przybywa ze swymi stadami". Aniol bowiem Panski 
zstqpil do Joachima i ,powiedzial: "Joachimie, Joachim1e, 
wysluchal Pan B6g twojq mod1.itw~. Zstqp stqd! Oto bo
wiem Zona twoja Anna pocz~a 'w swym lonie". 3 I natyoh
miast zstll'pH Joachim i zawolal pasterzy i rzekl do niCh : 

"Przywiedzcie mi tu dziesi~c jagniqt bez skazy i czystych : 
te dziesi~c barank6w b~e dla Pana Boga. 
I przywiedZcie mi dwanaScie cielqt mlodziutkich, 
,te dwana!Scie cielqt b~e dla kaplan6w i Rady Starszych. 
I sto k671, 
i b¢zie te 8oto k6z d1a calego Iud'll". 

, I oto przyszedl Joaohlm ze swymi stadami. I stan~a Anna 
kolo bramy, i ujrzala Joachima wchOOzqcego ze swymi sta
dami, i natychmiast rwy;biegla, i rzucila mu si~ na szyj~, i rze
'kla: 

"Teraz wiem, Ze Pan BOg wie1ce mi fpoblogoslawil : 
otobowiem ja, wdowa, jui: nie jestem wdowq, 
oto ja, :berozietna, poc~lam w lonie". 

I spoozql Joachim :pierwszy dzien w swym domu. 

V 	 1 Nast~pnego dnia zaniosl swe dary mowiqc do siebie: "JeSli 
Pan B6g zmilowal si~ nade mnq, to sprawi, ze ujrz~ zlotq bla
ch~ arcykaplana". I przyniosl Joachim swe dary, i wpatrywal 
si~ w zlotq blachf; arcykaplana, podczas gdy on wst~powal ku 
ol'tarzowi Panskiemu, i nie dostrzegl w sobie grzechu. I nekl 
Joachim: "Teraz juz wiem, ze Pan B6g zmilowal sif; nade 
mnq i odpilScil mi wszystkie grzeohy". I odszed1 od oltarza 
Panskiego usprawiedliwiony i udal si~ do swego domu. l! I wy
pelnily si~ jej miesiqce okolo szfficiu. W si6dmym zaS mieslllcu 
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porodzila Anna i rzekla do polo"imej: "Co porodzilam?" I rze
kla po!oZna: "Dziewczynk~". I Tzekla Anna: "W tyro dniu 
dusza moja zostala wywy7Mszona". I wo.zyla jq (dziewczynk~). 
Gdy zas wypelnUy si~ dni, zostala oczyszczona Anna ze swej 
rueczystoSci, i pocz~la piersiq karmic dziecko, i nazwala je 
'imieniem Maryja. 

VI 1 Z dnia na dzieii dziecko wzrastalo w sHy. Gdy zaS min~lo 
6zesc miesi~y, 'postawila je matka na ziemi, by wypr6bowac, 
czy b~e stala. I przeszedlszy siedem krok6w wr6cila na 
lono swej matki. I wzi~laje matka w ramiona mowiqc: "Na 
Boga Zy'wego, nie b~esz ehodzila po tej iiemi, dop6ki nie 
zaJprowad:z~ ci~ do swiqtyni Paiiskiej". I uczynila w swej ko
rnnacie sypialrnej swiqtyni~, i nie pozwolila, by spozywala 
cokolwiek skalanego czy nieczystego. I zwolala cory Hebraj
czykow, kt6re byly bez zrnazy, i one bawily jq. 
2 Gdy dzieckoukoiiaylo ;pierwszy rok Zycia, wydal Joachim 
wiel:kq uczt~ i za.prosil arcykaplanow, kaplanow i uczonych 
w Pismie, i rad~ starszych, i caly Iud Izraela. I Joachim przy
niosl dzieci~ kaplanom i poblogoslawili je m6wiqc: "B6g oj
cow naszych niech poblogoslawi to dzieci~, ruech da mu imi~ 
znakomitepdSr6d wszystltich narod6w na wieki". I .rzekl 
caly Iud: "Niech tak si~ stanie, Amen". I zaniosl je arcykapla
nom, i blogoslawili je m6wiqc : "Boze wysokosci, spojrz na to 
dzieci~ i obdarz je blogoslawienstwem najw'i~kszym, ponad 
kt6re jU2; nie rna wi~kszego". 3 I 2Janioola de matka do swiq
tyni, k.t6rq uczynila w swojej komnacie sY'pialrnej i podala 
dzieCku piers do ssania. I zaSpiewala Anna pieSii Panu Bogu 
tymi slowy: 

"PieSn swi~tq zaSpiewam Panu, Bogu mojemu, 

gdyZ nawiedzil mnie, 

i 2ldjql ze mnie szyderstwa moich nieprzyjaciol. 

I dal mi Pan Bog owoe mej sprawiedliwoSci, 

dhoe jedyny, jed!nak znaCZqcy wiele w jego oczach. 

Kt6Z oznajmi synom Rubena, ze Anna rnlekiem karmi ? 

Sluchajcie, slucilajcie, dwanaScie lpokoleii Izraela: 

oto Anna karmi mlekiem /" 


zlorlyla jq w swiqtyni, kt6rq uczynila w swejkomnacie sy
lpiiclnej, i wyszla, aJby im (gosciom) slwyc. Gdy zaS ucz.1;a si~ 
skoiiayla, odeszli pelni rado.sci i chwalili Boga Izraela. 

VII 	 1 Uplywaly dzieweczce miesiqce. Gdy dzieci~ osiqgn~lo wiek 
dwu laJt, rzekl Joachim: "ZalProwadzimy jq do swiqtyni Pa
n.a dla wypelnienia przyrzeczenia, ktOre z!ozyliSmy. by snadZ 
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Pan Wszechwladny rue zeslal (na nas kary), i nasza ofiara 
nie zostala odrzucona". I rzekla Anna: "Poczekatjmy, a.Z bf,l
dzie miala trzy lata, by rue szukala ojca i matki". I rzekl 
Joachim: "Poczekamy". 2 W kOllCU dzieci~ osiqgnf,llo wiek 
t rzech ,lat, i rzekl Joachim: "Zawolajmy corki Hebrajczy'k6w, 
k t6re Sq bez zmazy, i niech ka.Zda z nich weZmie kaganek ; 
niedh kaganki b~q zapalone, by nie zwr6cila sif,l wstecz i ser
ce jej nie zostalo uwi~zione daleko od swiqtyni Panskiej". 
I uczynily tak, aZ doszly do swiqtyni panskiej. I przyjql jl\ 
implan, i ucalowawszy ,poblogoslawil jq i rzekl: "Pan Bog 
wywyiszyl twe imi~ posr6d wszystkich narodow. Na tobie 
w dniach ostatecznych ukaze Pan zbawienie synom Izraela". 
3 I posadzil dq na ,trzecim stopniu oUarza, i Pan Bog zeslal 
n a niq lask~, i .zatan.'czyla na swych n6Zkach, i ukochal jq ca
ly dom Izraela. 

VIn 	 1 I rodzice jej odeszli podziwiajqc, chwalqc i slawiqc Pana Bo
ga Wszechwladnego za to, ze nie zwr6cil sif,l 'przeciw n im. 
A Maryja .przebywala w swia;tyni Pailskiej, i iyla jak golqbka, 
i otrzymywala po'karm z rqk aniola. 2 Gdy zas osiqgnf,lla dwa
nascie lat, zwolali naradf,l kaiplani i mowili: "Oto Maryja 
osiqgnf,lla dwanaScie lat w swiqtyni Pailskiej. Coz mamy 
uczynic, by nie splamila przybytku Pana Boga naszego 1" 
I rzekli don (do arcykaplana): "Ty masz pieczf,l nad oltarzem 
Panskim. Wejdz i modI sif,l w jej sprawie, a uczynimy to, co 
by ci Pan Bog objawil". 8 I wszedl 'kaplan doswif,ltego swif,l
tych odziany w stroj z dwunastu dzwonkami, i modll sif,l 
w jej sprawie. A oto aniol Pailski stanql m6wia;c: "Zacharia
SZU, Zachariaszu, wyjdZ i zawolaj wdowc6w sposroo ludu 
i niech kaz:dy z mch przyniesie r6zdZkf,l, i stanie sif,l Maryja 
ronq tego, kt6remu 'by B6g okazal znak". Wyszli wi~ poslan
cy na caly kraj judzki, i zabrzmiala trqbka Panska, i oto 
ZJbiegli si~ wszyscy. 

IX 	1 Takze sam J6zef rzuciwszy top6r wyszedl im naprzeciw. 
I zgromadziwszy sif,l razem udali sif,l do kaplana trzymajqc 
w rf,lku r6zdzki. A kaplan wziqwszy od nich r6zdzki, wszedl do 
swiqtyni i modHl sif,l. Skonczywszy modlitwf,l wziql rozdzki 
i wyszedl, i podal im, ale nie bylo na nich zadnego znaku. 
Ostatniq r6zdzkf,l w ziql J6zef. I oto golqbka wyleciala z r6zdZki 
i usiadIa na glowie Jozefa . I rzekl kaplan: "Jozefie, J6zefie, 
n a ciebie wypadlo, bys wziql dziewicf,l Panskq, 'by jq strzec 
dla Niego". 2 I sprzeciwil sif,l J6zef i rzekl: "Mam syn6w, je
stem starcem, ona zaS jest mlodziutkq dzieweczkq. Nie, za
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iste, bo stan~ si~ po.snUewiskiem dla syn6w Izraela". Odrze1d 
kaplan: "J6zefie, h6j si~ Boga, Pana twojego i pami~taj na 
to, 00 uczynil Pan B6g Dartanowi, Abiranowi i Koremu, jak 
rozdzielila si~ ziemia i pochlon~la ich wszystkich, poniewaz 
si~ sprzeciwiali. Teraz wi~ przeto i ty, J6zefie, l~kaj si~, 'by 
nie przyidarzylo si~ to sarno w twoim domu". 3 I J6zef mj~ty 
l~kiem Bozym wziql jq w swojq opiek~, i rze'kJ: do mej: "Ma
ryjo, wziqlem ci~ ze swiqtyni Panskiej. Teraz zas zostawiarn 
ci~ w domu moim. Wycho~ bowiem hudowac domy, ale 
:przyjd~ do ciebie. Pan b~e ci~ strzegl". 

X 	 1 Zebrala si~ rada kaplan6w i m6wili: "Uczytimy zaslon~ dla 
swiqtyni Patiskiej". I rzekl kaplan: "Zawolajcie do mnie dzie
wice, kt6re Sq bez skazy z pokolenia Dawida". I odeszli sludzy 
i szukali, i znaleili siedem. I przypomnial sobie kaplan 0 dzie
weczce Maryi, ze i ona jest z pokolenia Dawida i bez skazy 
przed Hogiem. I sludzy odeszli i przyprowadzili jq. 2 I w.pm
wadzil je do swiqtyni Pana. I rzekl 'ka.plan: "Ciqgnijcie tu losy, 
!d6ra b~ie prz~dla zloto, i ,azbest, i len, i jedwab, bl~kit 
i szkarlat, i ·prawdziwq purpur~". I Maryja wylosowala praw
dziwq pur,pur~ i szkarlat. I wziqwszy je odeszla do swego do
mu. W owym czasie zaniem6wil Zachariasz i zast~powal go 
Samuel aZ do ohwili, gdy Zachariasz znow odzyskal mow~. 
A MaTyja wziqwszy szkarlat zacz~la przqgc. 

XI 1 I wzi~la dzban, i wyszla, by zaczerpnqc wody. I oto uslyszala 
glos m6wiqcy do niej: "Wi1iaj, pema laski, Pan z tobq. Blogo
slawionas ,ty posr6d niewiast". I spojrzala Maryja na 'prawo 
i na lewo, skqdby .pochodzil ten glos. I cala driqca weszla do 
swego domu i postawiwszy dzban wzi~a pur.pur~ i siadla na 
tronie, i :prz¢la ,purpur~. 2 I oto stanql przed niq aniol m 6
wiqc : "Nie l~kaj si~, Maryjo, 2lI1alazlas howiem lask~ wobec 
wszechwladnego Pana wszechrzeczy. Poczniesz za spraWq Je
go Slow a". Ona zaS, Maryja, uslyszawszy (te slowa), rozwa
zala je w sobie, mowiqc: "Czy:i ja ,poczn~ z Pana Boga Zy
wego (i porodz~) tak, jak kazda kobieta rodzi1" 3 I oto sta
nql aniol i rzekl do niej: "Nie tak, Maryjo. Moc bowiem Pa
na ci~ ocieni : dlatego swi~ty, kt6rego 'porodzisz, Synem Naj
wyZszego b~dzie nazwany. I nadasz Mu imi~ J ezus, On bo
wiem wybawi Iud sw6j z grzech 6w jego". I rzekla Maryja: 
"Oto ja slui;ebnica Pana przed Jego obliczem. Niech mi si~ 
stanie wedlug slowa twego". 

XII 	 1 Gdy wyrobila szkarlat i purpur~, zaniosla je kaplanowi. 
I przyjqwszy je poblogoslawH jq i rzekl: "Maryjo, wYWyZszyl 
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twe imi~ Pan B6g, i b~dziesz blogoslawiona posrod wszystkich 
narod6w ziemi". 2 Pr~lniona radosci/l Maryja uda1:a si~ do 
swej k,rewnej i zapukala do drzwi. Uslyszawszy ElZbieta ["zu
rila szkarlat i :pobiegla do drzwi, i otworzyla ~ej, i poblogo
slawila jll, i rzekla: "S'klldZe mi (.ta laska) , ze matka Pana 
mojego ,przybyla do mnie? Bowiem to, co jest we mnie, pod
skoczylo i 'poblogoslawilo d~". Maryja zaS zapomniala 0 ta
j emnicach, k t6re byl jej powiedzialaniol Gabriel. I spojrzala 
w nieOO, i r ,zekla: "KimZe ja jestem, ze oto wszystkie rue
wiasty na Ziemi blogoslawill mnie?" S I s'P~dzila trzy miesillce 
p rzy Ellibiecie. I z dnia na dzieii. zaokrllglalo si~ jej lono. I Ma
r yja przepeiniona l~kiem udala si~ do swego domu, i ukryla 
si~ ,przed synami Izrae1a. Miala lat szesnaSde, gdy si~ wypel
n ily dla mej te ta'jemnice. 

XIII 	 1 I przyszedl sz6sty miesillc dla Maryi, i oto przyszedl J 6zef ze 
swej budowy, i wszedl do domu i zastal jll brzemiennll. I ude
rzyl si~ w twarz, i padl na ziemi~ na worek, i zaplakal gorzko 
mowi!lc: "Jakim o.bliczem spojrz~ ku Panu Bogu? J akllz mam 
za mil zanosic modlitw~? Bo przeciez dziewi'~ wzilllem ze 
svihrtyni Pana Boga, i nie ustrzeglem jej! Kt oz mnie zwiodl? 
Ktoz j'est tym, kto zlo uczynil w mym do.mu? Ktoz ;porwal ode 
mnie dziewi<c~ i skalal jll? Czyzby u mnie powtorzyly si~ 
(izieje Adama? Gdy OOwiem Adam oddawal si~ 0 ozmaczonej 
godzinie uroczystej modlitwie dzi~kczynnej, wszed1 wllZ, i zna
lazl Ew~ samotnq, i uwi6dl jll, i skalal; to samo przydarzylo 
si~ i mnie". 2 I ·powstal Jozef z worka, i zawolal jll, i rzekl do 
niej: "Dlaczegos to uczynila ty, ktorq Bog mial w szczegolnej 
opiece ? CzyZ zapomnialaS 0 Panu, twoim Bogu? Dlaczego ty, 
ktora wychowana bylaS w swi~tym swi~tych, i otrzymywa
las .pokarm z r~ aniola, tak upodlila's SWIl dusz~?" 3 Dna zaS 
zaplakala gorzko i rzekla tak: "Czystll jestem i m~i;a nie 
znam". I rzekl do niej Jozef: "Skqdze wi~c jest to, (co znaj
duje si~) w twoim lonie?" Dna rzekla nato: "Na Boga iy
wego, nie wiem, sklld jest to, co znajduje si~ w lonie moim". 

XIV 	1 I przelqkl si~ wielce J ozef, i nie nalegal na niq wi~cej roz
wazajllc, co ma z niq uczynic .. I rzekl Jozef: "Jesli ukryj~ jej 
grzech, zostan~ uznany za winnego, gdyz sprzeciwilem si~ 
praw u Pana; jezeli natomIast okaz~ dll synom Izraela, l~kam 
si~: :00 j esli to, co znajduje si~ (w jej lonie)pochodzi od 
aniora, b~d~ 'winny wydania niewinnej krwi na wyrok srnierci. 
COi; wi~c z niq uczyni~? Potajemnie oddal~ jq od siebie". 2 Tak 
go zast ala noc. I oto aniol Paiiski ukazal mu si~ we srue m6
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wiqc: "Nie I~kaj si~ 0 t~ dzieweczk~. To ,bowiem, 00 w niej 
si~ znajduje, jest z Ducha Swi~tego. Porodzi wi~c tobie syna 
i n azwiesz go imieniem Jezus - On bowiem wy!bawi Iud sw6j 
z jego grzech6w". I powstal J6zef ze snu, chwalil Boga IzraeIa, 
kt6ry dal mu SWq lask~. I dalej strzegl dzieweczki. 

XV 1 I przybyl do niego Annasz, uczony w Pismie sw., i rzekl do 
niego: "J6zefie, dIaczego nie zjawiles si~ na naszej radzie?" 
I rzekl do niego: "Poniewaz z drogi wr6cilem zm~zony, i 00
poczywalem jeden dzien". I obr6cil si~ Annasz i ujr,zal Mary
j~ ,brzemiennq. 2 I powr6cil biegiem do kaplana i rzekl don: 
"Oto J6zef, 0 kt6rym ty swiadczyleS, ci~zko przekroczyl iPra
wo". I rzeld ar,cykaplan: "C6Z to si~ stalo?" I rzekl: "J6zef 
skalal dziewic~, ktorq wziql byl 00 oltarza Panskiego, i po<i
st~pem wym6g1 na niej dopelnienie malienstwa, i zatail to 
przed synami Izraela". I rzekl do niego arcykaplan: "To uczy
nil J6zef?" I rzekl do niego : "Wyslij slugi, i znajdziesz dzie
wic~ brzemiennq". I odeszli sludzy, i znaleZli jq jako powie
dzial, i sprowadzili jq do kaplana, i stan~la przed sqdem. 
:q rzekl do niej arcykaplan: "Maryjo, dlaczego to uczyni!as? 
Dlaczego upodlilas sWEl dusz~? Czys zapomniala 0 Panu, Eo
gu twoim, ty, kt6ra.s wychowana byla w swi~tym swi~tych, 
,ty, kt6ra.s przyjmowala pOkarm z r~ki aniol6w? Ty, ktoraS 
sluchala ich pie.sni i tan.czylaS wobec nich, dlaczegos to uczy
nita 7" ana wtedy zaplakala gorzko i powiedziala: "Na Boga 
zywego, jestem czysta przed Nim i m~za nie znam". 4 I rzekl 
arcykaplan: "J6zefie, dIaczego to uczyniles?" Rzekl J ozef: "Na 
Boga mojego zywego, i ina Pomazanca Jego, i na swiadka Je
go prawdy, jestem czysty wobec niej". I rzek1: arcykaplan: 
"Nie swiadcz falszywie, Iecz m6w prawd~.Wymusiles pod
st~pem na niej dopelnienie swego malZenstwa, i zatailes to 
przed synami IzraeIa, i nie zgiqleS swej glowy pod pot~ 
r~kEl, aby ipoblogoslawione zostalo twoje potomstwo". I za
milkl J ozef. 

XVI 	 1 I rzekl arcykaplan: "Oddaj dziewic~, ktorq wziqles ze swiq
t yni Pa ilskiej". I J6zef zalany !zarni ( ...). I rzekl arcykaplan: 
"Dam warn pic wOO~ pr6by Paflskiej, i okaZe grzech wasz 
przed oczyma waszymi". 2 I kaplan wziqwszy (wod~) nakazal 
wypic jq J6zefowi. I wyslal go na pustyni~ i po:wrocil zdrow 
i caly. I nakazal wypic dzieweczce, i wyslal jq na .pustyni~, 
i przyszla starntqd zdrowa i cala. I zdumial si~ caly Iud, po
niewaz ich grzech nie wyszedl lI1a jaw. S I rzekl arcykaplan: 
"JeSli Pan B6g nie okazal grzechu waszego, to i ja was rue 

543 



WYBOR TEKSTOW APOKRYFICZNVCH 

iPO~piam". I odeslaJ ich. I wzil\l J6zef Maryj~, i odszedl do 
domu swego weselllc si~ i wyslawiajllc Boga Izraela. 

XVII 	 1 I wyszedl nakaz od cesarza Augusta, aby spisac wszystkich, 
kt6rzy byli w Betlejem J udzkim. I rzekl J 6zef: "J'a zapis~ 
rooich syn6w. COZ jednak 'Uczyni~ z til dzieweczkll? Jak mam 
jll zapisae? J,ako mojq Zon~? Wstydz~ si~. MaZe jako c6rk~. 
Wiedzq synowie IzraeIa, ze nie jest mojqC6tkll. Oto godzina 
Panska uczyni, jak zechce". 2 I osiodlal osla, i posadzil jll, 
i syn jego prowadzil: (osla), i Samuel post~powaJ za nimi. 
I zbliZyli si~ do ,trzeciego kamienia milowego, 1 odwr6cil s~ 
J6zef, i UjTzal, ze jes,t smutna i rzekl: "Bye moZe Ze to, co 
jest w (jej) lonie sprawia jej MI". I ZllOWU odwr6cil si~ J 6
zef i ujrzal, ze ,smieje si~, i r zekl do niej: "Maryjo, COZ si~ 
z to'hq dzieje: to widz~ twoje oblicze rozeSmiane, to smutne". 
I rzekla don: "PoniewaZ dwa Iudy widz~, J6zefie, przed mo
imi oczami: 'jeden placze i Iamentuje, i drugi, kt6ry cieszy si~ 
i smieje". S I przeszli okolo lpolowy drogi, i rzekla do niego 
Maryja: "J6zefie, zsadZ mnie z osla, poniewaZ to, 00 jest 
(w moim lonie) !ll~ka mnie, by si~ narodzic". I zsadzil jq tam 
i rzekl do niej: "Gdziez ci~ zaprowadz~ i osloni~ tw6j wstyd, 
bo miejsce jest pustynne?" 

XVIII 1 I ujrzal tam gro~, i wprowadzil jll, i zostawil przy mel 
swych syn6w, i odszedl, by szuk ac polomej pochodzenia i;y
dowskiego w krainie Betlejem. 
2 Ja J6zef szedlem i nie szedlem, 
I podnioslem oczy na firmament i zobaczylem , ze stanql 
i (spojrzalem) w ,powietrze, i ujrzalem, ze jest peine zdumie
nia, i ptactwo niebios zakrzeplo w locie. 
I skierow alem oczy na ziemi~, i ujrzalem mis~ IezllCll i ro
botnik6w spoczyw,ajllcych przyposilku, I r~ce ich byly w mi
sie. I ci, k t6rzy gryZli (pokarm), nie gryZli go, i ci, kt6rzy go 
nabierali, nie podnosili (rllk) , i ci, ktorzy do ust niesli, nie do
niesli, ale wszyscy mieli oblicza wzniesione i patrzyli w gor~. 

S I ujrzalem jak p~dzono ow ce, i stan~ly ow ce, i podn6s1 pa
sterz r~k~, aby je uderzyc, i zamarla r~ka wzniesiona do g6ry. 
I zwr6cilem oczy na ,prlld rzeki, i ujrzalem kozly, k tore przy
,tkn~ly 'Pyski do wody, i nie pily. 

I wszystko pobudzone nagle podj~lo znowu sw6j bieg. 
X IX 1 I ujrzalem kobiet~ zst~pujllcll z g6ry, i rzekla do mnie: "Czlo

wieku , doklld idziesz?" I rzeklem: "Szukam poloZnej, (kt6ra 
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bylaby) z Hebrajczyk6w". I odpowiadajllcpowiedziala do 
mnie: "Czy ty jestes Izraelita?" I rzeklem do niej: "Tak". ana 
wtedy 'powiedziala: "A ki.mZe jest ta, kt6ra urodzila w ja
sk.ini?" I rzeklem: "Jest mi za.Slubiona" . I rzekla do !llll1ie: 
"Nie jest twojll Zonll?" I rzeklem do niej: "To jest Maryja, 
kt6ra zostala wychowana w swilltyni Panskiej, zostala mi wy
znaczona losem jako zona, i nie jest mojll Zonll, a owoc jej 
lona jest z Ducha Swi~tego". I rzekla poloina: "Jestzez to 
,prawdll?" I rzekl do niej J6zef: "Wejdz i oobacz". 2 I odeszla 
z rum, i stan~la we~trz groty. I byla (tam) ciemna chmu
ra, kt6ra oslonila jaskini~. I rzekla poloma: "DziS dusza moja 
zostala wywyZszona, bo moje oozy ujrzaly dzis rzeczy prze
kraczajllce wszelkiepoj~cie,poniewaZ zbawienie narodzilo si~ 
dla Izraela". I natychmiast chmura~la znikac z jaskini, 
a 'pojawilo si~ tak wielkie swiatlo w jaskini, ze oczy nie mo
gly go znieSc. I wkr6tce swiatlo to pocz~lo znikac, aZ ukazalo 
si~ dzieci~, i zbliZylo si~, i zacz~o ssac pierS swej matki. I po
loZna wydala okrzyk, i rzekla: "Jakie wielkim jest dla mnie 
dzien dzisiejszy, gdyZ ujrzalam .ten niezwykly cud". 8 I wy
szla poloZna z jaskini, i s'potkala jll Salome. I (poloZna) rzekla 
do niej: "Salome, Salome, mam ci do opowiedzenia cud nie
zwykly: dziewica porodzila, do czego z natury nie jest zdol
na". I rzekla Salome: "Na Boga zywego, jeSli nie wloz~ ,pal
ca mojego i nie zbadam jej przyrodzenia, nie uwierz~, Ze 
dziewica :porodzila". 

xx 1 I weszla polozna (do jaskini) i rzekla: "Maryjo, ul6z si~ odpo
wiednio, niemaly bowiem spar toczy si~ w twojej sprawie". 
I Maryja uslyszawszy to ulozyla si~ odpowiednio, i Salome 
wlo:i:yla palec w jej przyrodzenie. I Salome wydala okrzyk 
i rzekla: "Biada mi bezOOmej i niewiernej,bom kusila Bo
ga zywego. Oto r~ka moja palona ogniem odpada ode mnie". 
2 I padla Salome na k61ana przed Panem Wszechwladnym m6
willc: ,,0 Boze ojc6w naszych, wspomnij na mnie, ,00 i ja 
jestem ,potomkiem Abrahama i Izaaka i Jakuba. Nie stawiaj 
mnie na przyklad synom Izraela, ale oddaj mnie biednym. 
Tybowiem wiesz, Panie Wszechwladny, ze w imi~ Twoje 
dokonywalam uzdrowien, ze otrzymalam od Ciebie zaplate". 
3 I oto aniol Panski st~l i rzekl do niej: "Salome, Salome, 
wysluchal twll modUtw~ Pan Wszechwladny. Zbliz tWll r~k~ 
do dzieci~cia i obejmij je, i stanie si~ twoim zbawieniem i ra
doscill". Przejeta radoscill zblizyla si~ Salome do dzieciny 
i obj~la je m6willc: "Uwielbiam Go, poniewaZ Ten jest, kt6ry 
narodzil ~ kr6lem Izraela". I natychmiast Salome zostala 
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ru:z.drowiona, i wyszla z jaskini usprawiedliwiona. I oto glos 
odezwal si~: "Salome, Salome, nie objawiaj rzeczy cudow
nyoh, kt6reS widziala, dop6ki dziecina nie wnijdzie do Jero
zolimy". 

XXI 1 r oto gdy J6zef przygotowywal si~, aby udac si~ do Judei, 
uczyni1 si~ zgiclk wie1k.i. w Betlejem Judzkim. Przybyli bo
wiem magowie, ~t6rzy m6wili : "Gdiie jest krol zydowski? 
UjrzeliSmy rbowiem gwiazd~ Jego na wschodzie i przyszliSmy 
oddac Mu ,poklon". 2 Uslyszawszy to przerazil si~ Herod, i po
sIal do mag6w slugi, i wezwal takZe przedniejszych kaplan6w, 
i wy,pytywal ich w pretorium, i mowil do ruoh: "Co napisan€: 
jest 0 Chrystusie? Gdzie mial si~ narodzic?" M6wi<l mu: 
"W Betlejem Judzkim, tak bowiem jest napisane". I odeslal 
ioh. I pytal si~ magow m6wiqc do nich: "Jakia: znak ujrze
liscie 0 narod.zeniu si~ kr6Ia?" I rzekli magowie: "Ujrzellimy 
ogromnq gwiazd~, kt6ra tak rblyszczala wsr6d wszystkich tych 
tu gwiazd, ze ich nie :bylo widac. I ,tak poznalismy, ze kro1 
narodzil si~ Izraelowi, i przyszliSmy oddac Mu poklon". 
I rzekl do nich Herod: "Idici.e i szukajcie, a jesli znajdziecie, 
zawiadomcie mnie, abym i ja przyszedlszy Oddal Mu poklon". 
3 I odeszli magowie. I oto gwia2xia, kt6rq ujrzeli na wschodzie, 
prowadzila ich aZ we:szli do groty i zatrzymala si~ nad glow!l 
diieciqtka. I magowie, gdy Je ujrze1i stoj!lce wraz z matkq 
swojq Maryjq, wyj~li dary ze swych sakiew: zloto, i kadzidlo, 
i minr~. "A otrzymawszy po1ecenie od aniola, by nie szli do 
Judei, udall si~ innq drog!l do swojej krainy. 

xxn 1 Wtedy Herod widz!lc, ze zostal zwiedziony przez magow, 
rozgniewany wyslal mordereow nakazujqc im zaoic wszystkie 
dzieci od dwu 1ai i n:iZej. 2 I gdy uslyszala Maryja, ze dzieci~ 
rna bye zabite, pelna l~ku wzi~la dziecko, i owilIl~a je w pie
luszki, i zlozyla do Zlobu sluZ!leego wolom. 3 ElZhieta nato
miast iUS,lyszawszy, ze iposzukujll Jana, wzi~la go i udala si~ 
w krain~ g6rzystq, i rozgllldal'a si~ wokolo, gdzieby go ukryc, 
i rue bylo tam miejsca ukrytego. Wtedy westcllnllwszy rzekla ' 
"G6ro Panska, przyjmij mnie, matk~ wraz z dzieckiem". 
El:Zbieta nie mogla odejsc przej~ta l~kiem. I nagle g6ra roz
st ll-pila si~ na dwie strony i przyj~la jll. I przez g6r~ prze
nikalo dla niej 8wia-tlo, rbowiem aniol Panski, kt6ry ich strzegl, 
byl z Illimi i czuwal nad nimi. 

XXIII 	1 Zas Herod poszukiwal Jana, i wyslal slugi do oltarza, do Za
chariasza, by mu \powiedzial : "Gdzie ukryles swego syna?" 
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On zag odpowiadajqc rzek!: "Jestem slugq Boiym i czuwam 
przy Jego oltarzu. SkqdZez mog~wiedziec, gdzie jest ukryty 
m6j syn?" 2 I Odeszli sludzy (Heroda) i zawiadomili go 0 tym 
wszystkim. I Herod rozgniewawszy si~ rzekl: "Czyz syn jego 
ma kr610wac nad Izraelem1" I wyslal znowu slugi, by mu po
wiedzieli: "Poviiedz mi prawd~, gdzie znajduje si~ tw6j syn? 
Wiesz 0 tym, ze krew twoja jest w moich r~ch". I odeszli 
sludzy, i ,powiadomili go 0 tyro. 3 I odpowiadajqc, rzekl im: 
"Otom ja jest swiadek Boga przez m~czenstwo. Wei mojq krew, 
ale ducha mego przyjmie B6g, Pan Wszeohwladny, bo rue
winnq krew wylejesz w przedsionku swiqtyni Panskiej". 
I 0 swicie zostal zamoI"dowany Zachariasz, i nie wiedzieli sy
nowie Izraela, ze zostal za,bity. 

XXIV 1 Lecz 0 godzinie pozdrowienia wyszli kaplani, i nie spotkalo 
iell, jak zwykle,blogoslawieiistwo Zachariasza. I stan~li ka
,plani oczekujqC Zachadasza, by go pozdrowic modlitwq i po
chwalie Boga NajwyZszego. 2 Gdy jednak si~ op6Znial, prze
l~kli si~ wszyscy. Jeden z nich oSmieJil si~ wejse do swiqtyni, 
i ujrzal krew skrzepni~tq kolo oltarza Paiiskiego, i uslyszal 
glos m6wiqcy: "Zachariasz zostal zabity, i rue zostaniewy
mazana jego krew, dop6ki rue przyjdzie mSciciel". I usly
szawszy te slowa przelqkl si~, i wyszedl, i oznajmil kapla
nom ,to, co ujrzal i uslyszal. S I oomie1ili si~ wejse, i ujrzelito, 
co si~ przydarzylo. I j~1cly sciany swiqtyni, i oni rozdarli (sza
ty) z gory na d6l. I rue zna1eziono jego dala, lecz znaleziono 
jego krew, ktora zmienila si~ w kamien. I wyszli przepel
nieni l~kiem, i oznajmili, ze Zachariasz zostal zamordowany. 
I uslyszaly wszystkie poko1enia 1udu, i oplakiwaly go, i 1a
mentowaly ,przez trzy dni i trzy noce, .bijqc si~ w piersi. 4 Po 
trzech dniach zebrali si~ kaplani, .aby naradzie si~, kogo wy
meSC na miejsce Zachar1asza. I los wypadl na Symeona 
otrzymal on bowiem od Ducha Swi~tego dbjawienie, ze nie 
ujrzy smierci, dop6ki nie ujrzy w cie1e Pomazanca. 

XXV 1 Ja zag Jakub, ktory spisalem te dzieje w Jerozolimie, w cza
sie rozruch6w, kt6re powstalypo smierci Heroda, postano
wilem udac si~ na pustyni~ , do.p6ki nie ustanq rozruchy w Je
rozolimie. B~~ slawR Pana W szechwladnego, ktory dal mi 
mqdrooc, by spisac te dzieje. 
2 Niech b~e laska z wszystkimi, kt6rzy l~kajq si~ Pana. 

Amen. 
Narodziny Maryi. 
Objawienie dane Jakubowi. 
Pok6j temu, ktory pisze i temu, ktory czyta. 
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3. OPIS DlIECI~STWA PANA DOKONANV PRlEl SWI~TEGO 
APOSTOtA TOMASlA 

(WERSJA GRECKA B, 11/111 W.o WIELOKROTNIE PRZERABIANA) 

I 	 1 Ja, Tomasz Izraelita, uwazam za konieczne zapoznac wszyst
kich was, bracia pochodz~cy z poganstwa, z dziecirlstwem 
i wielkimi czynami, jakich dokonal Pan nasz Jezus Chrystus 
przebywaj~c w ciele po pi~tym roku zycia w miescie Nazaret. 

II 	 1 Pewnego dnia po deszczu wyszedl z domu, w ktorym mie
szkala Jego matka, aby bawic si~ na polu, gdzie plyn~la woda. 
I zbudowal stawki, (do ktorych) zbierala si«: woda, i wypelnily 
si«: stawki wod~. Wtedy rzekl : "Chc~, by stala si«: czyst~ i wy
born~ wod~". I natychmiast tak~ si~ stala. 2 Przechodzil pe
wien syn Annasza, uczonego w Prawie, kt6ry niosl kij wierz
bowy, i kijem owym zniszczyl stawki, i wyplyn~la woda. 
I zwr6ciwszy si~ don, rzekl Je21us: "Bezbo2miku i bluZrrlerco, 
c6i ci przeszkadzaly stawki, ie je oproinileS? Nie pOj.dziesz 
d alej swoj~ drogq i uschniesz jak ten kij, ktory trzymasz". 
sOn poszedl dalej, ale po chwili pad! i oddal ducha. Gdy to 
zobaczyly dzieci, kt6re bawily si~ razem, zdumialy si~, ode
szly i 'powiadomily ojca zmarlego. Ow przybieglszy znalazl 
dziecko zmarle. I odszed1szy czynil wyrzuty J ozefowi. 

III 	 1 A Jezus uczynil z tego bIota dwanascie wrobli. A byl to dzien 
szabatu. I pobieglo jedno z dzieci, i powiadomilo Jozefa m6
wi~c: "Oto ,twoje dziecko, ktore bawi si~ kolo strumyka, uczy
nilo z bIota wr6ble, a tego nie godzi si~ czynic". 2 On zaS 
uslyszawszy to, poszedl i mowi do dziecka: "Dlaczego tymi 
czynami naruszyles dzien szabatu?" Na to Jezus nie odpo
wiedzial mu, ale spojrzawszy na wroble, rzecze: "Nui;e, leccie 
i zyj~c pami~tajcie 0 mnie!" I na te slowa ulecialy i uniosly 
si~ w powietrze, co widzq,c Jozef zdwnial si~. 

IV 	 1 Po kilku dniach, gdy J ezus przechodzil przez miasto, pewien 
chlopiec rzuciwszy kamieniem uderzyl go w rami~. Rzekl don 
Jezus: "Nie pojdziesz dalej drog~ swojq !" A 6w natychmiast 
padl n a ziemi~ i skona!. A obecni m6wili z l~kiem: "Kimie 
jest to dzieci~? PoniewaZ kazde slowo, ktore wypowiada, za
mienia w czyn?" 2 A obecni tam odeszli i czynili Jozefowi 
wyrzuty tymi slowy: "Nie mozesz z nami mieszkac w tym 
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Inlescie. Jesli zaS chcesz (tu mieszkae), naucz dziecko blogo
s!awie, a nie przeklinac, inaczej dzieci n asze poumierajq, bo 
wszystko, co m6wi, pr~emienia w czyn". 

V 	 J6zef siadl na stolku, a dziecko stan~lo przed nim, i chwycil je 
za uebo, i silnie pociqgnql. A Jezus spojrzawszy nan, rzekl: 
"Dose jest juZ tego dla debie". 

VI 1 Nast~pnego dnia wziql Go za r~k~ i zaprowadzil do nauczycie
1a imieniem Zacheusz i rzekl do niego: "Nauczycie1u, wez to 
dziecko i naucz je liter". A 6w rzekl: "Oddaj mi go, bracie, 
a ja Go naucz~ liter i przekonam, wby wszystkich blogosla
wi!, a nie przeklinal". 2 Uslyszawszy to Jezus rozeSmial si~ 
i rzekl do nich: "Wy m6wicie to, co wiecie, ale Ja wiem wi~
cej nii wy. Istnialem bowiem przed wiekami. I wiem, kiedy 
zostali zrodzeni ojoowie waszych ojc6w, i wiem, ile lat zycia 
jest warn dane". Wszyscy, k t6rzy go slyszeli, byli zdumieni. 
8 I znowu rzekl im Jezus: "Dziwicie si~, ze ,powiedzialem warn, 
ile 1at iycia jest warn dane. Zaprawd~, Ja wiem, kiedy zostal 
s tworzony swiat. Oto teraz mi nie wierzycie, ale gdy ujrzy
cie m6j krzyZ, uwierzycie, ze m6wi~ warn 'Prawd~" . Oni zas 
byli zdumieni slyszqc te rzeczy. 

VII 1 Gdy Zacheusz napisal alfabet hebrajski, rzekl do J ezusa: 
"Alia". I rzeld o dziecko : "Alfa". I znowu nauczyciel : "Alfa", 
a dziecko podobnie. I znowu nauczyciel po raz trzeci : "Alfa". 
Wtedy J ezus spojrzawszy na nauczyciela, m6wi : "Ty, k t6ry na
wet nie znasz litery alfa, jak moiesz drugiego pouczac litery 
beta?', I ,POCZqwszy od litery aUa dziecko wyliczylo wszystkie 
22 litery. 2 Nast~pnie znowu rn6wi : "Sluchaj n auczycielu, ja'ki 
jest uklad pierwszej li tery, poznaj, j akie rna zbllienie i linie 
oraz zarysy, kt6re wsp6lnie schodzq si~ i rozchodzq'~. Gdy Za 
cheusz uslyszal ten opis jednej tylko litery, nie rniar nic do 
powiedzenia ze zdumienia, i obr6ciwszy si~ , rzekl do J 6zefa: 
"Bracie, to dzieci~ prawdziwie nie jest zrodzone (na ziemi) . 
W ei je wi'iC ode mnie". 

VIII 	 1 Po tym pewnego dnia bawH si~ Jezus z innymi dziecmi na 
(dachu) dwupi~trowego domu. I jeden chlopiec zepchni~ty 

przez innego spadl na ziemi~ i umar!' Gdy ujrzaly to dzieci, 
kt6re si~ z Nim bawily, ucieldy, a jedynie Jezus pozostal na 
dachu, z kt6rego spadl chlopiec. 2 Gdy dowiedziell si~ 0 tym ro
dzice zmarlego dziecka, przybiegli z placzem i zobaczywszy 
dziecko bez zyci? lezqce na ziemi, a Jezusa stojqcego na gorze, 
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przypuszczali, ze zostalo pI"zez Niego zrzucone, i patrzqc Nan 
J.Zyli Go. 3 Co widzqc Jezus natychmiast zszed1 na dol z (da
chu) dwupi~trowego domu, i stanqwszy przy glowie zmarle
go, .rzekl don: "Zenonie - tak bowiem nazywalo si~ dziec
ko ~ czy to Ja ci~ zepchnqlem? Wstan i powiedz!" Na te 
slowa powstalo natychmiast dziecko i OOdawszy Jezusowi 
czesc, rzeklo: "Panie, Ty mnie nie zepchnqles, ale Ty mnie 
umarlego przywrociles do zycia". 

IX 	 1 Po kilku dniach ktos z sqsiad6w rqbal drzewo i przeciqwszy 
sobie stop~ siekierq, byl bliski smierci z powodu uplywu krwi. 
2 Gdy ibiegl si~ wielki ,Hum, przybiegltam i Jezus. 3 I gdy 
dotknql zranionej stopy chlopca, natychmiast jq uleczyl. 
I rzekl don: "Wstan i rqb swe drzewo!" I gdy wsW, OOdal 
Mu czeSc, a podzi~owawszy poczql rE(bac swe drzewo. Po
ddbnie i wszyscy, kt6rzy tam byli obecni, napelnieni podzi.
wem, dzi.~kowa1i Mu. 

X 	 Gdy mial lat szesc, wyslala Go matka, aby przyni6sl wod~ ze 
ir6dla. Po drodze potlukla Mu si~ hydria. I gdy przyszedl do 
ir6dla, zlozyl swoj ,plaszcz, i zaczeI'ipnqwszy wody ze ir6dla 
napehill go i wziqwszy zani6sl woo~ swej matce. Dna, gdy to 
ujrzala, zdumiala si~ i objqwszy Go ucalowala. 

XI 	 1 Gdy osiqgnql osmy rok zycia, pewien bogacz polecil J ozefowi, 
by mu wykonal loze ; J 6zef byl bowiem cieSlq. I wyszedl na 
wieS, by zgromadzic drzewo. a towarzyszyl mu Jezus. I uciqw
szy dwa kawalki drzewa, obl'Obil je siekierq i poloiyl jeden 
kolo drugiego, a 2Jlllierzywszy zauwazyl, ze jeden jest kr6tszy 
(00 drugiego). Zobaczywszy to, zasmucil si~ i poczql szukac 
innego. 3 Gdy ,to ujrzal Jezus, !l'Zekl don : "Pol6z te dwa ka
walki razem, aby zr6wnaly si~ ioh konce". Ohoe J6zef byl za
klopotany tym, co chcialo dziecko, jednak. uczynil to, 00 mu 
Ono nakazalo. Rzeklo znowu do niego : "Chwyc silnie kr6tszy 
kawalek drzewa!" J6zef .iJdumiony uohwycil Wtedy Jezus 
chwyciwszy drugi koniec, pociqgnql go z drugiej stl'Ony i tak 
uczynil rowny drugiemu kawalkowi drzewa. I rzekl do J6ze
fa : "Nlgdy rue za'lu.j, ale wykonuj bez przes~OOy SWq pra
c~!" Gdy to ujrzal, zdumial si~ niezwykle i rzekl do siebie: 
"Sz~liwy jestem ja, ktOremu Bog dal takie dziecko". 1I Gdy 
powr6cili do miasta, opowiedzial to Jozef Maryi. OIla gdy to 
uslyszala ~ ujrzala wielkie czyny dokonane przez swego Sy
na, chwalila Go z Ojcem i Duchem Swi~tym teraz i zaws~ 
ina wieki wiekow. Amen. 
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4. ZSTJ\PIENIE CHRYSTUSA DO OTCHtANI* 
(WERSJA GRECKA, 1/11 W. (I', WIELOKROTNIE PRZERABIANA, 

I(XVII) 1 M6wi J6zef: "Czemu dziwicie si~ temu, ze Jezus zmartwych
wstal'? To rue jest cudem, ale cudem jest to, ze nie powstal 
sam z martwych, ale ze sprawil, ze wielu zmarlych zmartwych
wstalo. Oni to objawili si~ wielu w Jerozolimie. I jesli doUid 
nie znacie innych, i jego dw6ch synow, kt6rych wskrzesil 
znacie ich na pewno. Pogrzebalismy ich bowiem niedawno, 
a teraz groby ich mozna widziec otwarte i puste, a oni Sq Zy
wi i przebywajq niedaleko, w Arymatei". Wyslali wi~c m~z6w 
i znaleili ich groby otwarte i puste. Mqwi J6zef : "Udajmy si~ 
do Arymatei, a znajdziemy ich". 2 Wtedy powstali arcykaplani 
Annasz i Kajfasz, i Jozef, i Nikodem, i Gamaliel, i inni z ni
mi i udali si~ do Arymatei, i znaleZli tych, 0 kt6rych opo
wiadal Jozef. Odmowili wi~c modlitw~ i pozdrowili si~ na
wzajem. Nast~pnie udali si~ z nimi do Jerozolimy i zapro
wadzili ich do synagogi, dobrze zamkn~li drzwi, po srodku 
poloZyli Stary Testament' Zydowski, i arcykaplaati powiedzieli 
do nich: "Chcemy, byscie wyznali Boga Izraela i Adonai ; 
w ten sposob b~ecie m6wili prawd~, jak zmartwychwsta
liScie i kto was wskrzesil z mal'twych". 3 Gdy to uslyszeli m~ 
zowie, ktorzy zmartwychwstali, uczynili na twarzy znak krzyza 
i rzekli do arcy'kaplana: "Dajcie nam kart~, i atrament, i pi&
ro". Przyniesiono wi~ wszystko, a oni usiadlszy napisali. co 
nast~puje: 

ll(XVIII) 10 Panie Jezu Chryste, zmartwychwstanie i Zycie swiata, 

daj nam lask~, abySmy opowiedzieli Twe zmartwychwstanie 

i Twe cuda, ktOre uczyni}eS w otchlani. ByllSmy wi~ W otchla

ni z wszystkimi tymi, kt6rzy spali od wiek6w. 0 p6lnocy, 

w ciemnoSciach tam panujqcych, ukazalo si~ jakoby swiatlo 

slonca i zajaSnialo; oSwiecilo wszystkich i ujrzeliSmy si~ na

wzajem. I natych.miast wysunql si~ naprzoo nasz ojciec Abra

ham wraz z patriardhami i prorokami, i przepelnieni radoScll\ 

mowili do siebie : "Ten blas'k ,pochodzi od wielkiego swiatla". 

Prorok Izajasz, kt6ry tam byl, powiedzial: "To swiatlo po

chodzi od Ojca, i od Syna, i od Ducha Swi~tego, 0 tym swietle 

prorokowalem, gdy jeszcze Zylem: 'Ziemia Zabulona, ziemia 

Neftalego, lud, kt6ry siedzia1 w ciemnoSci ujrzal wie1kie swia

..Zstqpien1e" s tanowl kontynuaCl~ f abuly Ewangeill Nllcodema. 
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tio'''. 2 Wtedy wyszedl na Srodek ~akiS asceta z pustyni. I rze
kli don 	patriarchowie: "Kim jesteS?" On odpowiedzial: "Ja 
jestem Jan, ostatni z prorok6w. Ja prostowalem scieZki Sy
nowi Bozemu i glosilem Iudowi pokutf; na odpuszczenie grze
chow. I przyszedl do mnie Syn Bozy, i ujrzawszy Go juz z od
d ali, rzeklem do Iudu: 'Oto Baranek BoZy, kt6ry gladzi grzech 
swiata'. I tq oto rf;kq ochrzcilem Go w rzece Jordanie i ujrza
{em jakoby gol~bic~ i Ducha Swi~tego zst~pujqcego na Niego 
i uslyszalem glos Boga Ojca, k t6ry tak m6wil: 'Ten jest Syn 
m oj umilowany, w ktorym mam upodobanie'. I dlatego postal 
mnie do was, abym zwiastowa!, ze przychodzi juz tu jednoro
dzony Syn Bozy, aiby kto wen uwierzy, by! zbawiony, a kto 
wen nie uwierzy, by! pot~piony. I dlatego t ez mowi£: do was 
wszystkich : skoro tylko Go ujrzycie, padnijcie wszyscy na 
twarz, bo teraz wlaooie nadszedl dia was czas pokuty za to, 
ze hlanialiScie sif; balwanom tam na tym proZnym swiecie, 
k t6ry jest na gorze i ,przez to zgrzeszyliscie. Kiedy indziej 
b~dzie to juZ niemozliwe". 

III(XIX) 	Gdy tak Jan poucza! tych, kt6rzy byli w otchlani, uslyszal 
to protoplasta, praojciec Adam i rzekl do syna swego Seta : 
"Synu moj, chcf;, abys ,powiedzial praojcom rodzaju Iu dzkiego 
i prorokom, gdzie cif; wyslalem, gdy juz umiera lem". Rzekl 
Set : "Sluchajcie prorocy i patriarchowie. M6j ojciec, proto
plasta Adam, gdy niegdys 'umieral, poslal mnie, ,aobym pomo
dlil sif; do Boga kolo raju , by aniol towarzyszyl mi do drzewa 
milosierdzia - z niego mial,em wziqc oleju dla nam aszczenia 
mego ojca, k tory m6g1by .powstac dzi~ki niemu z choroby. 
Tak tez uczynilem. A po modlitwie przyszedl do mnie aniol 
Panski i rzeld do m nie : '0 co prosisz, Secie? P~osisz 0 olej, 
k tory Ieczy choroby, al.bo tez 0 drzewo, z k t6rego wyplywa 
ten olej, ze wzgl~du na chorob~ ojca ? Teraz go jednak nie 
znajdziesz. Idi wi~c i powiedz swemu oj-eu, ze gdy WYipelni 
sif; pi~c tysi~ey pi~Cset Iat od stworzenia swiata, wtedy jedno
rodzon y Syn Boga, kt6ry si~ wcieli, namasci go tym olejem 
i zmartwychwstanie, i w wodzie i w Duchu Swi~tym oczysci 
jego i tych, k t6rzy z niego pochodzq, i wtedy zostanq uleczeni 
z wszelkiej choroby. Dzis jednak uczynic to jest rzeczq zupel
nie niemozliwq' ". Gdy to uslyszeli patriar chowie i prorocy, 
w ie1ce si~ ucieszyli. 

IV(XX) 	1 Gdy tak wszyscy si~ radowali, oto przyszedl Szatan, dzie
dzic ciertmosci i rzekl do Hadesa: "Zarloku nienasyoony! Po
sluchaj tych moich slow : W narodzie Zydowskim jest pewien 
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~lowiek, nazywa si~ Jews, a mieni si~ bye Synem Bozym. 
Byl On czlowiekiem, i przy naszej pomocy Zydzi Go ukrzy
Zowali. A teraz, gdy umarl, bqdz przygotowany, abysmy mogli 
Go tu dobrze upilnowac. Ja wiem, ze On bylezlowiekiem 
i slyszalem, jak On m6wil: 'Smutna jest dusza moja az do 
smierci'. Na tym g6rnym swieeie wyrzqd.zil mi On wiele zla, 
gdy zyl wsr6d smiertelnik6w. Gdziekolwiek tbowiem znalazl 
moje slugi, tprzesladowal ieh. I ilu tylko ludzi uczYlIlilem krzy
wymi., Slepymi, kulawymi, tr~dowatymi, lub kimkolwiek tego 
rodzaju, On leczyl ieh wszystkich jednym slowem; i nawet 
tych, kt6rzy byli gotowi, aby ich 'pogrze'bac, ozywial jednym 
slowem". 2 M6wi Hades: "Czy zaiste jest On tak pot~Zny, ze 
jednym slowem moze uczynic tak wielkie czyny? A jesli On 
jest tak pot~Zny, toczy ty mu b~dziesz m6gI stawicczoto? Je
sli ,bowiem tak rzeczy stojq, t<>; wydaje mi si~, ze nikt nie 
zdola Mu stawic czola. A jesli mowisz, ze slyszaleS jak m6wil, 
ze l~ka si~ smierei, to mowil to, aby sobie z eiebie zakpic i wy
smiac ci~, chcqc ci~ ,porwac pot~Znq r~kq. A biada ci, biada 
ci na wszystkie wieki!" Rzecze Szatan: "Zadoczny i nienasyco
ny Hadesie, tak bardzo przelqkles si~ usIyszawszy 0 n aszym 
wspolnym wrogu? Ale ja Go si~ nie ul~klem, ale dopomoglem 
Zydom, i ukrzyiowali Go, i napoili Go z6kiCl i octem. Przygo
tuj si~ wi~c, abys, gdy przyjdzie, mogi Go silnie uchwyciC". 
3 Odpowiedzial Hades: "Diable, dziedzicu ciemnosci, synu za
tracenia. Dopiero co powiedziale§ mi, ze wielu tych, ktorych 
ty przygotowales n a pogrzebanie, On jednym slowem przywro
cil do zycia. Jesli wi~c innych uwolnil od grobu, to w jaki 
sposob i jakq mOCq my Go tu powstrzymamy? Wlasnie nie
dawno temu pozarlem jednego zmarlego imieniem Lazarz 
i po niedlugim czasie ktos z zywych jednym slowem wydad 
mi go gwaUem z mokh wn~trznosci. Sqdz~ , ze by!: to Ten, 
o kt6rym mOwisz. Jesli my Go wi~c przyjmiemy, boje, si~, ze 
b~dziemy musieli si~ 0 wszystkich l~kac. Czuje, bowiem, ze 
wszyscy, ktorych ,pozarlem od wiekow, burzq si~ teraz i czuj~ 
bol we wn~trznosciach. I wydaje mi si~, ze owe przywolanie 

. ode mnie Lazarza byl:o niedobrymznakiem, bowiem nie jak 
um arly, ale jak orzel wylecial ode mnie: tak gwaltownie wy
darla go ode mnie ziemia. Dlatego zaklinam ci~ na n aszCl 
wzajemnq zyczliwosc, abys Go tu do mnie nie sprowadzal. 
Sqdz~ bowiem, ze tu przyj'dzie, aby wskrzesic wszystkich 
zmarlych. I, n a ciemnosci, kt6re Sq w nas, mowi~ ci jeszcze 
i to: jeSli Go tu przyprowadzisz, nikt sposrod umarlych tu nie 
pozostall'lie" . 
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V(XXI) 	1 Gdy tak pomi~dzy sobq rozmawiali Szatan i Hades, oto 
odezwal si~ pot~y glos jakoby grzmot, ktOry w&al: "Pod
Die.scie bramy wasze, 0 wIadcy, i ·podnieScie si~ bramy wiecz
ne, i wejdzie Kr61 Chwaly!". Gdy to uslyszal Hades, rzekl do 
Szatana: "W;yjdz, jeSli jestes w stanie, i staw Mu czoIo!" Wy
szed1: wi~c Szatan na zewnqtrz. Znowu mowi Hades do swych 
szatan6w: "Zawrzyjcie dobrze i mocno bramy brqzowe i Ze
lazne zawory, a mnie przynieScie klucze; obchodZcie wsz¢zie, 
a bqdicie czujni - jesli bowiem On tu wejdzie, narobi nam 
biedy". 2 Gdy to usIyszeli praojoowie, wszyscy ~li go lZyc 
tymi slowami: "Zadoku nienasycony, otw6rz, aby wszedl KrOl 
Chwaly!" M6wi ,prorok Dawid: ."Czy Die wiesz, slepcu, Ze gdy 
jeszcze zylem na swiecie, prorokujqc wy.powiedzi.aIem te sla
wa: 'PodnieScie bramy wasze, 0 wladcy?' " Rze1d lzajasz: "Ja 
przewidujqc to, napisalem pod wplywem Ducha Swi~tego: 'Po
wstanq z martwyoh umarli i obudzq si~ ci, kt6rzy Sq w gro
bowcaoh, i rozradujq si~ ci, kt6Tzy Sq na ziemi' i 'Gdzie jest 
o smierci twoj oscien, gdzie jest, 0 otchlani, twoje zwyci~ 
stwo1' " 3 Odezwal si~ znowuglos mowiqcy: "Podniescie bra
my!" Gdy Hades uslyszal po raz drugi glos, odpowiedzial, 
i jakby dotqd nie rozumial; m6wi: "Kt6z jest ten Krol Chwa
Iy?" Rze'kli aniolowie Pana: "Pan silny i potE:iny, Pan .po~y 
w bitwie". I natychmiast na te slowa pokruszyly si~ bramy 
z brqzu i zostaly zmiaZdZone Zel~e zawory, a wszyscy zwiq
zani zostali uwolnieni z wi~z6w, a my razem z nimi. I wszedl 
Krol Chwaly w ludzkiej 'postaci, a ciemnoSci otchlani calkowi
cie zajaSnialy ,blaskiem. 

VI(XXII) 1 I natychmiast zawolal Hades: "ZostaliSmy zwyCl~zeni, 

biada nam. Ale kirnZe jesteS Ty, kt6ry masz takll .PO~~ i moe? 
I k::imZe jesteS Ty, ktory tu zszed1eS Die majllc grzechu; Ty, 
k,tOry wydaijesz si~ bye maly, a moiesz tak wiele; .pokorny, 
a naj~zy; lIliewolnik i pan; Zolnierz i kr6l; Ty, ktOry masz 
moe nadzywymi i umarlymi? ZostaleS przybity do krzyZa 
i zloiony do grobu, a dzis staleS si~ wyzwolicielem i zniszczy
leS calq naszq moc. Ty jestes wi~ owym Jezusem, 0 kt6rym 
nam mowi1 Szatan, pierwszy spoSr6d satr8!p6w, Ze przez krzyZ 
i Smiere staniesz si~ dziedzi.cem calego swia;ta?" 2 WOOdy KrOl 
Chwaly chwyciwszy za czub glowy Szatana, pierwszego spo
srOd satrapow, oddal go aniolom mowiqc: "Zakujcie mu w Ze
·laza r~, nogi, szyj~, i jego usta". NastE:pnie oddal go Hade
sowi, mowiqc: ,',Wei go i trzymaj dobrze, aZ do mego powt6r
nego przyjScia". 
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VII(XXIII) A Hades wziqwszy Szatana, rzekl do niego: "Belzebubie, 
dziedzicu ognia i kazni, wrogu swi~tych, co ci~ zmusilo, abyS 
ukrzyZowal Krala Ohwaly, aby tu przyszedl i zlupil nas? Obroc 
si~ wok61 i patrz: zaden umarly we mnie niepozostal, ale 
wszystkich, kt6rych zyskaleS dzi~ki drzewu wiedzy, utracileS 
przez drzewo krzyia, a cala twoja radosc przemienila si~ w za
loSc. Chciale.s zabic Kr6Ja Chwaly, a sam siebie zahileS. Skoro 
ci~ tu otrzymalem, aby ci~ trzymac bezpiecznie, sam doSwiad
czysz, jakiego zla dokonam na tobie. 0, arcydiable, zasado 
smierc.i, korzeniu grzechu, kresie wszelkiego zla! C6i zlego 
znalazle.s w Jezusie, aby knuc Jego zgub~? JakZei oomielileS 
si~ uczyruc takie zlo? HkZez chciale.s wprowadzi6 w te ciem
noSci .takiego cz{owieka, przez ktorego utrac.iles wszystkich, 
ktOrzy umarli od wiekow?" 

rrII(XXIV) 1 Gdy Hades tak przemawial do Szatana, oto Krol Chwaly 
wyciqgllql sWq prawic~, ujql niq i o'budzil praojca A<iama, 
a nast~pnie zwraciwszy si~ do pozostalych, .powiedzial: "Nu
~, naprz6d Za mn.q wszyscy, ktbrzy 'poma1'lliscie ze wzgl¢u 
na drzewo, kt6rego on dotknql; oto rja was wszystkioh podno
s~ znowu przez drzewo krzyia". Z tymi slowami wypchnq! 
wszystkich na zewnqtrz, a praojciec Adam ukazal si~ przepel
niony radoociq i rzekl: "Dzi~kd. skladam Twojej wielkodusz
nooci, 0 Panie, poniewaZ wyprowadzilci mme z najgl~bszej 
otchlani". Tak sarno mowili prorocy i swic:;ci: "Dzi~kujemy Ci, 
Ohryste, Zbawicielu swiata, .poniewaZ wyprowadzileS zycie na
sze del zguby". 2 Gdy to powiedzieli, Zbawiciel pdblogoslawil 
Adama kreslqc na czole znak krzyia: to sarno uczynil patriar
ohom, prorokom, m~czel1illikom i praojoom, i wziqwszy ich 
wyszedl z otchlani. A gdy On szedl, swi~ci ojoowie, kt6rzy Mu 
towarzyszyli, spiewali te slowa psalmu: "Blogoslawiony, kt6ry 
idzie w imi~ Panskie. Alleluja. Jemu niech b~dzie chwala od 
wszystkich swi~tych" . 

IX (XXV) 	 Wszedl do raju trzymajqc praojca Adama za r~k~ i oddal 
go i wszystkich sprawiedliwych archaniolowi Michalowi. A gdy 
W(:hodzili w bram~ raju, wyszli im na spotitanie dwaj starcy, 
do ktOrych ·tak rzekli swi~ci ojoowie: "Kirnze jesteSc.ie wy, 
kt6rzy nie ujrzeliSc:ie Smierc.i, i nie przebywa:li.Scie w otchlani, 
ale z cialem i duszq mieszkacie w raju?" Jeden· z nich rzekl 
w oopowiedzi: "Ja jestem Henoch, ktOry iyl w 'PrzyjaZni z 130
giem, i kt6ry mnie przyni6s1 do siebie, a oto ten, to jest Eliasz 
Tesbita. Mamy iyc az do wYPelnienia si~ wiek6w, a wtedy 
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zostaniemy poslani od Boga, aby sprzeciwie si~ antychrystowi, 
i aby zostae przez niego zabici, i aby po trzech dniach po
wstae, i aby bye !pOrwani w chmurach na spotkanie Pana". 

X (XXVI) Gdy oni to m6wili, oto nadszedl jeszcze ktos inny : czlo
wiek pokorny, kt6ry na swym ramieniu dzwigal kTzyi:. Rzek:li 
do niego swi~ci ojoowie: "Ki:mZe jestes ty, kt6ry wyglqd asz 
na lotra, i co to za krzyz, kt6ry ruesiesz na ramionach?" On 
odpowiedzial: "Ja, ja:k to powiedzieliScie, bylem na swiecie 
lotrem i zlodziejem. I za to chwycili mnie ' Zydzi i wydali na 
smiere krzyZOWq wraz z Panem naszym Jezusem Chrystusem. 
Wtedy, gdy On wisial na krzyZ!l, widzClC znaki, kt6re si~ dzia
ly, uwierzylem wen i zawolalem do Niego tymi slowy : 'P ame, 
gdy b~dziesz kr6lowal, rue za'pomnij 0 mnie'. I natychmiast 
odpowiedzial mi: 'Zaprawd~, zaprawd~ powiadam d , ze b~
dziesz ze MnCl w raju'. Niosqc wi~c sw6j krzyZ, przyszedlem 
do raju i spotkalem archaniola Michala, i rzeklem don : 'Pan 
nasz Jezus Chrystus, ktOry zostal ukrzyzowany, poslal mnie 
t u: zaprowadz mnie wi~c teraz do bramy Edenu'. Gdy ognisty 
miecz ujrzal znak krzyza, otworzyl mi i wszedlem. Wtedy 
rzekl do mnie archaniol: 'Poczekaj chwil~, poniewaz idzie tu 
takZe praojciec rodza'ju ludzkiego Adam wraz ze sprawiedli
wymi, aby i oni weszli razem do wn~trza'. I 010 teraz widzClC, 
ze przybywaci:e, wyszedlem na wasze spo'tkanie". Gdy to usly
szeli wszyscy swi~ci, zawolali wielkim glosem: "Wielki jest 
Pan nasz i wielka jest Jego moe". 

XI(XXVII) To w szystko widzielismy i uslyszelismy my, dwaj bracia 
bliiniacy, i zostalismy poslani przez IvIichala archaniola z po
leceniem , aby glosie zmartwychwstanie Pana, ale najpierw 
aby udac si~ do Jordanu i zostac ochrzczonymi. PoszliSmy tam 
i zostalismy ochrzczeni wraz z innymi, kt6rzy zmartwych
wstali sposr6d umarlych. Nast~pnie udaliSmy si~ do Jerozo
limy, aby wypelnic pasch~ zma'ftwychwstania. A teraz od
chodzimy nie mogqc tu przebywac. Wi~c milosc Boga Ojca, 
laska Pana n aszego Jezusa Chrystusa i jec1nosc Ducha Swi~
tego niech b~dq z wami wszyst kimi. 

Gdy to napisali i zapiecz~towali ksi~gi, polow~ dali arcyka
planom, a polow~ J6zefowi i Nikodemowi. I natychmiast stali 
si~ niewidzialnymi. Na chwal~ Pana naszego J ezusa Chrystu
sa. Amen. 
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5. KORESPONDENCJA PltATA I HERODA 
(V W., P02NIEJ PRZERABIANA) 

A) LIST PILATA DO HERODA 

Pilat, namiestnik Jerozolimy, Herodowi Tetrarsze, po7Ai:rowienia. 

Nic dobrego me uczynilem, gdy posze<ilem za Twojq radq W owym 
dniu, gdy przyprowadzono do mnie Jezusa, zwanego Chrystusem. 
Domesiono mi - uczynil to mi~y innymi i setnik - j,ak Go krzy
Zowano, i jak trzeciego dnia zmartwychwstal spoSrod umarlych. Wi~c 
takZe i ja zdecydowalem si~ wyslac poslow do GalileL Oni Go tam 
ujrzeli w tym samym ciele i z tym samym obliczem; a majqc ten 
sam glos i nauczajqc to samo, objawil si~ wi~cej niz pi~Cdziesi~citl 
ludziom bogobojnym. Oni to bez wahania poszli, aby 0 tym swiad
czyc, i glosili meslychane zmartwychwstanie, i zwiastowali wieczne 
kr6lestwo. I wawalo si~, ze z Jego swi~tej nauki cieszy si~ niebo 
i ziemia. 

Prokla, moja maIZonka, wierzqc snom, w kt6rych si~ jej okazal 
wtedy, gdy - za Twojq radq - chcialem Go wydac na ukrzYZowa
nie, opu.§cila mnie z dziesi~ciu zolnierzami i setnikiem, wiernym 
Longinem, i udala si~, jak'by chodzilo 0 jakieS wielkie !przedstawienie, 
aby Zdbaczyc Jego oblicze. I ujrzeli Go, jak. siedzial na uprawnym 
polu, a wok61 stal ogromny tlum, a On nauczal kh 0 wielkich dzie
lach Ojca .tak, ze wszyscy byli pelni zdumienia i zachwytu, ze On , 
kt6ry cier.pial i zostal ukrZYZowany, On wlafinie zmartwychwsta 
sposroo umaTlych. 

Gdy wszyscy Mu si~ bacznie przyglqdali i patrzyli nan, On spoj
rzal i rzekl do nich tymi slowami: "Proklo i Longinie, czy wy jesz
cze we mnie nie wierzycie? Czy ty me oglqdales mojej m~ki i mo
jego grobu? A ty, niewiasto, czy nie wyslalaS poselstwa do m~za 
w mojej sprawie? ( .... ) przymierze, kt6re zawarl Ojciec: przez mo
jq smierc, ktorq widzieliScie, oZywi~ wszelkie cialo, kt6re zgin~lo, 
bo po tak. wielu cienpieniach zostalem wywyz.szony. A .teraz sluchaj
cie: nie zginie zadne cialo, kt6re wierzy w Boga Ojca i we Mnie. Ja 
bowiem rozwiqzalem m~ki smierci: zabilem smoka wieloglowego. 
A w moim przyszlym przyjsciu, w kt6rym kazdy zbudzi si~ w tym 
samym dele i z tq samq duszq, jakq rna teraz, odda chwal~ Bogu, 
Ojcu mojemu; ja bowiem zostalem ukrzyzowany pod Poncjuszem 
Pilatem". 

To, co powiedzial, uslyszala P,rokla, moja Zona, i. setnik Longin, 
kt6remu powierzono oglqdac cierpienie Jezusa i Zo1n:ierze, kt6rzy 
wraz z niq wyruszyli; pocz~li wi~c plakac i zalowac, a przyszedlszy, 
opowiedzieli mi te rzeczy. A gdy ja je uslyszalem, powiedzialem 
o nich wyZszym urz~dnikom i wsp61oficerom. I oni tez pocz~li zalo
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wac i plakac caly dzien rozwaZaj~c zlo, .k.t6re Mu zrobili. A ja, ku 
zmartwieniu mojej ilony, lei~ na ziemi i ,posz~... 

I przyszed! Pan, podni6s1 z zieml mnie i moj~ Zon~. A gdy spoj
:rza1em na Niego, ujrzalem, ze na ciele Jego 'byly jesz.cze blizny. 
I wloZyl swe r~ na moje ramiona i rzekl : "B¢q ci~ iblogoslawic 
wszystkie 'Pokolenia i ludy, bo za twoich czas6w Syn Czlowieczy 
umarl i zmartwychwstal i ws'U\pil do nie'bios i zasiadl na wysoko
sciach, i poznaJjq wszystkie pokolenia zierni, ze jestem tyro, ktOry 
ma przyjsc s~dzic zywych i umarlych w dniu ostatecznym". 

B) LIST HERODA DO PllATA 

Herod, tetrarcha Galilejczyk6w, Poncjuszowi Pilatowi,' namiestniko
wi Judejczyk6w, slepozdrowienie. 

Niemale Sq moje zmartw'ienia, spelniajqce si~ wedlug 'boskich 
Pism ; 0 nioh Ci pis~, a gdy je poznasz, zasmucisz si~ takZe i Ty. 
Herodiada bowiem, moja najukoohansza carka, gdy si~ bawila, 
wpadla do wody, kt6ra wylala ,poza brzegi rzeki i szybko .pogrq
±yla si~ w wodzie aZ po szyj~. Chwycila j~ matka za glow~, aby jll 
wyrwac z wody, ale urwala glow~ dziecku tak, ze moja Zona trzy
mala tylko glow~, podczas gdy cialoporwala woda. Zona wi~ moja 
trzymala na kolanach jej glow~ i plakala, a caly dom m&j pogrqZyl 
si~ w niewyslowionym smutku. 

Ja takZe znajduj~ si~ teraz otoczony mn6stwem niesz~c, odkqd 
uslyszalem, jakie cierpienia zadales Jezusowi. Chcialbym przyjsc 
i zdbaczyc Go jedynie, i paSc przed Nim, i uslyszec cos od Niego, 
poniewaz wiele zlego uczynilem przeciw Niemu i przeciw Janowi 
Chrzcic1elowi. Oto wi~c teraz otrzymuj~ slusznie to, na co zaslliZy
lem : rzek~ krwi cudzych dzieci wylal na ziemi~ ojciec m6j ze wzgl~u 
na Jezusa, ja natomiast Sciqlem Jana Chrzciciela. Sprawiedliwe Sq 
sqdy Boze, bo kaZdy otrzymuje zaplat~ zato, co uczynil w sercu 
swoim. 

Je§li wi~c znowu moZesz ujrzec m~za Jezusa, to wspieraj mnie 
teraz i wstawiaj s'i~ za mnq swym slowem; wam bowiem, poganom, 
wedlug s16w prorok6w i Chrystusa, zostalo dane kr6lestwo. TakZe 
syn m6j, Lesbonaks, znajduje si~ u kresu zycia; od wielu dni nisz
czy go choroba, a .ja sam lei~ zloZony strasznym cierpieniem puch
lizny i wychodzq mi z ust robaki. Wres2)cie ilona moja z powodu 
smutk6w, k.t6re spadly na dom, stracila lewe oko. 

Sprawiedliwe wyroki Boga za to, ze mrigrawalem si~ przed oczy
ma sprawiedliwego. "Nie ma .pokoju kaplanom" - m6wi Pan. I tak 
smierc zagarnie kaplan6w i starszyzn~ sposr6d Izraela, bo niespra
wiedliwie podnieSli r~ce na Jezusa sprawiedliwego. To b¢Zie mialo 
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rniejsce przy koncu wiek6w: poganie zagarnq dziedzictwo kr6Iestwa 
Boiego, a synowie swiatla zostanq precz wyrzuceni, bo rue uszano
wall tego, co jest Panskie i co jest Syna Jego. 

iPrzepasz wi~c biodra i dzieri SWq sprawiedliwoSc dniem i nOCq 
pami~tajqC, wraz ze SWq ionq, 0 Jezusie: wambowiem dane jest 
KrOlestwo, bo my liylismy sprawied1iwego. 

JeSli zaS mog~ si~ zwr6cic do Ciebie z proobq - jesteSffiy wszak 
rowieSnikami - spraw mnie i calemu mojemu domowi staranny 
pogrzeb: sluszniej bowiem b~e, jeSli Ty tego dokonasz, ni:i gdyby 
mieli to uczynic kaplani: nad nimi bowiem, wedle Risma, wkr6tce 
zawiSnie sqd Boiy. Bqdz zdr6w. 

Wysylam Ci kolczyki iony i m6j ipierScien. JeSli sobie przypomnisz, 
oddasz mi go w ostatnim dniu. Jui mi z ust wyohodzq robaki i tak 
otrzymuj~ kar~ na tym swiecie. Ale jeszcze bar.dziej bojc;: sic;: kary 
na tamtym swiecie, bo otrzymam od Boga Zywego podwojnq kar~. 
Przechodzimy tak szybko przez iycie - jest ono tu talkie kr6tkie, 
a tam jest sqd wieczny i odplata za nasze czyny. 

6. SMIERC PltATA, KTORY SKAZAt JEZUSA 
(WCZESNE SREDNIOWIECZE) 

Gdy cesarz Tylberiusz, wladca Rzymian, zdj~ty chorobq dowie
dzial sic;:, ie w Jerozolimie znajduje si~ pewien lekarz imieniem Je
zus, kt6ry samym tylko slowem leczy wszystkie choroby, a rue wie
dzial jeszcze, ie Zydzi i Pilat Go zabili, nakazal pewnemu czlowie
kowi imieniem Woluzjanus, swojemu urz~ikowi: "Udaj sic;: jak 
najszybciej do krainy b~dqcej za morzem i powiedz Pilatowi, moje
mu sludze i przyjacielowi, aby mi wyslal tego lekarza, k.t6ry mi 
przywr6ci zelTowie". Skoro tylko Woluzjanus uslyszal nakaz cesarza, 
natychmiast wyjechal i udal si~ do Pilata, jak mu nakazano. I po
wiedzial temui Pilatowi to, 00 zostalo mu powierzone przez Tybe
riusza cesarza. I rzekl: "Tyberiusz cesarz, wladca Rzymian a tw6:j 
pan, gdy uslyszal, ie w tym mieScie znajduje si~ le'karz, kt6ry Ieczy 
choroby samym slowem, prosi ci~ usilnie 0 wyslanie mu Go, aby 
wyleczyl jegochorob~". Gdy to uslyszal Pilat, zlqkl si~ bardZQ, wie
dzialbowiem, ie wydal Go z zawiSci. Tak wi~ od'powiedzial Pilat 
temu oto ,poslowi: "Ten czlowiek .byl zloczyllcq, kt6ry pociqgnql do 
siebie caly Iud i dlatego to naradziwszy sil: z m~cami tego miasta, 
k azalem Go ukrzyZowac". 

A:1e gdy posel wracal do swej gos'pody, spotkal lIla drodze pewnq 
ruewiastc;: imieniem Weronika, kt6ra dobrze znala Jez'usa. I rzekl: 
"Niewiasto, dlaczego Zydzi zabili pewnego Iekarza Zyjqcego w tym 
rnieScie, !kt6ry Ieczyl chorych samym tylko slowem?" A ona zapla
kala i rzekla: "Biarla mi, Panie, Boie m6j i Panie m6j, kt6rego Pilat 
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wydal z zawiSci, skazal i nakazal ukrzyZowac". Wtedy rzek! on z b6
1em: "Zaluj~ bardzo, ze zadania, kt6re powierzyl mi m6j pan, nie 
mog~ spelnic". Na ,to rzek!a don Weronika: "Gdy Pan m6j naucza
jqC w~drowal, a mnie bylo bardzO ci~Zko znosic Jego oddalenie, 
chciaiam, by mi nama1ow,ano Jego podobizn~, abym - gdy Ib~~ 
pozbawiona Jego obecnosci - cieszyla si~ przynajrnniej oglqdaniem 
Jego postaci. Gdy nioslam pl6tno malarzowi, aby Ina nim Go odma
lowai, spotkalam Pana, kt6ry mnie zapytal, gdzie id~. Gdy powie
dzialam przyczyn~, wziql ode mnie material i oddal mi go z odbitym 
na nim obrazem Jego swi~tej 'twarzy. JeSli w'i~c na to oblicze spoj
rzy poboZnie tw6j pan, b~ie si~ zawsze cleszyl dobrodziejstwem 

·zdrowia" . A on do niej na to: "Czy i en obraz moina kupic za zloto 
1ub srebro?" Odpowiedzial: "Nie, tylko pobo-znym uczuciem. Dlatego 
tez pojad~ z tobq i zanios~ obraz cesarzowi, aby go zobaczyl, i po
wr6c~". 

Przyby! wi~ Woluzjanus z Weronikq do Rzymu i !l"Zek! do wladcy 
Tyberiusza: "Jezus, kt6rego dlugo oczekiwales, zostal wydany przez 
Pilata i Zyd6w na niesprawiedliwll smierc i z zawiSci przybili Go 
do drzewa kaini - do krzyza. Przybyla jednak ze mnll pewna ma
trona, M6ra przyniosla jakiS obraz samego Jezusa: jesli spojrzysz 
nan poboZnie, zaraz otrzymasz dobrodziejstwo zdrowia". Cesarz prze
to kazal wyslac drog~ jedwabiem i nakazal pokazac sobie obraz : 
skoro tylko nan spojrzal, natychmiast pow.r6cilo mu dawne zdrowie. 

Wtedy Poncjusz Pilat zostal schwytany na rozkaz :cesarza i spro
wadzony do Rzymu. Gdy cesarz uslyszal, ze Pilat jui przybyl do 
Rzymu, zaplonql ,przeciw ruemu wielkim gniewem i kazal go przy
prowadzic do siebie. Pilat jednak przywi6z1 ze sobq calodzianq tu
nik~ Chrystusa i rwlozywszy Qq, stanql przed cesarzem. Skoro tylko 
wladca ujrzal go, natychmiast ,ustal jego gniew, wsW i stanqwszy 
kolo niego, Inie oomielil si~ 'powiedziec mu ruc przykrego; pod jego 
nieobecnosc wydawal si~ jednak straszny i dziki, a teraz, w jego 
obecnosci, stawal si~ bardzo lagodiny. Gdy Pilat odszedl, cesarz n a
tychmiast zaplonql przeciw niemu strasznym gniewem i siebie sa
mego nazywal podlym, ze niepokazal mu nawet w najmniejszym 
stopniu swego gniewu, dahl szalal w jego 'piersiach. NatychTniast 
kazal go ,przywolac zaprzysi~gajqc si~, ze jest synem sTnierci i nie 
godzi si~, by zyl Ina ziemi. Ale gdy go zoba'czyl, znowu go pozdrowil 
i odrzucil od siebie wszelk'l dzikosc ducha. Dziwowali si~ wszyscy, 
dziwowal si~ on sam,ze pIon'll gniewem pod jego nieobecnosc, ale 
gdy tylko stan'll on przed nim, nie potra£il powiedziec nic nieprzy
jemnego. Wtedy czy to za :m-zqdzeniem Bozym, czy moze z za'ch~ty 
jakiegos chrzescijanina kazal, by zdj~to mu tunik~. I natychmiast 
odzyskal dawne okrucieristwo i dzikosc d ucha. Gdy wladca si~ wielce 
tym zadziwil, powiedziano m u, ze to ,byla t unika Pana J ezusa. Wtedy 
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cesarz kazal Pilata ,wtr'lcic do wi~zienia az do chwNi, gdy za radll 
m~6w zadecyduje, co rna z rum uczynic. Po k:il.ku dniach wydano 
wyrO'k na Pilata, abyzgirull Smierci'l naj,podlejsz'l. Gdy go Pilat usly
szal, zabil si~ wlasnym lIl<>.Zern i tak'l Smiercict skonczyl Zycie. 

Gdy Tyiberiusz dowiedzial si~ 0 Smierci Pilata, rzekl: "Zaiste, 
zrnarl on na:jpodlejszq Smierci'l, bo r~ka wlasna go nie oszcz~a" . 
Przywi'lzano mu wi~c ogromny karmien i wrzucono do rzeki Tybru. 
A duchy nieczyste i plugawe, cieszqc si~ wsp6lnie z ciala zloiSliwie 
splugawionego, wszystkie poruszyly si~ w wodzie, sprowadiily bly
skawice i burze, grzmoty i grad potwornie szalej'lce w ,powietrzu 
tak, ze wszystkich zdj'll ogromny strach i dlatego teZ Rzymianie wy
j~li cialo z rzeki i dla poSmiewiska wYWiez,li do Vienne i wrzucili 
do rzeki Rodanu: Vienne bowiern znaczy jakoby droga napot~pie
nie, bo w tych czasach byla miejscem przeklenstwa. Lecz i tam 
przybyly zle duchy i czynily to sarno; tarn wi~ takZe ludzie me 
m~li !Zllie.sc takiego skaZenia :przez demony i wywieZli od siebie 
owo naczynie przeklenstwa i polecili, by je pogrzebano w okolicach 
Lozainny. Ale i tam ludzie uprzykrzyli sobie wspomniane skaZenie, 
wywiez,u ~e wi~ od siebie i wrzucili do jeziorka otoczonego g6rami, 
gdzie jeszcze dzisiaj - jak m6wi'l niektorzy - diabel sprawuje 
swoje knowania.1 

7. 	0 ODEJSCIU BtOGOStAWIONEJ MARYI DZIEWICY 
(II W. Ul, WlELOKROTNIE PRZERABIANV) 

I 	 W owym czasie, nim jeszcze Pan udal si~ na m~k~, posr6d 
wielu sl6w, 1ctorymi Matka pytala Syna, tak zacz~la Go wypy
tywac 0 swe odejscie: ,,0 najdroZszy Synu, prosz~ Ci~, 0 naj
swi~tszy, abys powiedzial mi lIla trzy dni zanim dusza moja 
wyjdzie z ciala i sam przyjql ti ll, umilowany Synu, wraz ze 
Swymi aniolami". 

II Przyjlll tedy blaganie umilowanej Swojej Matki i rzekl do 
niej: ,,0 komnato Ii swilltynio Boga zywego, 0 blogoslawiona 
Rodzicielko, 0 kr6iowo wszystkich swi~tych i blogoslawiona 
ponad wszystkie niewiasty, nim jeszcze Mnie nosi<! pocz~las 
w swoim lonie, strzeglem ci~ zawsze i sprawilem - jak wiesz 
o tym - ze pozywalas codziennie anielski pokarm. Jakie rnial
bym opuscic ciebie, ktoras mnie nosila, iywila i w czasie 
ucieczki uniosla do Egiptu i znosilas dla Mnie wiele cierpien? 
Ot6i wiedz : aniolowie rnoi zawsze ci~ strzegli i strzec b~dq az 

1 Tradycja §mJercJ Pilata k. Lozanny trwa do dzlslaj w okoUcach Lucerny. 
Wznosl s1~ tam piekny szczyt, na kt6ry mozna wjecha6 kolejkl\. Szczyt nazywa 
sl~ -, P11atus. 
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do twojego odejscia. A gdy ponioSE: m~k~ dla ludzi - jak jest 
napisano - i trzeciego dnia zmartwychwstan~ , i po czterdzie
stu dniach wstEtpi~ do nieba, gdy ujrzysz, ze przychodz~ do cie
bie ze swi~tymi, dziewicami i uczniami Moimi, wiedz z pew
nosciEt, ze dusza twoja oddzieli si~ od ciala i ponios~ jEt do nie
ba, gdzie juz zgola nie zazna cierpienia i b6lu". 

III Wtedy ona naperniona radosci~ i chwalEt, ucalowala kolana 
S yna swdjego i blogoslawila Stw6rc~ nieba i zierrm., kt6ry 
udzielil jej tak wielkiego daru przez ~ej Syna, J ezusa Chry
stusa. 

IV 	W drugiln IPrzeto roku !PO wstqpieniu (do nieba) Pana n asze
go Jezusa Chrystusa. Najswi~tsza Dziewica pozostawala nie
ustannie, dniem i nocEt, na modlitwie. N a trzy dni przed jej 
smierciEt przyszedl do niej aniol Panski, pozdrowil j~ i rzekl : 
"Witaj Maryjo, laskis pelna, Pan jest z tob~". Ona w odpo
wiedzi rzekla: "Bogu dzi~ki". Zn6w rzekl do niej : "Przyjmij 
t~ palm~, kt6r~ obiecal ci Pan". Ona zas skladajEtc Bogu dzi~ 
ki z wie1kEt radosci~ przyj~la z r~k aniola palm~ dla niej prze
slan~. Rzekl do niej aniol Panski: "Za trzy dni nastEtpi twoje 
(w niebo) wzi~cie". Ona zas odpowiedziala: "Bogu dzi~ki". 

VI 	WOOdy wezwala J6zefa z miasta Arymatei Ii. inIllych uczni6w 
Panskich, a gdy oni zgromadzili si~ wraz ze wszystkimi ibli
skimi i znajomymi, oznajmila wszystkim tam znajdujqcym si~ 
o swym odejsciu. ,WOOdy Maryja wnyla si~ i odziala jak kr61o
wa, ,i wyglqdala IPrzybyda Syna swego, jak to byl jej IPrzy
Tzek!. I prosila wszystkich bliskich, aby jej strzegli i pocie
szali jEt. Miala 'przy sobie trzy dzieweczki: Seffor~, Abige~ 
i Zaer. Uczniowie iPana naszego Jezusa Ohrystusa byli juZ 
rozproszeni po calym swiecie dla nauczania ludu Bozego. 

VI 	 Wtedy 0 trzeciej godzinie rozlegly si~ wielkie grzmoty, spadl 
deszcz, zacz~lo si~ blyskac, zapanowal l~k i ziemia zadrZala, 
gdy Mru-yj a k.r61owa stam.~la w swej komnacie. J ·an Ewange
lista i Apostol zostal natychmiast przywieziony ~ Efezu 
i wszedl do komnaty blogoslawionej Maryi, pozdrowil jEt 
i rzekl do niej: "Witaj Maryjo, laskiS perna, Pan z tobEt". Dna 
ZM odpowiedziala: "Bogu dzi~lci" i powstawszy ucalowala 
swi~tego Jana. Rzekla don blogoslawiona Maryja: ,,0 najdroZ
szy synu, dlaczego opuSciles mnie na tak dlugi czas? Dlaczego 
rue baczyles na nakaz twojego Mistrza, abys mnie strzegl? On 
ci to przeciez nakazal, gdy wisial na krzyi;u!" On zaS ukl~k-
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nllWszy prosil 0 przebaczenie. Wtedy blogoslawiona Maryja 
poblogoslawila go i ucalowala go powt6rnie. 

VII 	 I gdy chciala go spytac, ska,d przychodzi i dlaczego przybyl 
do Jerozolimy, oto wszyscy uczniowie Pansey, z wyljqtkiem 
Tomasza zwanego Didymus, zostali ,przyniesieni na obloku do 
komnaty !blogoslawionej Maryi. Gdy (tam) strun~li i weszli, 
pozdrowili Kr61ow~ i uczcili jq (tymi slowy): "Witalj Maryjo, 
laskiS rpelna, Pan z tobq". A ona zatroskana szybko powstala 
i pochyliwszy si~ ucalowala ich i zloZyla Bogu ~ki. 

VIII 	Ow Sq :imiona uczni6w lPanskich, kt6rzy przybyli tam na oblo
ku: Jan Ewangelista i JaK-Ulb, brat jego, Piotr i lPawel, iAn
drzej, Filip, Lukasz, Barnaba, Bartlomiej i Mateusz, Maciej 
zwany sprawiedliwy, Szymon Kananejczyk, Juda i brat jego 
·Nikode.!n, Maksymin i wielu innych, kt6rych trudno jest rwy
mieniC. 

IX W:tedy blogoslawiona Maryja rzekla do swych brad.: "iDlacze
go to wszyscy przy'byllicie do Jerozolimy?" W odpowiedzi 
rze'kl do niej Piotr: "UwaZallimy za konieczne, by ciebie 0 to 
zapytac, a ty nas .pytasz? W kaZdym razie, sqdz~, IIlikt z nas 
nie ma 'powodu, dla kt6rego t ak szybko rprzybyliSmy tu dzi.
siaj. Dopiero co bylem w Antiochii, a jui jestem tu". R6w
niez inni wymienili otwarcie miejsce, w kt6rym si~ znajdo
wall w owym dniu. ZdUJmieli si~ wszyscy obecni, gdy :to usIy
szeli. 

X 	 Rzekla do ni·ch blogoslawiona Maryja: "Prosilam Syna mego, 
rum jeszcze .podjql m~k~, aJby ibyl obecny i On, i wy przy roo
dej smierci, i obiecalmi ten dar. Ot6z widzicie: jutro nastqpi 
moje odejscie. Czuwajde wi~c i m6dlcie si~, a by Pan, gdy 
przyjdzie zabrac mojq dusz~, zastal was czuwajqcych!" Wtedy 
wszyscy przyrzekli, ze b~dq czuwac. I czuwali, i modliili si~ 
przez calq noc wSr6d psahn6w i pieSni przy jasno zapalonych 
swiatlach. 

XI 	Gdy nadeszla niedziela, 0 godzinie trzeciej, tak jak Duch 
Swi~ty zstqpil w obloku na apostol6w, tak zstqpil Chrystus 
z mn6stwem aniol6w i ,przYJql dusz~ Mary]. swej namilszeJ. 
Taki byl blask i zapach slodki ! Aniolowie spiewali Piesn nad 
Piesniami, w kt6rej mowi Pan: "Jak lilia mi~dzy cierniem, 
tak przyjad6lka moja mi¢Zy c6rkami (ludzkimi) " , a wszyscy, 
k torzy tam byli obec:ni, padli na twarz 'tak, jaik padli ·aposto
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lowie, gdy Chrystus .przemienil si~ wobec nich na gorze Tabor, 
i przez cltlq godzin~ i jeszcze pol, nikt z nieh nie byl w sta
nie opowstac. 

XII 	Lecz wraz z ustajqcym swiatlem zostala wzi~ta do nieba d u· 
sza blogoslawionej Maryi wsrod psalmow, hymnow i spiewu 
Picin nad Piesniami. I gdy tak podniosl si~ oblok, zadriala 
ziemia i w jednej chwili mieszkancy Jerozolimy wyramie u j. 
rzeili smierc swi~tej Maryi. 

XllI 	W tejze godzinie wst1\lpil w nioh szatan i zacz~li rozmySlac, 
co majCl uczynic z jej dalem. I chwyci1i za bron, by spalic jej 
cialo i zabic apostolow; z niej bowiem wyszlo rozproszenie 
Izraela na skutek ich grzech6w i zgromadzenia w jedno po
gan. Ale dotkn~la iOO slepota i uderzali glowami 0 sciany i za
bijali si~ nawzajem. 

XIV 	Wtedy apostolowie, (uprzednio) przeraieni takwielkim swia
tlem, podnie'Sli si~, oprzy spiewie psalm6w oponicili jej swi~te 
cialo z gory Sytjon do doliny Jozafata. Lecz rum ,przybylipo
low~ drogi, oto Zyd imieniem Ruben, chcial rzucic na ziemi~ 
mary z cialem Iblogoslawionej Maryi. Lecz usohla rou r~ka 
aZ do lokcia i chCClc nie chCClC zstClPil az do doliny Jozafata 
z placzem i narzekaniem, gdyZ r~e jego pozostaly wzniesione 
ku marom i nie mogl nawet przyciqgnqc ieh do siebie. 

xv I poczql prosic apostol6w, aby dzi~ki ich modlitwom zostal 
ocalony i stal si~ ohrzcicijaninem. Wtedy apostolowie ukl~knCl
wszy blagali Pana, ·aby go uwolnil (od kary). Gdy wi~c 
w owej godzinie zostal uzdrowiony, skladajqe Bogu dzi~ki i ea
lujqc stopy Kr610wej wszystkich swi~tych i aopostol6w, w tym
ze mie'jseu zostal ochrzczony i poczql przepowiadac imi~ Boga 
naszego, Jezusa Ohrystusa. 

XVI 	 Wtedyapostolowie z wielkq czciq z}:oZyli cialo w grobowcu 
placzqC i spiewajqe z wielkiej mildsci i slodkosci. I natychmiast 
.zablysla wokol ni,eh swiatlosc z nieba, a gdy padli na ziemi~, 
swi~te cialo zos talo przez aniolow wzi~te do nieba. 

XVII 	W,tedy wielee blogoslawiony Tomasz niespodziewanie zostal 
przywiedziony na Gor~ OliWiIlq i ujrzal, jak najswi~tsze d alo 
dqiylo dQ nieba, i .poezql wol:ac tymi slowami: ,,0 swi~ta 
Matko, Matko blogoslawiona, Matko niepokalana, jezeli ju:i; 
doznalem tej laski, ze ci~ t eraz widz~, oponiewaZ d qi;ysz do 
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nieba, uraduj slug~ twego dzi~1ti twemu wie1!kiemu mno
sierdzi.u". Wtedy przepaska, kt6rll opasali apostolowie naj
swi~tsze cialo, zostala xzuoona z nieba ib1ogos1awionemu To
maszowi. iPodni6s1 jll, uealowa1 i skladajllc Bogu dzi~k:i., ip<>

lIlownie udal si~ do doliny Jozafata. 

XVIII Znalazl (tam) wszystkich apostol6w i wielki tlum innych, kto
rzy bili si~ w piersi z powodu swiatlosci, ktorll byli ujrzeli. Gdy 
zobaezyli si~ wzajemnie i ucalowali, rzekl do niego swi~ty 
Piotr: "Zaiste, ,by1eS zawsze zatwardzia1y i niewierny, dlatego 
wi~, ze wzgl~u na ,twojll niewiernooc, niepodoba1o si~ Bogu, 
abys ibyl z nami, gdy chowaliSmy Matk~ Zbawiciela". On 
zas bijllc si~ w piersi, rzekl: "Wiem i mocno w to wierz~, ze 
jestem zlym czlowiekiem i ie zawsze by1em lIliewierny. Pro
sz~ przeto was wszystkich 0 przebaczenie mi mojej zatwar
dzialooci i niewier:noSci". I wszyscy pomodlili si~ za niego. 

XIX 	Wtedy rzekl ib1ogoslawiony Tomasz: "Gdzie zloiyliScie dej cia
lo?" Oni wskazali pal<:em grOb . . A on rzek1: "Nie ma tam 
ciala zwanego najswi~tszym". Rzekl wtedy do niego swi~ty 
Piotr: "Juz innym razem me ohcia1ci uwierzyc w 'Zffiartwych
wstanie naszego Nauczyciela i Pana, 0 ile nie dotkniesz (Go) 
swymi palcami i nie ujrzysz; jakZe wi~ uwierzysz nam, ze 
tu znajduje si~ swi~te cialo? On jednak znowu powiedzial 
slowami: "Nie masz go tu zgola". Wtedy Iprawie jui zagnie
wani przystqipili do grobu, ktory byl na nowo wykuty w ska
Ie, pcKlniesli kamien,rue gdy nie znaleZli clala, lIlie wiedzieli, 
00 rzec, ibo przekonaly ich slowa Tomasza. 

XX 	Potem blogos1awiony Tomasz opowiedzial, jak spiewal ms~ 
w Indiach - byl jeszeze ubrany w szaty kap1anskie - i slo
wo Bme przenioslo go na G6r~ Oliwnq, ohoe by1 tego nie
swiadom. Ujrzal wtedy jak naj-swi¢gze cialo blogoslawionej 
Maryi wst~puje do nieba i wtedy b1agal je, aby mu udzie
lila ,b1ogoslawienstwa. Wysluchala jego modlitwp, i rzucila mu 
S'Wq przepask~ , kt6rll Ibyla opasana. lpokazal OWq .przepask~ 
wszystkim (obecnym). 

XXI 	Gdy apootolowie ujrzeli przepaskp" ktorq jq przepasali, chwa
liIi Boga i prosili 0 blogoslawienstwo Tomasza; by im prze
baezyl ze wzgl~u na blogoslawienstwo, kt6rego rou udzie
lila Iblogoslawiona Maryja, i poniewai widzial, jak wst~powalo 
do nieba jejnajswi~tsze cialo. I poblogoslawil im Iblogosla
wiony Tomasz i rzekl: "Oto jak dobrze i 'jak milo braciom 
mieszkac spolem". 
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XXII Na dbloku zostali przywiedzeni i ten sam oblok przeniool 
kaZdego z nieh na jego miejsce, tak jak F:illipa, gdy ehrzeil 
rzezanca. - jak 'to mozemy lPrzeczytaC w Dziejach Apostol
skich - i jak Habakuka ;proroka, ktory przyniosl pokarm Da
nie1owi, gdy ten znajdowal si~ w lwiej jamie i natychmiast 
,powr6cil do Judei. rrak tez i apostolowie szybko wr6cili tam, 
gdzie zna~dowaJi si~ uprzednio dla na'llczania ludu BdZego. 

XX1II Nie jest to TZeczq dziwnq, ze tak wielkie :I'zeczy uczynH Ten, 
M6ry przez zamk!lli~te lono wszedl i wyszedl z Dziewicy; ktO
Ty przy drzwiach zamkni~tyeh wszedl do uczniow, ktory spra
wH, ze glusi slyszeli, M6ry umarlych wskrzeszal, oczyszczal 
tr¢owatych, kt6ry niew:idomym okazal swiatlo i dokonal :in
nych l:icznych 'CZynow godnych podziwu. W to irzeba wie
rzyc bez wqtpienia. 

XXIV Ja jestem ow J6zef, kt6ry zlazyl eialo Pailskie w moim gro
howeu,.i ktory widzialem Go zmartwyehwstalego; M6ry zaw
sze strzeglem - przed i po wniebowstqpieniu Panskim - swiq
tyni~ Jego, przenajswi~tszq Maryj~ zawsze Dziewic~, a na ikar
cie i w sereu moim spisalem (wszystko), co wyszlo z ust Eo
zyeh; i 1;ak zdarzylo si~ za zrzqdze:niem Boiym to, 0 czym po
wyzej. I oznajmilem wszystkim Zydom ipoganom to, 00 oczy
rna widzialem i uszami slyszalem, i jak dlugo zyc b¢l;, nie 

.' 	 przestanl; tego przepowiadac. J ej wniebowziE;Cie ~est dzls 
ezczone i obchodzone na calym swiecie, ja teZ gOTqOO blagam , 
by pamil;tala w niebie 0 nas PTzed najswil;tszym swym Sym.em. 
Jernu ,chwala przez nieskonezone wieki wiek6w. Amen. 

8. SKROCONA APOKALIPSA MARYI 
(ZAKOIiICZENIE RKP LAT. NR 3550 BIBL. NATION., PARIS) 

I siedzieli przy wejsciu do grobu, jak powiedzial im Pan. I gdy 
siedzieli, wyszedl ku _nim Pan nasz wraz z ,t{umem anio16w i rzekl 
do illich: ,,iPok6j z wami, braeia". 

I nakazal Pan arohaniolowi Michalowi, aby wziql cialo blogo
slawionej Maryi na chmury, i rzekl do aposto16w, aby sil; 2lbl:i2yli 
do Pana, i oto teZ zostali przyjl;ci na chmury, i Pan nakazal chmu
rom, by szly do raj'll. I tak zlozyJi cialo blogoslawionej Maryi w raju 
pod drzewem Zycia. I przyniesli aniolowie Pansey dus~ 'hJogosla
wionej Maryi i zlozyli jq w jej ciele. I Pan nakazal aniolom, aiby 
odeszli na swoje miejsea. 
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II rzekl do ni<:h {apostolow) Pan: "PoZytecmym b~e dla was, 
jeSli go nie ujrzycie; jekli jednak pragniecie, to go teraz ujrzycie. 
I nakazal Pan chmurom, i pochwycily aniol6w razem z Maryj~, i rzekl 
Pan do Michala: "Otw6rzpieldo!" I natychmiast zostalo otwarte. 
I Pan ust~pil rni~jsca apostolom, aby w jakiS spos6b ujrzeli ,piek1o. 
2 I ~ci co s~ w piek1e) ujrzeli aniola Michala i zaplakali rplaczem 
wielkim m6wiqc: ,,Fanie, Michale, ksiqz~ aniol6w...(?) ... wstawiaj 
si~ za nami". A gdy apostolowie to 'uslyszeli, padli na swe oblicza, 
ale Pan ioh ,podni6s1 i rzekl do mch: "Pami~tarjcie na slowa, More 
wam powie<izialem: 'Wprowadz~ do miejsc najgl~bszych, gdzie nie 
masz swiatla' ". 3 Wtedy rzekl Michal archaniol do tych, ikt6rzy byli 
w piekile: "Zyje Pan, kt6ry jest i trwa na wiecznooc, kt6ry sqdzic 
b¢z:ie zywych i wnar1ych". PoniewaZ s~ okadzeni za lrodzaj ludz
ki (?) przeklina takZe dobroe Boga (?). Lecz Pan rzeld: "RozwaZ to, 
Michale , ze ti a baI'dziej miluk rodzaj luiClzki niZ siebie samego: nie 
szcz~ilem wi~c :rozlewu krwi, a oni jedn.alk: si~ nie nawr6chli". 
4. I znOW'll ujrzeli dusze ,pozostaj~ce w cierpieniach, i w01a1y do ib10
goslawionej Maryi, m6wiqc: "Maryjo, Matko Pana naszego, Maryjo 
Dziewico i Niepokalana: On jest s-wiatlem prawdziwym, a Maryja 
kT610wq i b10gos1awionq na wiecznooc : mOdI si~ za nami do Pana, 
aJby d al nam zlagodzenie cier.pien, kt6re znoslmy". Podobnie (bla
galy) najswi~tszych: IPiotra i Jana. 5 I Pan powiedzial do tycil, kt6
rzy pozostawali cierpiqc: "Dlaczego rue pami~ta:l:iScie, gdy za was 
cierpialem, i gdy mnie biczowano, a me odzywalem si~? I gdy mnie 
opluwano znosilem cierpliwie, ze wy mnie...? ... i Zycie wieczne... ? ... 
Lecz teraz z 'powodu waszegoplaczu, i Michala, mojego archaniola, 
i Maryi, i apostol6w - macie odpoczynek trzech godzin". 8 I gdy to 
powiedzial, natychmiast nakazal zamknqc wszelkie miejsca piek1a. 
I talk: ipOwr6cili apostolowie do drzewa Zycia, gdzie 2lI'lajdowal si~ 
Izaak i Jakub wraz ze wszystkimi swi~tymi, kt6rzy opuScili byli 
cialo - 'tam spoczywali oni 'W wiecznej rradooci krolestwa. 7 ZapI'aw
d~, zostala wzi~ta dusza blogoslawionej Maryi i zostala zlozona w ra
ju dnia pi~tnastego sierpnia, za ~d6w Pana naszego Jezusa Chry
stusa. Jemu czesc na wieki wiek6w. Amen. 

przeloiyl ks. Marek Starowieyski 



WINCENTY MYSZOR 

APOKRYFICZNY 
LIST JAKUBA 

W zbiorze koptyjsklch tekstow z Nag-Hammadi 1, w pierwszym 
kadeksie (Kodeks Junga) na stronach 1 do 16 (wiersz 30) znaj duje 
si~ utwor bez tytulu, ktOry wydawcy zatytulowali "Epjsbtilla Jacobi 
Apo'krypha" 2. Tekst ten z wielu wzgl¢ow zaslugutie na uwag~. 
Przede wszystkim wskazuje na usilowania gnostyk6w oparcia swej 
nattki na autorytecie apostolskim Jakuba i Piotra, glownyoh obok 
Z'bawcy 'bdhaterow utworu. Wskazuje na tradycj~ pierwotnej judeo
chrzeScijanskiej teologii, w ktorej 'Postac Jalmba Apostola za'jmo
wala pierwswrz~dne miejsce. Na judeochrzes·cijanskie podloze tekstu 
wskazuje nie tylko wzmiaiIlka 0 IpiSmie hebratiskim, zapewn e tylko 
ella podkreslenia tajemniczego charakteru przekazywanej nauki , ale 
przede wszystkim takie wqtki treSciowe, jak zagadnienie cierpienia, 
wizja wniebowstqpienia Zbawcy, idee misyjne oraz szereg drobnych 
porownan i 'aluzji zrozumialych dla czyte1nika pism Starego Testa
mentu. Rowniei forma ili.teracka utworu wykazuje wiele powiq
zan z tradycjami literatury poznozydowskiej, wzgl~dnie nawet apo
kaliptycznej . 

Forma'lnie jest listem wyslanym do aciresata, ktorego H. M. Schen
ike 3 odczybuje jako Kerinta. 'Zawiera jednak treSc objawienia, k torq 
nieznany nadawca przekazuje jako nauk~ otrzymanq od innych. 

1 Obszernlejsze lnformacje 0 blbllotece z Nag-Hammadt: W. Myszor, N a tro
pach tajemnej wtedzy, Znak 252, (1975), s. 683-637. 

I TIumaczenle tekstu oparto na wydantu : Eptstula Jacobt Apocrypha, wyd. M. 
Mal.lnine, H . Ch. Puech, G. Quispel, W . Till, R. Kasser, Ziir.lch - Stuttgart 1968. 

I H. M. Schenke, Der Jakobusbrtef au. dem Code,; Jung, Or1entallst1sche Lite
raturze!tung 61 (1971) s . 118-130. Z teJ publ1kacji pochodz~ r6wnlei inne r ruron
strukcje teJ<:lltu (k . 12S-130) . 
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Wreszcie stanowi dialog oparty na schemacie ,pytan apostO'16w i 00
powiedzi :Zbawcy, a wi~ nawiqzuje do schematu kateChetycznego 
dialogu, w kt6rym pouczen udziela mistrz, zbawca, a apostolowie 
spelJniajq tylko rol~ uczni6w i na.sladowc6w. Autor zna przypowicici 
Nowego Testamentu, 7Jbawienie jednak wiqZe si~ z posiadaniem gru>
zy. Osobliwoscil\ wyr6:iniajl\cl\ ten utw6r od innych pism gnostyckich 
jest nauka 0 wartosci cierpienia i krzyia Chrystusa. Na og61 bo
wiem gnostycy podzielali poglqd 0 pozornym ciele Cln"ysbusa, (tak 
zwany doketyzm) oraz konsekwentnie uczyli 0 braku cier,pienia 
i smierci krzyiowej Jezusa, a co za tym idzie lekcewaiyli wartosc 
cierpienia i odrzucali koniecznoSc naSladowania Chrystusa w m~
czenstwie. Te szczegoly wskazuj!\, ie gnostycy albo wy'korzystali jakiS 
starszy utw6r judeochrzescijanski (powstanie tekstu greckiego tego 
utworu, Zllanego nam tylko w wersji koptyjskiej datuje si~ na 
2 polow~ II wieku), albo wl!\czyli do zbioru utw6r cenny dla nich 
ze wzgl~du na podkreslon!\ w nim wartosc zbawczej gnozy. Utw6r 
nie zawiera oczywiscie ani tytu1u, ani wyr6:inien tresci w tekscie. 
Pochodz!\ one od tlumacza polskiego 4. 

Niezale:inie od rtakioh czy innyoh szczeg616w trcici tego pisma, 
niezmiernie interesuj!\cym jest zagadnienie jego stosunku do gno
stycyzmu w og6le. Nazw!\ "gnostycyzm" okresla si~ najcz~sciej ruch 
religijny II wieku 'PO Chrystusie, kt6ry si~gaj!\c niew!\tpHwie czas6w 
wczeSniejszych, zwlaszcza do okresu kultury hellenistycZllej, wy
wad wplyw na pr!\dy pozniejsze, a wsr6d nich najbardziej wply
~l na manicheizm, odznaczal si~ szeregiem cech swoistego rodzaju. 
Do tych cech, skladaj!\cycil si~ jakby na istot~ gnostycyzmu, zali
czyc naleiy negatywny stosunek do materialnego, ziemskiego ciala 
oraz do widzialnego swiata. Gnostycyzm byl ruchem religijnym, 
a nie filozoficznym, jak poda'je si~ wwielu 'podr~ikach bistorii 
filozofii. Przejql dednak wiele z my'Slenia og6lnofilozoficZllego. Gno
stycy ksztaltowaliswoje pogll\dy jako naukf: objawionl\, a nie jako 
samodzielnq refleksj~ nad swiatem, rue mniej :maleic moiemy w iCh 
poglqdaoh elemen:ty popularnEij nauki platonskiej i stoickiej. Gno
stycyzm wykazywal ogromnq sil~ przyciqgajqcq dla tych, kt6rzY szu
k a.ili rrozwiqzania zagadnienia cierpienia i zla na swiecie. 
B~qc ruchem religijnym nie wypraoowal, zdaje si~, form kultu. 

• ObszernJejsze opracowanie tekstu oraz zagadnien gnozy znajdzie czytelnlk 
w tomie : Teksty z Nag-Hammadi. Pisma Starbchrzescljanskich Pisa rzy. (ATK) . 
Warszawa. (oddane do redakcjl w 1978 r .). Tom ten pr6cz Llstu Jakuba zawlera 
tlumaczenJe 1 opracowanJe EwangeZU prawdy. Wypowtedzi 0 zmartwycnwstaniu 
z kodeksu Junga oraz Ewangelii Tomasza 1 EwangeZil Filipa z IT Kodeksu. W od
r6Zn.1enJu oct tllologicznych Uumaczefl tego tomu, nlnlejsze tlumaczen1e jest ze 
wzgJ.~u na czytelnO~¢ swobodnJejaze. 
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Byl jedynie rodzajem ucieczki od rzeczywistosci, nie PrzyjClI wi~c 
okreSlonych form :zycia spolecznoScl xeligjJjnej i kulrtowej. Nie b~c 
zwiClzany z konkretnq 'formCl kultu, przenikal i przejmowal :inne 
postacie lI"eligijnoSci, w tym takie heretyckie odlamy chrze:scijanstwa 
i dal tyro samym calCl gam~ romych form gnostycyzmu (co poswiad
czajCl teksty z Nag-Hammadi), od "czysto" poganskicp do prawie 
"chrzeScijailskich". Tyro samym stal si~ ogromnym niebezpieczen
stwem dla ortodoksji. 

Gnostycyzm 2lbliia:jqC si~ do istoty crn-zescijailstwa, awi~ do 
postaci Jezusa Ohrystusa dobieral sobie z prawd religijnych te, ktore 
odpowiadaly tendenojom antykosmicznym i antysomatycznym. Pod
kreslal c~to w sposob karykaturalny b6stwo Jezusa Chrystusa, 
a zwlaszcza fakt zmartwychwstania duchowego (nie somatycznego!), 
odrzucal jednoczesnie jego rzeczywiste czlowieczenstwo, a wi~c i cier
pienie i smierc na krzyZu. Wynikaloby wi~c, ze "Apokryficzny list Ja
kulba", kt6ry pocikreSla 'wartoS~ m~czeilstwa i smierci krzyZowej prze
ciwstawia si~ najbardziej istotnym tendencjom gnostyckim. I rze
czywiscie, niektorzy ikomentatorzy sqdzq, ie chodzi ,tu 0 utw6r anty
gnostycki, podobnie jak "Epistula apostolorum". Trzeba jednak pa
mi~tac 0 ,trudnoociach inter.pretacyjnych gnostyckich tekst6w. Wedlug 
inny.ch utwor6w gnostyckich (na przyklad "Apokalipsy Piotra" z VII 
kodeksu z Nag-Hammadi) m~ka i smierc Jezusa na krzyZu Sq cier
pieniami rue Jezusa OhTystusa, ale Szymona Cyrenejczyka. Cierpie
nie i m~ilstwo mogq si~ wi~ okazac w tyro utworze po prostu 
lnnq fOmlCl pogardy ciala i swiata doczesnego. W tym sensie auten
tyczny chrzeScijanin me mogl by si~ podpisac pod takim utworem. 
Me czy me pociqgaly i chrzeScijan czasem takie tendencje, aby da
10, "upartego osiolka" i grzeszny swiat doczesny, odrzucie calkowicie 
jako .przeszkod~ w dClzeniu do Boga? Ta.k;ie doSe tatwe rozwillzanie 
chrzeScijailskiej ascezy, mow przerodzie si~ w formie doktryna1nej 
w prawie gnostycki dualizm. PodkreSlenie b6stwa Chrystusa i ca
lej sfery nadprzyrodzonej okazywalo si~ ;r6wniei zludne, grozilo roz
plyni¢em si~ w pogailskiej i misteryjnej mitologii, co zakonczylo 
by gj~ je'j catiwwitym zaprzeczeniem. "Skandalem" chrzeScijanstwa 
:natomiast ~est fakt, kt6ry tak ~to podkres.lali Ojoowie KOSciola 
j polemiSci antygnostyocy, ~ Jezus Chrystus byl prawdziwym czlo
wiekiem i prawdziwym Bogiem i ze Kr6lestwo Boze choe nie z tego 
swiata, istrueje jednak na tyro swiecie. 

Wincenty Myszor 
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APOKRYFICZNY LIST JAKUBA 
[POZOROWIENIA] 

Jakulb do brata Kerintal 
Pok6j :z tdbl\! Z pokoju nieCh b~e z tobl\ milooc, z milOOci 
laska, z laski - wiara, z wiary - Zycie z zycia swi~tego. 

[POLECENIA WSTIiPNE] 

Poniewaz prosiles mnie 0 wyslanie Ci tajemnej nauki, objawionej 
mnie i Piotrowi przez Pana, i nie mogl\e wi~e odm6wic Ci ani 
przeka:.zac Ci jej osobiScie, spisalem j l\ po hebrajsku i wyslalem jako 
oczywiScie przeznaezonq ty1ko tobie samemu. B~l\e slug<\ :zJbawien.ia 
pr:.zeznaczonego dla swi~tych, dol6z staran i czuwaj, aby list ten nie 
dostal si~ w obce r~e. oTego Ibowiem Zbawea rue przekazal nam 
wszystkim, nawet dwunastu swym uezniom. Blogoslawieni, kt6rzy 
osiflgnl\ ibawienie w wierze tej nauki. 

Przed d.ziesi~u miesiqcami wyslalem ci ta:kZe inne tajemnepo
uczenie o'bjawione mi ,przez ~bawc~. iRozwaZ i rtamto: zostalo dbja 
wione ty1ko mnie, Jakubowi. To .zaS jest objawieniem (jrugim. Zro
zum to, 00 w rum ukryte i wedlug odszukanej prawdy ocen rzeczy 
zewn~trzne. W tenbowiem spos6b mozesz 2bawic siebie i twYcil 
towarzyszy, 0 ile im to objawisz. 

[SPOTKANIE JEZUSA Z JAKUBEM I PIOTREM] 

Gdy wi~e zasiadlo razem dwunastu uezni6w, wszysey zapami~tali 
przede wszystkim to, co Zbawea powiedzial kazdemu bl\dz to n a 
osoboosei, bqdz to jawnie. I spisaIi to w ksi~gaeh. Ja zas opisalem to, 
co wprost dotyezy objawienia naszego Pana. Zbawca objawil si~ i od
szedl od nas. My zas wypatrywaIismy go i po pi~ciuset pi~cdziesi~ciu 
dniach po Jego zmartwyehwstaniu zapytalismy: 
"Czy juZ odszedle§ i oddaliles si~ od nas?" 
Jezus zaS odrzekl: 
"Jeszcze nie, dopiero odejd~ tam, skl\d przyszedlem. JesIi chcecie 
iSc ze IllIlq - chodZcie". 
W 6wczas wszysey odpowiedzieli: 
"Je§ti narn roikaiZesz, p6jdziemy". 
Zatem zwr6cil si~ do niob: 
"Zaprawd~ m6wi~ warn, nikt absolutnie nie wejdzie do kroiestwa 
niebieskiego, tie8li mu nie rozkaZ~. Wy jednak jesteScie juZ napelnie
01. iPrzywola'jcie do mnie JakUlba i Piotra, abym rownieZ ieh na

pehlH" . 

Gdy lPTZywolal obydwu, odprowadzil ich na ubocze, a pozostalym 

polecil podjqC iob zaj~. 
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[TRESe OBJAWIENIA) 
(t. POTRZEBA OBJAWIENIAI 

Zbawca odezwal si~ w te slowa: 

"Zlitowano si~ nad wami pozwalajqc warn poznac, ze 'reszta', 

o ktOrej w swyoh ksi~ach pisali .prorocy, to ~ecie wy, abyScie 
w ten spos6b uchronili siebie. iInaczej niezrozumiala bylaby ioh 
trookliwoSc,bo jak przez glupc6w rue ib~q sluohalIli i jak przez 
gluchych me b~ rorunriani. A wy, czy nie chcecie bye napelnieni 
rozumieniem ich wy.powiedzi? Gdy upiliScie si~, czy nie chcecie ibye 
trzeZwi? ,A wi~ wstydieie si~! Zresztq, czy przytomnie czy w uSpie
niu 'Pomy.glcie tylko, wy wlaSnie widzieliScie Syna czlowieczego, roz
maw1a1 'z wami, slucha:1iScie go. Lecz biada tym, co widzieli w n.im 
tylko Syna czlowieczego. Blogoslawieni, kt6rzy w nim me widzieli 
czlowieka, nie stykali si~ z nim, nie rozmawiali, niczego od niego 
rue slyszeli! Do was nalerly Zycie boze. Pami~tajcie, rZe ruleczyl was 
z choroby,abyscie mogli 'Panowae w ikr6Iestwie :niebieskim. Biada 
uleczonym z choroby, gd~ rnogq ponownie zachorowac! iBlogosla
wieni, ktOrzy nie chorow,ali i doszli do poznania 'llkojenia przez SWq 

Chorob~ . Do was naleZy kr61estwo ,ooze! Dlatego m6wi~ warn, na
peb:rijcie si~ i rue pozw61cie sobie na miejsce 'Puste, g~ Smiac si~ 
b¢.zie tam wchodzqcy". 
Piotr wi~ odpowiedzial : 
"JuZ rtrzykrotnie powiedzialcl narn: na'Pelnijcie si~, a my przecie'i: 
juZ jestcimy napelnieni". 
Odezwal si~ Zbawca : 
"Dlatego 'powiedzialem wam, napelnijcie si~ kr6Iestwern niebieskim, 
a!by go warn nie od'bierano. Ci, kt6rym odebrano, nie b~q zba
wieni. Dobrze jest bowiem bye napelnionym kr61estwem niebieskim, 
:lIe, gdy go Ibraku:je. Lecz bywa tez przeciwnie: d()brze, gdy ty 
umniejszaszsiebie dla kr61estwa niebieskiego, :lIe, gdy wypclniasz 
si~ samym sobq. Wypelniony w ten spos6'b poz'bawia si~ kr61estwa, 
a po2Jbawiony ikr61estwa zwykle rue dozna napelnienia, tak jakna
pelniony, ktOry Ijest doskonaly. Trzeba wi~c, abyscie umniejszeni 
mieli lffioZliwosc napelnienia si~, a majqc mo:iliw06c umniejszenia, 
a'byscie jeszcze bardziej doskonalili samych siebie. Napelniajcie si~ 
wi~ duohem boZym, ale umruejszajcie si~ w ludzkim rozumieniu. 
Rozumienie Ibowiem jest duszq i tyllto duszq". 

[2. NASLADOWANIE JEZUSAj 

Zwr6cilem si~ wi~c do mego i rzeklern: 

"Panie, ohcietibysmy Ci bye ,pooluszni, jeSli tego pragniesz. OptiSci

liSmy naszych ojc6w, nasze rnatki, nasze wioski i poszliSmy za TO'bl\. 

iZaohowaj wi~ nas przed pokusq zlego diabla". 
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On odpowiedEal: 
"Czy mooecie zasluZyc na nagrod~ za wypehrienie woll Ojca, nie 
otrzymuj~c w jakiejs mierze daru dopuszczenia na was szatanskiej 
pokusy? Gdy drc:czy was szatan i przeSladujl\ was, a spebriacie Jego 
wol~, to ipowiadaan warn, ukocha was i zr6wna ze mnq i uzna 
w swej opatrzndSci za umilowanych na podstawie waszego wyboru. 
CzyZ nie zaprzestaniecie otaczac cialo mildSci~ i Ibac si~ 0 oego cier
pienia? AlOO, czy nie wiecie, ze jeszcze wami nie wzgarozono, 
jeszcze was nikt nie oskarlyl niesprawiedliwie, jeszcze was ani rue 
pot~piono, ani rue krzy'Zowano was lbezprawnie, ani nie grzebano 
was haIriebnie - jak mnie drc:cronego przez zlo? Miejcie Odwag~ 
opierac si~ cialu - wy, kt6rych otacza duch i umacnia. Gdy zasta
nowicie si~ nad Swiatem, jak dlugo istnial, zanim zostaliSci.e wybrani, 
i jak dlugo ,trwac b~ie jeszcze po was, zrozumiecie, Ze wasze zy
cie jest jednym dniem, a wasze cierpienia sl\ jednl\ godziIut. A dobrzy 
niepoWT6~ na ten swiat. Miejcie wi~c w ipogardzie Bmierc, a trosz
czcie si~ 0 Zycie. Przypomnijcie sobie m()j ka:zyZ i mojl\ Smierc, 
a osi~gniecie Zycie". 

[3. WARTOSC: KRZY%Aj 

Zw:r6cilern si~ wi~c do niego i rzeklern : 
"Panie, nie rnow :nam 0 krzyZu, ani 0 smierci, to nie dotyczy 
ciebie". 
Pan odrzekl: 
"Zaprawd~powiadam wam, nikt me zbawi si~, jeSli nie uwierzy 
w moj krzyZ. Do wierzqcych w moj krzyz naleZy' krolestwo boze. 
S21u'kajcie WiE;C Smierci usilnie, jak zmarli szukajl\ zycia. Objawia 
sif; ona takim, 00 jej szukaj~. Co zatem rna w:zJbudzac wasZq tTosk~? 
Zatroszczcie sif; 0 Smierc, a ona wskaZe warn wybor. Za.prawd~ mo
wi~ warn: nikt rue zbawi si~ z tyoh, 00 ibojq si~ smierci. Kr61estwo 
boZe nalciy do tyoh, 00 smierc porue.sli, bl\dZcie ~epsi ode mnie 
i b~dzcie rowni synowi Ducha Swi~tego". 

[4. WARTOSC: PROROCTW. PRZYPOWlESCI. ONOZY I ZSTI\PIENIA ZBAWcy] 

Wowczas zapytalem Go : 

"Panie, jakq mOCq bf;dziemy prorokowac ilia tych, kt6rzy poprOSZq 

n as 0 proroctwa dla siebie? Wielu bowiem prosi i oczekuje z naszej 

strony jakiegos lpouczenia". 
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Pan odrzeld: 
"Nie wiecie, ze odci~ glow~ proroctwa w chwi'li smierci Jana1" 
Odpowiedzialem mu: 
"Panie, czy to mO'iliwe, a'by przepadla glowa prorootwa 1" 
Pan mi odrze'kl:. 
"Gdy wiecie, czym jest 'glowa' oraz ze proroctwo zazwyczaj uwal
nia si~ od glowy, to starajcie si~ zrozumiee, co znaczy: 'odeszli od 
glowy'''. Rozmawialem z wami najpierw w przypowieSciach i nie 
rozumieliScie, lteraz m6wif; z wami otwarcie i Die pojmujecie. To wy 
teraz sta'liScie sif; <lia mnie przypowieSciq, gdy m6wif; w przypo
wie'sciach i czymS jawnym, gdy m6wif; jawnie. Spieszcie si~ bez 
zach~cania, a1byScie osiqgllf;li zbawienie. Nawet przygotujcie j ui sa
mych siebie i oesli to mozliwe wYPrzedzajcie mnie samego. Do tego 
stopDia bowiem ukochal was Ojciec. Miejcie w Dienawisci obiudf; 
i zle mysli. Zle mySli bowiem rod.zq obludf;, sarna o'bluda zas daleka 
jest ad prawdy. Nie zaprzepaSccie w ten spos6b kr61estwa niebies
kiego. Ono podobne jest do gal~zi palmy daktylowej, kt6rej owoce 
wok61 niej upadly. Gdy opadly jej liScie i skonczyly sif; zbiory, po
zwolono, by useohl tiej korzen. To sarno spotkalo i owoc, kt6ry znalazl 
si~ z dala od korzenia. Lecz gdy go si~ zasadzi, wydaje z wielu swych 
nasion owoce. Dobrze Ibyloby dla ciebie uczynic teraz te rosliny ,po
nownie mlodymi i tak m6g1byts si~ znalezc w kr61estwie niebies
kim. Takq wlaSnie chwalf; otrzymalem przed zaistnieniem czasu. 
Dlaczego wi~c zatrzymujecie mnie, skoro spiesz~ siEi: do odejscia1 Juz 
,po tamtym dniu zmuszaliScie mnie, abym jesz,cze osiemnaScie dni 
pozostal wsr6d was dla wyjasnienia przypowiesci. To przeciez wystar
czylo ludziom. Uslyszeli i zrozumieli nauke 0 'Pasterzu', 'Zasie
wie', 'Lampie i dziewicach', '0 wyplacie robotnik6w' i 'Dwu
drachmie i kobiecie'. Okazcie siEi: teraz gorliwymi w tej nauce. 
Pouczenie 'howiern najpierw wyraZa sie stanem wiary, drugim jest 
miloSC!, trzecim zaS uczynki. Z takich stan6w sklada sie Zycie. Nauka 
ta podobna Jest do ziarna pszenicy. Gdy je ktos zasieje, to wykazuje 
wobec niego sWq wiar~, gdy wzroSnie, miluje je, gdyi dostrzegl wiele 
ziaren 'zamiast ~ednego, a gdy przy ruch siEi: napraoowal, osiqgllql za
dowolenie. Ponownie tez cz~c zostawil dla zasiewu. Podobnie i dla 
was istnieje moZliwosc odzyskania kr61estwa :niebieskiego. Lecz jeSli 
Die otrzymacie go IPrzez gnoze, to Die ib~dziecie w stanie go 00
nalezc. Dlatego powiadam warn: czuwajcie i Die popelnia:jcie Ibl~du. 
M6wilem to warn wiele razy, warn i 'tym 00 Sq razem z waIni. 
A takZe tobie, Jakulbie m6wilem: zbaw si~. Nawet Tozkazalem ci, 
a bys poszedl za mnq. Pouczylem ciEi:, jak masz si~ zachowac W obec
nosci archont6w. Popatrz na mnie. Zstqpilem i nauczalem, 'bylem 
przeSladowany i nosilem koron~ dla waszego ratunku. e:stqpilem 
bowiem, aby zamieszkac wsr6d was, abyscie i wy tam zamieszkali. 
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ze !IllIlq. A gdy stwierdzilem, ze wasze domy nie Sq zrloIne nmie 
przyjqc, zamieszkalem w domach, ktOre mogq annie przyjqcpo rnoim 
zstqpieni u. 
Braci:a! Bqdzcie mi wiE;<! ulegli! Zrozurncie, czyrn jest wielka swia
Hosc. Ojciec nie potrzebuje Syna, lecz Syn potrzebuje Ojca. I oto 
3pies~ do Niego. Ojciec majq<! Syna nie potrzebuje tez was. Wy
sluohajcie wi~c nauki, zrozumcie gnoz~, milujcie zycie, a nikt nie 
ib~dzie was przeSladowal, ani nie b~ie dr~czyl chyiba, ze dr~zyc 
b~dziecie samych siebie. .0 n~ i nieszcz~ni, 0 obludnicy wobec 
prawdy i falszerze wobec gnozy, 0 przest~pcy w obliczu Ducha. -
Czy teraz gotowi jestescie slu<:hac, gdy trzeba warn m6wic od sa
mego poczqtku? Czy jeszcze teraz gotowi jesteScie zasypiac, gdy trze
ba warn czuwac ad 'poczqtku d1a pozyskania 1kr6lestwa niebieskiego. 
Zaprawd~ powiadarn warn, latwiej przychodzi czystemu zstqpic do 
blota i czlowiekowi swiatloSci zstqpic do ciemnooci n.iZ warn zdecy
dowac si~ na kr6lowanie! 
Przypornnialem sobie wasze lzy, strapienia i srnutek. To wszystko 
daleko jest od nas. Teraz wi~c, wydziedziczeni przez Ojca placzcie 
tu, gdzie trzeba plakac i smuccie si~, ale gloscie to dobrodziejstwo, 
ze Syn pomysInie wst~puje. Zaprawd~powiadam warn: jeSli nie wy
sIano by mnie do tych, co mnie sluchajq i jesli sam nie chcial
byro z nimi Tozmawiac, nigdy nie zstqpilbyro na ziemi~. a'eraz je
szcze wstydzcie sil; tego. Oto odejdl; od was; odejdl;, gdyZ nie chCI; 
dluiej wsr6d. was pozostawac, podobnie jak i wy nie chcecie tu zo.
stac. Teraz wiE;<! tylko poSpiesznie naSladujcie mnie. Dlatego m6wi~ 
warn : dla was zstqpHem, wy jestescie umHowanymi, wy staniecie si~ 
przyczynq zycia dla wielu. Wzywajcie Ojca, proScie wielokrotnie Bo
ga, a da warn. Blogos1awiony, kt6ry zobaczyI was z Dim razem, bo 
tak gloszono go wSr6d. anio16w i oddano rnu chwal~ wSr6d swi~tych. 
Do was nalezy zycie, radujcie si~ wi~c i cieszcie, jak dzieci Boze. 
Wytrwajcie w swym postanowieniu, aby§cie osiqgn~li zbawienie. 
P rzyjmijcie rnoje upomnienie i zbawcie si~. Prosz~ za wami przed 
OJcern, a odpusci warn wiele". 

15. BlOGOSlAWIEIiISTWO DLA PRZYJMUJI\CYCH GNOZIi. BIEDA DLA ODRZUCAJI\CYCHI 

Gdy uslyszeIisrny to, rozradowalisrny si~, gdyz przedtern bylismy 
smutni z powodu tego, co nam powiedzial. Gdy dostrzegl jednak 
naszq radoSc, upornnial nas: 
"Biada warn, kt6rzy potrzebujecie posrednika, biada wam, gdyZ 
potrzebujecie laski. Blogoslawieni, kt6rzy smial0 wypowiadali sil;, 
gdy:i; tyiko tyro dano lask~. Podobni jeste.scie do obcych, kt6rzy 
ja:kim.S sposobern dostali sil; do waszego rniasta? Dlaczego driycie, 
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gdy oddalacie samyCh siebie i opuszczacle wasze miasta? A dla
czego miejsce to pozostanie przez was opuszczone? CzyZ przygoto
wujecie je dla tych, kt6rzy pragrlll w nim zamieszkac!? 0. samotni 
i scigani! Biada wam! gdy zostaniecie schwytanil CzyZ moZe nie 
uWaZacle Ojca za przyjaciela ludzi, albo ze sklania si~ ku prosborn, 
albo ze jest laskawy dla innego, albo ze ukazuje si~ temu, kto 
go szuka? On zna pragnienie i potrzeby clala. 
Ciaro :nie jest ir6dlern poZqda.n:i.a duszy. Cialo lbowiem nie grzeszy 
bez udzialu duszy. Podobnie i dusza nie ooiqga zbawienia bez udzia
Iu ducha. Jesli zaS dusza wyzwala si~ od Ma, jesli osiqga zbawienie 
i duoh, to clalo zwykle staje si~ bezgrzeszne. Duchbowiern o.iywia 
d'llS~, claro Z118 tylko jq zabija. Wtedy m6wirny: zabiJa siebie sa
mq. Zaprawd~ powiadam warn: Ojciec nie odpuSci grzechu zadnej 
duszy, ani winy cialu. Nikt ,bowiem z tych, 00 nosill clalo, nie b~dzie 
2iliawiony. Sqdzicie, Ze wielu znajduje krolestwo lIliebieskie? moge
slawiony, kt6ry znalazl si~ w czwartym z niebios!". 

[6. UPOMNIENIE UCZNIOW) 

Gdy to uslyszeliSmy, zasmuciliSmy si~. Widzqc zas nasz smutek po
wiedzia1 : 

"M6wi~ warn, abyScie poznali samych siebie. Kr6lestwo niebieskie 

podohne jest do klosa rosnqcego lIla roli. Gdy dojrzeje, wysiewa 

sw6j owoc i mow zapelnia ipOle klosami w nas~pnym roku. Wy 

twe spieszcie si~ zebrac dla siebie plony z klosow riycia, abyscie 

napelnili si~ w kr61estwie. Juz dlugo Ijestem z wami, pozostancie je

szcze i ,posluchajcie mnie. Gdy zaS odda1~ si~ cd was, wspominajcie 

o mnie. 'Wspominajcie mnie, ze przebywalem wSr6d was nie b~qc 
przez was 'poznany. Blogoslawieni ci, kt6rzy mnie poznali. Biada tyro, 
00 sluchali, a rue uwierzyli. Blogoslawieni, ktorzy nie widzieli, 
a uwierzyli. Jeszcze raz upominam 'Was: Objawiam si~ warn jako 
budowniczy domu pozytecznego dla was. W rum znajdujecie schro
nienie. Przy rum maZe stanqc nawet inny dom waszych sqsiad6w, 
gdy zagrozi mu niebezpieczenstwo upadku. Ale slusznie m6wi~ warn: 
Biada t yro, dla ktorych zeslano mnie w to miejsce. Blogoslawieni, 
ktorzy 'Wstqpiq do Ojca. Jeszcze raz .upominam was, 0 istniejqcy! 
Stancie si~ ,podobni do tych, 00 rue istniejq, abyscie mogli pr~by
wac z nieistniejq'cymi. Nie pozostawiajcie w was krolestwa nie
bieskiego bezowocnq pustyniq; ale teZ nie unoscie si~ pychq z po
wodu swiatlooci dajq<!ej dost~p do swiatlooci, ale bq1dZcie wobec sie
bie nawzajem, jakim ja jestem wobec was. Dla was poddalem si ~ 
zlorzeczeniu, abyscie osiqgn~li zbawienie". 

576 



Al'OKRYFICZNY LIST JAXUBA 

[7. ZACHIiTA DO PRAWDZIWEGO %VCIA) 

Na to wszystko Piotr ipOwiedzial: 
"Panie, raz nas zach~z do krolestwa niebieskiego, to znow nam 
odradzasz. Innym razem znow przynaglasz nas, pociqgasz ku wierze 
i dbiecujesz nam zycie, jeszcze innym razem odTzucasz IIl.aS od kr6
lestwa nie'bieskiego". 
Pan zwracajClc si~ do n.as oidpowiedzi.al: 
"Wie1okrotnie przedstawialem warn wiar~, 00 wi~j, objawilem si~ 
tobie, Jakubie, a rue poznaliScie mnie.. Jeszcze raz wi~ wi~ was 
teraz i radooni jestescie Z IpowOOu obietnicy iycia. Tymczasem ma
cie zwyczaj zasmucac si~, gdy naucza si~ was 0 kr61estwie. A jednak 
przez wiar~ i gnoz~ zdobyliScie dla sie'bie iycie. JeSli slyszycie 0 00
wrocie, pogardza:jcie nim. Gdy zaS slyszycie 0 obietnicy, tym bar
dziej si~ cieszcie. Za'Prawd~ powiadarn warn: kto zdob~dzie dla sie
bie Zycie i uwierzy w krolestwo, nie zootanie ich pozbawiony nigdy, 
nawet gdy:by sam Ojciec 'postanowil go prze~zic. Te sprawy che~ 
warn przedstawic aZ w takim stopniu. Teraz zaS wst~puj~ na miejsce, 
kt6re opuscilem. Wy jednak, chociai: spies~ si~ ku odejsciu, od
r~ucaliScie mnie. IZwazcie na chwal~, kt6ra mnie ezeka. Otworzcie 
wasze serca i sluchajcie hymn6w, kt6re czekajCl mn,ie w g6rze, w nie
biosaoh. Trzeba, abym jeszcze dzisiaj zajCll prawic~ mego Ojca. Po
wiedzialem warn ostatnie slowo. Odlllc~ si~ 00 was, gdy:i woz du
chowy unosi mnie w gor~. Od tego momentu rozbior~ si~, aby ubra¢ 
si~ na nowo. UWaZajcie wi~c. Blogoslawieni, ktorym ogloszono do
brCl nowi.n~ 0 mnie, 0 Synu, zanim zstllpil, poniewaZ jesli zstClpilem, 
tak Itez wst~powac b¢~. Trzykroc blogoslawieni, k-torych sam Syn 
nauczal przed ich zaistnieniem. Obyscie i wy mieli udzial z nimU". 
Topowiedziawszy, odszedl. 

[WIZJA WNIEBOWST-\PIENIA) 

MY. zaS ukl~klismy. Ja i Piotr skladajClc dzi~ki, wznieslismy nasze 
serca ku niebiosom. Stamtqd uslyszelismy na wlasne uszy i tam zo
baczylismy na wlasne oczy wrzaw~ walki, dZwi~k trClby i wielkie 
zamieszanie. Gdy zdqzalismy wyZej, ponad tamto miejsce, wznieslis
my nasz umysl jeszcze wyzej i ujrzeliSmy na wlasne oczy i usly
szeliSmy na wlasne uszy hymny, dzi~kczynienia aniol6w i radooc 
anielskq i spiewanie hymn6w przez moce niebieskie. I my sami ura
dowaliSmy si~ takZe. Nast~pnie znow postanowiliSmy wzniesc na
szego ducha jeszcze wyzej, az ,przed oblicze Wielkosci. I gdy tam 
weszliSmy, nie bylo Illam dane nie oglqdac ani nie slyszee. 
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[PRZEKAZANIE NAUKI I ROZEStANIE UCZNIOWj 

PozostaiJi zaS uczruowie przywolali nas pytajqC: 

"Coi to uslyszeliscie od NauczycieIa? Co wam powiedzial? Dokqd 

poszedl?" 

OdpowiedzieliSmy im: 

"Wstl!pil dajqC nam por~k~ 0 obietnicy zycia ilia nas wszystkich 


ukazal nam dzieci, ktOre ;po nas nadejdq. Nakazal nam, abysm y 
je kochali, gdyZ z iCh 'powodu ib¢ziemy uwolinieni". 
Gdy uslyszeli to, uwierzyli w objawienie, lecz rozgniewali si~ z po
wOOu ty:ch, 00 majq si~ narodzic. Nie gorsz~ si~ jednak z ich po
wodu. Wyslalem ich, kazdego osobno do innego miejsca. Ja sam 
zas udalem si~ do Jerozolimy proszqc 0 danie mi udzialu z umilo
wanymi, z tymi, ktorzy zostanq objawieni. 

[ZAKOIiiCZENIE LlSTUj 

Modl~ si~ wi~, aby objawienie 'rozpoc~lo si~ od mebie. W ten to 
bowiem sposob mog~ si~ sam zjbawic. Gdy tamci przyjmq swiatlooc 
odej m~. dzi~ki mojej wierze oraz dzi~ki innej wierze, kt6ra b~
dzie lepsza od mdjej. Ohc~, aby moja byla w 'porownaniu z nimi 
pomniejswna. Stara:j si~ upodobnic do nich i modI si~ 0 udzia1: ra
zem z nimi. Poza tyro, co przekazalem w objawieniu, Zbawca nie 
wyjawil niczego 0 2ibawionych. Nauczamy zatem w lqCZl10Sci z tymi, 
ktorzy i ich nau czali, z. tymi, kt6rych Pan uczynil sobie dziecmi. 

Tlumaczenie z j~zyka koptyjskiego : 

Wincenty Myszor 
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W KR~GU NAUKI I WIARV 

3 - ANTYNOMIE DZIAlANIA 


1. Z GlOWY CZlOWIEKA MADREGO 

Na wewn~trznej stronie okladki Summy technologicznej Stani
slawa Lema (mam przed sobq wydanie z 1967 r., WydaWll1iciwo Lite
rackie, Krakow) widnieje rysunek - genealogia czlowieka: pot~zne 
drzewo romymi amebami i rozgwiazdami wraslbajqce w ziemi~; glow
ll1y pien wiodqcy tPI'IZez rY'by, gady, plazy w pewnym miej'scu sl~ roz
gal~zia: Iboczny, aie 'tei: kl'zepki Ikonar, wyldaje z sie:bie owady i ikon
czy si~ - praw,ie siepo - drobnymi, Z1by,t wyspeojalizow.aIl1ymi od
rostami; zasaldmi>czy trZOl!1 dr,zewa :nieibezpiecznie od>g'ma sii~ na 'bok, 
jednak - troch~ wbrew zasadom statyki - nie lamie si~, lecz 
praoowicie dct,zy lim g6rze rOOzq<C fo:rmy COI'az bavdziej mal'piaste, 
potem coraz bardziej ludzkie; nie obeszlo si~ bez odpad6w: wielu 
ibooznych odgalp,zien konczqcyeh sip, be2l1isbnie Jub Il1agle OOlamanyeh; 
ll1a cllwiejqcym S'i~ konius~u na2!byt jU'z cienkiego gloWll1ego kOll1aru 
siedzi, ikurczowo uohwy<XmY w'io'1Jkiej gal~zi, Homo Sapiens; sia
Ity:k~ pogjarsza jes:;,cze nowa, dziwacma konstrukcja wyras't'a<jqca 
z glowy Mqdrego CzIOlWieka: to da,1szy diqg drzewa, ale kor~ za
stCl!Pil meta1 a s~ki i sloje - sTuby i nity; pierwszym produ'kij;em 
wydanym !przez zywo'tne soki lud2Jkiego m6~ zaszczepione na ,po 
trosze ju:i Ipr6chJniejqcym baolbabie zycia jest maszyn-a ana1lityc:zm.a, 
potem lIllaStP,pujq ikolejll1e pokolen'i:a komputerow, rome ENIAKi, UNI
V ACi, MANIACi (!!!); e'woJucja plq'cze sip, w gqISZC2lU iIlP,tli :i odnog, 
tylJko ll1a jeldnej , caNciern bocznej galqzce sterczy niewiel!ka spr~zYl!1.ka 
skierowana w przyszlosc ... 

Techn.)il{a rue jest ;prostym, lill1iowym 'przedlu~eruem ewo}ucji Ibiolo
gic:zm.ej. Z tP~bu Wlidzenia fizy1ld :iycie organi'c:zm.e sprowadza si~ 
do procesow !porzq(timjq'CYch, czyli do swoistego k07mbruowania, 
a wip,c od samego poczq1Jku jest oCzy.mS w r<*l.zaju :llabiegu technioz
nego (choc ll1ie rozumianego na spos6b m eohaniczny). Stopien upo
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rzqdkowruni:a moZlna mierzyc. Jak wiadomo, mia.rq uporzq:dkowania 
jest funikcja zwana entropiq : w'i.1~k:SzemU porzq:dkowi oopowiada 
mmejsza entrQpia, lTIJIliejszemu iporzqdkowi - :wi~ksm entropia. 
W swiecie nieorganicznym, "skladajqcym si~" prawie wylqcznie 
z :proces6w n'ioodwracalJnycil, Ipatnuje O'g6lna itendencja do wm"OStu 
entropii (druga zasada itermodynamillci), swiat meorganiczny zmierza 
ku dezorgaruzacji Przec'iwnie w Swiecie oZywiony;m - ZaTowno e!WO

1ucja zycia jako calosci, jak. i rozwoj pojeciYlllczego organi2llYlU, pro
wadzq do ma:lenia entropii, czyl[ do wzrostu organizacji. Zycie 
wedlug znanego lpowiedzeni.a Schrodingera - zywi si~ ujemnq 00

t'iOpiq. OczywiOOie, me dzieje si~ to wbrew prewom fizyki. Sp<Yly
wallie zaJpas6w powoduje kh uby'tek w spizarllli. "LoikalJne" malenie 
enu-opii w uldadach zywy<oh odbywa si~ kos2ltem sZY'b'szego wzrostu 
entropii tnad'Ukladu, kt6rego ol'ganizm zywy jest ipddukladem. Suma
ryczny bilans i tak daje ogolny wzrost entropii. W tym swietle 
O'ptymiStyczne rwizje gloszq<Ce, ze procesy ewolucj:i przewazq kiedys 
procesy dyssypacji, Sq zwyklq u'topiq.l 

Czlowie1k naSladuje przyrod~ w jej ewolucyjnej stralj;egii. Cal<a tech
nkzna dzialalnosc ,azlowieka :polega w gI'Ull1cie rzeczy na "organizo
warnu" ,prZYTody, Ina itworzeniu ,,tnowego lporzqtdku", jest :wii~ !p'I'0

cesem 'Prowadzqcym w kiel'uniku malenia entropii. Techlllilka to gra 
,czlowieka z prnyrxJidq; w tym wypadku parti~ trzeba Ifozegrac po
mi~y n'ieuchrOlIlnym, powszechnym 'trendem do wZI'as'taruia entropii 
a optyma1ny;m wY'korzystaniem mo~liwoSci jej lokalll1ego (w prze
strzeni i czasie) malen!ia.2 

Zmagania czlowieka z !przyrodq zmienily si~ w swiadomq gr~ 
z cilWilq, gidy nauk'i emp'i!fycme za~ly ujawniac zasaldy 'tej gry. 
Pl'ze<iienl me byl'O gry, lecz ~gadywanka. DziS ju:z trudno nakreSlic 
jednoznaC2Jllq granic~ mi~dzy :naukq a techIDkq. Na'ulka stala si~ 
bar'dw technficzna, a ttechnilka bardzo naulkowa. Skutecznosc metod 
naukowych uwidocznia si~ nie tylko w trafnym przepowiadaniu 
wynikow przyszlych eksperymel1tow, lecz takze - a dla wielu ludzi 
przede wszystJkim - w zastosowalllia'ch technicznych. To zwlas.zcza 
za po'sredniciwem 'techni'ki nauka ingeruje do naszego codzierrmego 
zycia. I dla,tego "mentalnosc technkzna" jest dziS zjawiskiem bardziej 
pclIWszechnym od ,,menJtamooci naUikowej". W dalszym ci11tgu chcial
bym si~ zas·ta'l1owic :nad :nieiktorymi relacjami 'Pomi~dzy menta1:nosciq 
techniCZ'l1q a za'g,aidn:ieniem wiary Ifeligij:nej. Nie ib~d~ si~ silil 'l1a 

War to w tym mlejscu odeslac Czytelnika do pl~knej ksiljzeczki Erwina 
Schrodingera What i s Life? (Cambridge, At the University Press, 1969, w jednym 
tomie z Mind and Matter tego snmego autora). 

• Por. A. Sicinskiego wst~p do antologil: Teclmtka a spoleczefistwo, tom I, 
Warszawa, PIW, 1974, 5. 7-9. 

I 
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bardziej calosciowe uj~cia - polki bJbliotek uginaj~ si~ od roznych 
analiz prOiblemu tecoohld - postaram si~ tylko sfOTmulowae nurtu
j,!ce mnie !lIlySlii. 

2. TRIUMF I ZATROSKANIE 

Istota zagad:nienia wydaje si~ przejrzysta. Otaczaj~cy mnie swiat 
w naturalny &posob dziel~ :n:a dwa obszary: to, na co mog~ oddzia
lywae i wyikorzystywae do swoicll ce16w, oraz wszys1lko to, czego rue 
:zmam, wobec czego jestem bezsilny, a 00 - odczuwam, ze talk jest 
wywiera presj~ na mnie samego. W swiadomosci ludzi "przedtech- ' 
Iricznych" ten Ipo:dzial byl .bardzo ostry: obszar Ilmntrolowany wy
znaczal: sfer~ swieakosd, o'bszar niezale±ny by} sacrum. Paniewaz 
sEera swieoka obejmowala tyJiko OIbszar w zasi~gu dwu rClik, prawie 
wszYS·bko podlegalo autorytetowi !l"eligii, a rome rpraktyki 0 chaTak
terze lrultowym usilowaly zastqp1e tec..~niC2JIle srodkioddz.ia~ywania 

na przyro!d~. W miar~ rozwoju n:auki i jej tecooi07lIlych zas'tosowan 
clrastyc:zmie zmienialy si~ proporcje' mi~dzy talk Tozumian,! swiec
!k~ i saikralnoSci,!. Sfera. swieOka ulegla gwaltawnej ekspansji 
i dziS zajmuje -caly widziallIly horywnt. OczywiScie, lis1mieje jeszcze 
bardzo wiele - moze nawet coraz lwi~cej (1'ealkoja lanouchowa pro
blem6w: jeden rozwiqzany problem stawia dziesi&;tJki nowych IPro
blem6w) - !l1:ie r'O'~·trzygni~tych ;pyltan, og,mmna HoSe "sit Iprzyrody" 
wymyka si~ spod ludikiej Kontroli, ale crlowie'k dzisiejszy gl~boko 
wierzy, ze w zasadzie wszystlkie one mog,! rUlec metodom wypraoowa
nyrn przez na'lllk~. Sw.Lat zeSwiecczal, nie rna w rum miejsca na sa
crum. Religia .wydaje si~ 2Jbyteczna, a s.rodki, jalkie proponuje, na
iwnie ni~uteczne w ikontaiktach czlowieka z 'przyrod'!.3 

Ateizm ery tecooologicznej, z gr,Ulbsza rzecz bior~c, :prz~biera dwie 
formy. Pierwsza foruna to "ateizm trfuumfuj'!cy": Itriumf czlowieka, 
ktory Sqdzi, ze dzi~kd technic:zmyrn manipulacjom osiqgn.ql peLnq wla
~ nad przyrodq, Bog sial si~ dla niego "zb~dnq hlpOtez'!". Drug,! 
form~ ateizmu nazwijmy za Raiooerern "ateizmem zatroskanym": 
,,Jprzera:i:enie nieobecnosciq Boga w swiecie, uczude, ze "boI3kosc stala 
si~ merzeczywista, zdetanowanie milczeniem Boga, J ego za.mkn'i~em 
si~ w swej wlasnej ni.eprzyst~pnosci, Ibrakiem sensu w selruJ.aGw
waniu si~ swiata, Sl.ep~ i anonimowq rzeczowoSci~ jego .praw...""' 

• Procesy te wnikliwie analizuje Karl Rahner w artykule Czlowiek dz!sie jszy 
a reUgta zamieszczonym w wyborze prac tego autora pt. 0 motUwo§ci wiary 
dztstaj, Krak6w 1965, Wyd. Znak, s. 39-60. Te same mysll w spos6b niezwykle 
prosty zostaly przedstawione przez Johna Dalrymple W · jego ascetyczoym dzlelku 
zatytwowanym ChrzesctJanskle tak, Krak6w 1975, Wyd. Znak, s. 77 i nast. 

, 0 motUwo§ci wJary dzisiaj, s. 67. 
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Te foruny oboosci, niechE:Ci czy wrogcici (gdyi rprnybierajq one 
rome stopn'ie lIlat~zenia) wdbec rel'igii Sq w jaikiirnSsensie 2JWu1garyzo
walIlymi pos'taciaani pozytywisrtycznej metafizyki: Bog jest zbyt~y, 
boo me s p raw d z a s i ~ w ta'k czy inacz~ rozJUmanym doswaad
czeniu. 

3. NOWY CZlOWIEK 

Cz~to dbserwujemysknjlIle pOOtawy wo:becpos'tl~pu teclmkznego. 
JeldiIli w ,rozwojlU teohm.llld dopatrujq si~ zrOdla Iwsze1kiego zla, :iIIlni 
wildzq w lIlim Ipanaceuan lIla wszystklie ibolqczlki ludzko.§ci. Pesymlliru 
w swojejnajcZia'flIlliejszej wersjli. !pl'zewiduje lpo ;prostu ZIIliszczenie 
naszej Iplanmy i w ten sposoh au'bOiffiatycznie rozwiqzame wszyst
Ikich konfl'ilM6w. (p.rzyporrtirrla mi to peWlllego mora:ru;t~, !kt6ry wsr6d 
przyczyn rusuwajqcy'ch namiE;mosci wymienil "biologicZ'llq smierc 
podmiotu nami~tnosci"). Optymizm prorokuje stworzenie Nowego 
Czlowie'k.a, Czlowiel.ka Techruki, Ikt6Ty wprawdZie oIbecrrie "jest bar
dziej m'item iIliz rzeozywis'toISciq", ale rk't6ry, gdy si~ pojawi, , ib~dzie 
czlowielkiem Ipanujqcym lIlad swdicrn wlasnym rozwojem... , tb~cWie re
;prezentowal llOWY tYiP kultury, 'M6ra dkaze si~ zaczynem mtelelMua~
nym dla ,wszystiki.ch wanstw ikierOWIl'kzych spoleczeilstwa". "Jeidy
nym ra1Ju!l1'kiem lI'asy jest stwoI1Zenie czlowie:ka technilki". 

Cytaty te pochodzq z ksiqzki Technological Man: the Myth and 
the Reality napisanej przez V. G. Ferkissa (New York 1969).5 Warto 
przy'jTiZec si~ ll1Iieco blizej sylw etce CZloowieiJ.::a Tedmiki wiJdzianej 
5()!czanri tego autora.6 

Prrzede wszY'S,tkim - zdalIliem Ferk'issa - czlowiek mme i po
winien, a Czlowiek Techniki b ~ d z i e, panowac nad stworzonq 
pr.zez siebie 'teomiikq. A jezeli panowalIlie i kO!l1Jrola, ,to w czyfum m
tten:sie, zgodiIlie :z jakimi normami ? A wi~c Czlowiek Techniki musi 
posiadac pewnq filozofi~. J aka to b~dzie filozofia? Ferkiss wymie
!Ilia jej 1mzy ,pddstawowe elemen'ty: nowy naturali~m , nowy holi~m 

i !l1owy 1mmanentyzm. 
NartUTalizm: "cmowiek w rzeczywistcici jest ra,czej C~SClq przy

mdy niz cZJ'lmS :z niej wydzielonym....wszechSwia<t jest w pewnylIll 
sernsie ,r6Wlllowagq w dqrglym ruchu, ,r6Wlllo'Wagq, kt6;rej czlowiek 
jest ndeodlqlCZllq cz~ciq." 7 Holizm: "pddstawowe poj~a !l"O'ZWoj'U 

' Dw a rozdzia!y tej ksi<j:i:ki Sq zamieszczone w zbiorze Technika a spo!e
czenstwo, tom II, s . 192~235. 

I Por. rozdzlal pt. "W stron«: tworzenia cz!owieka techniki", w: Techntka a spo
!eczenstwo, t. II, s. 203-235. 

7 Tam:i:e, s . 208. 
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i sym~u zaUcladajq ~enie, ze zadna cz~c me maznaczenia, 
j eSJi jest wy.i:zolowaJIla rz calooci, ze :i:adnejcz~ci rue il'Ili<X2ma okrcilic 
iulb 7lr()zwmiee irnaczej ,am..i:i;Eili w zwiq7Jku z caloSciq." 8 JmmaJllen
tyz:m : "calooc 'ta - ZaiI'Owno wszecMwiabawa, jak spoleczna - sta
nowi nowy rddzaj calooci, zdetermtinowaJllY nie od zeWiIlqtrz, ,ale od 
wewruita:Tz." 9 

Ta "itrzYipu:nllctowa" filozofia ma zapewnlic C:clowiekowi Techn:i
ki ideologi~, dzi~ki kt6rej skutecznie staw i on czola "rewolucji egzy
sltenJOjalnej" Ib~qcej ikoniecZIlym na:st~p&twem rewoluoji Itechm!icz
nej . Dla ka2xiej jedin.os'tlki d. kaZdego spoleczeiistwa ikluczowym za
gadlIlieniem jest problem wolnooci. Czlowiek lIlie m aze os.i~qC wol
noki trzymajqc si~ na u'boczu. Dziala.n:ia iIIlnych wywierajq na nie
go wplyw - jest on wi~ przedmiotem "wladzy", ale sam tez "rzq
Wi", bo od2Jralyw;uje na ,res2lt~. Calooc !jes t dbecna w kai'dym SWOlm 

elemencie. 
Swiadomosc wolnosci domaga si~ etyki. B~zie to eitylka cal:kowi 

cie umotywowana miejscem ,ezlowieka 'w CaloSiCL 010 !kilka "praw 
et yczmyoh" Ipro,poIIlowanych ;przez Fe:r1ki:ssa :cz1owiek me 'powinien 
zajmowac si~ lPoidbdjem przyrody, lecz wsp61Zyc z ruq halflIllonftjrrrle ; 
czlowiek musi utrnymywae ro.zr6Znienie mi~dzy sobq a maszynami, 
k tOre stworzy1. UzaleZrui.anie si~cz1owiek.a Oct skladllriikOw cal00ci 
n1Zszego rz~u, jakim'i Sq ma:szyny, :byldby dzialanliem antyewolucyj
nym ; czlowie!k IPOwmien I'Zqdii.e talkie swojq ewolucjq, etc. 

Rewoludj1a techniCZilla d rewoluaja egzystencj,a:lna, rozgrywajqce si~ 
I!1a lkaillwie og6lnego l'Ozwojru, musza. taJkZe stworzyc III 0 W q Ik. u I 
t u ,r ~ . Wart<> mcyltowae killka odnoonych z'dan: "Nowy nartU!rali:zm, 
nowy holi'Zm i nowy immanentyzm powinny stae si~ w takim sa
m ym stopnJiJU 'tematami ipanu:jqcymi i poburlzajqcymi, jalk bylly cimi 
sW!ia'to,poglqdy Sredlniowieczn.ego ciwzeSditjarustwa lu:b Iblrluazyjnego 
m OOhanistyoznego materiailizmu w _epokach dawniejszych. Naucmnie 
i wychowanie, sztuka, stosunki mi~dzy plciami i pokoleniami, lite
ra1lura, filozofia Ii. reli'gia - wszystkie S'kladnillci lkultury mrusZq od
zwiercieicHac illOWY swia'topoglqd rue Ityfllko w Slposob widoC'llIlY i oc:zy 
wm"ty, a,le w ka'tegoriaeh ich wlasnY<ch lWeWiIl~tr:zmY'ch proces6w i sty
low." 10 

Obraz nas:zJkioowany przez Ferikissa ~azi swojq nadwnoSciq. "T!rzy
~a" filozofia jeSt cz~to dzis .powtarzanq w roZinych wer
sjadh meta:ffizy!kq, nie !l1la!jqcq nota bene wiele wsp6lnego z lI'Zeczy
w'.is'tymi wynikami oouk empirycZiIlych; 00 wi~j,paneWdluCja roz
ciqgan a na caly Wszech.§wiat (Fezikiss w wlelu miejscach Iglosi ,taki 

• Tam:i:e, s. 209. 
• Tamze, s. 210. 

10 Tam:i:e, s . 216-217. 
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wlaSnie pogU¢), jak widZieliSmy, pomstaje w doSe wyramej spr:zeaz
nOOci ze m.a:nyrni dbecni.e zasaaamli. fizyki. 

Ludrzlk:im wn~tnem rue mo±n:a mani:pulowae przy ,pomocy zwyildycil 
zalbiegOw teclmologi.czmych. A wlaSlniie wn~trze czlowieka 1lrrz.eba 
zm.'i.enie, jeSli crlowiek rue rna IpopaSe w :niewol~ maszytn i tech:niJki. 
I dlatego tworzy si~ ii.deolQgi~. Ideologia jest dobra, jeZeli odpowied
ruo ~ podkreSl.a sWdjq ll1aukowoSc i jeZe1Ji jest sformulowana :na 
tyle sloganowo, iby jq some mogla pf'ZYSwoie j'ak najw'i~ l:ic1Jba 
ludzi, Ibez trudJu WIri!kaIIl!i.a w jej ,treSe. Na tyro wlaSnie polega Itech
nologia manipulowania spoleczenstwem. Ze stronic napisanych przez 
Fer1kima .bide s'bJZery duoh il"eformatorski, rue wszystlk'ie il"eformy po
dejmowane w :imi.~ hascl wymySlonych 'Pl'ZY ibinlI'lku alb<> pooostajq 
niies2lkodl:iWq J.itera<Ourq, a1Jbo zamieniajq si~ wlaSnie w 'tech:nologi~ 
kierowania grtlJpam:i spo1ecz:nymii., rue zawsze do godZiwych ce16w. 
Zres:zJtq przeidstaw5.anym ·tupoglqrlom Ferki:ss a rue naieZy przypisy
wae szczeg6lnej wagi, zostaly Q11e wylbrane raazej na zasadzie pierw
szego z 'brlZegU ,przyildadu. Ich wymowa polega co najwyZej na iC'h 
tyJpowoSci. 

4. Gt~BSZY WYMIAR SWIECKOSCI 

Wpil"ruwkizie Ferkiss rue wypow'ied.zi.al si~ wprost za atci2lmem, ale 
w ikontekScie podobnych poglqdow, przy:najmniej w odczuciru wiel
lJciej liC2Jby ich odIbiorc6w, brak miejsca dla Boga. Tu wlaSnie powsta
je atei:zm zatrosikany l.u!b triumfujqcy, zaleinie Old psychologi'O'lIDych 
i filowficmyoh <lys pozyoji danego ozlowrieka. 

Czy ateizm.y te Sq istotnie doowiadcrze:niem "Smierci Saga"? Dla 
wielJu ludzi Ina :pewno talk, ale w tym procesie moZna si~taJkZe do
patTZeC ;peWlIlej fOIlffiY dojrzewania ,religijnej sw'iadomosci d.zi.siejsze
go czJlowieka. W jarrmm sensie? Rozw6j naruiki spowooowal, apotem 
przyspieszyl, proces odmitologizowywania wyobraien 0 Bogu i Jego 
dzialalnosci (proces oczyszczania teologii, por. art. Antynomie TOZ

woju, Znak nr 271, s. 3-13). Proces ten rozgrywal si~ gt6wnie wsr6d 
ludzi\ nauki i teolog6w. Post~p techniczny burzy sztuczny podziat 
swiata na podlegajqcq technicznej kontroli sfer~ swieckq i niedo
st~pne sacrum. Ten proces rozgrywa si~ w szerokich kr~gach spole
czenstwa i jest jakby spopularyzowaniem - a z koniecznosci i zwul
garyzowaniem - poprzedniego procesu. Ateizmy ery technologicz
nej dla jednych Sq doswiadczeniem smierci Boga, a dla innych do
swiadczeniem smierci - w bolesnej i stanowczo za dlugiej agonii 
dawnego schematu swiata. 

Swiat podzielony na strefy wplyw6w czlowrieka i Boga me jest 
zgodny z doktrynq chrzescijanskq. Obraz taki stanowil pokus~ dla 
mrUej kJryrtycznych teolog6w, ktorzy z lruk w }u~ej nauce 0010
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wall Ibudowac dowody Ina isttnienie &>ga. Zgodtni.e z (pOglqldami, ma
j<leymi swoje korzenie rw filowiii Arystote1esa, Boga traktoWalllO ja
ko Rierwszq Przyczyn~. Nlie wi~ dziwnego, ze gdyd!la jalkiiegoS zja
wiiska, lUib kl1asy zjaw:isk, nauka nie micda gotowych wyjaSnien, 
niekt6rzy teologowie - uzywajllc ieh j~zyka - brak przyczyn wt6r
ny.ch uzupelnialibe7JpOOredn:im d!2iiala:niem Przyezyny Pierwszej. 

Thw. wsp6lczesna teologia staraamie wystrzega s:i~ tego rodzaJu 
zalbieg6w. Teo1ogowie 2JIllodyDikowali nawet terminoiogi~. Ch~tniej 
n:i:i; 0 przyazynach Wlt6r.nych i 0 Przyczynie Pierwszej m6wia, 0 ,przy
czynaoh kategoria1nych i PrzyczynJ.e Transcendentalnej. Przyczyna 
'I1r8lIlSCen~enlta1na (B6g) me jest :przyczynq dzialaj<lca, "obok" inJnyoh 
przyczyn, aIIlli tei w Zaden spos6'b nie .uaJUpelnia ana niewystarcza1n~ 
sci czy slalboSci przyczyn lkaiegori:a1nych (dawtniej: przyczyn wt6r
nyCh). Przyczyna T,ra:nscenidentalna dziala 'w e wszystkioh iamych 
przyczynach, ona to sprawia, ze wszystkiie iame przyczyny w og6-
Ie moga, bye ,przyczynami, ana j est w ich dzialaniu. Dlatego lIla 
promo S7lUkac w swiecie jakichs "slad6w" Boga, z ktorych jako ze 
Slrutkow moglibysmy WIIlosic o1stnieniu Pierwszej Rrzyczyny. KaOOy 
skJuitek: jest w y I a, c Z III i e dzielem zwyklych przyczyn ~ategorial
nych). Wlafulie nauka rna za zadanie zrekonstruowac ciqg tych przy
czyn i poza ten cia,g nigdy nie wyjdzie. To jest tzw. wyjasnianie na
tUJr<clne. Tak lIla iprzyklad rrauki. biolog1i.C7ID.e rnaja, zre!kon:struowac 
ciqg !kolejlIlych 'przyczyn nat tlTalnych (kategorialnych), Jakie dopro
wa.dzily do :powoStalIlia i;ycia. Byloby zalbieg'iem nienau!kowym wy!ko
rzystywac rue rwypelnionq jeszcze przez lIlaulkowa, teori~ lu1k~ w :tym 
ci1tglu i wypellIliac ja, twieridzeiniem, Ze ipierwsza zywa kom6r!ka w
stala stwor.:ro.na droga, naldzwyczajlIlej interwencji Boga w 'hieg ewo
lucj1. 

Ale JmZdy ~utek jest roWlIlieZ w y 1a, c z n i e d2lielem Przyczyny 
T;ranscendentalnej. Gdy!by rue ta P 'rzyczyna, inlne przyezyny w ogo
Ie !by lIlie istnialy. W swiecie me ma "Slad6w Boga", bo cala !l"Zoozy
wWtOOc jest talkim jedn.ym wiellkim sladem. "SWiat stal si~ - pisze 
Rahner - Wliel!koScia, ~y!kajqcq si~ w sdbie, a rue jaklby otwad'l 
w pewnych pumktach i ,przechodzqcq w nieh w Boga, a:ru dooWliad
czaj<lcq w ja'kichs ,pojedytllczyoh m<YZliwych do zaobserwowa.rua miej
scaoh '1pChni~c boskich'. TyJJko jako ca1o§c, i w spos6:b .bardw malo 
rzuoaja,cy si~ w oczy, wskazuje ku Bogu jalko Iku swemu a priori" 11 

J~ przyczyn jes·t Obey wsp6lczesnym naUikom e!lmpe!rY'mentaJ.
nym. Dlatego cale lpowy±sze rOZU!ll1owarue 0 przyczynach IkategOIiai
nych i Przyczynie Tra:nscenldentalnej di~le jeszcze 'hrzmi dboo dla 
kogoo zi:ytego Z IIlaUikami empilrycznymi. S>tarajmy sl~ jedln:al!k spoza 

11 0 mo~Uwo§ct wlary dztsta1. s. 66. 
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sformwowan "\vyJdobyc treSc. MySli, kt6re usilowalem przedstawic, 
dobrze streszcza zdanie wyj~te z ascetycznej ksiq,Zecrziki: "Sacrum 
jest w chxzescijanstwie gl~bszym wymiarem swiecirosci, a nie iru1q 
cz~ciq zycia." 12 

5. JESZCZE 0 NATURALlZMIE, HOLlZMIE 
I IMMANENTYZMIE 

A wi~c jakie tresci kryjq si~ w 'przedstawiony,ch powyzej nowych 
ud~dach teologicrmych? PiTzede wszys vkilm respekluje si~ w nich 
autonorni~ wyj'a'sniani'a naukowego, jest to wyj'aSariamie III a t u r a I
n e. B6g - Prnyczyna TraI1JScendenti:a.ilna istnJieje w swiecie, a~e me 
poprzez na'dzwyczajne "pch!ni~cia" udziel:ane przY'l"Odzie, leoz przez 
swoje ill a t IU iT a 1n e wlasnie dlzialanie; Idzialanle ,przejaw'iajqce si~ 
w i still,ien ti. u tego, 00 jest. Ddktryn~ t~ ffiOi;na namvac ooiTZesci
jailSlkq wersjq naturalizmu. BO'ga poznajemy /przez jego dzialamie, 
dlatego nalezy Go szmkac ipr.zecie wszystkim w swiecie i w nas sa
my.ch. Oto chrzeScijailski immanentyzm. Ale - pami~tarrny 
w przyrodzie nie rna pojedynczych "slad6w" Boga. Tylko swiat jako 
caldSc wSikazuje k,u swojemu a ;priori. Jest wi~c i chrzescijailski 
holl0l11 . 

Oln'zeScijanski naturaliw1, rmmanentyzm i holiilZJIl me Sq tyliko 
doktrynq ° Bogu, lecz r6wniez 0 czlowieku. Czlowiek jest przeciez 
gl6wnym udzialowcern tego, co stanowi jednosc, calosc, wsobnosc. 
Widzirny, ze dzisiejszq rnysl chrzescijanskq drqZq te same tendencje, 
co zlaicyzowanego Czlowieka Techniki. 

Konsekwencjq naturalistycznego, holistycznego i immanentnego 
tra'kitowarua czlowieka jest jego tedhnologi<02ll1e zadanie przetwa
ITzania rzeczywistoSci tlo S'Woiich potrze!b i cel6w. Tu wlaSnie niezwy
kIq skutecznosc technicznego dzialania przeciwstawia si~ bezradno
sci religh. Tego Tddzaju za:rruty jestem sklonny tralktowac jako zwy
kle nieporozumienie czy nawet niezrozumienie religii. Dzialanie 
sitanO'Wiqce orgaruczny skladnik. .prawdziwej rel!igiijnoSai. jest jedJnym 
z najitrudlniejszych rodzaj6w dzialania. To juz nie jes.t tpoddawanie 
oibrOlbce zeWiIl~trzmego rnaterialu, tu idzie ° pnzetworzenie swojego 
ja, wlasnej osobowosci. Post~p techniczny bez rozwoju moralnego 
iby1!by stopniowym oddawamem ozlowieka w niew()ll~ mecharuOO1OID 
SiPOlecznym. Czlowie!k Techniki 'p02lbawiony s lit u te c z n e j etyki 
iby~by kalekim - choe lIlloze w peWiIlych dzieldzinach sprawnym 
robOtem. Religia takiej etY'ki dootarcza. 

11 J. D a lrym ple. Chrzescijans/.;!e iak . s , 83. 
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6. NARZ~DZIE I SlOWO 

Narrz~dzie willze si~ z energetycmym aspe'ktern gry czlowri.eka 
z przyrociq, slowo - mowa iludZka z zalgadrneniami :i!n:formacydnymi. 
Bez :nar~dzia i slowa rue mogldby dojsc do powstania i rozwoju 
tedlll1iki 13 Narz~ia u:rnozliwiadq czlowiekowi gl~bszq, Die tyJ.'ko po
wlierzcilownq, :ingerencj~ w 'hieg przyrody; slowo jest ,podslawowym 
srodfkiem iP<>Z'Wruajqcym kO'ffilun1kowac si~ z ilrmymi i gmma:d:zic 
2lddbyte doSwti.adczenla. Zale-ilnosd mi~dJzy na~em a slowem iJdq 
jeszcze dalej. Na POCZqtkiU tego art~kulu ;powiedzialem, ze cala tech
llC2lIla dzialailnoocczlowie!ka sprowadza si~ do "porzqdkowania" 
.przyrorly, w s'Wiietle tteorii informacji jest wi~c Iprodukowarrriem infor
m acji.14 WedliUg rue!ktorych wsp6lczesnych uj~c fi}o,zofiC2ll1.Ych ,,!two
rzywem" WszechSwiata jest nie tyJ!ko energia-masa, lecz ta!kZe infor
m acja. W S'tlrukrtJurze przyrody jest za:kddowaJl1a pewna liooc infor
madj i, ,jej ocillmdowywaniem zajmuje si~ nauk,a. KaZde 'poZ'IIane ipra
wo przy,rO'dy, to :iJl1fOlmacj'a, 'kt6rq 2kioialiSmy jm odczytac.15 W t a
kinn kontekScie teclmi'czna dzialal!nooc czlowieka nab'iera lIlowego 
Se!l1SU . Brzez dziaiaJnosc Itechn!i!cznq czlow.iek tw6rczo wlqcza si~ 
w itworzenie infol'mac1i Narz~'dzie i slowo si~ jednQczq. Prdduku
jemy znaczenia, Ikt6re ,potem trze:ba zrozumiec , 

Michal Heller 

" P or. A. Sicinski, Wst<:p do Technika a spo leczenstwo. tom I. s. 9-10. 
14 Wedlug teorii informacji procesy wiod'lce do malenia entropii (a wi<:c po

rZ'ldkuj'lce) "tworz'l" informacj<:. 
" Por. np. W. Ross Ashby, Wst<n> do cybel'nety ki, Warszaw a 1973, PWN, s. 186

1D9; M. Lubar\ski, Filazaficzne zagadnienia tear i i infor macji, Warszawa 1976, ATK. 
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ZNALAZlAM Sl~ W KOSCIELE 

POSOBOROWYM 


Pochodz~ z domu pod wzgl~em religijnym wlasciwie dosye typo
wego. Moi rodzice, pewrrie :nieregularnie, ale chyba jednak IPrakty
kowali dop6ki praktykowali "wszyscy", i przestali, moze nawet dla 
siebie niepootrzeZenie, kiedy przestawali praktykowae "wszyscy", ide
dy cho'Clzenie do 'koSciola przestawalo bye dbowiqZlkiem spoleczno-to
warzyskim. 

Tak jak wszystkie dzieci mojegopokolenia u'czylam si~ religll. 
Kiedy prZEiliiegam w tej chwili mySlq dzieci.I1stwo, przypominam sobie 
wlaSciwie jednq .tyl!ko osob~, 0 kt6rej moglalbym na IpewnO powie
dziec, ze by~a religijina. Byla to moja nauczycielka, stCl!I'Sza pa:ni, 
kt6ra uczyl'a mnie polslciego, rachtmk6w - i wlaSrue religii. Dzieci 
Sq przenikliwe. Starsza pani rugdy rue ,pozwalala sobie na jakie
kolwie'k wyznarua wobec swych u-czn:i6w, a jednak zawsze wiedzia
lam. byilJam tegJo ,pewna, ie mam do czynienia z kimS bardw po
wa:imie ibioTqcym wiar~. Tak j.a:k teraz oceruam byla to formacja 
bardzo "niedzisiejsza", moze jeszcze dziewi~tnastowieczna, formacja 
w kt6rej B6g byl nie tyle OJcern, co S~dziq (surowym), ktora akcen
towala rrie tyle milose, co obowiqzki w zyciu czlowieka. A jednak 
formacja bardzo rzete1na. 

I rzecz dziwna, bylo w ruej miejsce na zaoufanie ogromne, jak na 
nasze dzisiejsze sqdy - zbyt ogromne. Przyporninam sobie opowiese 
o pewnej dziewczynce, Hani. Otoz owa Hama, codziennie wiecwrem, 
golymi i1colanami kl~zqc na drewrrianym polanie, prosila a1by jej 
tatuS wrocil z wojny (a byl to :I'ok 1946). I - dodawala moja nau
czycielka - jej tatus wr6cil z wojny. Wielu ludzi powie - glupota 
i brak: odpowiedzialnoSci. Jednak moja lIlauczycie1ka rue byla osdbq 
glupiq. Sqdz~, ie w tyro jej chrzeScijanstwie, takim surowyrn, rygo
rystycznym, bYfO miejsce i na przekonanie, ze modlitwa (dziecka?) 
polqczona z ofiarrq, moZe wszystko. 

Poza tq osobq nie przypominam sabie wlasciwie nikogo, kto datby 
mi ja'kici .poj~e 0 wierze, 0 Chrystusie. 
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Ksi~a, ktory przygotowywal rome do pierwszej Komunii nie 
pa.rrri~tam. Uczyl on nas, ,razem Ikilkaset chyba sztuk, pewnych ka
techizmowych prawd; gdy si~ ioh czlowiek wyuczyl, szedl do Ko
munii. Z bierzmowania, ipOdobnie pewnie jak wiele dzisiejszych 
dzieci, pami~tam g16wnie to, ze "sam .bls'kup mnie lekko uderzyl". 
Obecnosci Ducha Swi~tego tak mocno nie akcentowano. 

Z kilkuletniej nauki religii w szkole sredniej pozostalo mi w pa
mi~ci wrazenie ogromnej nudy i zazenowania, poll\czonego z otrzy

•mywaniem kolejnej pil\tki. 
Ksiqdz czegos nas uczyl; w zeszycie, jeSli kto mial zeszyt, ry

sowalo si~ kolorowq kredkq podzial roku liturgicznego. Nilkt z nas 
nie zastanawial si~ nad tyrn czego go uczono, nikt z nas nie bral 
tego w og6le powaznie. Przypominam sobie jeden jedyny zywszy 
moment. Ksil\dz nigdy z nami nie dyskutowal (a okres ten, wymianie 
zdaii nie sprzyjal), przerabial po prostu program. Musialo jednak 
kiedys dojse do jakiegos starcia, poniewaz z naszej strony padl za
rzut brutalnego traktowania przez katolik6w innowierc6w w srednio
wieczu. Ksil\dz zaczerwienil si~, zaperzyl i podni6s1szy glos, w dose 
przekonywujqcy spos6b zaczql kreslie mentalnose 6wczesnego czlo
wieka. Argumentacja przem6wila do mnie, ale bardziej jeszcze prze
m6wilo to nieoczekiwane zdenerwowanie katechety. Wskazywalo one 
na jakies jego osobiste zaangazowanie, cos czego w og61e nie znalam. 

Wszystkie nasze domy byly ledwie letnie, ludzi autentycznie reli
gijnych chyba nie znalysmy, lub nie wiedzialysmy 0 tym, ze za nie
kiedy imponujqcym post~powaniem znanych nam osob kryjq si~ mo
tywy religijne. 

Religia stanowila jakqs waznq cz~se naszego zycia duchowego, ale 
mysmy naprawd~ 0 tym nie wiedzialy. 

Koociol, do kt6rego w6wczas chodzHam, byl ogromny, troch~ nea
romanski, troC'h~ neogotycki, tak duzy, ze nawet niedzielny tlum 
me zawsze go zarpelnial, przewainie jednak pusty, surowy, z kamien
n q posadzkq, po kt6rej odglos krokow m6sI si~ daleko. Msze oczy
wiscie po l.acinie, uroczyste, spiewane. Razem z niedzielnym, odswi~t
m e ubranyrn Uumem, naleza-lo solennie odstac te przepisane 45 mi
nut . Spowiedz oczywiscie raz do roku, po rekolekcjach wyslucha
nych razem ze SWq klasq. Dystans m'ie::dzy ksi~dzem a czlowiekiem 
ogromny (czy pocalowae go w r~k~, jesli, nie daj Boze, do mnie 
zagada?). 

Zdawszy matur~ uznalam si~ za oSQb~ niewierzqc,! i chodzic do 
Kosciola przestalam. 

Obraz tego pustego, uroczystego gmachu, po ktorym snuly si~ 
sylwetki ciemno ubranych ludzi utoisamial mi si~ z KoSciolem 
w og61e. GdY'bym miala okreslic najkr6cej przyczyn~ mojego odejiicia 
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od KoSciola, .powiedzialabym, ze swiat wartosci - do kt6rych talk 
si~ gannie mlody czlowiek i !kt6re inbuicyjnie :przeczuwalam - .i reli
g.ia nie mialy w mojej swiadomoSci zadnych punkt6w stycznyoh. 

Zdawalam sobie spraw~, ze nie tylko ja odchodz~, Ze odchodzi 
cale mOjepokolen.ie. Mialam wrazenie, ze ta wiekowa Lnstybucja 
nie zwr.aca na to zadnej uwagi. I :I"zeczywiScie, Kosci61 zaczql srukac 
mlodych dopiero w kilka lat p6Zni.ej. Ten spok6jtroch~ mnie zdu
miewal ("przecieZ mieli lowic ludzi"), ,a troch~, w dobie powszechne
go nadskakiwania mlodziezy, imponowat Tak wi~ rozeszliSmy si~ . 

• 

Mus~ stwierdzic, Ze nigdy !lie odbylam drogi z powrotem. Nigdy 

:rrie wr6cilam do tego stylu religijnosci, kt6ry oglqdalam w dzie
cinstwie wok61 siehie. Nie b<;d~ opisywac przyczyn, dla k t6rych, po 
kllkuletniej przerwie, zacz~lam zn6w 'Praktykowac. Bylo ich par~ 
i nie Sq one tematem niniejszej ankiety. Chcialabym jednak za
trzymac si~ nad jednq z moh. Nie byla ona moze najwaZniejsza, 
,ale jednak istotna. 

Znalazlam si~ w grupie mlodziezy dosyczarliwej religijnie. Kon~ 
takty z klerem byly bliskie, ale dosyc specyficzne. Ot6z wystrzegano 
si~ staranrue ksi~y, kt6rzy mieli dobrze opanowanq "technik~" dusz
pasterwwania i nawracania mlodziezy, i jak najstaranniej wszelldch 
parafii ("zeby wiary nie strack" - jak mawiala moja przyjaci61ka). 
Szukano natomiast kontakt6w z ksi~i, kt6rzy wydawali nam si~ 
"autentycznymi". Byli to 1udzie ,czasem starzy, czasem bardzo mlo
dzi, dojrzalsi od nas, i oni nam bardw wiele dali. 

Na ms~, do spowiedzi chodzilam do Kosciola akademickiego 
odpowiadal mi klimat tej reHgijnoSci. NajbaJ:"dziej jedna'k lubilam 
msze ,polowe, odprawiane przez naszy'ch koleg6w - ksi~zy, gdzies 
nad jeziorem lub w g6rach. 

Zycie religijne otoczenia wydawalo mi si~ bardw nieciekawe. 
Nie Ju:bilam a1l1nosfery niedzielnych mszy w normamych koSciolach, 
gdzie wystrojony tlum nudzil si~ dyskretnie. Nie znosilam patetycz
il1ych kazan, nastawionych na "wzruszenie" sluchacza. Nie lubilam teZ 
banizo o'bowiqzujqcego stylu stosunk6w mi~dzy swiec..'ldmi i ksi~Zmi., 
tego dystansu 'POkrywanego wymuszonq .przymilnosciq. Razil marie 
r6wniez bra'k wymagan stawianych lUdziom. UWaZalam w6wczas, ze 
KoSci61 powinien od ludzi zqdac wi~cej niz nakamje mieszczanska 
'POprawnosc, zqdac duZo. 

Tak wi~c dotarlszy do Kosciola, mialam jednak wrazenie, ze na~ 
lez~ do wqskiego margmesu i poczucie oboosci w stosunku do ca
lego KoSciola nie opuszcza~o mnie. 
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Pot-em przyszedl Sobor, reforma liturgii, msza po polsku, lllSza 
rtwarzq do ludzi, rome dzivme idee, kazania jakies nOTimalne, i ,po
mal'll, pomalu, ten wqski margines, na ktorym egzystowalam zostal 
wchloni~ty przez calosc i oto znalazlam si~ w Kosciele. 

Jakie jest moje chrzcicijaiistwo dzisiaj? Nie wiem. Mog~ tylko 
napisac jak rozumiem moje chrzeScijanstwo dzisiaj. 

Sqdz~, ie wyplywa ono z fa.ktu mojego dotarcia do Ewangelii. 
UWaZam 'Po prost'll, ze jest ona prawdziwa. Wszystko jest juz tyl:ko 
konsekwenejq, lub niekonsekwencjq wobec tego faktu. 

RownieZ wtedy gdy prawda ewangeliczna wydaje mi si~ daleka, 
papierowa, wyblakla, zdaj~ sabie spTaw~, ie 'blqd lezy po mojej 
stronie, ze jest wynikiem mojego zm~zenia, lu:b mojej fascynacji 
,,;naszym wspanialym swiatem", lub mojej malodusznoSci. .gqdz~, ze 
nie mamy powodu, ieby wqtpic w zasadniezq tresc iprzekazu ewan
gelicznego. 

Po wielu latach walenia glowq w rome sciany zacz~la pomalu 
docierac do mnie mysl, ze ja wlaSciwie kierowac wlasnym zyciem 
rue 'llmiem. Z zazdrosciq patrz~ na kilku szcz~sliwc6w, ktorzy moim 
zdaniem, kierujq sobq swietnie. Niestety, ja do ruch nie nalez~. 

Z romyoh spraw, na ktoryeh mi bardzo zalezalo - nie wyszlo 
nic (czasem ku mojej obecnej radosci). Z innych, od ktorych si~ 
odzegnywalam, wyroslo cos znakomitego. Tracilam czas na realizowa
nie jam swoich :iJnfantylnych ambicji, a nie dostrzegalam ciekawych, 
wamych rzeczy tuZ kolo siebie. Stawialam sobie jakieS dobre cele, 
a nie z nich nie wychodzilo, poniewW; ogolne uklady, na ktore rue 
mialam wplywu, 0 ktorych cz~ro me wiedzialam, uniemoiliwialy ich 
realizacj~. I vlreszcie ~zumialam: nie wiem, nie umiem, rue po
trafi~. 

Skoro ju:i: nie biegn~ zaaferowana do, cz~ro ddbrych, ale wlasnych 
spraw, widz~ lepiej te, kt6re mi dzien dzisiejszy niesie, a ktore 
rozumiem jako zadania stawiane mi przez Niego. Nie b~~ usilowala 
rtwierdzic, ze che~ i umiem wszystkie te zadania, ktore wprost pchajq 
mi si~ w II'~, na siebie wziqc. Mysl~ tylko, ie 'powinnam si~ starac. 

Ten typ postawy bywa cz~sro kTytykowany przez bliskich mi lu
dzi jako minimalistyczny. Rozwijac, zdobywac, osiqgac - czy spro
bowac troch~ slurZyc - oro pytall1ie. 

Lu'bi~ pewne zdanie, ktore mial powiedziec sw. Bernard. - "gdy 
jest ,czas gry w pilk~, gram w pilk~". Ll.Lbi~ je z dwoch przyczyn. 
Po pierwsze dlatego, ze wprowadza pewien lad do Zycia. Jest czas 
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na Iprac~, Ina modlitw~, Ina kontemplacj~, na rodziJn~, na zabaw~. 
Kaida :rzecz w rZyciu otrzymuje nalemy jej czas. Po drugie lUibi~ 
je z powodu blahoSci zaj~ia, 0 ktOrym jest rnowa. OtM; zi1.am bar
dzo wartoSciowych ludzi, kt6rzy majq czas tylko na sprawy dliZego 
formatu. Ja natomiast Sq~, ze w harmonijnyro Zyciu wlasnie kaida 
rzecz, nawet drobna powinna miec swoje, wlasciwe miejsce. Sqdz~ 
takZe, ze Zyjemy w czasach dziwnych, kiedy wypadly z zycia ludzi 
sprawy uwaiane dawniej za waine. Wielu ludzi nie rna dzisiaj czasu 
na zycie rodzinne, iIli.'kt .prawie na rozmow~ z przyjaci6lroi, na przy
jazil w og6le, na napisanie listu, na odwiedzenie cioci, na rozmow~ 
z dzieckiem. 

Mysl~, ze to zuboza nasze zycie. Mysl~ takze, ze jest ono bogate 
niekoniecznie wtedy, gdy realizujemy irzeczy bardzo wa.zne, zaleiy 
to raczej od tego j a k realizujemy te, kt6re przed nami stajq. 
Troch~ tak jak w malarstwie ~ obraz niekoniecznie musi Ibye dobry, 
gdy widnieje lIla nim minister. Czasem moie widniec kartofel, a dbraz 
b~ie znakomity. 

Nie jest dla mnie tei jasny obowiqzujqcy podzial na sprawy waZ
ne i niewa.zne. Dlaczego praca zawodowa jest Ibardzo wa:im.a a wy
chowywanie dzieci - rue? Dlaczego napisanie artykulu np. 0 sytuacji 
ludzi chorych jest spraWq 'bardzo wainq, a rozmowa z chorq ba'bciq 
nie? Slowem - dlaczego wazne jest wszystko, co publiczne, a nie
wame wszystko co prywatne? 
tMysl~ takZe, ze nasze iycie jest harmonijne w6wczas, gdy 'U pod

loza naszej aktywnoSci leZy rnodlitwa (kontemplacja?), gdy ta aktyw
noSc wynikaz naszej modlitwy. 

Pisz~ 0 tyro wszystkim, jakkolwiek Sq ,to sprawy ..pozornie nie 
wiqiqce si~ z tematem tej ankiety. Pis~ dlatego, 'pon:iewaz nie po
trafi~ oddzielic czyjegoo chrzeScijailstwa od modeliu jego Zycia, od 
tego kim jest na co dzieil, po wyjsciu z kosciola. ChrzeScijanstwo 
w formie nadbud6wki nad "normalnym" zyciem to karykatura 
jakkolwiek tej pokusie wszyscy chyba ulegamy. 

Jesli mialabym wr6cic do spraw czys·to religijnych, to chciaIaJbym 
poruszyc dwie. 

Pierwsza dotyczy pro!blemu posiadania. Ot6i kiedy rozpoczyna
lam sw6j powr6t do Kosciola, nie przyszlo mi w og6le do glowy 
ze wezwania ewangelijne moina podzielic na dwie grupy - jednq 
dla kleru, drugq dla lai'katu. Poniewaz mysl ta nie zaSwitala mi 
w glowie, r6wniei wezwanie do daleko posuni~tego dzielenia si~ 
swym mieniem uwazalam za obowiqzujqce kazdego chrzescijanina. 
P6zniej okazalo si~, ze nie mozna jednoczesnie dzielic si~ tym, co 
si~ rna oraz ciulac na mieszkanie. Ale problem 'pozostal i nie dawal 
mi spokoju dlugo. Rozwiqzal go wlaSciwie dopiero niedawno ktos 
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ze znajomych, r6wniei czlowiek rodzlnny, kto m6wiqc 0 swoioh 
aktualnych wplywach finansowych powiedziat, ze mllSi zastanowi~ 
si~ "ile dla siebie, lie dla :in:nych". Ladna formula i ,praktyczna. 

Druga sprawa dotyczy mojego stosUJI1:ku do KoScio!a jako insty
tucji. Poniewai .przyszlam do niego z zewnqtrz, mam moZe ibatr
dziej wyos1lrzone spojrzenie, niZ gdybym nigdy go byla nie opu
szczala. Odkqd przekonal mnie .pewien ksiqdz ("autentyczny"), kt6
ry z am'bony glosil, ze "KoSci61 Swi~ty jest Kosciolem g;rzes7llli
k6w", oraz zapoznalam si~ bliZej z listq wlasnycl1 przywar, moje 
spojrzenie bardzo zlagodnialo. Nie mog~ si~ jednak w dalszym ciq
gu zgodzic na dwie rzeczy. 

Po pierwsze na pociqgni~cia pachnqce cynizmem. JeSli proboszcz 
miejskiej , rdbotniczej PaTafii kupuje sobie luksusowy samocl16d, to 
niech me liczy na pd,blaZanie wiernych. Jesli staTe zakonruce cierpiq 
autentycznq bied~, gdy jednoczeSnie wikaTY w ,,Ibogatej" parati:i za
['albia kilkakrotnie wi~cej n:iZ wynosi srednia krajowa i nikomu nie 
przychodzi do glowy, ze mozna by te dysproporcje jakos wyr6w
nac - to mnie to po prostu gorszy. 

Druga sprawa to styl stosunk6w w Kosciele na lLnii "zwierz
chnik - podwladny". Rzadkie przecieki, kt6re dochodzq do na
szych ~ ws'kazujq, ze ~to nie jest to styl bmterski. Przecnuie
niem tej linii Sq stoswrki "ksiq<iz - swiecki". Ohrystus myI okre
slenia "paS baranki moje". Ksi~za pewnej formacji tr,aktujq t~ prze
ndSni~ zbyt doslownie, nie ~drabniajqc nawet rzeczownika. Zastana 
wialam si~ kiedys, czy ten autorytatywny, pozbawiony zaufania 
i szacunku stOSUlI1ek do swieckiego (jego wyrazem jest mow zda
niem m.in. zqdanie oslawionych kartek, podpisanych przez spo
wiednika) do kog6kolwiek traiia, czy istniejq ludzie, Ikt6rzy bez 
opor6w ak.ceptowaliby :go. Moze, ja jednak nie ZIlam takich. 

Wszystko to sprawia, ze m6j stosunek do KoSciola nie jest po
zbawkmy peWlllej dozy nieufno.sci i dystansu. Z ty,ch przede wszyst
kim ,powod6w, staram si~, podobnie jak w czasach studenckich, cho
dzic do dw6ch czy trzech wybranych koocio16w, w kt6rych spotykam 
ksi~ wzbudzajqcyoh zaufanie. 

• 

Redakcj~ Znaku interesuje czy i na ile Sob6r wp!ynql na nasze 

chrzeScijanstwo. JeSn chodzi 0 mnie, w og61e je stworzyl. Nie jest 
oczyw:iScie waine to, ze m6j powr6t (aloo moze wcale rue powr6t, 
maZe ptzyjscie) do KoSciola nastClJpil kilka lat przed datq roz~
cia So'boru. Bez tego nowego prClJdu w Koociele, kt6rego Sob6r 'by! 
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przeciei ,tylko zewn~trznym, najbardziej widocznym przejawem 
i skutkiem - ja w KoSciele, niema! na pewno, rue znalazlabym si~. 
Zmiany w Koociele nie byly jedynq przyczynq mojego ,powrotu, by
10 iOO wi~cej, ale IbeZ tych zmia.."'l nie u mialabym do Kosciola wejse. 

Nie chc~ wywolywae wraienia, jakobym uwaZal:a, ze "chrzcicijan
stwo zacz~lo si~ od Soboru", ze nie dostrzegam wartosci tkwillcych 
w dawnym Koociele. Kiedys w rozmowie 0 pewnym starym ksi~ 
dzu zastanawiano si~ czy jest on nowoczesny, czy tez nienowoczesny. 
Ktos podsumowal dyskusj~ - "on jest na takim poziomie, ze to nie 
rna zadnego znaczenia". Swi~tose w Kosciele zawsze bywala - ale 
dla mojego pokolenia odleglose mi~dzy nami a Kosciolem byla 
tak. wielka, jego forma ta.'k zaskorupiala, Ze kontakt mi~ nami 
a tym, co w Ko.sciele zywe, prawdziwe i dobre - niemal niemozliwy. 

w. 

JESTESMY DlUZNIKAMI 

Trudno oplsae cz1owiekowi mlodemu, roZWlJaJllcemu si~ jeszcze, 
w, jak!i spoo6b osta1mi oob6r i okres posoborowy wplynql na rozw6j 
jego chrzeScijatistwa. Trudno na tak postawione pytanie odpowie
dziee, gdy si~ wzrastalo i rozwijalo swojq osdbowosc w 1lrakcie trwa
nia soboru. ZasadniCZll trudnose stanowi fakt, ze m6j rozw6j od
bywal si~ r6wnoczeSnie z irozwojem Koociola w czasie ooboru i po 
sdborze. Po to, 'by ocenic wplyw faktu historycznego, naleZy spoj
rzee z dystansu, wzgl~dnie z zewnqtrz, by por6wnac to, co bylo 
przedtem z tym, co jest obecnie. Tego dystansu mi brakowalo, gdyZ 
mimo ze me bylem uczestntltiem soboru, znajdowalem si~ zawsze 
wewnqtrz kr~gu spraw ipolemik, kt6re on wywolal. Mialem okazj~ 
bye uczestnikiem mini-soboru-synodu Koociola na Sla,skJu. To r6w
niez bylo wielkim dla mnie przezyciem i pozwolilo na refleksj ~ nad 
przesz!oscill. Dzisiaj, kiedy min~lo juZ 11 lat od zakoticzenia soboru, 
warto zastanowie si~ nad wplywem tradycji na naszq teraZn:iejszosc 
i przyszlose - dlaczego zostaliSmy w dkreslony spos6'b uformowani 
i dokqd zmierzamy - gdzie szukae korzeni i przyczyn zaOOodzqcych 
zrnian. 

UwaZam, Ze najwi~kszy wplyw na ksztaltowanie si~ mojego 
chrzeScijatistwa po sdborze wywarly zmiany w nauczaniu Ko.seiola 
i liturgii; dotyczy to zwlaszcza ekumenizmu i wsp61czeSnie poj~tego 
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apostolstwa. Pami~tam, ze dawniej, kiedy bylem jeszcze ministran
tern, liturgia bywal,a niejednokrotnie traktowana jako rytual. Ksiqdz 
odprawial czasami msz~ sW. samotnie, nawet bez ministranta. Obec
nie stala si~ ona wlasnosciq spolecznq - przez to podkreslono fakt, 
ze czlowiek zbawia si~ w spolecznosci. Wyrazniej zaznaczyl si~ cha
rakter mszy sw. jako ofiary, wymagajqcej walki z wlasnyrn egoizrnem 
kazdego z uczestnik6w. Zauwazam juz pewnq zmian~ mentalnooci 
w Srodowisku - pojawia si~ juz poczucie braterstwa i solidarn.ooci, 
zaczynajqcych si~ u oltarza. Doswiadczylem tego 'b~qC w Taize, 
we wsp6lnoeie ekumenicznej we Francji, gdzie Spoleczn03C modlq
cych si~ wytwarza klimat modlitwy, skupienia, 00 pogl~bia swiado
moSe wspolnoty. 

Kiedy chodzilem na lekcje religii w og6lniaku, Kosci61 przedsta
wiano jak coS oderwanego od swiata. Dzisiaj odczuwam, ze ten 
Koociol, ktory rna charakter tajemnicy i wymiar nadprzyrodzony, 
jest przeciez w tym swiecie dbecny - ze np. w Brazylii walczy On 
o sprawiedliwosc spolecznq, ze przedwstawia si~ ograniczeniom wol
nooci czlowieka. Dzisiaj Koociol jest bardziej otwarty na swiat niZ 
dawniej. Pewne nurty wsp6lczesnej teologii jak np. teologia wyzwo
lenia, teologia polityczna zwracajq si~ wyraznie ku czlowiekowi 
i mysl~, ze przez to B6g wcale nie powstaje na dalszyrn planie, lecz 
staje si~ 'bliZszy naszemu poj:mowaniu - jest On po prostu dla nas, 
a dawniej odnosilern wraienie, ze jest On sam dla siebie. To, ze 
Stw6rca jest bliZszy sUbiektywnie biorqc, wcale nie oznacza, ze prze
staje bye Tajemnicq. Dzisiaj inaczej tei ipatrzy si~ na dzialalnooc 
charytatywnq - dawniej widziano tylko milosierdzie - obecnie 
budzi si~ coraz szersza swiadomosc, ze biedni majq prawo do po
mocy przede wszystkim ze wzgl~du na sprawiedliwosc spolecznq, 
o czym dawno jui pisal sw. Pawel. Pami~tam, j,ak dawniej przedsta
wiano innowierc6w jako "heretyk6w", odcinano si~ od kontakt6w 
z nimi, nawet niejednokrotnie uwazano te :kontakty za coS moralnie 
zlego i grzesznego. Obecnie podkresla Kooci61 bl'aterstwo wszystkich 
ludzi, nie tylko chrzescij.an. B~dqc w Taize mialem okazj~ tego do
swiadczyc. Dawniej podkreslano bardziej to, 00 dzieli, o:becnie pod
kreSla si~ to, co lqczy. W Taize tysiqce ludzi, zwlaszcza mlodych 
modli si~ w ciszy i skupieniu wsp6Jnie. W moich kontaktach eku
menicznych doswiadczylem bogactwa tradycji innych KoSciol6w: od 
protestantOw nCIIUczylem si~ odczytywania we wSlp6lnocie tekst6w 
Pisma sw., spojrzenia na Slowo Boze jako na zadanie do realiza
cji, a nie tylko fakt historyczny. W Taize natknqlem si~ w liturgii 
na syntez~ tradycji protestanckiej (pi~kna muzyka i spiew sakralny, 
poliioniczny oparty 0 zasad~ choralu Bachowskiego) z prawoslaw
nq - wystroje wn~trz, szczeg61ne dowartosciowanie i kult ikony. 

Wsp6lczesny Kooci61 staje si~ coraz bardziej oorodkiem dialogu 

595 

http:chrzescij.an


MOlE CHRZESCIJANSTWO DAWNIEl I DZIS 

szerokopoj~tego, taki;e dialogu swieckich i duchoWillYch; dawniej , 
pami~tam, dialog rue by! zasada, generalnie przyjmowana" aswieccy 
byli jedynie przedmiotem duszpasterstwa. Wprawdzie i dzis niekto
rzy ksi~za nie maja, do tego dialogu przekonania i nie wszyscy 
swieccy doceniaj1\ i rozumieja, swoje miejsce w Kosciele, ale faktem 
jest, ie coraz wi~cej ludzi podejmuje o'bowiqzek clawania swiadectwa 
o Ohrystusie we wspolczesnym swiecie. Wyntka to ze zrorumienia, 
Ze jest tylko jedno a'postolstwo - powszechne apostolstwo swiadec
twa swiec!kich i duchownych. Poniewaz rue wszyscy clorosli do tak 
poj~tego apostolstwa, dlatego w przysz!osci widz~ tutaj wychowaw
CZ'l dzia!alnosc Kosciola. Nie przypadkowo w diecezji , gdzie wzra
stalem, wprowadzono katechez~ doroslych i z ni1\ wi1\ze si~ duze na
dzieje. 

Czasami. zastanawiam si~, czy jako cilTzesdjanin jestem dosta
tec:mie wiarygodinym swiadkiem Chrystusa, czy jestem dostatecz
nie a:>rzejrzysty wo'bec innych, czy czasem rue przeslaniam tej rze
czywistoSci tak Wie1kiej i Tajemniczej. Nie wiem, czy 0 tym my
slalbym, gdyby nie bylo soboru. Okazjq do. takich refleksji jest po
so'borowa odnowa sakramentalna. Dzisiaj calkiem inaczej podchodzi 
sif; do Salkramentu Pokuty - to nie jest jui, tak jak dawruej cza
sem odczuwalem, o'bowi1\zek formalny o'bwarowany ,przykazaniem 
koocielnym, ale o'kazja i o'bowia,zek wzrostu duchoweg·o. Dawniej 
tylko wyliczalem ,grzechy, dzisiaj zw;racam uwag~ na ana~ zmian, 
ktore zaszly w o'kresach mi~y spowiedziami. Przez to spowiedz 
cZf;sciej la,czy si~ z kierownictwem duchownym juz nie tylko dla za
konnikow czy 'jakichS bardzo wyj1\tkowych osob. Dzis dostrzezono 
aspekt pozytywny ety'ki Nowego Testamentu, Kazania na Gorze: 
czy wykorzystalem "talenty", ktore Stworca mi dal, a nie tylko , 
jak dawniej uczono, aspekt negatywny etyki Starego Testamen.tu 
czy wypelnialem obowi1\zki. Takie jest prawo rozwoju czlowieka 
Starego Testamentu w stron~ .czlowieka Nowego Testamentu, pra
wo, ktore przyniosl Chrystus - i w tym kierunku rozwijalo sif; mo
je c'hrzescijanstwo z dziecif;cego do coraz ibardziej dojrzalego. Nie 
przyszlo to bez pewnego wstrzctsu, kt6ry w moim przypadku nie 
byl kryzysem. Pisz1\c 0 swoim cnrzeScijanstwie niepodobna rue 
wspomniec 0 tych, kt6rzy mi je przekazali i ikt6rzy si~ dzielili ze 
mnq swoim ooczytani'em chrzescijanstwa. Byl to katecheta przygo
towuj1\cy mnie do matury, czlowiek otwarty, wielkiej wytrwaloSci, 
energii zydowej i radosci. 

P6iniej pami~tam jako moment przelomowy s1ludia, kiedy dusz
pasterz akademicki, ktory znal mnie przedtem jako ministranta, za
proponowal mi przyjscie na wyklad do osrodka DA. W tym okresie 
poznalemksiE;dza 0 bogatej osobowosci i nieprzeci~tnej inteligencji, 
00 Jmi za'imponowalo. Postanowilismy jako studenci razem z tym 
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ksi~em swcJzic wakacje. Po okresie 2-tygodniowego wsp61nego 
pobytu, ikiedy po:maliSmy si~, urz'ldziliSmy omawianie kaZdego 
Z osobna, jakim' go widzimy - 0 jego stronach dodatnich i uje
mnych; wtedy dostrzeglem sens szukania i pomnai:ania swoich ta
lentOw. P6Zniej, po studiach dostrzeglem wraz z iamymi potrzeb~ 
dyskusji i spotylkania si~ - kontytlluuj~ t~ form~, pozwala mi ona 
szukac, jak bye chrzeSc.itjaninem dzi,s. Nast~pnie przyszlo zaprosze
nie do udzialu w Synodzie, czego si~ nie spodziewalem. Synod byl 
dla nas, uczestnik6w, wstrz'lSCm, kazdy z naspo jego zakoncze:n]u 
byl inlllym czlowiekiem niz na pocz'ltku. Na koncu wspoIIlinam 
o swtoicl1 Todzicach, lJlie dlatego, ze ioh wplyw na m6j rozw6j byl 
mniejszy, ale 'byl nie tak dynamicmy ja'k rnne wplywy - odbywal 
si~ przeciez stale niestrudzenie przez dlugi okres czasu. Ojciec, 00 do
strzeglem dopiero po latach, przede wszystkim ipokazal swoim Z'y
clem jak naleZY dobrze pracowac, uczciwie i rzetelnie wykonywac 
swoje obowi'lzki rue zaniedbujqc Zycia rodzinnego. Mam~ poohla
niala dbaloSc 0 dom, 0 rodzin~ - potrafil.a w ci~kich okresach po
swi~c si~, bys.my z siostr'l si~ wyksztalcili, :bys.my chodzili syci 
i czysto u'brami, me zapominab takie 0 potrzebuj'lcych, 0 Ibiednych, 
mim<> ze si~ w domu rue przelewalo, ale zawsze na pierwszym miej
scu byla d1baloSc 0 Todz:in~. 

Pisz'lc, analizujqc przeszloSc, zastanawiam si~ jakie bE?dzie moje 
chrzescijanstwo -zalezee b~dzie ono od tego jaki b~dzie Kosci61, 
kt6rego jestem czqstk'l. Czy b~dzie to KoSci6l jutra, 0 kt6rym m6
wiono lIla Soborze Mlodych w Taize, ze stanie si~ Koociolem U!OO
gich, ludem blogoslawienstw, wsp6lnot'l uniwersaln'l, tw6rcq poko
ju, zalClikiem spoleczenstwa bez klas i przywilej6w, nosicielem ra
dOOci i swi~ta, ktOre ludzi wyzwala - cho8by mial byc przcila
dowany dla sprawiedliwoSoi. 

Ale przeciez jestesmy dluznikami i niczego nie mozemy wyma
g.ae od innych nie d ajqC wszystkiego za wszystko. Dlatego modl~ 
si~ by Duch Sw. pozwolil mi dawac, a sUy do tego czerpi~ z wiary 
w OlM'ystusa Zmartwychwstalego. 

Cz. o. 

POCZUCIE ZAKORZENIENIA 
Wdzi~zna jestem redakcji "Znaku" za t~ankiet~. Dzi~ki meJ 

uzmyslowilam sdbie wiele spraw, mi~y iillUyrmi to, ze Drugi Sdb6r 
WatyikaOOki, tak przelomowy dla 1udzi starszyoh ode mnie (w 1962 
roku miaC!am pi~tnaScie lat) , dzi,al si~ jakoo :paza moj'l swiadomoociq 
religijn'l. iPrzede wszystkim dlatego, ze zaczynalam j'l dopiero wtedy 
uzyskiwac. Nie mogl byc wi~c Sob6r dla mnie momentem zwrotu 
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ezy trudnym lPrzewrotem psychic2'l11ym. Nie zaskoczyl mnie. By! 
natomiast okresem cUiglych ~an, przylegajqcym chyiba dose SciSle 
do mojego wl,asnego etapu mlodziell.Czego rozwichrzenia psychicznego. 

Atmosfera rbezustannego ruchu, stawania si~, ~mian wydawala mi 
si~ zupelnie normalna, rue podlegala jakiemukolwiek zakwestionowa
rou, chocby Iprzez niemoZnose porownania tego dkresu z innym, czy 
przeciwstawienia go czemukolwiek. 

W okres,ie przygotowan maturalnych zetkn~lam si~ z rrnlodzierowq 
grupq warszawskiego KIK-u, zloZonq z ludzi ,podobnych - jak 
mysl~ - do mnie. Wi~'kszose nas troch~ nieufnie odnosila si~ do 
tych nieco od nas starszych, dIa ,k\;orych np. Koscio! miewal jakieS 
okreslone, 'konkretne rramy, czy ktOrzy przywiqzywali 2Jbyt wielkq 
w naszym lpoj~ciu - wag~ do zewn~trznych zwyczaj6w i f Ol'ffi. 

Paimi~tam swoje ~dziwienie, gdy kiedys po mszy niedzielnej u sw. 
Mardna, w kt6rej uczestniczylismy grupq co tydzien wi~kszq , 'ktoS 
starszy ode mnie autentyeznie cieszyl si~ z tego, ze naTeszcie wpro
wadzili t~ jakqs modlitw~, ze tak niewiele zmian, a jalciez jednak 
istotnyeh. Mnie byl0 po prostu glupio, tho nie nowego nie zauwaiy
lam. 

Myslenie moje :byl0 w tym czasie przesycone reJatywimnem - nie 
odczuwalam zadnych schematycznych, ostrych granic wiary i nie
wiary, grzechu i stanu laski. Nie moglam pojqe Ibraku <tx:>lerancji 
religijnej u wielu moich starszych znajomyeh, rich pasji dzielenia 
ludzi na wierzqcych, niewierzqcych, praktykujqcych, niepraktykujq
cych, odszczepienc6w, niedowiark6w czy heretyk6w. W Ko.sciele 
umies~czalam wszystkichposzukujqcych Boga. Z Bogiem jest podob
nie - myslalam i nadal bliskie jest mi to por6wnanie - jak z jakims 
okresIonym czlowiekiem X. Sq ludzie, kt6rzy go znajq dobrze 
lu;b tak tylko im si~ wydaje. Ma on przyjaci61, rna 2'l11ajomych, mie
wa tez wrog6w. Jest wiele os6'b, kt6re go cz~sto spotykajq, lecz nie 
wiedzq, kim jest. Inni tylko 0 nim slyszeli - chcieliby, lub rne, po
znae go. Jest tez wielu ludzi, kt6rzy nie znajq go wcale, ani nawet 
o n:irrn me slyszeli. SpOOrod tych, kt6rzy ,go znajq rukt nie zna go 
do konca, a ilez 'kai'dy dopowiada sobie 0 nim, tworzqc go we w!asnej 
wydbraZni, okreslajqc go w zaleznosci od tego, w jakich okolicz.
no§ciach spotkal go lub tez co 0 nim uslyszal. 

Najwyzej cenilam wtedy w ludziach autentymn, szczerooc, otwar
tOOc - tzw. bycie sobq. Byl to O'kres mlodzienczych bunt6w przeciw 
wszelkiej sztucznosci, koturnowosci, przeciw formom rue wyram
jqcym jgtotnych treSci. Okres na .pewno jakO's typowy, ale moze 
si~gajqcy 0 tyle gl~iej, ze l2majdowal doskonale oparcie w zmienia
jqcym swe formy Kosciele lat ,posoborowych. Nie bardzo rozumia
lam, co znaczy rby~ lojalnq wdbec KO'sciola, wiemq Koodolowi, kt6ry 
talk ciqgle s'i~ mrienia. Jedno Ibylo waine: Ibye w zgodzie z wlaiSIlym 
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sumieniem. Nie spotkal'am w6wczas nikogo, kto bybby dla mnie 
autorytetem w dziedzinie wiary. 

Podczas srudi6w nasta,pilo pierwsze .powazrueJsze ze1J~e si~ 
z duZa, grupa, ludzi prymitywnie niewierza,cych i mniejsz!\ - pry
mitywnie wierza,cych. Podczas dyskusji swiatopogla,dowyoh najcz~ 
sciej sarna reprezen.towalam religi~, Kosci6l, Boga. JakZez braklo mi 
wtedy argument6w - a oni z luboscia, przypierali mnie do mu
ru'. Pami~tam zaciekle spory na r6zne tematy. I wtedy uswiadomi
lam sobie, ze wobec nich nie jestem i nie mog~ byc tylko soBa,. 
Chcialam w tych dyskusjach byc lojalna wobec Kosciola. Intuicyjne, 
przelotne, a jeszcze i podlane relatywizmem pr6by zblizania si~ do 
Boga przestawaly mi ju:i wystarczac. Braklo mi wiedzy, tej podsta
wowej. Coraz mocniej odczuwalam brak jakiegos nieruchomego 
szkieletu, fundamentu, tego, co niezmienne, niepodwazalne. 

INie przyszlo mi rugdy do glowy odejsc od Boga. Urodzilam si~ 
w ;rodzinie ~atolickiej. Na .religi~ ucz~szczalam do dziewia,tej iklasy 
wlq-c=ie. Przyklad domu rodzinnego w zakresie wiary byl bardzo 
dobry. Istotnq :rol~ odegral tu m6j Ojciec, czlowiek gl~ko wierzqcy. 
Pami~tam wsp6lne, rodzinne modlitwy, 0 kt6rych On Il'ligdy nie 
zapominal, jak teZ Jegocodzienne, aktywne uczestnlotwo we mszy Sw. 
To Ojciec wlasnie, przeczytawszy w koiicu 1956 roku mala, notatk~ 
w .prasie, 'zapisal si~ od razu do dopiero co ,powstalego KIK-u, 
w kt6rym potem znaleZliSmy si~ ja i moje rodzeflstwo. 

Rrzy:jaciele moi Ibyli w przewa:iaja.cej cz~sci wlaSnie ludZmi 
z KIK--u. Tam teZ, w KlU!bie, szukalam - szukaliSmy wsp6lnie 
drogi dla nas. Lata studi6w to przede wszystkim wspanialy dkres 
naszej KIK.-ows'kiej wsp6lnoty - oMes dyskusji, cz~to WT~CZ kl6tni, 
wsp6lnych prze:iyc r6:i:nego rodzaju: liturgicznych, .przyjacielskich, 
turystycznych, takZe dkres pierwszych milooci. W Sekcji Kultury 
pogl~ial:iSmy ;przekonanie, ze wiara musi mieepokrycie w Zyci'U. 
Docie'kaliSmy wi~c wsp6lnie jej sensu i konsekwencji dla nas w opar
ciu 0 etyk~ ,chrzeScijaiiska,. Poznawallimy takZe iku1tur~ liturgicz
1Ul; aktywnie uczestnicza,c w litrurgii, nabieraliSmy te:i pewnej wiedzy. 
Wiele zawdzi~czam. Klubowi - Ibyl on ja~by lbazq, w ikt6rej laldowa
liSmy si~, mo:ie zreszta, czasami w zbyt wielu dziedzinach naraz. 

Nie daly mi jednak te lata ~yskania in>telektualnych podstaw 
wiary, aczkolwiek sprawily, ze czulam si~ juZ coraz mniej pewtnie 
w swoim autentycznym intuicjonizmie. MySl~ dziS, ze nie nauka 
o podstawach wiary byla celem i sensem istnienia naszej grupy. 
KaZdy z nas wchodzil do KIK-u z innym b8gaZem d~wiadczeil re
lig.iJjnych(i rue tyl!ko) - KLK wi~ sbuZyl nam raczej jako miejsce 
ich wymiany, rozszerzania i p()~~biania, a ta'kZe uWlr~liwiani.a Ina 

r62:nego rodzaJuproblemy. 
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Pami~tam dyskusj~ w Wi~zi nad ksiqzkq Zuberbiera Dogma
tyka w zarysie - bardzo krytycznie bylam do niej nastawiona. 
ZlOOcila annie pewnooc siebie autora i jego autorytatywne stwierd.ze
1Ilia. JednoczeS.nie .zazdToSci1:am mu troch~. Chciaiam i ja maleiC 
dIa siebie to ooS (COS ?) , co by scalilo wszystkie moje zawieszenia, 
rozdarcla, mnie calq. Wiedzialam, Ze tego problemu nie zalatwi m 
mnie niktt, nawet najbardziej zZyta grupa najlepszych przyjaci61. 

'Nie .przyszlo mi do glowy modlic si~ 0 to. 
Tradycyjnq modlitw~ rano i wieczorem odrrucilam w gl@okim 

przeSwiadczeniu, ze przecieZ moma modlic si~ me tyllko talk. Ramer 
w swojej ksiqzce Kiedy si~ modlisz na r6wni z modlitwq slowa 
st awial modlitw~ czynu, gestu, modlitw~ pracq, ciszq... Pi~knie to 
br:zm.i i prawdziwie, ale jakakolwiek - mysl~ dzis - modlitwa bez 
swiadomooci, rue jest modlitwq. W ten sposob przestalam si~ modlic 
w og6le. Gdy ktoS Jtiedys spytal mnie, co rozumiem przez osdbowy 
kontakt z Bogiem, me moglam zrozumiee, 0 co mu chodzi. Modlitwa 
grupy, wsp6lnoty - tak! Ona byla mi dose bliska, latwiej umialam 
si~ w ruej odnalezc. Ale pierwsze i najwamiejsze mie"isce zajmowa~a 
wtedy ~yl to ddkladnie sam srodek studiow - rok sze.scdziesiq,ty 
6smy) w mojej hierarchii 'WaZnoSci ety~a chrze.scijanska, SciSlej 
etyka spoleczna i zawarte w niej : solida<rnoSc,a'ktywnooc spoleczna, 
zaangarowanie, odpowiedzialnosc indywidualna i zbiorowa. 

Bog OSdbowy natomiast ginql gdzie.s, rozlewal si~, wtapial w ludzi, 
a ,przede wszystkim - w luidzkoSc. Eoga, niebo, pieklo umieszczalam 
tylko na ziemi. W moiCh wqtpliwoSciach dopom6g1 mi 1lroch~ Tetlhard 
de Chardin - B6g m6jukonkTet:rJ.il si~ co nieco. Uwierzylam mocno 
w AbsolJut Ddbra, Pi~kna, Mq<iroSci, SprawiedliwoSci, Bezinteresow
ndSci, Milo5ci... A:bsolutem wszechogarniajqcyrn !byl B6g. Mysl~ te
raz - jakiZ On byt dbcy i dal~ki, nieosobowy. Trudno modlic si~ 
do Absolutu, a pelnego dobra i milosci usmiechu Absolutu nie jestem 
sobie w stanie wyobrazic. Bliska bylam wtedy, musz~ przyznac, po.zo
staniu przy pojmowanym jako czysta etyka chrze.scijanstwie bez 
BIog,a. ~6g oso:'bowy, kt6ry co jakiS czas daw~ mi 0 Sobie znac, 
jawil mi si~ wciqz jako swietlist y staruszek z brodq w otoczeni'll 
r6iowo-nieibieskich chmure'k. Eo ;przecie.i: moje ChrzeScLjailstwo daw
niej i dziS - ,to takZe ,pr6by uwolnienia si~ od wiary dawnej, dzie
ci~j, od naiwnyoh, ~byt 'konkretnych wyoibraZen nieba, piekla, &ga. 
Do dziS przeSladruje mnie Oko Opatrzno.sci w tr6jkqcie, z promyC7Jka
mi dookola. I mY'sl~, ze prolblem katechizaeji dzieci to Ibodaj jedno 
z najwaZoiejszych dla nas zadan. Czy naprawd~ najlepszym sposo
bern przekazywaJIria im ltI'e.sci religijnych Sq te kon'kretne, za kan
kretne w moim odczuciu obrazy? Moze nale:i:aloby zaufac wyobraZni 
dzieci, ,podejrzewam., Ibardziej .abstraikcyjnej, mniej "logicznej" i mniej 
konkreilnej, n:i.Z nam. si~ wydaje? 
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N:iedawno dopiero odcrulam mmiejszenie 8i.:: dystansu mi.::dzy iIlUlll 
a Bogiem. Sqdz.::, ze pociqgn.::lo to za sobll wiele zmian - moje 
dotyohczasowe trudne .problemy zacz.::1y nabierae innych wymiarow, 
ucUtZl.:iwe ro2Jkoj,avzerrie ust.::powalo powoli miejsca jalciemus po
rzqdkowi. 

Nie wiem, ezemu to zawdzi.::czam. Bye moie, cz.::Sciowo sytuacji, 
w ktorq zostalam wstawiona na par.:: lat - lat pelnych spokoju, 
ciszy, stabilizacji, czasu na refle'ksj.::. Troszk.:: tez pewnie mial tu 
swoj udzial pewien bardzo mil dry ksiqdz, ktorego slowa chlon.::lam 
na kazaniach i podczas spowiedzi bez zastrzezen. Po raz pierwszy od 
dluZszego czasu zdarzalo mi si.:: wychodzie ze mszy sw. podhudowa1ll\, 
radosnq, Ibez ik,rytycznego nastawierria. Wiele te.z bylo rozm6w z naj
bliZszym mi czlowiekiem - m~em. W ostatnioh laltach zetlm.::iam 
si~ takze ze srodowiskiem ludzi z pogranicza wiary - ludzi barozo 
uczciwych,odwa2myoh, wspaniale realizujlleych na 00 dzien etY'k.:: 
gl~boko ih'U!lllanistycznq. Wielu z nich probuje dotrzee do chrzeSci
joailstwa - ~bliZa si~ roinymi drogrumi do Boga, s~uka Go. Dyskusje 
z IIlim:i na temat wiary i niewiary, etyiki chrzeScijailskiej i laiCkiej , 
dopomogly mi - sqdz.:: - docenic bagaltelizowany przez ruch cz.::sto 
problem Soga jalko Osdby. Chwilami w rozmowaeh zdawalo si.:: nam 
wszystkim, ze nie rna mi.::dzy nami Tome, tymczasem one Sll i do
tyCZll me tylk.o prdblemu motywacji post.::powania, ale tez i oso
bistego stosunku do Chrystusa, a nie tylko do Jego nauki. 

Na pewno i sam Bog wy'konal tu jakqs robot.::. ~am takie slowa, 
ktOre bylyby tu moze najwlasciwsze - Duch Sw. i laska - ale ja, 
przepraszam, Iba'I'dzo tycih slow nie lubi.::, na pewno nieslusznie... 

• 

A maZe od Boga oddala nas pog,piech, halas, !brak clszy, samot

no9ci? 
Znamy dziiS ,Im-yzys przyjaini. Gl~szy konltakt z drugim czlowie

kiem, przyjaZil, wymag,atakZe clszy, spo'koju, czasu. A przeciez przy
jaZilz Bogiem jest jeszcze trudniejsza. Rozmowa z Nim cz.::sto stwa
rna wr&i:enie mOlIlologu. Na odpowiedz trzeba ezekac, a my ooraz 
madziej umiemy to Tdbic. Nie mamy czasu na ezekanie, ehcemy 
wszystJkiego natychmiast. PTZyjazn z Bogiem wymaga Ibezinltereoow
noSci, a nas rzadko na niq stac. Rzadko pami.::tam 0 Bogu, ktory 
czuwa i pomaga nicltoniecznie wtedy, gdy Go 0 to prosimy. Chcemy 
santi kierowac swym zyciem i pelnq odpowiedzialnosc za siebie, 
a czasem i za drugiego, cheemy niesc sami. Moie dlatego talk laItwo 
o ro~cz i reZYg'iI1acj.:: wobec IPrzegranych, 0 zalamywame rqk w geS
de bemadziejnooci, a talk trudno 0 akceptacj.:: drugiego. W mister
nie uJdadanych .planaoh zarpo.nrinamy 0 pIanach Boga, kitore nie zaw
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sze pokrywaj~ si~ z naszymi. nez potrafimy miec z tego powodu 
pretensji do siebie i do innych, ile smultk6w i zalaanan. 

A B6g, kt6ry z~da? Latwo rozgrzeszac si~ z wszystkiego w prze
ikonaruu" Ze B6g w swej wyrozumialooci na pewno nas rozumie. 
Wier~, ze rozumie, ale chcialby tez pewnie, bysmy i my starali 
sif; Jego rozumiee, odczytywac, sluchac, wysluchac, posl<uchac... KaZ
dy czlowiek jest przez Boga powolywany do r6znych zadan, a to tak
ze znaczy - umieszczany w przer6znych sytuacjach, cz~sto w takich, 
od kt6rych chciabby uciec. Buntowalam si~ ~asem przeciwko ro
bie:niJu czegos, czego m e lulbi~, nie umiem, niech~, zwlaszcza, gdy 
wydawalo mi si~, ~e nie w tyro leZy najwi~kszy sens mojego dzia
lania. To zresztq - mysl~ - problem wielu matek, kt6re swoje 
macierzyflstwo traktuj~ marginesowo, be one "hamuje" rozw6j ich 
osobowooci, "otumania" je, nie pozwala im Iro'bie tego, co wa:i
niejsze. Czy naprawd~ wa:iniejsze - i dla kogo? A wiadomo, ze wy
ohowanie drugiego czlowieka stawia ~uZe wymagania, ze maele
menty tw6rczoSci, pogl~bia uczucia, uczy odpowiedzialnooci, wy
zwala mtuicj~, tolerancj~, akceptacj~, inicjatyw~. Wymag,a tei pracy 
fizycznej, ci~2lkiej i monotonnej - ale jaka praca jest od tego 
w zupelnooci wolna? 
S~dz~, ze jestem choc troch~ upraWiIliona do wypisywania takich 

"m~drosci", bo to i m6j obecny problem - mam dwoje dzieci, 
jestem z wyksztalcenia plastykiem i pracuj~ w domu, wychowuj~c 
dzieci przy obieraniu ziemnia'k6w, albo dbieraj~c ziemniaki przy wy
chowywaniu dzieci. Alkceptuj~ tf; swoj~ sytuacj~, co nie znaczy, Ze 
zrezygnowalam z zawodu, ze wyibylam si~ 'ambicji pozadomowych, 
ze jestem cura domestica. Moze raczej owca - wierz~ w to. I mysl~ 
sobie, ze jakiekolwiek powolanie bez akceptacji jest jak malZenstwo 
bez milosci. 

Czy !llapra~~ chodzi w Zyciu 0 to, by jak najwi~ej nazbierac 
widomyc'h, konkretnych, wyliczalnych wysilk6w? MoZe to najlepsze 
nie zawsze jest widoczne i efektowne? Przeciei j ,a'k~s wagf; .ma 
i slowo, gest, uSmiech, nasza :po prostu (JIbecnooc, uczestnictwo, ch~e 
ujawniona i ta przez nikogo nie dostrzezona. I ogromn~ wartose 
mesie gotowose Ibyda z drugim cuowiekiem, automatyczrue niejako 
wyzwalaj~ca w nas oopowiedzialnooc, zaangaWwanie, solidarn05c, 
milosc... Czemu wi~ tak rzadko modl~ si~ 0 cierp1i.wosc, spok6j, 
~, kt6rych -tak ,pot:rzeba, 0 cisz~, ktora me bylaby tylko 00
poczynkiem, zbieraniem sil do?... 

Moje chrzescijaflstwo dziS - to od niedaWiIla poczucie wi~kszej 
pewnooci, wi~kszej swiadomosci~boru. Mog~ ,powieidziec, ze jestem 
chc~ byc wierzqca, co nie znaczy, ze jestem zawsze wierna. 
Nie szukam juZ tego, co podstawowe, czuj~ juZ jakieS mocniejsze, 

na pewno nieuchwy1m.e i m'e zwerbalirowane poczucie zakorzenienia 

i 
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w chrzeScijafutwie. Bior~ cz~sciej Bibli~ do rqk i nie wydaje mi si~ 
jak lkiooyS, ze jest to plan miasta , w ktorym jeszcze nigdy rue by
lam. Obecne moje problemy dotykajq ikonsekwencji wiary. Nie szu
kam juz tego, co niepodwaZalne, ale drogi dla sie:bie w oparciu 0 to, 
co w moim obecnym odczuciu nie podlega analizie, bo czy moma 
analizowae Tajemnic~, weI1balizowac to, co nie~aZalne? 

Nie jest latwo bye wierzqcym, zwlaszcza btl i teraz. Wiara, wbrew 
temu, co dawniej sqdzilarm, .podoibnie jak milose, stawia duZo wy
magait i ograniczeit, ktore winnismy wewn~trznie akceptowae, by 
czue si~ wolnyrmi. Bog jest milosciq, a przeciez milose to najtrudniej
sza rze cz na swiecie. PrzynaleZnose do Kosciola daje nam poczucie 

. bycia r azem. W KoSciele czujemy si~ kims i to okresla irowmez nasz 
stosunek do drugiego 'bez wzgl~du na .plaszczyzn~ naszych z nim 
kontaktow. Bye lojalnym i wiernym wdbec drugiego oznacza 
mySl~ - otwartoSe, uczciwosc, zaufanie i wiar~ w j.ego dobrq wol~ ; 

omacza zgodf< !l1a jego posuni~cia, bycie z rum razem (np. w dblic~u 
kogos trzeciego) nawet wtedy, gdy trudno nam zrozumiec jego za
chow·ania i 00 razu je zaakceptowac. 

Bye lojalnym i wiernym wobec Kosciola znaczy chyba to samo. 

M. 
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JAKI J~ZYK DLA KATECHEZY? 


"Jak m6wJ.c dzisiaj 0 wierze?" Pytanie to rysuje si~ przed 0<11>0
wiedzialnymi za re)d,gijll1q formacj~ mlodziezy z comz wi~zq ostro
Sciq. Odpowledz rna duie ZIl1aczenie dla przyszloSci Kosciola, a ta'lcie 
warunk.'U!je jego dbecll1q zwarloSc. 

Problem ten podjql na lamach Etudes 1 J .-P. Bagot, redaktor cza
sopisma Langage des hommes. Analiza, ktorq przedstawia, wyrasta 
~owno z jego wlasll1ej pra'ktyiki duszpasterskiej, ja'k i z pos~u!kiwan 
ro±nych zespolow zajmrujqcych si~ pr.zekazem wi.ary. 

Problem przekazu wiary wystqpil najpierw na misjach. Wiadomo, 
iIl1Il1y kontekst kU'Uocowy; stqd rodzil si~ niepokoj i koniecznosc do
stosowania j~zyka. Dzisi,aj natomiast talcie w ramach tej samej tra
dycji kulturalnej rodzice stojq Iprzed trudnoSciq przekazarua or.a 
wiary swoim dzlieciom. S'kqd bierze si~ tvuooooc? I czy dla IPrzezwy
ci~zenia tej trudnoSci wystarczy ZI!1alezc jakqs nOWq metod~? Otoz 
rozwiq;zania szulkac trze'ba glfi\hiej. Wsk,azuje na 'to fakt, iZ "refl.ek
sja nad metodami doprowadzila wielu wJerzqcydh, ozasem na~\bar
dziej bliskich tradycji, do :bolesil1ego stwierdzenia: nie wiedzq juz, 
w co wierzq. Slow,a, ryty, prrzedtem pelll1e znaczenia wydajq si~ im 
,puste, gdy ohcq je prze'kazac lnn)"ffi. Aleczym jest wiaTa, MOra nie 
roolia si~ wyrazic? Utrata j~zyka rue jest tyLko utTatq sro'dka kom'U
nikacji, lecz ta,lcie toZsarmo.sci". 

TRZY J~ZYKI 

Bagot wskazuje lcierunki ddpowiedzi na dbecne trudnoSci, wycho
dzqc ze stwiefldzenia, ze j~zyk chrzescijanski jako zwa,rta calooc roz
pad! si~ na trzy samodzieli11e j~zyki. A wlaSnie w jednooci leZala jego 
sila. Jesli chrzeScij'anill1 przyjmuje tylko jeden j~zyk z wyikluczerl'iem 

1 Om6wlenie obecne opiera sill 'na artykule J .-P. Bagot, Quel langage pour 
la cateclulse? Etudes, paZdz. 1976, 379-399. 
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pozostalych, to tym samym pozbawia go prawdziwego znaczenia. 
Ok reslmy blizej te j~zyki. 

J ~ z y tk e g z y s ten c j a In y pozwala opisac roim.orodne prze
jawy zycia konikretnyah ludzi. Jt;zyk ten wnoszqc konlkret Zycia 
w obr~b calosciowego j~zyka wiary, sprawia, ze liturgia zwraca si~ 
do czlowieka rzeczywistego, kt6ry z kolei got6w jest otworzyc si~ iI1a 
sens ,pochodzqcy z 1Jresci wiary. 

Do caldSciowego j~z%a wiary nalezy takZe j ~ z y tk Ib i ,b 1 i j n y. 
&prawia on, ze wydarzenia cod2iennego zyda zysUrujq nowe ukierun
kowame pod wplywem zbawczych falktDw przeszlosci oraz przyszio
sci i dzi~ki temu zostajq przeobraZone. Stajq si~ fragmentami wlq
czonymi w calosc, ktorq wyraZa wlasnie Pismo swi~te. 

OhrzeScijaillie spotylkajq si~ w lome j~d!llego Koociola; jednego 
w przestrzeni i czasie. Domaga si~ to sformulowaillia wi'ary, w kto
rym wszyscy mogliby si~ rozpoznac i dzi~ki ktoremu mogliby poro
zumiewac si~. Odpowiedziq na te potrzeby Sq formuly dogmatyczne, 
ryty i p11zepisy. Ten j~zyk moma ,by nazwac us tan 0 wi 0 n y m, 
poniewaZ pochodzi od wsp6lnoty, ktora iI1adaje sobie struktury, orga
nixuje si~ i wyraza w poj~oiach. J~zylk ustaillowiony stanowi pod
staw~ ,poczuda toZsamosci. Dzi~ki niem'll wierzqcy moze powiedziee, 
kim jest. 

"Specyficznosc j~zyka chrzescijanskiego, tego 'j~zyka calosciowe
go', obecnie rozczlonkowanego, pochodzi z jego charakteru symbo
licznego". Ujawnia si~ on doskonaole w lilj;uirgii, gdzie wierzqcy zasta
nawiajq si~ nad swo1om zyciem w swietle Pisma sw. i wsp6lnie wy
zna jq SWq wiar~, odmawiajqc Credo i wykonujqc kultyczne gesty. 
WlaSnie w lithtrgii zJbiegaly si~ rome j~zyki, :zJl.ewadqc Sli~ w jooen 
a'ktWYTazajqcy wiar~. I t alk dokonY\valo si~ rzeczywiste wejf:,cie 
wierzqcych w chrzescijanskie misterium. 

Bagot talk. 'konczy t~ wst~pnq char,ak1;erystylk~ j~zy!ka ustalllowio
nego, bilbId1jnego i egzystenojalnego : "Ka7Jdy z tych trzech poszcze
go1nyah j~zyk6w moze dostarczyc pUlllktu wyjScia dla pedagogii dq-
Zqcej do jt;zyka caloSciowego, ale zaden z moh nie maZe bye uwa
zaillY za samowys·tarczalny, by wypowiedziec ostaltecznq rzeczywi
stoSc c'OCzeScijanskiej tajemnicy. Gdyby pedagogia oparta Illa jalcirnB 
j~zyku szczegolowym prowadzila do usuni~cia innych, to niszczylaby 
symboliczny charakter chrzescijanskiego sposobu wyraZania". A j~

zyk nieslusznie uprzywilejowany utracilby przezroczysto.sc, ktora jest 
konieczna, zeby naprawd~ mogla zrodzic si~ wiara. Zdaniem Autora 
przez opisanie impasu pedagogii wiary, zwiqzanego z pokawalkowa
niem j~zyka chrzescijanskiego, wskazuje si~ drogi odrodzenia. 

J.-P. Bagot przyznaje, ze jego sposoh odczytania oIbecnej syotuacji 
Wliary nie jest zupelnie iI1owy, lecz "nawiqmIje do starych proiblemow 
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niegdys opisywanych w ternlinach ekstrynsecyzmu, immanentyzmu 
i fideizmu. Nie jest to przypadek. Odnajdujemy dzisiaj w kon!kTet
nej dzialalnooci duszpasterskiej problemy postawione na plaszczyz
rue intelektualnej w dobie kryzy~u moderlIlistycznego". OdZywajq 
one, poniewai og6l chrzescijan przezywa upowszechnione :aniany 
kulturowe. 

Po og61nym wprowadzeniu nas~puje bardziej wyczerpujqce om6
wienie kaZdego z trzech wyZej wyJnienionych j~zyk6w. Bagot uka
zuje ich s'Pecyfik~ i rozw6j na grunde francuskim oraz trudnosci, 
czy wr~ kryzysy, kt6re ~ si~ nieuchronnie w wypadku, gdy 
kaZdy z nich usiluje zamk.n.qc si~ w swej wystarczalnooci. 

GDY PEDAGOGIA WIARY OGRANICZA SI~ DO J~ZYKA 

USTANOWIONEGO 


J.-P. Bagot wychodzi od zarysowania sytuacji w katechezie w okre
sie, gdy zetkn!\l si~ z mq bezpoSrednio jako duszpasterz w liceum. 
OtOz !Ilauczanie mialo charakter s~olny, tzn. chodzilo w nim 0 prze
kazanie peWiIlej calosci prawd religijnyoh. Zalozenie to mogli spellIlic 
dobrze przygotowani nauczyciele, poslugujqc si~ odpowiednimi pod
r~cm.ikami i wl~ciwym programem. Ale takie podejscie w ze:tkni~ 
ciu z rzeczywlstosciq, szczegolnie w ramach nauczania pUiblicznego, 
juz z koncem lat 50-tych zalamywalo si~, "nie chwytalo". Dlaczego? 
Z pewnosciq nie dlatego ze poza szkolq katolickq utracono srodki na
cisku (noty, sankcje), ,pozwalajqce narzudc mlodym ten typ il1a'Ucza
nia religi:jil1ego. 

Przyczyna tkwi w podstawowym zalo:ieIDU warunkujqcym opisa
nq 'perspektyw~. Stanowi je przekonanie, iZ "j~zyk chrze.sciJanski 
jest calkowicie dany", a zawieTa si~ on w formulach dogmatycznych, 
z ktOrych wyniJkajq zasady pos~powania, reguly dotycZ!\ce modlitwy 
i kultu. Wsr6d dogmat6w najwaZil1iejsze Sq te, kt6re dotyczq Boga 
i Kosciola, pojmowanego jako Jego prze<istawiciel. W Jezusie ChTy
stusie B6g okazal nam sWq miloSc, ale g16wny akcent pacla na po
rzqdek i prawo, Ikt6rydh B6g jest ir6<llem. Czlowiek zaS poddaje 
si~ wszechmogqcemu Bogu, przyjmujetc prawdy ° N:im i pelniqC 
Jego wymagania. 

Ddktryna jest zatem j asno okreslona i dobrze wyrarona przez 
innyoh. Nauczyciel przekazuje jq jako wiedz~ w nauczan~u ° cha
rakterze szkolnym. Odbiorcy tego nauczania winni pfZyjqC przeka
zywanq wiar~ ja;ko prawd~ przychOdzqcq z gory i narzucajqcq si~. 
A jedynym przej,awem nch tworczej postawy wo'bec zamk.ni~tych 

formul dogmalycznych jest wyprowadzenie z nich wIIliosk6w doty
czqcych rterazruejszosci. Takie oto twierdzenia - zdaniem Bagot 
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leZll upodstaw kaZdego j~zyka ustanowionego. Autor przyznaje, ze 
j~k ten s%utecznie formowal cale pcYkolenia wierZ/lcyoo. Skuteoz
!IloSC SWIl zawdzi~zal temu, ze tradycyjne spoleczenst wo stwarzalo 
wal1U1lki, by: 1° - j~zY'k ustanowiony ibudzil oddzwi~k w konkret
nym doSwiadozeniu ludzi i zachowywal odniesienie do j~zylka egzy
stencjalnego; 2° - zostawial aniej'Sce dla j~zyka b1blijnego; 3° - j~ 
zyk 'llStanowiony prowad~l do liturgii, w kt6rej odnajdywal swe 
prawdziwe maczenie symboli~e. 

Zda.niem Bagot spoleczenstwo to pozwalalo j~zY'kowi ustanowio
nemu zachowac odniesienie do j~ylka egzystencjalnego, b:i!blJijnego 
i do celebracji liiturgicznej. Ot6z w spoleczenstwie tradycyjnym mlo
dy czlowiek jest otwarty ina wszelkie doowiadczenia pokolenia star
szego. Zdaje sobie spraw~, ze podola stajllcym przed n:i!m prdblemom 
Zyciowym i ewentua1!Ilie przyczyni si~ do 'Post~pu tylko wtedy, gdy 
skorzysta z wiadomoSci inagromadzonych przez ;tradycj~. R~ nor
ma1n1l jest wi~ zaleZnoSc mlodych od starszyCh, szczeg6lnie ze kie
dys dzieci 'b«:dll mieC 'W1·adz~ ojc6w. 

Do tradycji ku1turalnej naleZll rue tylko wiadomoSci z zakre.su 
technologii, zycia spoleczm.ego i poli.tycznego, lecz takZe zycie reli
gijne, przyjmowane jaiko illajgl~bszy wymiar istnienia czlowieka. Ta 
calosciowa wizja Zycia, 'Plyn~ca z wiary, jest przyjmowana przez 
mlodych z wdzj~oscill jako uikoronowame calego dziedzictwa lkiul
turowego. OczywMai.e w takiej sytu.acji spolecznej .przekazywanie 
ustanowionego j~zyka Wia~ rue napotykalo na wi~ze trudnooci. 
J~zY'k ten zna'jdowal oddZwi~k w codziennym zyclu. 

Takie do Ibieguna bilblijnego j~zyk ustanowiony odsylal ibez trud
nooci. "W swiecie obcym rea1izmowi illaukowemu nawet legenldy byly 
nOOn:i!kami znaczen wykraozajllcych poza codzi.ennll egzystencj~" , 

a coo dopiero czytania bi'blijne slyszane w ramach litocgii. Wnosily 
one w r.i:ycie czlowieka nieoczekiwany wymiar. S akramentalne znaki 
uobeonialy wydarzenia z dawnej historii i "dostarczaly przyjmujll
cym je symbolicznego srodka uczestnkzenia w dynamizmie tej histo
rii". J .-P. Bagot konczy uwagll, ze i w tym typie spoleczenstwa sku
tecznoSc nauczania ikatechetycznego byla wal'U!llikowana przez klimat 
rodzinny i spoleczny, w kt6rym tkwili uc:miowie. Brak oopowiedniej 
atmosfery w :rodzjnie i w ibliskim otoczen:i:u sprawial, ze tresci otrzy
mane na katechezie :byly zdecydowanie odrzucane ,po okresie IpOzor
nego dostosowania si~. 

OczywiScie spoleczenstwo tra:dycyjille nie znriJdo calIkowicie. Moze 
t rwac w roiejscacl1 odci~tych od WlplywU .przemian kultm:owyoh, 
a t.akti:e w sercach ludzi Zle znoszllcych wszelkie 2JIniany. St lld rue
kt6rzy chrzeScijanie trwajllc w dawnym swiecie, chcieliJby przywr6
cic g:l:6WillIl cz~sc tego swiat.a : dawny katechimn. Bo czyZ rue jego 
usUlIli~e powoduje zani'k wiary? Trzeba t u jednakposzerzyc spoj
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rzenie i zapyrtac samego siebie, cr.y wskrzeszajq'C za wszellikq ce:n~ 
dawny ikatec!hi2m., "zapeWlIlia si~ duchowq przysuooc mtooym, c::z;y 
te:i, przeciwnie, ,prowadzi si~ ich iku impasowi". 

Wymogiem .mrieniajqcego si~ swiata, a wi~ naszego, me jest jm 
powtarzanie przeszldSci. Sprawq zasadniO'Ul stade si~ dootosowanie. 
"Niegdys wszelkq InOWq ik:le~ sqdzono na 'podstawie jej zgodinoSci 
z tradycjq. DziS tradyoj~ Sqdzi si~ w irni~ nowych lidei i wl~e 1&a
dyc'ja winna si~ usprawiedliwic. A'lltorytet Die opiera si~ ~uZ na 
dawndSci, lecz Ina rooIDoSci 2ll1ajdywania Tozwiqzan oryginalnych, 
lepszych IlriZ daWille, dla powstajqcych prdblemOw". Zasada dostooo
wania Ii. depszych i002!WiqlZan obowiqzuje nie tylko w zalkresie tech
nologii, politylki czy struJktur s.polecznych, le<:z takze w dziedzitnie 
itnstytuoji wychowawcr.ych. A wSr6d tych ostatnich chod:zi rue tylko 
o s:z1koi~. Sposolby przekazywania wi.ary w ramach trooycyjnej ka
techezy Wi podlegajq zakwestionowaniu, zwiqzanem'll z og6linymi 
zmianami. POClZq'illmwo 0lIliany te zachodzily powoli, tak ze proce
sowi rtemu w dziedzinie wychowania 'I'el1gijnego odpowiadalo rue 
tylle stopDiowe Idos'tosowanie do nowych potrzeb religijlnych, lie na
Inoszenie drdbnych poprawelk:. Przelom nast'tpil dopiero w 1"000 1968, 
kiedy to ru'Ch stal si~ gwaltownq falq, oi przyczynil si~ do zalamani<i 
si~ dawnej lkTuahej iharmonii mi~y ustanowionym d~zylkiem chTze
scijanskim a konkretnym Zyciem ludzi. 

A co dZ1alo si~ z j~zykiem biib1i'jnym? Ot6:i; triulffify j~zyka illauko
wego pod.ik:opaiy sym'boli>czny wymiar j~zyka W og6le. By odzyskac 
'lltraOOilly ~mli.ar, srodki masowego przeik:aZiU zacz~ly ro'Gtaczac 'Przed 
~owiek:iem 1lkwiqcym w twaTdych warunkach oodziennego Zycia 
Swiat urdjen i marzen. J 'akiei to wszystko - zapytuje Bagot - rue 
mialo zniszczyc samej mo:iliw<>sci symboLicznego odczytywaillia Bi
bili? Tym samym zostalo porlkopane odniesienie j~zyika ustanowlio
nego do j~zyka Pisma swi~tego . 

PROBY DOSTOSOWANIA KATECHEZY DO NOWYCH 

WARUNKOW 


Zwi~ly zarys rozwoj.u Imchu 'katechetycznego we F1ral1!cji to ko
lejny punkt omawianego artykulu. Katechizm sulpicjanski la (1652 r,) 
to 'Pierwszy znaczqcy moment nowego 'poidejscia do sprawy formacji 
religiJnej dzieci. Usiluje on OOnucic czysto mtelektualistYCZille traik
towanie wiary, !by zaproponowac m10dym proawdziwe doswiadczenie 
wiary w lonie iywej wsp6lnoty. Pomimo tyoh l\lSilowan Inadal w prze
kazie wdary pmewaZal aspekJt mteleldualistycZillY i s7lkoliny. Na po

'a Catechtsme des enjants de La paroi sse de Saint Sulpice, 1652, 
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czqbku dbecnego wielku bije na alarm ojoiec LaJberthon!lliere, zw['a
cajqc uwag~ na rozdZwi~k lffii¢Zy wychowaniem religijnym a zy
ciem 2. ,Problem owego TOzdZwi~kiu zarysowal si~ z jeszcze wi~kszq 
ostroSciq, Ilciedy to ,po osta1m.iej wojnie Fraincja .zostala nazwana "kra
jem misyjnym" s. Yvan Daniel i ojciec Michonneau usilujq dostoso
wae narodowy sClhemat katechezy do wymagan, ik<t6re ruesie kon
kretna sytuaeja dzieci ze srooowisk robotniczych. Widae tu :pr6b~, 
jesroze nieSmialq, powainego potraktowrunia bieguna eg.zystenejal
nego. 

Co1om!b i Couoceau, spadkohiercy starej tradycji sulpidjansk'iej, 
~aczq nowy etaop w rozwijaruu ruchu katechetycznego. Nabiera on 
wyrainiejszych ks:m;altow. Odtqd <katecheza 'b~dzie naJprawd~ brae 
pod uwag~ Zycie mlodych i ich mozliwosci przyswa'jania otrzymywa
nych tresci . Innym znaCZqcym nazwiskiem w historii katechezy we 
Francji jest ojciec Babin, kt6ry wyraza przekonanie, ze katechez~ po
nownie ll1a1eZY zffirodkowae "na Bogu Jezusa Chrystusa", ddktryn~ 
zaS winno si~ 'przedstawiae ja'ko Dobrq Nowin~, stanowiqcq war'rose 
dla mlodych, mtensywnie rozwijajqcych si~ 4. Winno si~ u1kazywae 
jak ddktryna, b~qc na przedluzeniu ,pragnien czlowie.ka, wsp61gra 
z jego zyciem. B6g urzeczywistnia to, czego oczekujemy. Jednocze
Snie trzeba widziec ddktryn~ jako radyikalne przekroczenie oczeki
wan czlowieka, roo Bog u.rzeczywistnia inaczej, nliZ my si~ tego spo
dziewaJffiY. I wreszcie naleZY uwidocmie w doktrYll1ie wiary zerwa
rue, rueciqglose w stosunku do naszego zycia, rponiewai spelnienie 
Boze zaklada oczyszczenie czlowieka 5. 

Zar6wno oficjalrne dokumenty krajowego osrodka nauczania re
ligiljll1ego (CNER), jak i komopetentna komisja biskwpia zwraeajq 
uwag~ na to, ze w katecheziechodzi nie ,tyle 0 wydaSnianie w.iedzy 
religijnej, ile ,,0 odsloni~cie w swietle Ohrystusa znaczenia chrzesci
janskiego doswialdczema przezywanego przez Iffilodych" 6. Oczywi
scie, ll1adal zasadniczym punktem odniesienia pozostawaly fOTlffiuly 
dogmatycme. Nie rna :OOwiem nauczania Teligi:jnego Ibez gloszerria 
Slowa BdZego, ,ac2lkolwiek na'Uczarue to - jalk karkde me - ,podlega 
jakiemuS stylowi dydaiktyc2lneIDu. 

Rozwijajqcy si~ rucll katechetyC2lnY staral si~ przywr6de naleZne 
miejsce takZe Pismu sw.i~temu. Pierwsze wysilki w tym :zakresie wUq
Zq si~ z dzialalnosciq kanonika Colomba. Jej kontynuacj~ stanowi 
dwu'tomowe dzielo wydall1e w ramach l'lbioru Sel de la Terre, ma

, L. Laberthonniere, Traite de I'education chn!tienne. La theorie de l'education 
(1901). WznoWlienie w: Le Realisme chretien, Seuil 1966, 197 n. 

• Yvan Daniel, Henri GOdin, France, pays de mission. 
• P. Babin, Les Jeunes et Dietl, Le Chalet 1960. 
• P. Babin, Itineraire de catechese pour les adolescents, D.E.H. Lyon 1958. 
• pastorale catechetique, Marne 1964. 
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jqce lila celu wprowadzenie mlodzieiy w Stary i Nowy Testament 7. 

Na tej samej linii znajdujq si~ poszukiwania grupy Nat'hanae1 8• 

Odnowy domagala si~ takze liturgia. Wprawdzie stwierdzano jej 
nadprzyrodwnq skut~oSc, ale z tpOwodu fOl'lllla.lizowania si~, iZa

miast odnawiac egzystenoj~ wierzqcego, sarna wymag~a, by jej znalki 
sym:oolicz:ne byly coraz abszerniej wyjaSniane. Slusznie pisal J. Co
lomb: "J~zyk liturgj,cz:ny jest wyrazem <.:alego swiata re1igijnego. 
W liturg.u wyraZa si~ swiat ,tak pierwotny, jak swiat kosmicmy czy 
swiat lud7Jki, '00 swiat liturgii obejmuje - by je wydoskonalic 
wszystlkie swiaty niZsze" 9. Niestety, katecheza nie pot'rafiila prowa
dzic do liturgii jako miejs<.:a prawdziwego kontaktu z Bog,iem. Bez 
tego zas brakuje tak j~zykowi ustanowionemu, jak i calemu wysil
kowi katechety,cznemu owej przeiroczystosci wabec boskiej tajemni
cy. 

Bagot konlkluduje, :iZ ikatecheza oparta na j~zyku ustanowionym, 
pomimo wszys-ikich wysilkow odnowy, okazuje si~ coraz bardziej 
nieskuteczna. Nie dociera do mlodych. Or~dzie przez niq przedkla
dane jawi ian si~ j-ako rzeczywistosc urojona i cal'kowicie zewn~trzna 
dla czlowieka nowoezesnego. Mozna tu mowic 0 prawdziwym eks
trynsecyzmie. 

KIEDY KATECHEZA WYCHODZI Z J~ZYKA EGZYSTENCJALNEGO 

Od 1962 roku zarysowuje si~ w katechezie wyratna :zmiana per
spektywy. Og6Jnyoffi zalozeniem staje si~ to, ,by na nowo wyrazic 
doktryn~ wiary, wycilodzq<.: z zycia. Le Du 10, jeden z inicjatorow 
nowego spojrzenia w tyro zak'resie, usiluje dac pogl~bionq interpre
taej~ ludzkiego doswiadczenia ezlowieka mlodego. Proponuje ro
dzaj preka'te<.:hezy, ildora pokonuje ",prog" oddzielajq·ey ludzlcie do
swiadczenie od jego reLigijnego wymiaru, :niesionego przez wiar~. 
Chodzi offiU 0 to, by ucilwycic znaczenie j~zyka biblijnego czy usta
nowionego w kontekScie pytan i problemow ujawruajqcych si~ 
w spontanicznym j~zyku zarowno wier?1\,eych, jak i niewierzqeych. 

Podejscie takie jest bardzo dbiecujqce, ale me nale±y - pisze Ba
got - zapominac 0 sla:bycil stronach tej perspektywy. Oto± "jak 

1 P. Babin 1 J.-P. Bagot, En marche veTS til Christ et ta Bonne NouveUe 
de J4sus Christ, Marne 1962, 1964. 

a Royaume, tr4soT each/!, Le Chalet 1971; VOUB serez un peuple mIre, Le Chalet 
1975. 

• Le Service de l'EvangUe, I, 172. 

11 Le tangagll de ta fot dans t'EcrttUTII lit te mOndB actuel, Cerf 1972. 
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przejsc od refleksji ,typtl swieddego do refleksji scHHe chrzesdj<an
skiej? Czy w og6'l.e lffioZliwe jest przejscie bez zadania sdbie gwal'·tu?". 
Cz~to narzuca si~ IPdkusa, !by zamknqc si~ w j~z.yku egzystenojal
nym, odrzucajqC wszelkde inme odmiany j~z.yka. 

RozwOj nauk humanistycznych, szczeg61nie, najog61niej m6wiqo, 
psychologii, dostarczyl katechezie usilujqcej wychodzic z zycia no
wych, Ibardzo skutecznych metod dzialania. Autor wymienia dwie: 
dynamiik~ grup i podejscie nie.dyrektywne. Zalozeniem katechet6w 
stosujqcych te metody bylo pos}uzenie si~ nimi jako srodkami za
pewnia-jqcymi dobre stosunki lud2Jkie w grupach katechizowanej 
mlodzieZy". Istotnie, metociy te, poprawnie stosowane, dawaly ocze
kiwane rezultaty. Zar6wno mlodzi jak i dorosli doznawali wewn~trz
nej przemiany, osiqgali uczude mocnego zjednoczenia z innymi. 
Kr6tko, mieli wraienie, ie w stosunku do przeszIoSci wyzwoliH si~. 
Ludzkie technill<i ikontaktu jawily si~ wi~c jako nowa forma zba
wienia, <ba·rdzo konkretnego. A ideologie leiqce u kh podstaw mogly 
narzucac si~ jako wystarczajq'ce, calosciowe wizje czlowieka. I tak 
dynamika grup glosila ideal demokratyczny, a ludzkie powodzenie 
upatrywala w r6wnowadze stosunk6w mi~dzyos{)lbowych; podejscie 
niedy;rektywne zaS, czerpiqc natchnienie z teorii Rogersa 11, zaklada 
w osolbie dstnienie podstawowego pozytywnego dynamizmu. Czlo
wiek roomy jest rozwinqc si~ w oparciu 0 te.n dynamizm bez odwo
Iywania si~ do jakiegos zewn~trznego wsparcia. Pozostawmy na bo
iku dyskusyjnq spraw~ wniosk6w wypIywaj1\cych z teorii Rogersa. 
Zakladamy, ze Bagot interesuje si~ nie samq tresciq teorii Rogersa, 
ale tym, jaki byl jej faktyczny wplyw i odbi6r - prawdopodobnie 
uproszczony i 'powi€rZlChowny - re strony niekt6rych praktyk6w ka
techezy. Rzeczywiscie, mekt6rzy katecheci wobec trudnoSci z wiarq 
i nieskutecznosci sak.rament6w uciekali si~ do owych "cudownych,j 
technik i kon·cz.yli na przyj~ciu towarzyszq,cych :fun ideologii. 

Talk. dochodzilo do wsp6lzawodnictwa nauki i wiary. Odzyl sp6r 
dolby modernizmu z tym, ze na pIa-szczymie bardziej praktycznej. 
Chodzilo bowiern me 0 rOZlprawianie ·0 se.nsie .zycia, ale 0 przeksztal
cenie egzystencji Omawiane tec'hm.i:ki roawaly si~ odnosic tu sukcesy. 

NiebeZJpieczenstwern nowej tendenc.ji katechetycznej stalo si~ to, 
Ze wychodzqc z doswiadczenia ludzkiego, wlasciwie ,poza nie nie wy
szla. Zagro2Jil jej jui me ekstrynsecyZIll, ale dmmanentyzm, ikt6ry 
Illawet w BiJblli szukal jedynie odbicia ludzkiego ooSwiadezenia. In
terpretacji Pisma swi~tego ddkonywano wOOlug schemat6w Bult
IDaI!lIla. 

" Por. om6wienle jego pogllld6w przez H. Bortnowskll. Carl Rogers: 0 
de 01011", Znak 1'11, 173-1'14. 

stawantu 

611 

http:tendenc.ji


ZOARZENIA - KSII\tKI - LUOZIE 

WPlYW RUCHOW MlODZIElOWYCH NA PRZEKAZYWANIE 

WIARY 


M6wiq'C 0 ruchach mlodziezowych, Bagot rna na uwadze Aikoj~ 
Katolickq i skauting w wersji katolickiej, kt6re zrodzily si~ wpraw
dzie w ramaoh Kasdola jesz'Cze Ibardzo zwiqzanego z !k.ulturq traldy
cyjnq, ale ad ,poczq1tku lpozwalaly wyraiae si~ iydu. Wiara mlodych 
przezywana w grupach domagala si~ ~mian j~zyka ustanowionego, 
odnowienia rnodlitwy, dostosowania litiU'rgii 'a ,tarkie ilImego patrze
nia na rnoralnose. By zye wia'l'q, ik<mioczne okazaly si~ zmiany i do
stosowan.i.a. Nk wi~c dziwnego, ze duszpasterze obj~ci nowynn nU'l'
tem przedstawi.ali wlasne propozyoje formacji religlijnej. Pozosta
wiajqc 'pierwszell-stwo jp,zykowi 'llStanowionemu, ujmowali doktryn~ 
w Sipos6b odnowiony, bliiszy doSwia!dczeniu. Taki Cardjin wytycza
jq'Cy ideowy kierunek JOC~u wyraial 'Pr~ekonanie, ze ;oie Inalei:y wy
ryw~e mlooego rdbobnilka z jego srodowiska i wprowadzae go w inne 
miejsce, iby dopiero tam mogl ibye chTzeSdj.anilllem. 

Prapozyoje pochodzqce od II1Uch6w mlodziewwych Ibudzily Il'ozne 
reakcje u ikatechet6w. W [atach 60-tyoh widzialo si~ - .pisze Bagot 
ze katecheci najcz~sciej dzielili si~ Ina zwolennikow forma·cj,i daktry
na,lnej oraz Ina tyoh, ktorzy, porzuciwszy wylklady, fuialajq w opaor
ciu 0 dynamik~ wypra,oowanq w ·ruchach mlodzieZowych. J.-P. Ba
got opowiadal si~ w tyro czasie za trzecim rozwiq,zaniem: lqczye do
swiadczenie wspolnotowe, zapoczqtkowane w grupach mlodziezo
wych, .z 'katechezq, kt6ra usiluje pos.zerzye i wzlboga'Cie j~zy!k. do
swiadczenia ludzkiego przez odniesienie si~ do j~zyka Pisma swi~ 
tego 'Czy j~zyka ustanowionego 12. Autor zac~ql od'krywae, ze polq
czenie rtych dwoch biegun6w z 'powocizeniem daje si~ urzeczywistnie 
podczas rOZnych cele:bracji, organizow,anych w traJkcie lPielgr~yme'k 
czy o'bozow. 

Powroemy !do Ipropozycji pedagogii wiary poohodzqcyc'h od ru
chow illtlodzieZowych. iN:iestety, rwyst~powaly w IlliOO powaZine Ibraki. 
"W Akcji Katolickiej na przyklad nie rozwini~to refleksji antropolo
gioznej dotyczqcej okresu mlodzienczego. IPragnienie szytbkiego 'l'ZU

cenia mlodziei:y do dzialania spolecznego rprowadzilo do przyznania 
ta'kiego .zna'CZenia 'srodow.isku zycia' (zresztq r6'Znie interpretowane
rou zaleinie :ad organizaoji), ie wszysbkie inIlle wynniary isbnienia 
wydawaly si~ calikowicie zaponmiane przez teoretykow. Calkowicie 
Ibrakowalo re£leksji 0 'j~zyk,u. Waine bylo 'przeZywane'. W nast~p
stwie tego objawienrie chr~eScijailskti.e Illlialo co najwyzej znaczenie 
'uwyra:lmienia' otego, co rbkwilo juz w sercu egzystencji. ( ...) Prowa

11 J.-P. Bagot, Y a-t-U un au-dela deB inatltutions pastorales actuelles pour 
t'cdolescence? w: CaMchtstes nr 100, paMz. 1974, 557 n. 
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rfjzHo to do faktycznego moralimnu". SiaboSciq nowych ikierunkow, 
przynaj:roniej gdy ohodzi 0 i<:h teoretyczne sformulowanie, ibylo za
ffillmi~cie si~ w :perspektywie antropologic:zmej . Czlowiek magI wy
kroczyc poza jej wystarczalnosc jedynie przez skdk w fideizm. De
klaruje si~ wtedy <J!becnose Chrystusa w romych sytuaojach zycio
wyoh. Ale 00 to oznacza? "Oczywiscie moglo si~ tu wyraiae swJadec
two wiary wierzqcego. AJe czy spos6b wYJTaZania takiego przekona
nia mogi ibye ,wystarczajqcy, kieldy ten ChrystJus byllPrzedstawiany, 
Ostatecznie, tylko jako ukoronowanie lud~kich wartoSci?! Jcili. Jezus 
zostarje zasymBowany z idealem moralnym, to dlaczego domagae si~ 
naTZU'Ce!lLa Go czlowie'kowi, sikoro ten ostatni 'coraz ba'rdziej pr~ko
nuje si~ 0 swej aultonomii w tyro zalkxesie". 

Nie Ida si~ wyprowadzie wi.ary z doswiadczenia ludzkiego, szcze
galnie, ze inter,pretuje si~ tie w swietle antropologii z zalozetlla 00
cinajqcej si~ od interwencji j~zyka biblijnego i ustanowionego. Od
budowanie calo'sciowego j~zyka wiary pozostaje w :talkiej sytuacji 
nadal nie spelnionym zaldaniem. Funkcj~ wiary usiltuje przejqc poli.
tyka. Wska~ujq iI1a to wydarzenia z maja 1968 ~oku. Pojawia si~ no
wa antropologia, kt6ra podkrcila pdlityczne wymia'ry lud:zJkiego ist 
nienia, proponujqC jednoczciroe odczytanie calej TZeczywistOOci ludz
kiej w tychZe wymria'rac'h. A oto miejsce cr3i'blii i J~zyka ustanowio
nego oraz liturgii w nowej !perspektywie: Bilbha rue wsikazuje juz na 
Jezusa umarlego i zmartwychwstalego, Iktory nadaje kierunek i zna
czenie historii, ale jest ilustracjq tego, 00 si~ przeiywa; j~zY'k zas 
ustanowiony jest "tylko instI'umentem wladzy opa!rtej na Ipr!leszlooci 
i usNujqcej w przyszlooci !lachowae wlad~ nad :rozwojem"; litocgia 
w.inna stac si~ "celebrac'jq zyci a", niczym wi~ej 13. 

T~ cz~se rozwa,zan Bagot ikonczy wnioskiem, ze "rorowa wola przy
wroceni.a wlaSciwego miejsca 'j~zykowi egzys tenojalnemu zakonczyia 
si~ wi~c a'bsolutyzaejq tego j~zyka, ~ wytkluczeniempozostalyeh jako 
idea1iStycznych. ( ...) Zaibsolutyzowane doswiadczenie luldzkie staje si~ 
rownie nieprzeiroczyste (zamkni~te) wobec tajemnicy, jak znaki lub 
slowa ustanowione". Na szcz~scie Zyci~ i 'Prakty<ka nieustannie prze
rastajq programy i teoretyczne zaimenia. Swiadczy 0 tym mi~ m
nymi odradzajqce si~ dzisiaj za'potrzebowanie na celebraoje, k'tOre 
wnoszq wymiar przekraczajqcy zwyczadne doswiadczenie czlowieka. 
N a ~j samelj ltinii leiy pragnienie ipoIlownego ookrycia Pisma swi~
tego. 

II :T••P. Bagot, Le Risque de La Bible, Cerf 1974. 
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WARUNKI KATECHEZV OPARTEJ NA PISMIE SWI~M 

Obserwuje si~ dzisiaj w swiecie katolickim po~zny ruch, kt6rego 
zasadniczym 'rysem jest zaiJIlteres'Owanie dla Pisma sw. i pon'Owne 
odkrycie znaczenia Slowa Boieg'O. Przejawy tego ruohu t'O ci'lgle 
mnoZ'lce si~ male wsp6lnoty, s'kupi'One W'Ok61 Ewangelii, grupy IffiQ
dlitewne, charyzmatyczne iip. Zdaje si~, ze stare drzew'O popr,zez 
k'Orzenie pragnie ~aczerpn'lc zycioda'jnych S'Ok6w. 000 jedn'O ze swia
dectw wyr,astaj'lcych rz; n'Oweg'O pr1tdu przech'Odz'leego przez KoSci6l: 
"W Twoim swieble widzimy swiatl'O. Przez sl'Owo, IMor'e stal'O si~ 
prze~r'Oczyste, bogate w znaki dzialania, a wi~ w B'Oz'l dbecnoSc 
w teratniejszoSci n:aszej historii,to co jest liter'l, staje si~ przezytym 
doswiadczeniem, ciaolem naszeg'O iycia, zar6wn'O 'Osdbisteg'O jak 
i wsp6lnotoweg'O, wszystJk'O nabiera prawdziweg'O sensu: B6g czyni 
nadal dzisiaj to, co uezynil dla sweg'O ludu, nasza historia jest chwi
l'l (czasem) przY'j'sci:a Jego kr6lestwa. Nieodzowne ,zatem staje si~ 
karmienie Slowem, wnikanie w nie, przyjmowanie go, zgoda, by byc 
przez nie s'lcizonym. T'O 'On'O zasila wsp6'ln'l Iffiodlitw~, 'Odnawia j'l, 
P'Ozwala od.r6inic k'lk'Ol od ziarna... Dlateg'O sloW'O jest nie tylk'O czy
tane, lr'Ozwaiane, dzielone, ,alewymaga, by je celelbr'Owac w swiij
tecznej Euchaxystii..." 14. W powyiszym s'wiadectwie Wlidac, ze Pi
sm'O sw. staje si~ punktem wyjscia. Obecne staj'l si~ talkie lpozostale 
j~zyki, by w celelbrl:).cji eucharystyCZlllej zyskac przeZroczysOOsc, da
j'l'C'l k'Ontakt z Rzeczywistosci'l. 

Pierwszenstw'O dane w tej pers.pektywie Pismu swi~temu Bagot 
iI"Ozwaza w da·lszym ci/igu swych analiz. Otbi 2ldarza si~, ie jest 'On'O 
tylk'O P'Ozorne. I tu Autor Ikaie ,pomySlec '0 ta'kich f'Olimach "dziele
rna si~ Ewmnge1i'l", w kt6rych tekst bibli.jny sluiyza pretekst. Cho
dzi tam w gruncie rzeczy nie '0 jeg'O znaczenie, ale '0 reakcje we:bu
dzane przezen u sluchaczy. Skute'k bywa taki, ie 'Ohiektywne zna
czenie teksbu r'Ozplywa si~ w s'Ulbie'ktYW!lloSci warunk6w dyskuwj'l
cej grupy. St'ld ostrzeienie: "nie zapomiJIlajmy '0 ikonieczn'Osci ci'l
glej reinterpretaeji teks,tu w powi'lzaniu z teraZniejszosci'l; jest t'O 
jeden rz; ikoniecznych a-spekt6w 'j~zyka caloSci'Oweg'O'. Sama Biblia 
jest urbkana z r6mych pon'Ownych odczytywan tradycji, Mora wz'bo
gacala si~ '0 n'Owe 7maezenia w miax~ r'Ozw'Oju h~storii. Na przyklad 
P'Owolanie Albrahama czy Wyjscie, pon'Ownie wyrarone w swietle 
wydarzenia, ikt6rym jest Jezus Chrystus, staj'l &i~ czyms innym, ruz 
byly. JeS'li wierzymy, Tie Jezus Ohrystus jest kluczem d'O interpre
tacji ihistorii, winniSmy przyj'lC ide~ sensu j u z dan ego tprzez 
caloSc Pisma swi~teg'O, nawet jeMi niecalk'Owicie ro.zwiJni~tego, rzanian 
poWlie si~, co tekst oznacza dla. nas". Pedag'Ogia wiary wychodzllca 

It Marte Abraham, Unlt~ des Chr~tfen. w: Le Renouveau charismatlque, stycz. 
19'18, 11. 
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z tPisma swi~tego wymaga stalego wysil1ku, ,;by !byc wiernym z n a
czeni;u tekstu". 

Majqc na uwadze niewielkie doswiadczenie katolik6w w zakresie 
mterpretaC'ji Pisma swi~tego, war-to skorzystac z doSwiadczeii. itr,a
dycji protestanckiej, by uniknqc ujawnionych przez niq mielizn, 
a p6jsc drogami wypr6bowanymi. 

Do oczywistych mebez;pieczeii.stw nalezy fundamentali:zm, Ikt6ry 
uwaia s...vi~ty tekst za doskonale jasny i odczytuje go doslownie. Nie 
rna podstaw do niepoikoj'u, skoro Bog jest autorem Pisma. Wszystlkie 
Tozwaiarua t€O'logiczne a ta'kze refleksje 0 konkretnym istnienliu 
czlowieka powodujq jedynie oprzesloni~e jasnego tekstu. Wystarczy 
przyjqc jasny takst, by doSwiadczyc jego skutecznoSci. 
Protestanc~ fundamentali211n, absoliutyrujqcy liter~, prowadzi 

zauwaZa Bagot - do tych samyCh nast~pstw, 00 jednosbronny na
cisk na doktrY1l1~ w ~altolicyzmie. Fundamenta~ me moze ostac si~ 
wdbec roobyczy nauk mstoryczno-krytycznych, kit6re wyraiajq prze
konanie, ze ,,~o~umiec tekst to umac odleglooc dzielqcq nas od rue
go ; to uznac dego inny charakter. Zostal on napisany przez ludzi, 
kt6rzy m6wili d 1 a s ie b ie, majqc nadziej~, ie m6wiq takZe dla 
nas. A 00 choieli m6wic dla siebie? Trzeba 'koniecm..ie pr~~wziqc 
sTodlci, by zrozumiec, obiektywnie jak tylko to moiliwe, to 00 po
wied:zieli oni w okreSlonych warunkach, zanim Ib~e moma rozwa
:lYc, 00 to naJIIl m6wi. Wzgl~dnoSc ich sytuacjd jasno uznana prowa
dzi nas do zrelatywizowania litery tekstu i rue IPOZWala naJIIl trakto
wac tej 1itery ja'ko Ibe21poSredniego j~z~ka wiary". 

W chwili gdy egzegeza odkryje znaczenie ,tekstu, mama POpaSc 
w kolejnq pulapk~, mianowicie zludzenie, ze dosi~glo si~ prawdy, 
kt6rq wystarczypowt6rzyc. Zapomina si~, iz egzegeza do.maga si~ 
reinterpretacji zaktualizowanej. Po odkryciu sensu tekstu dla tyCh, 
kt6rzy go napisa1i, winno si~ pytac 0 jego sens d Jan a s w sy1lu
acji, w kt6rej si~ .znajidujemy. Stqd stwierdzenie, ze j~zy1k biiblidny 
nie jest jedyny, lecz domaga si~ inlnyoh j~zYlk6w. Najpierw winna 
vtkroczye teologia. Bowiem "slowu dbjawionemu wimlo odpowie
dziee slowo Kosciola celem okresienia, w jaki spos6b to Slowo Ie
zqce u p(Ydstaw maze !bye dziS ,przyj~te i Tazumiane; jak pojmuje 
si~ jego wymagania". ChrzeScijanie winni wyjas.nie, mi~dzy so
!b q i d 1 a inn y c h, znaczenie teks1lu, do kt6rego odsylajq. Jako 
!konieczna jawi si~ dogma,tyka ,i teo1ogia moralma oraz kult wcielony 
w formy, Potrzebna jest ta.!kZe zorganizowana wsp6lnota, gd2li.e 
wszystko to moie si~ ,z:rodzi~. Pismo swi~te Ib~dqc wyrazem pierwot
nej mstytuoji lkoScielnej, domaga si~ jej ciqgle, Iby sarno moglo 'PO
zostac zywe. 

Nie mozna jednak poprzesta~ na polqczeniu Pisma swi~tego i teo
lo~i. Musi dojsc :hiegun egzystencjalny, jeS1i nie cllce si~ POpaS~ 
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w ekstrynsecyzm. Moma howiem stworzye wielkq, wspanialq kon
stI1ukcj~, kt6ra nie jest w stanie dotrzee do czlowieka wsp61czesnego. 
Dzielo Kada Bartha winno !bye dla nas ostrzeZeniem. On, ikt6ry 
chcial !lJIkazae, czym winino 'bye dla nas Slowo, wyznal przy koncu 
zycia, ze dzielo jego rue moglo dosi~gnqe wsp61czesnych mu ludzi. 
Jedynie trwajqcy juz w KoSciele rnogli ibye dosi~gni£:ci przez jego 
poslannictwo. Chcqc zatem, by S~owo odradzalo si~ nieustanlIlie 
w sercu ludZkosd, itrzeba w chrzescijanski j~zyk wlqczye takZe obec
nq histori~. Inaczej m6wiqc, trzeba, by cz~sciq skladowq calosciowe
go j~yka wiary stal lSi~ r6wniei j~zyk m6wiqcy 0 konkretnym ist
nieniu czlowieka, rozciqgajqcym si~ w przestrzeni i czasie. 

Dopiero po polqczeniu j~zyka egzystencjamego, bilblijnego i stano
wionego - Pismo swi~te moze bye odczytane w jego wymiarze sym
bolicznym. Zaczyna ono wtedy m6wie i wyrazae podstawowq oraz po
wszeChnq pl1awd~ 0 czlowiekiU. Staje si~ "mistycmq biografiq lu
dzJi" 15, 'pozw,ala Un spo'tkae si~ z ChrYlStusem, objawiajqcyrn osta
tecmy kieru!Ileik i znaczenie zycia czlowieka. 

PODSUMOWANIE 

Powyzsze rozwazania - pisze J. P. Bagot - dajq nam jakies ro
ze:manie, ale me prowadzq do ~adnego bezpoSredniego wniosku pe
dagogicznego. Rezygnujqc z pretensji podania jakiegos okreslonego 
typu pedagogii wiary, wskazujq kierunki poszukiwan. W zaleznosci 
od konkretnych warunk6w mozna wybrae takq czy innq drog~, byle 
me zamk!nqe si~ w dbranej perspektywie. Obrany j~zyk winien za
chowae otwartooe na pozostale spoSr6d trzech opisanych. Niemozqi
we jest bow~em, zeby "jooen 1u1b drugi spo§r6id nich m6g1, sam, od
dae !istot~ dhrzescijanskiego or~a". Kliedy jasno uzna si~ ich nie
wystarcza1:nooc i wzgl~dnose, wtedy j~zyki te odzySka:jq przeZroczy
stolSew stos'U!Illkiu do Tajemnicy i odsylae bE?<iq ku ternu, 00 osta
tecznie rugdy rue da si~ wypowiedziee. 

Og6lnym Ipostulatem wynika:jqcym rz rozwa::i:an jest lPolqczenie 
tr.zech j~zyik6w, ale sposob ich pdlqczenia rna r6wniei dU!:i:e znacze
rue. "Fol1ffia jest poIdstaWq". Bagot wyjasma ostatniq mysl, poWita
:r21ajqc za Galbrielem Marcelem: ,,'kiedy 0 Bogu m6wi~, ro nie 0 Bog'll 
ju::i: m6wi~', lbo Bog jest T y a Ib IS 0 1 u t n y m, 0 kt6rym mog~ swiad
czye, wzywajqc Go (en l'invoquant)" i za siostrq Marie Abraham: 
"Slowo wimno bye ,swi~towane". Kresem kazdego ludzkiego j~zyka 
jest tiego znilcrri~ie, smiere ,po ,to, Iby m6g1 zrodzie si~ gest i krzyk 
wdbec dotykanej lrzeczywistdSdBoga. Nas",;ym zadaniem jest zatem 
odbudowywanie z 2Jamykajq<cych si~ w oobie j~zyk6w scalonego j~
zylka wiary, kt6ry ,pozw.ala spotykae samego Boga. K t f 0 h SJ nysz 0 sue 

11 J.-P. Metz, KtTche und Volk, w: Stimmen der Zeit, grudz. 1974, 798. 
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SWIAT .SWIECKI A ZAKONNY 

DOSWIADCZENIA PRACY W SZPITALU AL-ATTAF (ALGERIA) 

W roku 1962 tui po ogloszeniu niepodJ.egloSci AIgierii znalazlam 
si~ w .tym krajru w skladzie rpolskiej (S-<>sooowej) misji lekatrskiej. 
Wyjechawszy n:a kr6tki, choC ruesprecyzowany lOkres czasu (w ra
ma:ch niesienia naglej pomocy) - ja i m6j mqz - :pozostalismy tam 
dlO 1971 roku. Nasze doSwiadczenia dotyczq ponad dziewi~ru lat 
pracy w szpi,talu Al-Attaf (dpt. Al-Asnam Algieria) . 

Szpita1powstal z inicjatywy lkardynala Lav1gerie 100 1at temu 
i byl prowadzony przez Mi~dzynarodlOwe Zgromadzenie Bialych 
Si6str ; sciSlej Si6str Misjonm-ek Matki Boskiej Afryk1at1skrl.ej. Prze
znaczony na poczqtku dla najbiedniejszej 1udnooci regilOnu, Z cza
sem sluiyl wszystkim. PollOZO'IlY w pustklOw.LU (bledzie) - aC~lOl
wiek 'przy gl6wnej srosie przecmajqcej Algieri~ ze wschodu na za
ch6d - mtrudnial w Iczasie 1962-1971dkolo 200 pracownik6w mru
zulmanskich, lOkolo 10 euoope}czyk6w (lekarze i piel~grri;arki) i oko
k> 18 si&str zakonnyd1 - w administr:acji lub jaklO piel~gniarki. 
TiujZ. po 1962 r., ikiedyMgieria jes~ze nie o1lrzq.sn~la si~ z wojlllY 
i ;llagle potrzeoowala chirlmg6w oraz 1e'karzy (70010 lekarzy fran
cuskich lOPuScilo kraj) j personelu paramedycmego - szpital Al
-A'btaf stal si~ jednyrn z najwaZniejszym w tym lOkr~.gu. DosklOnale 
admi.lll:istrow.any, ,posiadal lepiej wykwalifikowany personel, rozwi
jal si~ nieustarurie, aby stawic c:wlo 1lrudnej sytuacji, w jakiej zrm
lalZla si~ algierska s}u:1iba 2drowia. W za{lOzeruachteoretycznyoo byl 
przeznaczony ,ol a okollO 120 000 oklOlkznej ludnoSci. W istocie obslru
giwal wi~ osob, a ze wzgl~u na Sipecyfilk~ niekt6rych oddzia
low przyjciJdianlO don nawet z dalszych okr~gow. 

Za:zm.aczenie ,teglO jest klOnieczne dla zrozumienia istoty dziewilT 
ciole1m:iej atmosfery wsp6'lpracy, j,aka zaistniala pomi~ swiatem 
swieckim (lchrzeScijanskim) 'a zakonnym szpitala. P!I'Oblem swiata 
muzulmanskiego ~dzie poruszony tu mar.ginesowo: stanlOwi to oso
bny temat. Ceohowala t~ atmosfer~ trudna walka 0 DOBRO CHO
REGO VI warunkach powlOjennych, w warunkach lOdinowy 1udzi pod 
wzgl~dem zawodowym i kulturowym i to, co najwaZniejsze: 00
lbudowy moraflnej SclSIe zwiqzanej z I.slamem i jego swiatem du
chowym. 

Personel algierski stanowil najliczniejszq gru~, naljmniej wy
kwalifikowanq, ale najrwaZniejszqz punktu widzeni.a przyszlo.sci : ad 
jego rozwoju zawodlOwego i mooa1nego zaleieC miala przyszlooc 
szDitala i sl'lrilby Dowia regionu. 

rr'o ,postawilo przed. Bialy:rrri Siostrami i nami nowe zadanie: nie 
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mogqc zbyt wiele wymagac (brak kwalifikacji) od personelu muzul
mailllkiego, rmie1i:.§my r6wnoczeSnie stworzyc ilia nich wzorzec pos.t~ 
powania etycznego i zawodowego. Nasz stosunek do swiata muzul
manskiego ulegal zresz1;q stalej ewoliucji. 

Zgromadzenie Si6str podpo1'zqdkowalo si~ cailkowicie zarzqdze
niom algie1'skich wladz sluzby zdrowia i wielkim pot1'zebom ludno
Sci. Postawily one szpitalowi nowe wymagania. Zgromadzenie mu
sialo si~ zaadaptowac do zupelnie nowej dla siebie pozycji w nowej 
Algie1'ii. (Dla niekt61'ych si6st1' - szczeg6lnie sta1'szych - stanowilo 
to ogmmnyproblem). Rezygnujqc z n awracania dawaly codzienne 
swiadectwo zycia chrzescijanskiego. Respektowaly muzulmanskie 
obyczaje. W szpital'll by!y obchodzone swi~ta muzulmanskie. MoraI
ne oraz tradycyjne rozgraniczenia mi~dzy .swiatem m~z<czyzn a ko
biet .byly seisle przestrzegane. Siostry w ;pewnym sensie braly udzial 
w :isla.mi2lacji personelu. Wszys tko na !I'Ze<CZ wspOlpracy wiel1dch re

.. 
.ligii. 
Personel swiecki europejski stanowily zmieniajqce si~ 00 dwa

Ib:-zy 'lata piel~gniJa:rki z rOZn.yoh kraj6w Euxopy Zachodniej. Przy
jezdZa1y w ramach indywiduaLnej pomocy ilia Algierii. Od<r~bnosc 

ichpsychlki, sposobu myslenia, poj~c etycznych, zaleina od ich 
narodowosci i klasy socjalnej nie zawsze ulatwiala kontakty w pra
cy. Ten persone1 mial poczqtkowo wi~ksze zaufanie do si6st1' niZ do 
leka!I"za polskiego, lecz po kilku latach ten problem znikinqi. Pa:-ze
bywame na jednyom wenie po§rod .§wiata muzulmaiJ.s!kiego stamo
wiqcego wi~szoSc stwarzalo poczucie pewnej wsp6lnoty opartej, 
poza wYZll'aniem, na wsp6lny.m kulturowym ,pochodzeniu. Z kolei 
bliskie stosunki wzajemne wsr6d :personelu europejskiego masu waly 
podej1'zenie solidarmosci iudzi ku1Jtury europejskiej i byly tIe wi
dziane przez peroonel IDUZlUlmailski (kompleksy pokolonizacyjne). 

Blisko szpita1a znajdowala si~ tylko mala osada, 'W ktorej mieszka
Ia cz~c jego ,pracownik6w. Personel eUa:"opejski rezydowal na t ere
nie szpitala. Izolacja geog.reficzna i llUdzka, ro:zJkIad zaj~c (8.00-12.00, 
14.00-18.00) i staly ostry dyZiUa:" - to wszystko stwarzal:o niemal tea
tralnq jednosc miejl'3ca, akcji i czasu. Too fakt determinowal r6wnie:i 
ws:p61pTa.c~: bylismy na sie.bie w pewnym sensie "sk:azam' . 

Wobec na .poczqltku alarmujqcego, a potem ciqg;le niedomagajq
cego stanu slu.zby zdro'Wia w Algierii - wszyscy pracowali ponad 
mian:. Zakres ooowiqzk6w byl wi~kszy, niZ jest to przyj~te w Euro
pie. Stwarzaloto atnnos.fe1'~ nieustannego wymag,ania ad siebie i in
nyoh coraz wi~cej i Wii~j. Przepraoowame i przeladowanie obo
wiqzkami bylo oczywiste, ale zqdaniem sytuacji bylo wydobywac 
z siebie wszystkie poklady energii i umiej«:tnosci decyzji. 

• 
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Jednym z element6w sytuacji w AI-AHa£ byla koniecznose dia
logu pami~zy swiatem swieckim a zakO>lUlym. Przez slowo dialog 
roZIUmiem ,tu milczqCq, slmvnq i faktycznq wsp61praet;, wspOlZycie 
oraz pos~ukiwan:ie dr6g do siebie nawzajem. Celem wsp61nym byl'O 
osiqgrri~e DOBR:A CHOREGO. W Algierii bylo to szczeg6lnie 
istotne. 

Przedstawiane poniZej mys1i i wlasne doSwiadczanie na .ten te
mat w 'srodowli!skaoh zakonnych (w Polsce) wzbudzaly (moze jak'O 
pr6ba pos~ukiwania dr6g ludzi do siebie nawzajem) ~ainteresowa
me oraz zywq dyskusj~. Niekt6re zagadnierria zostaly ooobno prze
dyskutowa:ne z siostrq Teresq Sul'Owskq, ursz. S.J.K., Referentkq 
Wydzi,a1u Spraw Zako:nnych przy SeI'rl:retariacie Prymasa Pols·ki. Jej 
cenne uwagi Sq podane przy poszczeg61nych tematach. (Dzi~ki temu 
ar.ty:}Qul zacoowuje .charakter dialogu.) 

Szukajqc porozulffilienia i najle.pszych s;posob6w wsp6lipracy, roa
rzalo si~ nam dochodzie d'O wniosku, ze ,dialog z si'Ostrami zak<mny
mi moze bye utrudni'Ony przez nieuznawanie tych samyoh warto
Sci: jak gdylby me to sarno stanowil'O cel zycia. Ale faklt ten jedno
czeSn.ie przynosi nowe ,bodice do dtalogu. 

'Przylklad: Biale Siootry poSwi~ajq swe zycie w im.i~ zasad zgro
madzenia; w imi~ swegopowolania i jego realizacji, w imi~ po
wzi~tej decyzj:i, czasem w :iJIni~ miloSci do ludzi wrodzonej, i ba'I'dzo 
rozwuJa:nej w toku zakonnej formacji. Ich powolanie apostols'kie 
UJrZeczywist'Il.1a si~ i skeszcza w slowach "bye wszystkim dla wszyst
Jri'ch" (1 Koc 9, 22). Kardynal Lavlgerie pisal: "Jest to prawo aposto
la'tm... Uczyncie z tych s16w rzeczywistosc waszego ,zycia. Zac~ly§cie 
przez oddanie wszystkiego tym, kt6ryoh kochacie. PoniewaZ jeste.s
cie przeznaczone by stae si~ 'wszystkim dla wszystkich', pragnijcie 
tylk'O jednej rzeczy: Zycia ilia rtych, do kooryoh was poslan'O. I w tym 
wyrzeczernu wlaSnie poczujecie niezmiernq radoSc, '0 kt6rej mowil 
Apostol. Radosc uczestniczenia w dziele Boga." 

A my? Post~pujemy w imi~ zasad milosier,dzia, w ktorycil nas 
wychowano, z ktory:mi si~ :m'Ore urodzi:liSmy, w imi~ etyki zawo
dowej, w imi~ realizacji lekarskiego powolania. PoSwi~camy "wszy
sttko dla wszystkiich" tylko fragmentarycznie: "wszystkie umiej~o
sci lekarskJe i ludzJkie poswi~.camy wszystkim chorym" (w zakresie, 
iIla jaki nas stac), ale rue wszystko z naszego zydapoSwi~ali,gmy 
swiatu iIDuzulmanskiemu, ktory nas otaczal Pragni,emy zyc.ia dla 
wszystkich chorych, ale pragniemy zycia i dla siebie i pracujemy 
tez dla i1:ej idai. 

Siostra Teresa Sulowska: 

"To pr,awda, 'ze skala war.toSci'll zakonnicy i 1.1 c~owieka swieckie

619 

http:UJrZeczywist'Il.1a
http:czeSn.ie


ZOARZENIA - KSIAZKI - LUOZIE 

go. bywa czE;Sto rozna. Niemndej jedna'k przy pewnym stopn.iu doj
!'Zalo5ci obu stron moZna wczuc si<: w cudzy s,pos6b wal'ltoociowa
nia, rozumiec go i uszanowac. Realizujqc wlasne powolanie, zakon
mea moZe IIlia drodze a.k.ceptacji i zro.zumienia drugiego. czlo.wieka 
zniwelowac to, 00 moglo.by stano.wic przes~d~ do. dialogu". 

Realizujqc powolanie apostolskie: "stac si~ wszystkim dla wszyst
bah" - zakonnice w pracy s21Pirtalnej Sq Z g6ry OBOli\ZONE faktem 
wj~kszego. OCZiEKIWANIA DOBRA od IIlich: spodziewamy si~, a na
wet w pewnym sensie zqdamy, zeby siostra zakonna byla lepsza, bar
dziej wytrwala, bardziej ,pI'aoowi,ta, bardziej prawdomowna.. . KaZdy 
blqd .s:zybciej wylawiamy i spostrzegamy. 

Jakie argumenty przytacza zwykle 'swiat swieo'k:i na po,parcie 
swyoh nieuzasadnio.nych, ale :instynktowny;ch ,czy tradycyjnydl ocze
kiwan? Mowi si~: "one nie majq i:nnego. celu w zyciu, a tyJ.ko. pra~ 
w szpitalu", "o.na jest zaiko.nnlCq, wi~ rousi bye lepsza" itd. 

W istocie rzeczy Sq to zrlania ,powierreho.wne, o.parte na meum
sadnionych wyobrazeniach, i tradycji patrzenia na siost~ za:konnq 
jako. wzOr o.bowiqzku i dobra. Zalkonnica "jest lepsza" 0. DECYZJE;. 
A przeciez DECYZJA me czyni z niej aniola. 

Po.wstaje zagadnieJ1li.e, czy DECYZJA .rown.a si<: powo.laniu. To. 
wielkie pytanie moie byeproblemem dla kaidej sio.stry zako.nnej. 
Ale swiat swiecki zaklada, ze DECYZJA r6wna si<: POWOLANIU, 
Ze MUS:!: SIE,; POWOLANIU ROWNAC. I to wygodne zaloi:en.ie ciq-
Zy na czys'to zewn<:trznej o.cenie 'PQst~powania siQstry: jej Zycie i pra
ca wowczas Sq bardro trudne : od niej si~ WYMAGA, nie usilujqc 
zroZJUmiec jej osobisltych truOOo.sci. 

"Czy pani nie sqdzi, ze my tez bywamy zm~czo.ne (?), ze miewamy 
wlasne, trudne prQblemy?" -powiedziala do. mnie kiedys siostra 
anestezjQlo.g. "Ze powinnismy miee cho.c troClh~czasu na modli
tw<:?" 

Prarowalam juZ w6wcms w Al-Attaf o.ko.lQ czterech lat. Z powo
diu E\,O'!OCenirycznego (zawodowego) zapatrzenia w prac<: szpitaInq 
i jej m eusta.nnego. narastania pod dy;Mando wymagan zewn~trznego 
swia1Ja, me pomySlalam ani razu 0 tyro, co dz.ieje si~ w swiecie 
si6str wspOlpracuj!\cych ... Widzialam je podporzqdkowane dzielu, ja
!k±m byl szpj,t al, i rt;emu wszystkiemu, 'co to slQwo. szpital w swym 
IIliajgl<:bszym znaczemu zawiera. 

Ten sam blqd mySlenia do.tyczyl wi~kszoSci personelu poza o.soba
mi, kt6re posiadaly w swej rodzhrie siostry mkonne, }llJb 'MOre bar
dziej zbliZaly si~ do. zycia pozazawo.dowego. siostr. 

Czy to. obciqzenie oczekiwaniem wi<:kszego. dobra nie Po.wi~ksza 
takZe wlasnych wyma'gan si6str w stoSUII:IDU do. siebie samych, czy 
nawet Zgromadzenia w stosunku do. si6str? 
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Zgrornadzenie Bi.alych Siostr podj~oO juz w 1963 roku decyzj~ 
przeibudowy noOwoczesnej lkapli.~y na blok operacyjil1Y. Uzasadnienie 
oOficja1ne tej decyzji stanoOwi fakt mniejszego wykorzystania kapli
cy zpowodu masowegoO odjazdu Fran>CUZ6w. Istotne uzasadnienie 
to przyklad szukJania noOwej drog.i. zbl:iZenia: 'poprzez odpowiedZ na ' 
,potrzeby swiata muzulmanskiegoO w zakresie sl'uZby zdrowia. 

Ale sprawy wymagan stawianych sobie samym to teren zycia 
We'Wil1~trznegoO si6str i ich indywidualnych moiliwOOci odpowiedzi 
ina apele. OsobiScie me odwazyla:bym si~ wytyczac dokladnych gra
ni<:: t ego niebezpieczmego (je:i:eli chodii 0 wszelkie okreSlenia), a cza
sem nieskonczenie rozleglego terenu, jaki stanowi~ wewn~trzne mo
zliwosci czlowieka i ich mobilizacja oraz jej celowosc: jest to psycho
logiczny problem oopowiedzi na hodice. 

Z koleizbyt wielkie z~a:nia DOBRA, nie uwzgl~ajqce czyn
mk6w psycho--fizy-cznych zakonnicy, mog~ stwoczyc ,,0p6r i bunt" 
alho gorzej: oboj~tnosc. .pracuj~c bez wy;tch.niema, podda:na rue
ustannym wymaganiOlIIl, przyjmujqc wszystlde zadania, zak'Onmca 
w koii,eu me wytrzymuje nadmiaru bodZc6w, me stae jej na ich wla
sciw~ ocen~. My w momencie rozpoczyna:nia wsp61pracy z takq sio
strq n ie zdtajemy sobie sp.rowy, "ina j ,altim stopniu ,trudnosci z sob~ 
samq" - ona si~ znajduje. Po prostu wymagamy od niej !Wi~j, 
chociqZ to, 00 ona ["obi ~plus to, 00 jm w zyciu zrdbila, a 0 czym nie 
myslimy) - juz moze stanowi szczyt jej moZliwosci. Powi~kszamy 
bl~e ikol'o: siostra naklada sarna na Biebie wielkie obowi¥ld, Ii my 
n a niq - jeszcze nowe. To :prowadm do przepraoowania rodzqcego 
tDudnoScidharakterologiczme, kt6re Sq z koleipowodem koniliktow. 
Zakoonica wajqc sdbie z mch spraw~, zaczyna od nowa pracO'Wac 
nad sobq, rosnq obowiqzki wlasne i na:r:wcane przez nas i oto pO
czqteik hl~ego cyklu. Nie uwzgl~dnila:m tu jeszcze wielu czyn
niMw, np. niedopasowania silny<::h indywidua1nosci. Mogiabym za
cy.towac przypadki, w ktorych sytuacja w szpitalu i nieZJrozumienie 
swiata swieckiego przyczynilo si~ do tragedii si6str. 

S i 0 s t raT ere s a S.: 
"Uzyla Pani wyrazenia : 'obciqzenie wymaganiami'. Brzmi to ja

kos pejoratywme !i dlategoO rue poclo'ba mi si~ to sfoDmuIowanie. Mo
ze lepiej byloby m6wic tylko 0 'oczekiwaniu dobra'. Ludzie swiec
<::y oczekujq czegoii od zakonnic. ToO oczekiwanie niepowinno bye 
dla nas o'bciqieniem, ale raczej wyzwalaniem naszych najlepszych 
sil. To jakby dodatkowy bodziec doO pelinienia tych wymagan, ktOre 
zakQ1lJl.ica sa:ma sobie stawia w odpowiedzi na wymagania Hoie. 

Zgadzam si~, iZe w praktyce czasem presja otoczerua jest bar,dzo 
silna ize ItDudne jest wytyczenie granic, doO kt6rych s~~ae rna ko..."'l
kretne dawanie odpowiedzi na zq.dania plynqce z zewnq.txz. 
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Trudno mi si~ rowniez zgodzic na sformulowanie: 'zakonnica 
jest lepsza 0 d~j~'. To nie 0 to ehodzi, ze jest 'lepsza'. Dna po 
prostu podj~la decyzj~, ktOra byla i jest od:powiedzi~ na powola
me. W tej decy.zji po<:z:¥tkowej zawarte zootaly jaklby potencjalnie 
wszystkie jej dals.ze !k.onsekweneje. I w tym znaczeniu decyzja 
w ostatecznym rozraohunlru - r6wna si~ w pewnym sensie powo
laniu, jest odpowiedziq na wezwanie Boie, jest rea1izacjq pawola
ma. Do tego wezwania samego Boga dol~ezajq s:i~ jako ezy.runik 00
datkowy z~dania osob ,swleckd.cil, 0 (!zytlll Pani m6wita." 

Aktualne jest ,takZe inne pytanie: w ja:idej mierze np. lIliewlasci
we, czy oceniane jako zJ:o, nies.tosowne etc. post~powanie jednej sio
stry zakonnej rzutuje na oeen~ ealego Zgromadzenia? W jakirn stop
niJu z"rrromadzenie jest za to od;powiedzialne, czy tez do jakirch gtl."a
me ffiOZe przejqc na siebie odpow.iedzialnoSc, CzY tei jak daleko rna 
sh;g.I1qe solidarnosc si6str w obliczu swiata swieckiego? 

W szpitalu A:l- Attaf personel swiecki wsp61praoowal z 'calym sze
regiem siostr za:konnych. Niedociqgni~ albo fakty osCl,dzane jako 
niedOCi~gni.~cia jednej zakonnicy mogly bye ikompensowane przez 
dzia1:a1noSe innych. Deena Zgromad.zenia stanowila podsumowanie 
postaw. Istnieje jedna niew~1;pliwie tendencja do przerzucanla opi
nii 0 jednej siostr.ze na op:iIni~ 0 ca1ym Zgromad:zen!iu. ZaroWlIlO opi
nia czy oeena zalez~ tez od r6znie swiatopogl~dowyeh i poziomu il1
te1ektuamego srodowiska, od horyrontow myslowych i w1dzen:ia 
sprawy, ze me kaZdq zakonnic~ stae na te same formy wyraiJamia 
miloSoi. do Bog-a. 

Problem ten wyst~puje szczegolnie ostro, gdy rna si~ do ezynie
nia ,tylko z j'ednq siostr~ zakonIlq, sytuacyjnie zobowiq:zanq do mi
mowolnego ambasadorstwa. 

S i 0 s t raT ere s a S.: 
"Dobkn~la Pani spr:awy ehyba szczegoJnie wa:znej. Znamy prze

ciei: faMy mimowolnych nieraz ,hl~d6w ludzi Kosciola, ktOre olmzaly 
si~ tragiezne w skutkaeh wlasnie ze wzgl~du na to 'ambasadorstwo', 
ze wzg11~u na ludzlcie oceny tak bardzo sklonne do ,generaliwwania 
pojedynezyeh fakt6w. 

Sarna cz~to stykam sit:: z tyro prob1emem: przychodzq do annie 
ludzie tylko raz w Zyciu z jakqs swojq spmw~. Ohodzi np. 0 umie
srezen.ie kogOO w zaldadzie i w :nw:iqzku z ;t;ym ,trzeba :podac par~ 
adresow. S.praw~ moma .zalaltwic w pit::c minut. Ale - jeSli nie 
wyslucham cierpliwie :tej osoby, k,torachce mi przy dkazji wYzalie 
sit:: IlIa swoj 100 i opowiedziee calq merna1 histori~ srwego zycia, to 
Qna wyjdzie ode mme z poczuc'iem zawodu, ni'ezrozumienia, mme 
krzywdy. Ten brak 'wysluehania', 'cierpliwosci' itp. zostanie w ja
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kimS sensie w jej odczuciu prze,rzucony na KoSci6l. I nie b~ie mo
Zliwoociodrobienia zla, kt6re si~ stalo. 

To 'ambasadorstwo' , pami~c 0 tym, ze w oczach ludzi, kt6rzy si~ 
z nami stylrnjq, reprezentujemy Kosci61 - Sq r:reczaml wielkiej 
wagi. I tu sarna ludzka logika nie wystarczy. Potrzebna jest 'Chyba 
jakaS Boza roztropnooc. 

Ale jeszcze jedno: nie byloby dobrze, gdyby w trakcie tego 'repre
zentowania' czlowiek zbytnio przecenial wrazenie, jakie chce osiq
gn,!C. Czlowiek nie moze dzialac na pokaz, bo wtedy przestaje bye 
sobq i wtedy chyba zadne 'ambasadorstwo' mu si~ pozytywnie nie 
uda, chocby si~ na nie silil. Tu chyba czynnik nadprzyrodzony po
winien wychodzic jakoS naturalnie, nierna:! spontaniCZilrie. WlaSciwy 
spos6b podejscia do druglego czlowieka plynie z 'postawy wewn~
rtrznej." 

Odpowiedz il118. pytanie: W jakim stopniu Zgromadzenie jestod
powiedzialrrle za swoich czlonk6w czy tez: do jakich ~an:ic male 
'przejqC na siebie odpowiedzialnoSc - jest bardzo trudna. 

Mo.lm zdaniern rna ono. odpowiedzialnosc ogranicwnq. KaMa Biala 
Siostra w szpitalu byla indywidualnie oceniana i bl~dy polegaly cz(}
sto na patrzeniu na poszczeg6Ine siostry poprzez wizj~ czy okulary 
pewnych oczekiwan oraz poprzez ide~ Zgromadzenia. Ta wizja 
i niespelnienie zalozonego oczekiwania powodowaly konflikt. 

Skoro zaistnialy konflikty pomi~dzy mkonnicq a peroonelern swiec
kim, :ten ostatni cz~to :lIe ocenial solidarno'Sc calego Zgromadzenia 
wobec ewidentnie bl~ej postawy siostry. Swiat swieclti zqda spra
wiedhwej postawy Zg1'o.madzenia, a nie tylko ba'rdzo sohda.rn.ej. 
Niekt6re pie1~gni>3lI'iki wohodzqc w ko.nflikt z siostrq zalronnq Z g6
ry zakladaly, ze jakakolwiek illlterwencja u Przeloionej i tak sko.n
czy si~ jej solidarn.oociq wdbec wsp6lza1wnnicy. Myslenie ininego. 1'0
dzaju bylo poczytywane za naiwnoSc. OczywiScie bar-dID trudno. jest 
zajqC po&taw~ obieMywnq i sprawiedliwq w stosunku do. zakonnic. 
Zgromadzenie widzi jq bardziej "calo.scio.Wo." i automatyCZilrie ma
nifestuje solidarnosc rodzinnq. W rerultacie moze to :lJWi~zyc o.d
dalenie dw6ch swiatOw od siebie. 

OczywiScie w konfliktaoh pomi~y Bialymi Siostrarni a .perso
ne'lem muzuhnailskim ten dtDugi w ,pewnym sensie mial ostainie 
slowo do :powiedzenia: ,byl to wynik postawy si6str wobec :nmvej 
AJgierii i ,gotowoSc do ofiar na rzecz zblizenia. Ta dwoistoSc postaw 
si6str wobecchrzeScijailskiego i muzulmailskiego pers()nelu rodzila 
sprzeciw tego pierwszego.. Ale na usprawiedliwienie Zgromadzenia 
trzeba dodac, ze powstawala ,codziennie w szpitalu masa nowyoh sy
tuacji, wobec ktOrych rue istnial :laden ste1'eotyp post~powania. 

W toku €wolucji bl~dy majq ,tilie SWo.jq funkcj~. 
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Nast~pne PY'tanie. ezy si05try zakonne, wsp61praoujq'C z nami 
VI szp~talu, nie zqdajq takze od nas SWq postaWq, przekonaniami 
lepszego post~powania? ezy to nie budzi w nas l~ku, czy tei poczu
cia jakiegoo nieokl'eslonego zobowiq2lania? I ·czy to milczetce zobo
,viqzanie czasem me pociqga za sobq udawania? 

- "Wy 'W tym szpitalu na pewno nie :przerywacie dq±y" 
powiedzial do nas kt6rys z octwiedzajqcych nas koleg6w. Nie liczy
ly si~ iu TIlasze wlasne przeronania. Wystar<!zylo, Ze byl to szpital 
prowadrony przez zakonnice i to jui okreslalo panujct-ce zasady mo
ralne. - "Musicie tez .chodzic do kosciola w niedz:iel~ - 40rzucil 
n awet jeZeli me made ochoty. Nie. Nie chcialbym tu pracowac. Mu
s ia.lbym moze za duZo udawac". Dla kontrastu pewien :inny kole
ga, przebywajqcy U il1as okolo szesciu tygodni s twierdzil: "Tutejsze 
siostry pracujq dla swiata muzulmanskiego bezkontrowersyjnie. Sq 
poza tyro - jakbym tookreslil - bli:±ej zyci.a. Prawdziwe chrzeSci
janstwo to zr6wnanie loon, a tu nast~puje pr6ba zr6wnania z rrrze
eim Swiat em. iPr6ba zjednoczenia kultury europejskiej z kulturq 
Islamu XX wiektu. Siostry musialy si~ wzyc w Srodowisko". 

W pewnej mierze :tapostawa si6str dotyczyla :r6wniez personelu 
europejs1k:iego: ze wzgl~u na swe l11astawienie na swiat muzulman
ski siostry mniej zajmowaly si~ srodowlskiem europejskim. Byro 
ono mniej waZne, siostry latwiej je akceptowaly. Barozo rzadko Zq
d aly zmian pastaw, i to ,tylko w sprawach blisko zwiqzanych z pra
cq w ~pitalu ... Poza rt;ym staraly si~ !l1uec duzy KOrltakt z personelem 
€Ul'opejskim, a tego si~ nie osiqga poprzez stawianie wymagan. 

Istotnie, Siostry na :pewno "zqdajq" oct l11as lepszej czy teZ innej 
postawy. To budzi ~~k szczeg6Jnie wtedy, gdy jeste.smy bardzo od
daleni od kh og6lnej etylki lub przyj~tej przez rue etyki zawodo
wej. Nasze moiliwosci odpowiadania na oczekiwania si6str Sq tez 
indywidualne. Ale doohodzi czasem problem ogran1czenia "wolll1osci 
osobistej ". S.zczeg6lnie ill intelektualist6w IDoze ibudzic :to pewien 
sprzeciw. Wewn~trzny przymus zwiqzany z obecnosciq si6str za
konnych mme ODDALAC zamiast przyblizac. Czasem nawet dla 
dobra s prawy czy z i."YJ.ych psychologkznych doskonale podbudowa
nych i rozbudowany·ch ['acji moze s..ldaniac do klamstwa, zwlas.zcza 
ze nieitie::iy oueslenie, gdzie si~ konczy gra, a zaczyna zaklamanie 
jest bardzo il1udlll€. Chodzi t u 0 problem swiadectwa formalnego 
i 8wiadectwa .rzeczywistego, szczeg6hrie w stosunku do grupy ludzi, 
k t6ra juz kiedys w zyciu zmuszona do udawania, w pewnej chwili 
nie chce jui mc wi~cej udawac... Jest to szczeg6lnie niebezpie(:zne, 
kiedy n p. w szpitalu ;pracuje dw6ch lekarzy, z kt6ryoh jeden mani
fes tuje wszystkie oczekiwane przez siostry sposoby zaohowama, dru
gi n atomiast reaguje na niemy apel moze nawet w gl~bszy sp os6b, 
ale me ucieka sj~ do okazyw.ania nieu.stannego szacunku i p oslu
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szenstwa poglqdom si6str. Choc obaj Sq praktykujq'cyrni katoli1.<ami, 
pierwszy osiqga przewag~ we wsp6lpra~y z siostrami, drugi jest uzna
wany za trudny charakter. W rezultacie powstaje mi~dzy niOO r02
dzial, fatalny w skutkach dla wsp6lpracy przy chorym. 

S i 0 s t raT ere s a S.: 
"Ma Pani chyba rack Obecnosc si6str stwarza ten jakby dodat

kowy przymus. Ale rue mysl~, by to bylo takie zle. To ·pewne Ikze
me si~ swiata swieekiego z zakonni<:ami powoduje mimo wszystko 
staranie 0 Iepsze post~powanie. Podobnie jak srod'owisko zakonne 
musi odpowia dac na oczekiw.ania swiata swieckiego, talc samo i ten 
swiat os6b swieckich za·czyna wi~cej od siebie wymagac. I chyba 
to w is·tocie rzeczy jest dobre. Wydaje mi si~ zresztq, ze to pragnie.nie 
dodq·gni~cia jakby do "poziomu" drugiej strony jest wym:ienne. 
Przeciez i zakonniee bywajq pociqgni~e przykladem wielkiej m eTaz 
kompetencji i ofiarnOOci., jakq widzq u Iekarzy ezy piel~gniarek swiec
k ich . 

M6wi Pani, ze dodatkowy 'przymus' spowodowany obecnosciq 
zakomllc moze oddalac. Ale wlasme podobny przymus s twarza row
niez obecnosc Iudzi swieckich reprezentujqey,ch szczeg61nie wyw ki 
poziom. I to ehyba powinno zbIizClC - rue oddalac. OczywiScie, ze 
rehodzi tu ostatecznie 0 problem osobistej wolno.sci, 0 problem 'wy
boru, r6wniez i tu 0 dawanie swiadectwa wlasnym przekonaniom. 
- Byloby ile, gdyby czlowiekpadciq,g.al si~ tylko zewn~trznie, gdy
by stajqC si~ lepszym zatrzymal si~ na jakimS udawaniu, gdyby to 
bylo z jego strony tylko grq. Jesli nawet na poezqtku b~dzie to pe
wien rodzaj 'gry', powinna ona przeksztalcie si~ w post~powanie 

.oparte na wewn~trznej prawdzie - i 0 to ostatecznie chodzi. I w,te
dy jest dobrze. A spraW:dzianem b~dzie chyba wewn~trzna radooe." 

ezy jednak habit i to, co on symbolizuje, a wi~c inny cel w Zy"ciu, 
oczekiwanie wi~kszego dobra, obawy przed OC€U1q naszego post~po
wania itd. - me powodujq pewnej ObClOSCi w sensie rozgraniczenia 
dwoeh swiat6w: swieckiego i zakonnego? 

Slowo obcoSe moze bye "uzasadnione" przez poczrucie niZszo.sci wo
bec laski powolania i poprzez stan zagrozenia, w jakim znajduje si~ 
swiat swiecki wobec nie za'W'Sze zrozrumialego sqdu swiata za-konne
go, k t6ry patrzy na pewne sprawy inarczej ze wzgl~du na inne kry
teria ooeny. 

Uznajemy, ze decyzja si6str poswi~eenia zycia Bog'u jest \vielka, 
i ze jest v.rYillikiem powolania. Czyz rue czujemy si~ przezto niZsi? 
I czy us:ilujemy alba cos "nadrobie", alba odwrotnie - me rue 1"0

bimy? 
Ale jeieli decyzja wynika z po,woJania i jest jego ukoronowarJem, 
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to Czy w6wcza.s zakonnica rna prawo czuc si~ w ja:kis spos6b "wy
wyiszona"? 

Pe;rsonel s,wiecki najbardziej cem! postaw~ ewa:ngelicznq zakon
nicy. Nie znal innych kryteri6w, niewiele wiedzial 0 zalozeniach 
p oszczeg6lnych zgromadzen. Dopiero blizsza wsp61praca obalala po
woh bariery istniejqce !ffii~d.zy personelem swieokim a zakonnyrn. 

Z naszych doswiadczen wynika jednak, ze ilekroc realizacja laski 
'Powo1ania byla mterpre:towana przez zakonnice j.ako wyr6Zn:ienie 
(lub byla ,tak mterpretowana przez swieckirch), to dialog z rumi by! 
u trudniony. 

S i 0 s t raT ere s a S.: 
"Poczucie 'wyzszosci' byloby chyba u zakonnicy czyms bardzo 

g,roinym i w jakirnS sensie przek,reSlajqcym rnozliwosc dialogu. Sta
wialoby jq na grunci~ nieprawdy. Powolanie za~onne jest laskq, 
ale dary laski Sq razne. Po pros tu czlowiek rna swojq drog~ zyciowq. 
Dlatczego wlaSnie ta, a me inma osoba otrzymala lask~ powol>ania 

. do zycia zakonn~go, to jest naprawd~ tajemnicq Bozq. I to wcale 
me znaczy, 'ze ona jest lepsza od innych. Otrzymala tylko dar 
darrno dany i powinna na mego odpowiedziec calq silq rnilosci. Ale 
ka.zdy inny cz10wiek w innej formie zyda realizmje r6wnieZ tC1rog~ 

!I1li1osci. Bo w ,tym ostatecznie streszcza si~ kame ,powolanie. Swi~
:t.oSc jest dla wszystkich - t~ zasad~ sprecyzowal illam tak jasno So
bar W,atykaMki II." 

Bezposrednio z :poprzednim zagadnieniem lqczy si~ problem mo
Zliwosd zawierania przyj.ami personelu swieckiego szpitala z za
konnym. Wydaje mi si~, ie siostra zakonna ma inne spojrzenie na 
zycie czlowjeka, na jego WtOlnosc 'czy wartosczycia; jak ~6wn.ieZ m
ne spojlfzenie na ZiWiqzki uczuciowe. War.tosc tych zwiqzk6w jest 
jednak ZIlacznie mniejsza wobec kontaktu z Bogiem. Cz~sc piel~

gnicu'eik opowiadala mi to pewnej granicy w przyjami z sitOstrq za
konnq. W rezultacie im wi~ksze jest obop6lne zaangazowanie, tym 
przyjazn je&t realniejsza. Lecz siostra zakonna niekiedy zatrzymuje 
si~ w dqzeniu do il'Ozwij,ania przyjami jak przed ni'eZlllanq i nie
widzialillq barierq. A jelliloczeSnie wiele razy zadaw,alam sobie pyta
nie, czy przyjazn, szczeg61nie z pewnym typem osobowoS'Ci, me da
je wi~kszej mozliwosci zbliZenia si~ do Boga? 

S i 0 s t raT ere s a S.: 
"Chodzi Pani 0 to, na ile moiliwy jest u zakonnicy zwiqzek przy

jazni z osobq swieckq czy innq zakonnicq. Mysl~, ze zakonnica nie 
powinna miec w zyciu przyjazni ekskluzywnej, przyjazni, kt6ra by jq 
calkowicie podhlani,ala. Musi bye wewn~tr:ZIli<€ wo1na illa to, aby jej 
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przYJezn z Bogiem. byla realna. Ale - ,tu si~ dzieje dziwna rzecz. 
Jezeli ,ta przyjazn z Bogiem, w jaki.mS sensie wylq<!ZI1a, jest wlaSci
wie przezywan;a, to ona rozszerza serce zakonrucy i zwi~k.:;za jej 
przyj<:tzn z ludimi. Ale - w J>OCZCl!tkaoh iycia zaiko1llD.ego, szczegol
me przy 'pewnej konstrukoeji uCZluciowej czlowieke, przecl10dzi si~ 
nieraz walk~ 0 wolnose serea dla Boga. Ws~pujqC do klasztoru, czlo
..viek w zalozeniu rezygnuje z wylqcznej miloSci l'U~ej. W prak
tyee przejse trzeba nieraz fazy stQpniowej rezygnacji ze zwiqzkow 
uCZluciowyoh, na IktOryeh ,czlowiek chcialby si~ zatrzymae, a to dla 
!l1Iatury kobiecej nie zawsze jest takie proste. Oddaje si~ Zycie Bogu, 
ale to zycie uplywa ostateeznie w sferze wiary. Wiarq przebijac si~ 
trzeba poprzez swiat widziany do rzeczy niewidzialnyeh. I ta sfera 
wiary bywa nieraz ciemna - to musi kosztowae. W swiatlaeh, ale 
i w mrokaeh wiary trzeba si~ z Bogiem wiqzae - rowniez uezueio
woo To On musi poohlonqe calq naszq istot~, jezelipowolan!ie ma si~ 
realizowae w prawdzie. 

Wydaje mi si~ jechmk, Ze jeieli ten :proces przebiega normahrie, 
to potem i stosunki z ludimi baTdzo si~ upraszczajq. JeSli latami czlo
wiek iyje zangaiowany w BoZe sprawy, to z czasem poszerza si~ 
krqg ludzi bardzo bliskich. Przeciez te Boze sprawy dokonujq si~ 
;i w !lli:ch. Oczywiseie, Ze swiat nie zamyk a si~ nam na jednym czlo
wieku. Moina kochae prawdziwie i gorqeo ,bardzo wielu ludzi. I trurd
no .byloby powiedziec, kto z nich jest bliiszy. Ka21dy czlowiek jest 
inny. Kaidyezlowiek, kame serce ludzkie - to wlasciwie dzieje :80
ze w czlowie:ku. 

Poznawanie Bo.zej milooci, Bozego dzialania w ludziach - po
przez wlelkie rueraz ien terapaty zyciowe - ,poznawanie tyeh dzie
jow BoZych przez nasz konta'kt z danym ,ezlowiekiem moze bye wie1
kim dla nas ubogaceniem duchowym. Chyba w kari:dym mi~lrudz
kim kontakcie jest jakas wzajemna wymiana - a wteCly nie moze 
byc mowy 0 rzekomej 'wyzs~osci' zakonniey. 

I w tyro zna'CZeil1iu poprzez przyjazn z czlowiekiem moze rosnqc 
milooc do Boga. Mi~y modlitwq a konta!ktem z ~uZmi jest duia 
wsp6lzaleZoooc. To ISq zresztq rzeczy niewymierne i trudno powie
dziee, gdzie konczy si~ jedno, a zaczyna orU!gie." 

W szpitalu Al-Attaf powstawal cz~sto "problem dosix.>sowania" 
reguly Zgromadzenia do etyki zawodowej si6str zakonnyeh-piel~ 
gniarek1.. 

Pomijam ,fakt, ze .regula Zgromadzenia Bialych Siostr uwzgl~a
la ich s:ruzb~ dla ludzi w Afryoe i to zwykle "s}uZb~ zawooowq". 
Zresztq · ltaki by~eel zgromad.zenia. Ale w szczeg61nej sytruacji szpi
t aJlll i Mgierii w tyoh la.tach ,powstawalo i>ytanie: czy siostra zakonna 
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praouj~ca w S2lpitalu :rna bye przede wszystkim piel~gniark<l, 'Czy 
tci: mapoddae si~ przed:e wszystk1m regule zakonnej? 

I tak posluimy si~ tu kolejnym przykladem. 
W poludnie w kaplicy byla odmawiana wSpOlna modlitwa s16str. 

Operacje rue zawsze ikonczyly si~ :p~tua1nie. To sarno dotY'CZylo 
przyj~e chorych. Siostry zwykle wi~c rezygnowaly z urczest:rictwa 
w modlitwie. Bylo il"~ normalnq,ze 0pus:ZJczaly Msz~ sw., jeZeJi 
tylko zaohodzila tego potrzeba. A sytJuacja w szpitalu wyma.gala co
raz wi~kszego wysillm. 

Na oddziale pedia1iry;cznym, kt6rym lkierowala mloda siostra za
konna, leialo 40 niemowl1'l,t i dzieci do lat 4 - cz~sto przywoZonych 
w starrrie skrajnego wyczerpania, odwodnien:ia itd... OczywiScie stan 
tych malych pacjent6w wymagal szczeg6lnej opieki i nocnego do
zorn. W nocy dyilury pelnila salowa-analfabetka. Jej zadanie ogra
niczalo si~ do te1efonicznego zawliadamiania odpowiedzialnej za od
dzial siostry, ktOra dioskonal:e claw,ala sobie rad~ i bez wzy:wania le
karza. NaleZalo go zreszt~ oszcz¢2ac, gdyi sam prowadzil 200 16zek 
internistycznych. Przez ,trzy lata owa siostra wstawala na ka2de Zq
danie. ReZlul.tat 'byl taki, ze za·padla w d~~ depresj~ nerwoWq 
i anemi~. Leczyla si~ p6ltora roku i na wlasnC\ prosb~ zostala po
nownie skiel'owana do szpitala AI-Attaf. Tego typu sytuacje zmu
szaly do okl'eSlenia granic poswi~cenia si6str jako piel~gniarek. 

.plo peWil1ym czasie Zgromadzenie Bialych Si6str widz(l!c niebezpie
czenstw.a ,takiej pracy zatr.udnialo siosiry w szpi,talu na podobnych 
w.arunkach 1ak caly iruly personel. Okreslono im godziny :pracy i za
kres od·powiedziailloSci. 

Nie wiem,czy faikt usuni~cia habi:tu zawazyl na jakOOcl stosunk6w 
ze swiatem swieckim. Czy istotnie habit stanowi (niekiedy) widocz
nil przeszkod~ w kontakcie? 

Sprawa jest zloilona. Jei:eIi chodzi 0 nasze wlasne doowiadczenia, 
to "zmniejszenie znaczenia" habitu nast~powalo w miar~ gl~bszego 
osobistego poznawania 'zakonnicy. Habit w pewnym momencie s ta
wal si~ juz niezauw,aiaJny. 

Biale Siostry usun~ly pewne elementy habitu bardziej ,,rozbudo
wane", uproscily 'go, zdj~ly krzyze. Uczynily to w rama·ch usuwania 
pl'zejaw6w zewn~trznyoh ,kl8ttolicyzmu ze wzgl~du na swiat muzul
manski. 

Siostry wybraly poSrednio najlepsz~ drog~ zmniejszarua zewn~ 
trznych oznak przynaleZnoSci do zakonu. LudnoSc miejscowa byla 
do habitu .przyzwyczajona. Miala moZnoSc Qbserwacji si6str od chwi
Ii powstama Zgromadzenia. Habit byl szanowa!l1Y. Oznaczal milosier
we, opomoc, samail"ytanmn. Stanowil ulatwienie kontaktu, legityma
cj~ ulatwiajq.c~ rozwi~zywanie sprawy szpitala, leczenie chorych, 
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rozpowszechnianie wiedzy sanitarnej (istnial kredyt zaufania) i np. 
oddawanie dziewczqt do szkoly piel~gniarskiej w szpitalu Al-Attaf. 

Marginesowo dotkn~lam sprawy stosunku swiata muzulmaiiskiego 
do si6str. 

Ot6z swiat muzulmails'ki byl pelen zobowiqzujqcego uwielbienia 
w stosunku do siostr zakonnych. Darzyl je zaufaniem. Ale stawial 
tez ogromne zqdania i wymagania. Oczekiwanie DOBRA bylo chyba 
zwi~kszone. Swiat muzulmailski wymagal szacunku dla swoich oby
czajow, religii, dla tradycji i tez czasern zqdal nadmiernej pracy. Ale 
nade wszystko oczekiwal poczucia sprawiedliwosci i milosci bliz
niego - i na te dwie istotne sprawy byl !I1iezwykle 'CZuly. 

Wydaje mi si~, ze poczynione tu uwagi, ukazujqce trudnosci 
w dialogu, nasuwajq przeSwiadczenie 0 koniecznosci smlkan:ia dr6g 
do gl~bszej wSpOlpracy i zrozumienia mi~zy swiatem zakonnym 
a swieckim (np. przez stworzenie wi~kszej wiedzy 0 sobie). 

- Dqzenie do dialogu jest prawem i -wymogiem naszych czas6w 
powiedzial kardynal L. E. Duval odnoSnie swiata rnuzulrnaiiskiego. 
Ale zeby moc prowadzic dialog, trzeba znac j~zyk tego, z kim rna 
s:i~ go prowadzic. Trzeba go znac i rozumiec... A w kazdym razie 
pragnqc zrozumiec. Inaczej istnieje ryzyko, ze b~dzierny w nim 
llczestniczyc tylko slownie - a odleglosc rni~dzy nami nie zmniejszy 
si~, ale zwi~kszy. 

Zofia Gerlach 



JEDENASTA WIECZOREM ... 


BAAL-SZEM-TOW 

SWI~TE ISKRY 

Dlaczego mowimy: "Boze nasz i Boze naszych oj cow !"? Is tniejq 
dwa rodzaje ludzi wierzqcych w Boga. Jeclni wierzq w Niego, po
niew'az nauczyli ich tego ojcowie; ich wiara jest mocna. Inni doszli 
do wiary szukajqc Boga. Zarowno wiara pierwszych jak i drugich 
m a swoje zalety i wady. Wiara pierwszych nie ulega zachwianiu, 
chociazby wytoczono przeciw'ko !Iliej nie wiadomo ile argumentow; 
trwa, poniewaz zostala im -dana przez ojc6w. Ale tkwi w niej .pewien 
brak, mianowicie ten, ze jest ona wlasciwie ludzkim przykazaniem, 
wyuczonym bez zrozumienia. Drudzy natomiast znajdujq Boga po 
mozolnych poszukiwaniaoh dochodzqc do wlasnej vviary. Ale i w tej 
wierze bkwi brak: latwo mOZna jq zachwiac jakimS kontraTgumen
tem. 

Kto jednak lq'czy dbydwie wiary, staje si~ tak silny, ze ni'kt me 
m a nad nim przewagi. Dlatego ze wzgl~u na nasze poszukiwania 
m6wimy: "Boze nasz!" RownoczeSuie jednak m6wimy: "Borle na
szych ojc6w!" - ho wiar~ nam takze i przekazano. Z tego samego 
IPOWQ{.1U m6wimy: "Boze Abrahama, Boi;e Izaaka i Boze Jaku!ba", 
a 'nie: "Boze Abrahama, Izaaka i Jakuba". Chcemy przez to powie

.. Baal-Szem-Tow (doslownie "mistrz dobrego imienia") - rabin Izrael 
Ben Elieser - dzialal w XVIII wieku wsr6d polskich Zyd6w i jest 
jednq z wi~kszych postaci w hist<lrii Zydowskiej kultury duchowej. Byl 
d,uchowym przyw6dcq chasyd6w. Nie napisal ani jednej ksiqzki, nato
miast jego nauki -zyjq - do dzis - ustnie przekazywane w ,niektOrych 
rodzinach zydowskich i nie tylko. Z legend, ze wspomnianej tradycji 
Marcin Buber skrz~tnie pozbieral przypisywane nauczycielowi chasyd6w 
slowa i wydal w ksiqzce po raz pierwszy w 1927 r. Niniejszego tlumacze
nia dokonano na podstawie niemieckiego tekstu wydanego przez Verlag 
Jakob Hegner in KOln w 1970 r., (pt. Unterweisung in Ungang mit Gott). 
Blizsze szczeg61y na temat zydowskiego mistyka mozna znaleic w arty
kule S. Vincenza Spotkanie z chasydami, Znak 270 (1975). 
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dziec, ze Izaak oraz Ja'kub nie opierali s wej wiary jedynie na Abra
hamowym przekazie, ale - ze szukali takze sami tego, co Bookie_ 

• 

Czlowiek wuuen podnosic swi~te iskry, ktore spadly, kiedy Bog 

s tawial oraz burzyl swiaty, i oczyszczae je tak, aby ze skaly wylonila 
si~ r.oolina, z rosliny zwierz~ a ze zwierz~cia m6wiqca istota_ Czlo
wiek winien oczyszczae swi~tq iskr~ zamkni~tq w gwalcqcej jq sko
r upie_ Taki jest sens slu:iby w Izraelu. 

Wiadomo, ze kaoo.a iskra mieszkajqca w j.aki.mS glazie a1bo w ro
slinie, albo w jakimkolwiek stworzeniu, posiada pelny ksztalt, kom
pletnq il06e czlonk6w i sci~gien, i ze kiedy prze'bywa w kamieniu 
alba w roslinie, to znajduje si~ tam jakby w wi~zieniu; nie maZe 
wyciCjgnqc ani rqk, ani n6g, nie moze mowie, a glow a jej bezwladnie 
lezy n a kolanach_ 

Ten natomias t, kto mocq swego ducha podnosi swi~tq iskT~ z ka
mienia do rosliny, z rosliny do zwierz~cia, ze zwierz~cia do :i:stoty 
m6wiqcej, niesie t~ jskr~ do wolnood. ladne uwolnienie wi~ini6w 
nie rowna si~ lUwolnleniu swi~tej :i:skry. To tak jakby ktos wydostal 
z niewoli kroIewskiego syna i zaprowadzil go do jego ojca. 

• 
Czlowieka si~ je, czlowieka si~ pije, czlowieka si~ uzywa; iskry bo

\\riem mieszkajq w rzeczach. Dlatego trzeba miee litose dla swoich 
sprz~t6w i w ogole dla wszystkiego, co si~ posiada - ze wzgl~du 
na iskry, kt6re tam przebywajq_ Trzeba miee litooe dla iskier. 

• 
We wszystkim na swiecie mieszkajq swi~te is'kry; zadna rzecz rue 

jest ich pozbawiona. Takze w czyna'ch czlowieka, owszem, nawet 
w popelnionym przez niego grzechu 111ieszkajq one, iskry chwaly 
Bozej_ A jakie:i to iskry mieszkajq w grzechu? Nawr6cenie! W go
dzinie nawracania si~ podnosisz iskry znajdujqce si~ w -grzechu ku 
viyZszemu swiatu. 

• 
Tajemnica jednosd Boga polega na tym, ze gdziekolwiek chwy

cisz jej koniuszek, chwycisz jq calq. Nauka i wszystkie przykazania 
stan{)wiq promienie Jego istoty. Dlatego ten, kto w milosci wypelrua 
jedno przykazanie do konca i w tym ,przy'kazaniu chwyta komuszek 
jednoSCi Boga, ma jq calq w sw{)jej r~ce, jakby wszystko wypelnil. 

• 
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Jezeli nie wierzymy, ze Bog kazdego dnia odnawia swe dzielo 
stworzenia, nasza modIitwa i wypelnianie przykazaIl zamieniajq si~ 

w nudnq starzyzn~. Psalmista rnowil: "Nie porzucaj rnnie w czas 
starosci", to znaczy nie pozw61, aby moj swiat si~ zestarzal. W La
mentacjach zas ·czytamy: "Nowa kazdego .poranka, wielka jest Two
ja wiernosc". Twoja wielka wiernosc polega na tym, ze w kazdy po
ranek swiat si~ dla nas odnawia. 

• 
Ludzie milujq dwojako. Jeden kQcha to, co robi i mowi jego mqdry 

syn, i chIubi sic:: tym, ze on robi i mowi cos mqdrego. Drugi miluje 
sarnego syna niezaleznie od tego, co on m6wi i co robi. Tak si~ tez 
rna rzecz z rnilosciq, Boga do czlowieka. Kiedy jakis czlowiek juz 
wyprobowany w wielkiej mqdrosci spelnia przykazania i dobre "Ilzie
la, wtedy Bog .kocha jego prac~ i jest w niej obecny; w ten spos6b 
zewn~trznosc wszystkich ludzi wiqze si~ z Bogiern. Jezeli zas ow 
wyprohowany czlowiek sam 19nie do Boga, wowczas B6g kocha go, 
chociai ten czlowiek nie spelnia swych czynow w mqdrooci, lecz 
jedynie chodzi w wielkiej prostocie i 19nie do Boga - wla.snie dla
tego Bog go rniluje. W ten sposob wn~trze wszystkich ludzi zostaje 
podniesione do Boga. 

• 
Jak pann~ mlodq ubiera si~ i ozdabia romorakimi szatami a potem, 

kiedy majq nastqpic zaslubiny, ~dejmuje si~ je z niej, aby ciala rno
gly si~ zbliZyc do siebie, tak tez jest napisane: ,,2 wn~trza mojego 
ciala 'b~d~ oglqdal Bogal'. Modlitwa jest bowiem jak panna mloda, 
ktorq najpierw ozdabia si~ licznymi szatami, potem zas, kiedy przy
jaciel obejmuje jq, zrz:uca si~ z niej szaty. 

• 
W godzinie nau'ki i modlitwy zadna zaslona nie oddzieia czlov.le

ka od Boga. Jezeli nawet pojawia si~ w tobie wiele obcych mysli, Sq 
one jak szaty i przykrycia, za ktoryrni kryje si~ Swi~ty - niech b~
dzie blogoslawiony. Jezeli 0 tyrn wiesz, wtedy nie rna tu zadnego 
skrywania sic::. 

• 
Nie sprawdzaj, czy mysl ludzi, z ktorymi rozmawiasz, tkwi stale 

w Bo.gu. Dusza sprawdzajqca ponosi szkod~. 

Jeieli ci si~ zdarza, ze widzisz jakis grzech, albo dowiadujesz s i~ 
o nirn, szukaj w nim swojej cz~sci i staraj si~ poprawic. Wtedy na
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wr6ci si~ takze i tamten nieprawy. Musisz go jedynie objqc, w imi~ 
jednoSci, bo wszyscy jestesmy jednym czlowiekiem . 

• 

W kaZdym znaku mieszcza, si~ trzy rzeczywistosci: swiat, dusza 

i b6stwo. Wia,za, si~ one mi~dzy soba, i la,cza, si~ w jedno. Odpowied
nio do tego la,czq si~ i wia,za, znaki: tak powstaje slowo. W praw
dziwq jednosc la,czq siG one w b6stwie. Czlowiek powinien swoja, 
du.sz~ oprawic w kama, Z tych trzech rzeczywistosci: w6wczas wszyst
ko lqczy si~ w Jedno i Jest wielka, nie maja,ca granic rotkosz. 

Zebra!: Martin Buber 
tlum. Stanislaw Grygiel 
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