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DISSERTATIONES PAULINORUM

TOM XXVII – 2018

Bazyli Degórski OSPPE
UCZTA DLA BIEDAKÓW W KONSTANTYŃSKIEJ
BAZYLICE ŚW. PIOTRA W RZYMIE
NA PODSTAWIE LISTU ŚW. PAULINA Z NOLI
DO ŚW. PAMMACHIUSZA

Wstęp
W niniejszym artykule pragniemy zaprezentować czytelnikom piękny i ciekawy fragment „Listu XIII” św. Paulina z Noli, skierowanego do św.
Pammachiusza. Autor opisuje w nim i wychwala ucztę, jaką Pammachiusz
– mnich i senator rzymski w jednej osobie – zorganizował dla biedoty
Wiecznego Miasta w Konstantyńskiej Bazylice św. Piotra na Watykanie.
Od pierwszych bowiem wieków chrześcijaństwa dobroczynność względem
ubogich stanowiła jeden z priorytetów Kościoła i rodzącego się w nim ruchu mniszego.
Paulin był pod wielkim wrażeniem tejże uczty i wyraził to w swoim „Liście”, dziękując Adresatowi i jeszcze raz wspominając wspaniałość
uczty. Opisał także niektóre szczegóły dotyczące architektury pierwszej
Bazyliki wzniesionej przez cesarza Konstantyna Wielkiego. Wiadomości
te są dziś dla nas cenne, jako że z pierwszej bazyliki przetrwały do naszych
czasów jedynie niewielkie fragmenty.
W artykule przedstawimy najpierw postać autora „Listu” – św.
Paulina z Noli. Następnie ukażemy sylwetkę adresata „Listu” – św.
Pammachiusza i przejdziemy do zasadniczej części, czyli omówienia interesującego nas fragmentu „Listu”.
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Postać św. Paulina z Noli
Św. Paulin z Noli (pełne nazwisko: Poncjusz Meropiusz Anicjusz
Paulin [Pontius Meropius Anicius Paulinus]) urodził się w Bordeaux
(Burdigala) w Galii w 355 roku (może nawet w 353)1, a zmarł w Noli
koło Neapolu dnia 22 czerwca 431 roku. Był synem prefekta Prowincji
Akwitańskiej i pochodził ze sławnego rodu senatorów i konsulów rzymskich. Uzyskał bardzo staranne wykształcenie, był bowiem uczniem sławnego poety i retora Auzoniusza2. Mając niewiele ponad dwadzieścia lat,
w 378 roku, Paulin został senatorem. Wyjechał potem do Rzymu i został
gubernatorem prowincji Kampania. Osiadł wówczas w Noli, gdzie posia1
Por. P. Fabre, St. Paulin de Nole et l’amitié chrétienne [= “Bibliothèque des Écoles
Françaises d’Athènes et de Rome”, 167], Paris 1949, s. 16.
2
Auzoniusz (Dec[i]mus Ausonius Magnus) urodził się około 310 roku w Bordeaux,
a zmarł po roku 393. Był synem lekarza greckiego pochodzenia – Juliusza Auzoniusza
(Iulius Ausonius), żyjącego w latach mniej więcej 290-378). Jego matka – Emilia Eonia
(Aemilia Aeonia) – była córką Cecyliusza Argicjusza Arboriusza (Caecilius Argicius
Arborius). Pochodziła zarówno ze strony ojca jak i matki z arystokratycznych rodzin z południowo-zachodniej Galii. Auzoniusz pobierał nauki w Tuluzie pod kierunkiem brata swej
matki – Arboriusza (Aemilius Magnus Arborius), który był retorem w Konstantynopolu
i preceptorem jednego z synów cesarza Konstantyna Wielkiego. Auzoniusz kontynuował następnie studia w rodzinnym Bordeaux (Burdigala). Około roku 334 został gramatykiem, a następnie retorem w rodzinnym Bordeaux. W 364 roku został wychowawcą
Gracjana – syna Walentyniana I, na jego cesarskim dworze w Trewirze. W 370 r. został
komesem, a w latach 375-378 jako kwestorowi pałacu cesarskiego (Quaestor sacri palatii) zlecono mu przygotowywanie praw. W roku 378 został prefektem pretorianów Galii.
W 379 r. Auzoniusz był konsulem. Po śmierci swego wychowanka – cesarza Gracjana
– w 383 r. powrócił do Bordeaux, gdzie żył do śmierci, która nastąpiła po 393 roku. Na
temat Auzoniusza por. dla przykładu: J. Demogeot, Études sur Ausone, Bordeaux 1838; C.
Jullian, Ausone et Bordeaux. Études sur les derniers temps de la Gaule romaine, Bordeaux
1893; E.J. Kenney – W.V. Clausen, The Cambridge History of Classical Literature,
Cambridge 1983, s. 16-23; W.-L. Liebermann – P.L. Schmidt, D. Magnus Ausonius, w:
R. Herzog (wyd.), Restauration und Erneuerung. Die lateinische Literatur von 284 bis
374 n. Chr. [= “Handbuch der lateinischen Literatur der Antike”, 5], München 1989, s.
268-308; F. W. Bautz, Ausonius, Decimus Magnus, w: Biographisch-Bibliographisches
Kirchenlexikon, II, Hamm 1990, kol. 304-305; H. Sivan, Ausonius of Bordeaux. Genesis
of a Gallic Aristocracy, London 1993; A. Świderkówna (wyd.), Słownik pisarzy antycznych, Warszawa 2001, s. 106-109; A. Coşkun, Die gens Ausoniana an der Macht.
Untersuchungen zu Decimius Magnus Ausonius und seiner Familie [= “Prosopographica
et Genealogica”, 8], Oxford 2002; B. Selter, Ausonius (Decimus Magnus Ausonius), w:
Ch. Walde (wyd.), Die Rezeption der antiken Literatur. Kulturhistorisches Werklexikon [=
“Der Neue Pauly. Supplemente”, 7], Stuttgart – Weimar 2010, kol. 159-172; N. Rücker,
Ausonius an Paulinus von Nola: Textgeschichte und literarische Form der Briefgedichte
21 und 22 des Decimus Magnus Ausonius, Göttingen 2012.
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dał dobra rodowe. Po śmierci cesarza Gracjana w 383 r.3 i po objęciu tronu
przez Walentyniana II4, będącego arianinem i prześladującego nie tylko wyznawców prawowitej wiary, ale także zwolenników uzurpatora Maksyma,
Paulin, któremu nowy cesarz nie był przychylny, w drodze powrotnej do
Akwitanii spotkał się z biskupem Mediolanu – św. Ambrożym, który jako
pierwszy zapoznał go z zasadami wiary chrześcijańskiej. Nie wiadomo,
czy miało to miejsce w Mediolanie, czy w jakimś innym miejscu. W późniejszym czasie Paulin utrzymywał ze św. Ambrożym kontakt listowny5.
Chrztu udzielił mu jednak w 389 r. nie Ambroży, lecz biskup jego rodzinnego miasta – św. Delfin (Delphinus)6. Wcześniej, w latach 383-384, Paulin
3
Gracjan (Gratianus, Flavius Gratianus Augustus) urodził się 18 IV 359 r. w Sirmium,
a zmarł w Galii pod Lyonem (Lugdunum) 25 VIII 383 r. Był synem cesarza Walentyniana
I i jego pierwszej żony – Sewery. W 367 r. otrzymał tytuł Augusta, a 375 r., po śmierci Walentyniana I, został cesarzem zachodniej części imperium. Mianował wówczas
współcesarzem swojego czteroletniego przyrodniego brata Walentyniana II. Odnośnie
do Gracjana por.: O. Seeck, Gratianus 3, w: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft, VII/2, Stuttgart 1912, kol. 1831-1839; G. Gottlieb, Gratianus, w:
Reallexikon für Antike und Christentum, XII, Stuttgart 1983, kol. 718-732; F.W. Bautz,
Gratian, w: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, II, Hamm 1990, kol. 289290; P. Kehne, Gratian, w: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, XII, Berlin
– New York 19982, s. 598-601.
4
Walentynian II (Flavius Valentinianus) urodził się w 371 r., a zmarł śmiercią tragiczną 15 V 392 roku (oficjalna wersja mówi, iż się powiesił, ale nie jest wykluczone, że
powieszono go na rozkaz sprawującego de facto władzę generała Arbogasta). Walentynian
II był synem cesarza Walentyniana I i jego drugiej żony – Justyny, która była arianką
i prześladowała katolików. Walentynian II panował od 375 roku, a właściwie rządy sprawowała jego matka, kierując Italią, Ilirią i północną Afryką łacińskojęzyczną. Po śmierci
cesarza Gracjana, w 383 r. Magnus Maksym (Magnus Maximus), dowódca armii stacjonującej w Brytanii, zagroził Mediolanowi, a w 387 roku uzurpował sobie władzę zarządcy
północnych prowincji cesarstwa. Walentynian II oraz jego matka Justyna uciekli do cesarza wschodniej części imperium – Teodozjusza I (Wielkiego), który miał za żonę siostrę
Walentyniana – Gallę. Przebywając na Wschodzie, Walentynian II, pod wpływem katolickiego Teodozjusza, został katolikiem. Teodozjusz I pomógł mu wówczas, pokonawszy
w 388 r. Magnusa Maksyma. Ponieważ jednak Walentynian II miał zaledwie 12 lat, do
czasu osiągnięcia pełnoletności rządy w jego imieniu miał sprawować rzymski wódz germańskiego pochodzenia Arbogast. Odnośnie do Walentyniana II I jego czasów por. dla
przykładu: W. Ensslin, Valentinianus II, w: Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft, VII A/2, Stuttgart 1948, kol. 2205-2207; B. Croke, Arbogast and
the Death of Valentinian II, “Historia” 25 (1976), s. 235-244; J.M. O’Flynn, Generalissimos
of the western Roman empire, University of Alberta Press 1983; W.E. Roberts, Magnus
Maximus: Portrait of a Usurper, University of South Carolina 1997.
5
Por. Paulinus Nolanus, Epistula 3, 4; Ambrosius Mediolanensis, Epistula 58.
6
Wiadomości o św. Delfinie, biskupie Bordeaux, czerpiemy z “Kroniki” Sulpicjusza
Sewera, z pięciu listów napisanych przez św. Paulina z Noli, z pewnej notatki św.
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przebywał w Hiszpanii, gdzie ożenił się z wielce przykładną chrześcijanką
– Terazją (Therasia)7, która pochodziła z zamożnej rodziny mieszkającej
w Barcelonie. Po przyjęciu chrztu, najprawdopodobniej dlatego, aby uniknąć prześladowania ze strony ariańskiego cesarza Walentyniana II, wraz
z żoną przeniósł się do Hiszpanii, w pobliże Pirenejów8. Zerwał wówczas
dawne kontakty (także ze swym mistrzem Auzoniuszem) i postanowił
wieść bardziej radykalne życie chrześcijańskie. Aby lepiej pomagać potrzebującym, pozbył się swych bogactw. Poświęcał wiele czasu na modlitwę,
zgłębianie Pisma świętego i teologii oraz na tworzenie wierszy o tematyce
chrześcijańskiej. Pod wpływem przeżycia spowodowanego śmiercią nowonarodzonego pierworodnego syna – Celsusa9, obaj małżonkowie zachęceni
przez św. Hieronima10 postanowili zrezygnować z pożycia małżeńskiego
i wieść życie na wzór mnichów.
W Barcelonie, w Boże Narodzenie 393 lub 394 r., Paulin został
wybrany przez lud na kapłana. Zgodził się przyjąć święcenia kapłańskie
Ambrożego biskupa Mediolanu i z “Wypisów z Kroniki” Prospera z Akwitanii. Delfin jest
pierwszym historycznie poświadczomym biskupem Bordeaux. W 380 r. wziął udział w synodzie w Saragossie zwołanym, by rozważyć sprawę podejrzanego o herezję Pryscyliana
i jego zwolenników. Aby położyć kres pryscylianizmowi, św. Delfin zwołał do Bordeaux
w roku 384 synod, któremu także przewodniczył. Delfin był cenionym i wpływowym biskupem, a jego sława wykraczała poza granice jego diecezji; utrzymywał między innymi
korespondencję ze św. Ambrożym z Mediolanu. Za czasów jego rządów wiara chrześcijańska na terenie diecezji Bordeaux wspaniale się rozszerzyła, czego dowodem może być
choćby fakt, iż – począwszy od roku 400 – zabytki i inskrypcje tego regionu posiadają
prawie zawsze treści i symbole chrześcijańskie. Niestety, dzieła i pisma św. Delfina nie
zachowały się do naszych czasów. Delfin zmarł pomiędzy 401 a 403 rokiem, jego zaś
następcą został dotychczasowy prezbiter – Amand (Amandus), z którym więzy przyjaźni
utrzymywał także św. Paulin z Noli. Do “Martyrologium Rzymskiego” św. Delfin został
wpisany pod dniem 24 grudnia, gdzie czytamy: “W Bordeaux w Akwitanii, we Francji,
św. Delfina, biskupa, którego łączyła ze św. Paulinem z Noli czuła przyjaźń i który gorliwie zabiegał, aby zwalczyć herezję pryscylianistów”. Obecnie diecezja Bordeaux czci św.
Delfina w dniu 30 grudnia. Odnośnie do św. Delfina z Bordeaux por.: P. Fabre, Essai sur la
chronologie de l’œuvre de s. Paulin de Nole, Paris 1948, s. 57-65; tenże, S. Paulin de Nole
et l’amitié chrétienne, Paris 1949, s. 252-261; E. Griffe, La Gaule chrétienne à l’époque
romaine, I, Paris 1964, s. 310-312; A. Mandouze (wyd.), Storia dei santi e della santità
cristiana, III: Vescovi e monaci riconosciuti dal popolo (314-604), Bergamo 1991, s. 269;
H. Fros – F. Sowa, Księga imion i świętych, II: D-G, Kraków 1997, s. 22; M. Maritano,
Delfino di Bordeaux, w: A. Di Berardino (wyd.), Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane, I, Genova – Milano 2006, kol. 1354-1355.
7
Por. Paulinus Nolanus, Carmen 21, 398-403.
8
Por. Paulinus Nolanus, Carmen 21, 416 nn.; tenże, Epistula 5, 4.
9
Por. Paulinus Nolanus, Carmen 31.
10
Por. Hieronymus, Epistula 58 [Ad Paulinum presbyterum].

UCZTA DLA BIEDAKÓW W KONSTANTYŃSKIEJ BAZYLICE ŚW. PIOTRA...

9

pod warunkiem, że nadal będzie mógł prowadzić życie mnisze. Rok później, w 395 roku, przeniósł się do Noli, gdzie nadal posiadał swe dobra.
Chciał wraz z Terazją oprzeć się na jakiejś regule mniszej. Jedyną dostępną mu regułą były przepisy klasztoru w Marmoutier, założonego przez
św. Marcina z Tours (Martinus Turonensis)11. Przekazał je przyjaciel
Św. Marcin z Tours urodził się w 317 lub w 335 r. w Sabarii w Panonii na obszarze
dzisiejszych Węgier (obecnie miasto to nazywa się Szombathely), a zmarł 8 XI 397 roku
w Candes nad rzeką Vienne w dzisiejszej Francji. Ojciec św. Marcina, będąc trybunem
rzymskiego legionu wojska, dał synowi to imię na cześć boga wojny – Marsa. Już jako
małe dziecko św. Marcin przeniósł się z rodzicami do Pawii w dzisiejszych Włoszech,
gdzie jego ojciec, będąc już weteranem wojskowym, dostał posiadłość ziemską. W mieście
tym Marcin spędził dzieciństwo. Mając dziesięć lat, uciekł z domu, przebywając przez dwa
dni w jakimś kościele (prawdopodobnie w samej Pawii). W 331 roku cesarz wydał rozporządzenie, by synowie weteranów podjęli służbę wojskową. Wysłano go do Galii w pobliże Amiens. Podczas zimy w 335 roku Marcin napotkał półnagiego biedaka. Przepołowił
wówczas swój wojskowy, szeroki płaszcz oddając jego jedną część żebrakowi. Następnej
nocy ukazał mu się we śnie Pan Jezus przyodziany połową jego płaszcza. Gdy Marcin
się obudził, spostrzegł, iż jego płaszcz był cały. Marcin był już wówczas katechumenem,
a więc na Wielkanoc następnego roku przyjął chrzest. W sumie służył w wojsku rzymskim
przez około dwadzieścia lat, dochodząc do stopnia oficerskiego i to w tzw. alae scholares –
w jednostce wyborowej. W wieku około czterdziestu lat postanowił opuścić służbę wojskową. Spowodowane to było także konfliktem z Julianem, który był Cezarem w Galii (z późniejszym cesarzem Julianem Odstępcą; por. S. Trovato, Antieroe dai molti volti: Giuliano
l’Apostata nel Medioevo bizantino, Udine 2014, s. 127-134). Marcin rozpoczął wówczas
walkę z arianizmem. W 357 roku jednak przeniósł się na wyspę Gallinara w dzisiejszej
prowincji Savona we Włoszech, gdzie przez cztery lata żył jako pustelnik. Przeniósł się
później do Poitiers (łacińskie Pictavium) w dzisiejszej Francji i już jako mnich, pod opieką
św. Hilarego – biskupa Poitiers, założył sławny klasztor w Ligugé (jeden z najstarszych na
Zachodzie). W 371 r., na żądanie mieszkańców Tours, został biskupem tej diecezji. Będąc
biskupem, św. Marcin wiódł nadal życie mnisze, aczkolwiek połączone z gorliwą działalnością duszpasterską. Zakładał także wspólnoty mnisze. W roku 375 założył klasztor
w pobliżu murów Tours i na jakiś czas doń się przeniósł. Klasztor ten nazywał się po łacinie Maius monasterium (Większy klasztor). Znany on później będzie z francuskiej formy:
Marmoutier. Jak powiedzieliśmy, św. Marcin zmarł 8 XI 397 r. w Candes Saint Martin,
gdzie się udał, aby zaprowadzić pokój wśród skłóconego duchowieństwa. Odnośnie do
św. Marcina por. podstawowe źródła: Sulpicius Severus, Vita S. Martini, CSEL 1, 107137; tenże, Epistula 1 [Ad Eusebium], CSEL 1, 138-141; tenże, Epistula 2 [Ad Aurelium
diaconum], CSEL 1, 142-145; tenże, Epistula 3, CSEL 1, 146-151; tenże, Dialogi, CSEL
1, 152-216. Por. także ich tłumaczenie polskie: P.J. Nowak (wyd.), Sulpicjusz Sewer:
Żywot świętego Marcina, w: P.J. Nowak (wyd.), Sulpicjusz Sewer: Pisma o św. Marcinie
z Tours [= “Źródła monastyczne”, 8], Kraków – Tyniec. 1995, s. 49-90; P.J. Nowak (wyd.),
Sulpicjusz Sewer: Listy, w: P.J. Nowak (wyd.), Sulpicjusz Sewer: Pisma o św. Marcinie, s.
91-108; P.J. Nowak (wyd.), Sulpicjusz Sewer: Dialogi o życiu świętego Marcina, w: P.J.
Nowak (wyd.), Sulpicjusz Sewer: Pisma o św. Marcinie z Tours, s. 109-190. Odnośnie do
współczesnych opracowań o św. Marcinie, por. dla przykładu: Société des Bollandistes
(wyd.), Bibliotheca Hagiographica Latina, II, Bruxelles 1901, s. 823-830; J. Fontaine,
11

10

BAZYLI DEGÓRSKI

i biograf św. Marcina – Sulpicjusz Sewer12, który opisał życie mnichów
w Marmoutier. Na ich wzór Paulin przywdział tunikę z sierści wielbłądziej, którą przysłał mu Sulpicjusz Sewer13. Miał też obcięte włosy, spożywał jeden posiłek dziennie, jak miało to miejsce w klasztorach wschodnich i jadał głównie chleb i jarzyny oraz za wyjątkiem dni pokutnych
spożywał także wino14.
Paulin postanowił połączyć klasztorne życie mnisze z posługą na
rzecz ubogich i potrzebujących. W tym celu wybudował dla nich w Cimitile,
w pobliżu Noli, przytulisko. W tym samym budynku, nad pomieszczeniami
dla potrzebujących, znajdowały się cele dla mnichów. Mnisi św. Paulina
nie mieszkali więc w oddzielnych domkach czy szałasach, jak mnisi św.
Marcina, lecz razem na sposób cenobitów. Wspólnota spotykała się na modlitwie wieczornej, odprawiając Nieszpory. W drugiej zaś połowie nocy
sprawowano Matutinum i Laudesy. Św. Paulin pracował także ręcznie:
uprawiał ogród. Więszy nacisk kład jednak na pracę umysłową i studium15.
Ponadto, postępując za radami św. Hieronima16, sam przekazywał swoim
mnichom wiedzę dotyczącą Pisma świętego i wiary katolickiej17.
Vérité et fiction dans la chronologie de la “Vita Martini”, w: Saint Martin et son temps [=
“Studia Anselmiana”, 46], Roma 1961, s. 189-236; W. Nigg, Martin de Tours: Chevalier
du Christ, évêque thaumaturge, confesseur de la foi, Paris 1978; C. Stancliffe, St. Martin
and his hagiographer. History and miracle in Sulpicius Severus, Oxford 1983; G.-M.
Oury, Saint Martin de Tours: L’homme au manteau partagé, Chambray-lès-Tours 1987;
A. Breukelaar, Martinus von Tours, w: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon,
V, Herzberg 1993, kol. 949-955; M. Starowieyski, Wstęp, w: P.J. Nowak (wyd.),
Sulpicjusz Sewer: Pisma o św. Marcinie z Tours, s. 11-39; J. Drumm (wyd.), Martin von
Tours. Der Lebensbericht von Sulpicius Severus, Ostfildern 1997; J. Fontaine, Martin, hl.,
w: W. Kasper (wyd.), Lexikon für Theologie und Kirche, VI, Freiburg im Breisgau 19976,
kol. 1427-1428; M. Heinzelmann, Martin von Tours, w: Reallexikon der Germanischen
Altertumskunde, XIX, Berlin – New York 20012, s. 365-369; R. Mensing, Martin von
Tours, Düsseldorf 2004; M. Happ, Alte und neue Bilder vom Heiligen Martin. Brauchtum
und Gebrauch seit dem 19. Jahrhundert, Köln 2006; A. Drouve, Der heilige Martin.
Patron der Armen – Vorbild der Nächstenliebe, Kevelaer 2011.
12
Por. B. Degórski, Il monachesimo latino nel Mediterraneo (secc. IV-VI): protagonisti e legislazione [= Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Badań nad
Antykiem Chrześcijańskim], Lublin 2006, s. 117-118.
13
Por. Paulinus Nolanus, Epistula 29, 1-2.
14
Por. I. Gobry, Storia del monachesimo. Le origini orientali: da sant’Antonio a san
Basilio. Il radicamento in Occidente: da san Martino a san Benedetto, I, Roma 1991,
s. 467.
15
Por. I. Gobry, s. 467.
16
Por. Hieronymus, Epistula 53.
17
Por. I. Gobry, s. 468.
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Pomimo faktu, iż jego klasztor kierował się zasadami ubóstwa, św.
Paulin postarał się o wybudowanie okazałej bazyliki ku czci św. Feliksa18.
Podtrzymywał też ustawicznie łączność z Kościołem, korespondując z wybitnymi jego przedstawicielami, takimi jak św. Augustyn
z Hippony czy św. Hieronim19. Wśród jego przyjaciół znalazł się także
Rufin z Akwilei, ojciec duchowny Melanii Starszej, wraz z którą założył
łacińskie klasztory w Jerozolimie20. Paulin uważał go za jednego z najPor. tamże. W czasach rzymskich znajdował się na obszarze dzisiejszego Cimitile
cmentarz, na którym pochowano między innymi św. Feliksa. Nad jego grobem wzniesiono kwadratowe mauzoleum, stąd pochodzi starożytna nazwa miejscowości – Cimiterium,
która przeszła następnie na włoską formę “Cimitile”. Ta starożytna budowla sakralna
szybko jednak okazała się zbyt mała, by pomieścić licznych wiernych, pragnących pomodlić się na grobie św. Feliksa. Z tego powodu w pierwszych latach V w. św. Paulin
z Noli rozpoczął budowę nowej, okazalszej świątyni ku czci św. Feliksa. Budowla ta
miała trzy nawy i zakończona była absydą o trzech niszach, a zdobiły ją cenne marmury
i freski. Stara i nowa świątynia były połączone wspólnym atrium, w którym znajdowały
się fontanny.
19
Por. dla przykładu: Paulinus Nolanus, Epistula 1; Hieronymus, Epistula 53;
tenże, Epistula 58; tenże, Epistula 85.
20
Por. I. Gobry, s. 468. Melania Starsza (Senior) założyła najstarszy klasztor łaciński w Ziemi Świętej. Była córką konsula Marcelina (Marcellinus), rzymską arystokratką pochodzącą ze sławnego rodu “Antoniuszy” (gens Antonia). Poślubiła byłego prefekta
Rzymu – Waleriusza Maksyma (Valerius Maximus). W wieku dwudziestu dwóch lat straciła zarówno męża, jak i dwóch swych synów. Postanowiła wówczas, że poświęci się życiu
mniszemu. Powierzyła trosce opiekuna jedynego syna, który jej pozostał, i w roku 372,
wraz z licznymi arystokratkami, popłynęła do Aleksandrii. Tam poznała Rufina z Akwilei
(Tyrannius Rufinus), który został jej ojcem duchownym. Rufin, wraz z Hieronimem, należał do mniszej wspólnoty w Akwilei. Otrzymał wspaniałe przygotowanie monastyczne
w ojczyźnie mnichów – w Egipcie. Niemniej jednak, ze względu na wątłe zdrowie, nigdy nie odważył się naśladować w pełni surowego życia pierwszych mnichów egipskich. Począwszy od roku 372, Rufin przez sześć lat mieszkał w Aleksandrii, spotykając się
z najbardziej znanymi mnichami egipskimi i uczestnicząc w wykładach Dydyma Ślepca.
Będąc gorliwym wyznawcą prawowiernej wiary nicejskiej, został pojmany przez arian, ale
dzięki pomocy finansowej i pozycji społecznej Melanii Starszej udało mu się wyzwolić
z rąk prześladowców (por. Palladius, Historia Lausiaca 46, 3-4). W tym samym czasie
Melania Starsza udała się do Palestyny i osiedliła się w Jerozolimie, żyjąc tam przez dwadzieścia siedem lat. Założyła na Górze Oliwnej żeński, łaciński klasztor, przy którym zbudowała przytułek dla pielgrzymów (por. Palladius, Historia Lausiaca 46, 6). Po powrocie w 380 r. Rufina do Jerozolimy, Melania postarała się o wybudowanie obok swojego
klasztoru także monasteru dla mnichów, którego przełożonym został Rufin. Stał się on
także ojcem duchownym Melanii i jej mniszek. Z pewnością było to zajęcie trudne, gdyż
klasztor żeński liczył wówczas około pięćdziesięciu zakonnic (por. Palladius, Historia
Lausiaca 46, 5). Mnisze życie w obu klasztorach polegało na sprawowaniu liturgii, modlitwie, umartwieniach i pracy (szczególnie charytatywnej na korzyść pielgrzymów, ale
także intelektualnej: studium, kopiowanie rękopisów, tłumaczenia z greki na łacinę dzieł
18
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większych znawców monastycyzmu wschodniego21.
Gdy w roku 409 zmarł przyjaciel Paulina i biskup Noli – Paweł,
nasz Święty został jego następcą22. Sprawując posługę biskupią,
Orygenesa). Oprócz tej działalności Rufin i Melania zabiegali usilnie o jedność Kościoła,
przyczyniając się między innymi do ustania schizmy wywołanej przez ultrakatolickiego
i fanatycznego Paulina z Antiochii. Prowadzili także skuteczny dialog z duchoburcami
(por. Palladius, Historia Lausiaca 46, 6). Niestety, Melania i Rufin, entuzjaści geniuszu
Orygenesa, stali się przedmiotem napaści przeciwników Wielkiego Aleksandryjczyka, co
ogromnie zakłóciło spokój ich mniszego życia. Sytuacja stała się do tego stopnia trudną,
że ich dalszy pobyt w Jerozolimie był już niemożliwy. Z tego powodu, około roku 399400, Melania powróciła do Italii i odwiedziła swego kuzyna – św. Paulina z Noli (por. B.
Degórski, Najstarszy monastycyzm żeński, “Dissertationes Paulinorum” 12 [2003], s. 24).
Rufin natomiast, także około 400 roku, przeniósł się do Akwilei, pisząc dwie “Apologie”,
broniąc się przed zarzutami podzielania błędnych tez Orygenesa. Kontynuował także tłumaczenie dzieł Ojców greckich na łacinę. Pod wpływem nacierających w 408 r. na Italię
Wizygotów pod wodzą Alaryka, Rufin opuścił Akwileję i schronił się najpierw w Rzymie,
a później w klasztorze Pinetum koło nadmorskiej Terraciny w Lacjum (por. Rufinus,
Prologus in Regulam Sancti Basilii). W roku 410, bezpośrednio po zdobyciu i złupieniu Rzymu przez Alaryka, Rufin wraz z kilkoma przyjaciółmi schronił się na Sycylii, gdzie zmarł najprawdopodobniej w pierwszych miesiącach 411 roku. Odnośnie do Rufina
z Akwilei i Melanii Starszej por. dla przykładu: H. Chisholm, Rufinus, Tyrannius, w:
Encyclopaedia Britannica, XXIII, Cambridge 191111, s. 820-821; F.X. Murphy, Rufinus
od Aquileia, Washington D.C. 1945; tenże, Melania the Elder: a Biographical Note,
“Traditio” 5 (1947), s. 59-77; C.P. Hammond, The Last Ten Years of Rufinus’ Life, “Journal
of Theological Studies” 28 (1977), s. 372-429; A.D. Booth, Quelques dates hagiographiques: Mélanie l’Ancienne, Saint Martin, Mélanie la Jeune, “Phoenix” 37/2 (1983), s.
144-151; P. Caroline – H. Bammel, Der Römerbrieftext des Rufin und seine OrigenesÜbersetzung, Freiburg im Breisgau 1985; G. Fedalto, Rufino di Concordia (345 s. 410411): tra Oriente e Occidente, Roma 1990; B. Flusin, Melania die Ältere, w: Lexikon des
Mittelalters, VI, München – Zürich 1993, kol. 490; H.R. Drobner, Rufinus, Tyrannius,
w: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, VIII, Herzberg 1994, kol. 959-972;
E. Bodart, Rufinus von Aquileia, w: Lexikon des Mittelalters, VII, München 1995, kol.
1088-1089; F. Drączkowski, Patrologia, Pelplin 1998, s. 148-149 (odnośnie do Rufina);
M. Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d’Occidente e d’Oriente, Milano 20002, s. 326
(odnośnie do Melanii); G. Fedalto, Rufino di Concordia tra Oriente e Occidente, Roma
2005; A. Pollastri, Melania senior, w: A. Di Berardino (wyd.), Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane, II, Genova – Milano 2007, kol. 3187-3188; J. Gribomont,
Rufino di Aquileia, w: A. Di Berardino (wyd.), Nuovo dizionario patristico e di antichità
cristiane, III, Genova – Milano 2008, kol. 4612-4614.
21
Por. Paulinus Nolanus, Epistula 28, 5.
22
W adresie Epistula 149 (por. także Epistula 186), napisanej przez św. Augustyna
w latach 414-415, św. Paulin z Noli nazywany jest coepiscopus (“współbiskup” – biskup
jak i Augustyn). Na lata natomiast 412-413 naprowadza nas zwrot z Augustiańskiego
De Civitate Dei (por. 1, 10, CCL 47, 11), gdzie Biskup Hippony, wspominając modlitwę
zanoszoną podczas burzenia miasta przez Gotów w 410 roku, mówi: “Paulinus noster,
Nolensis episcopus” (= nasz Paulin, biskup Noli). Tak więc, św. Paulin został biskupem
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Paulinowi udało się zachować styl mniszego życia, w czym naśladował bez wątpienia św. Marcina z Tours. Podczas napadu Alaryka
I w 410 r. 23, pertraktując z najeźdźcą, św. Paulin postarał się o uwolnienie swoich wiernych24.
W latach 409-414 zmarła żona św. Paulina – Terazja, a on sam
odszedł do Pana w Noli dnia 22 czerwca 431 roku25.
Św. Paulin jest dzisiaj znany głównie jako poeta chrześcijański i autor listów. Większość tych jego dzieł powstała podczas pobytu
w Cimitile, a więc mniej więcej do roku 409-410.
Pięćdziesiąt jeden listów, wydanych przez G. de Hartela26,
skierowanych jest do wybitnych mężów owych czasów, a między in-

przed 410 rokiem, ale bez wątpienia po roku 408 (por. Augustinus, Epistula 95, napisana
w 408 roku, w której względem św. Paulina nie używa tytułu episcopus – “biskup”).
23
Odnośnie do Alaryka I (Flavius Alaricus) por. np.: O. Seeck, Alaricus 2, w: Paulys
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, I/1, Stuttgart 1893, kol. 12861291; P. Courcelle, Histoire littéraire des grandes invasions germaniques, Paris 19642,
s. 31-77; E. Demougeot, La formation de l’Europe et les invasions barbares, 2, De
l’avènement de Dioclétien (284) à l’occupation germanique de l’Empire Romain d’Occident (debut du VIe siècle), II, Paris 1979, s. 451-464; G. Albert, Goten in Konstantinopel:
Untersuchungen zur oströmischen Geschichte um das Jahr 400 n.Chr., Paderborn 1984;
P.J. Heather, Goths and Romans. 332-489, Oxford 1991, s. 193-224; B. Luiselli, Storia
culturale dei rapporti tra mondo romano e mondo germanico, Roma 1992, s. 384, 419-421,
556-557; L. Gatto, Storia di Roma nel Medioevo, Roma 2000, s. 56-64; H. Wolfram, Die
Goten. Von den Anfängen bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts; Entwurf einer historischen Ethnographie [= “Frühe Völker”], München 20014, s. 145-179; H. Sivan, Alaricus
Rex. Legitimizing a Gothic King, w: R. Corradini – M. Diesenberger – H. Reimitz
(wyd.), The Construction of Communities in the Early Middle Ages. Texts, Resources and
Artefacts [= “The Transformation of the Roman world. A Scientific Programme of the
European Science Foundation”, 12], Leiden 2003, s. 109-121; G. Pilara, Alarico I, w: A.
Di Berardino (wyd.), Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane, I, Genova –
Milano 2006, kol. 172-173; F.M. Ausbüttel, Germanische Herrscher, Darmstadt 2007, s.
73-87; Ph. Matyszak, Wrogowie Rzymu, Warszawa 2007, s. 219-231; M. Meier, Alarich
und die Eroberung Roms im Jahr 410. Der Beginn der “Völkerwanderung”, w: M. Meier
(wyd.), Sie schufen Europa. Historische Portraits von Konstantin bis Karl dem Großen,
München 2007, s. 45-62; M. Meier – S. Patzold, August 410 – Ein Kampf um Rom,
Stuttgart 20102.
24
Por. I. Gobry, s. 468-469.
25
Por. I. Gobry, s. 469; S. Costanza – C. Ricci, Paolino di Nola, w: A. Di Berardino
(wyd.), Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane, III, Genova – Milano 2008,
kol. 3826; B. Degórski, Il monachesimo latino, s. 118.
26
Por. Paulinus Nolanus, Epistulae, CSEL 29 (por. także Augustinus Hipponensis,
Epistulae, CSEL 34/1-2).
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nymi: Rufina z Akwilei27, św. Augustyna z Hippony28, Sulpicjusza
Sewera29, Jowiusza (głównego negocjatora z Alarykiem w 410 roku)30,
Do Rufina św. Paulin skierował następujące listy: Epistula 46, CSEL 29, 387-388;
Epistula 47, CSEL 29, 388-389. Autentyczność jednak tych listów bywa podważana. Por. A.
Di Berardino, La poesia cristiana, w: tenże (wyd.), Patrologia, III: Dal Concilio di Nicea
(325) al Concilio di Calcedonia (451). I Padri latini, Casale Monferrato 1978, s. 285.
28
Do św. Augustyna św. Paulin skierował następujące listy: Epistula 4, CSEL 29, 1824; Epistula 6, CSEL 29, 39-42; Epistula 45, CSEL 29, 379-387; Epistula 50, CSEL 29,
404-423. W listach tych Biskup Noli prosi św. Augustyna o wyjaśnienie niektórych ustępów Pisma świętego, względnie jakichś zagadnień dotyczących nauki Kościoła. W 401
r. św. Augustyn wysłał natomiast Pammachiuszowi list (por. Augustinus Hipponensis,
Epistula 58), dziękując mu, iż napisał do chrześcijan z północnoafrykańskiej, łacińskojęzycznej Numidii, gdzie św. Pammachiusz miał liczne posiadłości, zachęcając ich do poniechania schizmy donatystów.
29
Paulin napisał do Sulpicjusza Sewera następujące listy: Epistula 1, CSEL 29, 1-10;
Epistula 5, CSEL 29, 24-39; Epistula 11, CSEL 29, 60-73; Epistula 17, CSEL 29, 125128; Epistula 22, CSEL 29, 154-156; Epistula 23, CSEL 29, 157-201; Epistula 24, CSEL
29, 201-223; Epistula 27, CSEL 29, 238-240; Epistula 28, CSEL 29, 240-247; Epistula
29, CSEL 29, 247-262; Epistula 30, CSEL 29, 262-267; Epistula 31, CSEL 29, 267-275;
Epistula 32, CSEL 29, 275-301. Listy św. Paulina do Sulpicjusza Sewera stanowią najliczniejszą grupę listów w korespondencji Paulina, jaka się do naszych czasów zachowała.
W listach tych Biskup Noli wspomina niektóre wydarzenia ze swojego życia (np. święcenia
kapłańskie w Barcelonie, czy oczekiwanie na wyjazd do Italii, do Noli [por. Epistula 1], czy
też nieżyczliwość, z jaką się spotkał w Rzymie ze strony duchowieństwa, a nawet samego
papieża Syrycjusza oraz ciepłe przyjęcie, jakie mu zgotowali biskupi w Kampanii [por.
Epistula 5]). W innych listach Paulin wspomina o początkowej chęci Sulpicjusza zamieszkania w Noli, która jednak w późniejszym czasie zanikła i Sewer przysłał Biskupowi Noli
jedynie swoją właśnie ukończoną Vita S. Martini. Inne listy mówią o kurierach-mnichach,
którzy okazali się niezbyt uduchowionymi, o wysłaniu kucharza, aczkolwiek pobożnego,
to jednak niedoświadczonego w sztuce kulinarnej (por. Epistula 23), o przesłaniu płaszcza
i tuniki (por. Epistula 29), o prośbie, skierowanej do Paulina, aby przesłał swój wizerunek
w celu umieszczenia go w baptysterium obok portretu św. Marcina (por. Epistula 30) oraz
o odmowie wykonania tego rodzaju dziwnego żądania (por. Epistula 32). Listy Paulina do
Sulpicjusza Sewera świadczą także o głębokiej przyjaźni Nadawcy, jego surowym życiu
ascetyczno-mniszym, o prawowierności przeciwstawiającej się błędom pelagiańskim (por.
Epistulae 23-23), czy wręcz o stanach mistycznych Autora (por. Epistula 28). Św. Paulin
pisze także o pielgrzymkach do Ziemi Świętej i o kulcie relikwii (por. Epistulae 29 i 32).
30
Do Jowiusza św. Paulin napisał tylko jeden list (por. Epistula 16, CSEL 29, 114,
125). Dotyczy on Opatrzności i Fatum. Mówi także, aczkolwiek powierzchownie, o wykorzystaniu przez chrześcijan piśmiennictwa pogańskiego. Za rządów cesarza Honoriusza
Jowiusz został mianowany przez Stylichona (Flavius Stilicho) prefektem prefektury Ilirii
(Praefectura praetorio per Illyricum; ἐπαρχότης/ὑπαρχία [τῶν πραιτωρίων] τοῦ Ἰλλυρικοῦ).
Stylichon chciał bowiem, aby Jowiusz przekonał Alaryka, aby ten pomógł w podporządkowaniu Ilirii władzy Honoriusza. Tak więc, Jowiusz nawiązał łączność z Alarykiem.
W roku 408 zmarł tragicznie Stylichon, zamordowany podczas zamachu zorganizowanego
przez magistra oficjów (magister officiorum) Olimpiusza (Olympius). Olimpiusz natomiast
27
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Dezyderiusza31, Pammachiusza32, Delfina z Bordeaux33, Amanda34.
Z pism tych tryska ogromna radość, szczęście płynące z przyjaźni
i wdzięczność za możliwość przeżywania chrześcijańskich ideałów
ascetyczno-mniszych we wspólnocie z innym35.
w roku 409 popadł u cesarza w niełaskę. Tak więc, w roku 409 Jowiusz został mianowany patrycjuszem (patricius) i prefektem pretorium Italii (praefectura praetorio Italiae,
Illyrici et Africae). W tym samym roku Jowiusz musiał zająć się konfliktem, jaki powstał
między Honoriuszem a Alarykiem, który domagał się, aby cesarz uznał prawa jego ludu.
Jowiusz zaplanował pertraktacje z Alarykiem w Rimini (Ariminum), radząc Honoriuszowi,
by zgodził się na żądania Alaryka. Cesarz jednak nie przystał na to i – co więcej – wymógł na Jowiuszu, aby przysiągł, iż nigdy nie zawrze pokoju z Alarykiem. Nawet wówczas, gdy wódz Gotów ograniczył swoje żądania, Jowiusz i inni ministrowie przekonali
Honoriusza, by nie zgadzał się na nie. Alaryk zajął wówczas Rzym i osadził na tronie
Pryskusa Attalusa (Priscus Attalus). Pod koniec 409 r. Jowiusz przeszedł na stronę Alaryka
i Pryskusa Attalusa, którzy nadali mu tytuł patrycjusza (patricius) i uczynili go prefektem
pretorium Italii (praefectura praetorio Italiae, Illyrici et Africae). Pragnąc jeszcze większej
władzy, Jowiusz starał się przekonać Alaryka, aby porzucił Pryskusa Attalusa. Odnośnie
do Jowiusza por.: A.H.M. Jones – J.R. Martindale – J. Morris, The Prosopography of
the Later Roman Empire, II, Cambridge 1980, s. 623 (Iovius 3).
31
Do Dezyderiusza św. Paulin wysłał tylko jeden list (por. Epistula 43, CSEL 29,
363-369).
32
Do mnicha i senatora św. Pammachiusza Biskup z Noli wysłał też tylko jeden list
(por. Epistula 13, CSEL 29, 84-107), który fragment analizujemy w niniejszym artykule.
33
Do biskupa św. Delfina z Bordeaux św. Paulin skierował następujące listy: Epistula
10, CSEL 29, 57-60; Epistula 14, CSEL 29, 107-110; Epistula 19, CSEL 29, 137-142;
Epistula 20, CSEL 29, 142-149; Epistula 35, CSEL 29, 312-313. W listach tych wyraża
wdzięczność za udzielony mu sakrament chrztu świętego oraz wymawia się od napisania
poważnych dzieł teologicznych, o które Delfin go prosi.
34
Do św. Amanda, następcy św. Delfina na stolicy biskupiej w Bordeaux, św. Paulin
wysłał następujące listy: Epistula 2, CSEL 29, 10-13; Epistula 9, CSEL 29, 52-57; Epistula
12, CSEL 29, 73-84; Epistula 15, CSEL 29, 110-114; Epistula 21, CSEL 29, 149-154;
Epistula 36, CSEL 29, 313-316. Nie znamy dokładnie dat życia św. Amanda. Zmarł prawdopodobnie w 432 roku. Jeszcze będąc prezbiterem, przygotowywał on św. Paulina do
przyjęcia chrztu. Opierając się na świadectwach Paulina i św. Grzegorza z Tours, Amand
był bardzo wykształcony i pobożny. Nie jest wykluczone, iż Amand, do którego św.
Hieronim skierował “List LV” dotyczący różnych zagadnień egzegetycznych oraz sprawy
pewnej rozwódki, która ponownie wyszła za mąż, jest właśnie naszym św. Amandem.
Amand jako biskup Bordeaux gorliwie i energicznie zwalczał pogaństwo i herezję pryscyliańską. Odnośnie do św. Amanda por.: D. de Sainte-Marthe, Gallia Christiana, II,
Parisiis 1720, kol. 789-790; R. Étienne, Bordeaux antique, Bordeaux 1962; H. Crouzel,
Les échanges littéraires entre Bordeaux et l’Orient au IVe siècle, “Revue d’histoire du
livre” 3 (1973), s. 316-319; H. Crouzel – L. Odrobina, Amando di Bordeaux, w: A.
Di Berardino (wyd.), Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane, I, Genova –
Milano 2006, kol. 225-226.
35
Por. A. Swoboda, Pojęcie przyjaźni w listach św. Paulina z Noli i św. Sydoniusza
Apolinarego: studium porównawcze [= “Studia i Materiały – Papieski Wydział Teologiczny
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Jeżeli chodzi o poezję św. Paulina z Noli, to wydanie G. de Hartela zawiera trzydzieści trzy carmina36. Niemniej jednak tylko dwadzieścia osiem
utworów jest autentycznych, natomiast pieśni I, IV, V, XXXII i XXXIII
zostały mu przypisane błędnie37. Gdy Paulin był jeszcze poganinem, a więc
przed rokiem 389 (jest to rok, w którym przyjął chrzest w Bordeaux z rąk
biskupa św. Delfina), jego wiersze zawierały tematy świeckie. Po przyjęciu
chrztu zaś jego twórczość poetycka nabrała charakteru głęboko pobożnego.
Sławił w niej Chrystusa, ale obok niego także św. Feliksa, którego czcił
w szczególny sposób. Od chwili chrztu (od 389 r.) do roku 394, jeszcze
w czasie pobytu w Hiszpanii, przyszły Biskup Noli ułożył carmina VI-IX,
a w latach 393-394 – pieśni X i XI, kierując je do swojego pogańskiego
mistrza – Auzoniusza. Pieśń XII powstała na cześć św. Feliksa w roku 395.
Będąc już w Noli, w roku następnym (w 396 r.), ułożył kolejną pieśń (XIII)
na dzień “narodzin” (dla nieba) św. Feliksa. Są to tzw. carmina natalicia
(pieśni z okazji narodzin kogoś; w tym wypadku – dla nieba). Od tej chwili
św. Paulin będzie co roku pisał jeden carmen na tę okoliczność. W lata 397408 lub 409 powstanie więc jeszcze dwanaście takich pieśni ku czci św.
Feliksa czczonego w dniu 14 stycznia (w 397 r. – XIV; w 398 r. – XV; w 399
r.38 – XVI; w 400 r. – XVIII; w 401 r. – XXIII; w 402 r. – XXVI; w 403
r. – XXVII; w 404 r. – XXVIII; w 405 r. – XIX; w 406 r. – XX; w 407 r. –
XXI; w 408 lub 409 r. – XXIX39)40. Carmen XVII powstał na cześć biskupa
Remezjany w Dacji – Nicetasa41, a carmen XXIV z 400 r. jest formą dłuw Poznaniu”, 17], Poznań 1995; K. Ościłowski, Ideał chrześcijanina i jego realizacja:
studium pism św. Paulina z Noli, Kraków 2009.
36
Por. Paulinus Nolanus, Carmina, CSEL 30, 1-3, 7-329.
37
Por. S. Costanza – C. Ricci, Paolino di Nola, kol. 3828.
38
Por. L. Sciajno (wyd.), Paolino di Nola. Il carme 15 (Natalicium IV) [= “Studi sulla
tardoantichità”], Pisa – Roma 2008.
39
Por. A. Di Berardino, La poesia cristiana, s. 285-290; S. Costanza – C. Ricci,
Paolino di Nola, kol. 3828.
40
Odnośnie do wszystkich tych carmina natalicia, por. rozprawę doktorką: R.B.
Healy, The Carmina Natalicia of Paulinus of Nola, University of Western Australia 1975.
41
Posiadamy bardzo skąpe wiadomości o życiu Nicetasa. Ocalałe fragmenty jego
dzieł (por. Clavis Patrum Latinorum 646-652) zostały wydane w: Patrologiae Latinae cursus completus 52, 837-876; Patrologiae Latinae Supplementum 3, 189-202; A.E. Burn,
Niceta of Remesiana. His Life and Works, Cambridge 1905; C.H. Turner, De vigiliis (editio critica), “Journal of Theological Studies” 22 (1921), s. 305-320; tenże, De psalmodiae bono sive De utilitate credendi, “Journal of Theological Studies” 24 (1923), s. 225252; K. Gamber, Niceta von Remesiana. Instructio ad competentes [= “Textus Patristici
et Liturgici”, 1, 2, 5, 7], Regensburg 1964, 1965, 1966, 1969. Nicetas był biskupem
Remezjany (dzisiejszej Bela Palanka w Serbii) już w drugiej połowie IV wieku. O Nicetasie
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giego i rozwlekłego listu do Cyteriusza z Akwitanii (Cytherius), jego żony
i ich syna neoprezbitera. W latach 401-404 Paulin ułożył carmen XXV.
Jest to pieśń weselna (epithalamium) napisana na ślub Juliana z Eklanum
z Remezjany, oprócz św. Paulina z Noli, pisze Gennadiusz z Marsylii (por. Gennadius
Scholasticus seu Gennadius Massiliensis, De viris inlustribus 22) oraz Kasjodor (por.
Cassiodorus, Institutiones divinarum et saecularium litterarum 16). Do Nicetasa wysyła
w roku 414 list także papież Innocenty I (por. Innocentius I, Epistula 17). Wspomina go
również we wcześniejszym liście z około 409 r. (por. Innocentius I, Epistula 16). Nicetas
odbył podróż do Italii przynajmniej dwa razy: w 398 i w 402 roku. Zmarł po 414 roku,
ale nie możemy dokładnie ustalić daty jego zgonu. Na temat Nicetasa por. także: W.A.
Patin, Niceta, Bischof von Remesiana als Schritsteller und Theologie, München 1909; O.
Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, III, Freiburg im Breisgau 1923,
598-605; É. Amann, Nicétas de Rémésiana, w: A. Vacant – E. Mangenot – É. Amann
(wyd.), Dictionnaire de Théologie Catholique, XI/1, Paris 1930, kol. 477-479; J. Zeiller,
Un ancien évêque d’Illyricum, peut-être auteur du “Te Deum”, Saint Niceta de Remesiana,
w: Comptes-rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Paris 1942, s. 356-369;
D.M. Pippidi, Niceta di Remesiana e le origini del cristianesimo daco-romano, “Revue
Historique du Sud-Est Européen” 23 (1946), s. 99-117; G.C. Walsh, Writings of Niceta of
Remesiana [= “The Fathers of the Church”, 7), Washington 1949; K. Gamber, Ist Niceta
von Remesiana der Verfasser von De Sacramentis?, “Ostkirchliche Studien” 7 (1958),
s. 153-172; tenże, Ist Niceta von Remesiana der Verfasser des pseudoambrosianischen
Sermo De Spiritu Sancto?, tamże, 11 (1962), s. 204-206; tenże, Fragen zu Person und
Werk des Bischof Niceta von Remesiana, “Römische Quartalschrift” 62 (1967), s. 222-231;
D.B. Saddington, The Educational Effect of Catechical Instruction in the Fourth Century
A.D., “Euphrosyne” 5 (1972), s. 249-271; Z. Senjak, Niceta von Remesiana. Christliche
Unterweisung und christliches Leben im spätantiken Dacien, Freiburg 1975; M.G. Mara,
Ambrogio di Milano, Ambrosiaster e Niceta, w: A. Di Berardino (wyd.), Patrologia, III,
Casale Monferrato 1978, 180-183; taże, Niceta di Remesiana, A. Di Berardino (wyd.),
Dizionario patristico e di antichità cristiane, II, Casal Monferrato 1984, kol. 2397-2398; C.
Riggi, La figura di Niceta di Remesiana secondo la biografia di Gennadio, “Augustinianum”
24 (1984), s. 189-200; tenże, Niceta di Remesiana. Catechesi preparatorie al battesimo
[= “Collana di testi patristici”, 53], Roma 1985; B. Degórski, Katechezy przedchrzcielne
Nicetasa z Remezjany, “Vox Patrum” 10 (1990), s. 107-111; H.C. Brennecke, Nicetas
von Remesiana, w: Theologische Realenzyklopädie, XXIV, Berlin – New York 1994, s.
460-463; M. Zelzer, Die “Instructio ad competentes” des Nicetas von Remesiana und
die Salzburger Slawenmission, w: Cristianesimo e specificità regionali nel Mediterraneo
latino (sec. IV-VI). XXII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana. Roma, 6-8 maggio
1993 [= “Studia Ephemeridis «Augustinianum»”, 46], Roma 1994, s. 321-327; M. Guire,
Nicetas of Remesiana, w: New catholic Encyclopedia, X, Washington 2003, s. 356; M.G.
Mara, Niceta di Remesiana, A. Di Berardino (wyd.), Nuovo dizionario patristico e di
antichità cristiane, II, Genova – Milano 2007, kol. 3489-3490; B. Degórski, Il mistero dell’incarnazione nel commento di san Niceta di Remesiana al «Simbolo Apostolico»,
“Angelicum” 87 (2010), s. 231-237 Ph. Blasen, Nicetas of Remesiana – A Missionary
Bishop in Dacia?, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia catholica, 1-2 (2012), s.
39-49; A. Soroceanu, Niceta von Remisiana Seelsorge und Kirchenpolitik im spätantiken
unteren Donauraum, Frankfurt a.M. 2013.
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(przyszłego biskupa Eklanum i pelagianina)42 oraz jego żony Tycji (Ticia;
42
Julian był synem biskupa Eklanum (Aeclanum, dzisiejsze Mirabella Eclano w prowincji Avellino we Włoszech) – Memoriusza (Memorius) i Tycji (Titia) – córki Emiliusza
(Aemilius), biskupa Benewentu. Nie wiemy z pewnością, czy urodził się w Eklanum.
Niektórzy bowiem badacze uważają, iż przyszedł na świat w dzisiejszej Ceglie Messapica
w Apulii. Nie znamy także daty jego narodzin. Wiemy, że w roku 408 został wyświęcony
na diakona. Julian zdobył gruntowne wykształcenie i cechował się wybitną inteligencją
oraz błyskotliwością. Z tego między innymi powodu, mniej więcej w roku 411, papież
Innocenty I mianował go biskupem Eklanum. Był gorliwym i dobrym duszpasterzem
i troszczył się o potrzebujących; rozdał wszystkie swoje dobra materialne, aby zaradzić
biedzie miejscowej ludności spowodowanej najazdem Wandali na Kampanię. W roku
418 papież Zozym, dokumentem Tractoria ekskomunikował Juliana, za podzielanie błędnych tez pelagianizmu. Biskup Eklanum zmuszony był wówczas udać się na wygnanie
wraz z innymi siedemnastoma biskupami pelagianami. Był gościem Teodora – biskupa
Mopsuestii w Cylicji nad rzeką Piramus (w dzisiejszej Turcji) i Nestoriusza – patriarchy Konstantynopola. Tutaj nadal starał się bronić swych błędnych tez, stając się najbardziej wpływowym pelagianinem. Nie wiemy, gdzie umarł, czy na Wschodzie, czy na
Sycylii. Śmierć jego nastąpiła przed rokiem 455. Odnośnie do Juliana z Eklanum por.: A.
Bruckner, Julian von Eclanum. Sein Leben und seine Lehre [= “Texte und Untersuchungen
zur Geschichte der altchristlichen Literatur”, 15], Leipzig 1897; A. Jülicher, Iulianos
12, w: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, X/1, Stuttgart
1918, kol. 19-22; Y. de Montcheuil, La polémique de saint Augustine contre Julien
d’Éclane d’après l’Opus imperfectum, “Recherches de science religieuse” 44 (1956), s.
193-218; G. Bowman, Des Julian von Aeclanum Kommentar zu den Propheten Osee, Joel
und Amos. Ein Beitrag zur Geschichte der Exegese [= “Analecta Biblica” 9], Roma 1958;
H.I. Marrou, La canonization de Julien d’Éclane, “Historisches Jahrbuch” 77 (1958), s.
434-437; F. Refoulé, Julien d’Éclane, théologien et philosophe, “Recherches de Science
Religieuse” 52 (1964), s. 42-84, 233-247; F.-J. Thonnard, L’aristotélisme de Julien
d’Éclane et de Saint Augustin, “Revue des études augustiniennes” 11 (1965), s. 296-304;
N. Cipriani, Aspetti letterari dell’Ad Florum di Giuliano d’Eclano, “Augustinianum”
15 (1975) s. 125-167; Y.-M. Duval, Julien d’Éclane et Rufin d’Aquilée. Du concile de
Rimini à la répression pélagienne. L’intervention imperial en matière religieuse, “Revue
des études augustiniennes” 24 (1978), s. 243-271; N. Cipriani, Echi antiapollinaristici e
aristotelismo nella polemica di Giuliano d’Eclano, “Augustinianum” 21 (1981), s. 373389; A. McGrath, Divine justice and divine equity in the controversy between Augustinus
and Julian of Eclanum, “The Downside Review” 101 (1983), s. 312-319; M. Lamberigts,
Julian of Aeclanum: A Plea for a Good Creator, “Augustiniana” 38 (1988), s. 5-24; J.
Lössl, “Te Apulia genuit” (c. Iul. imp. 6.18). Some notes on the Birthplace of Julian of
Eclanum, “Revue des études augustiniennes” 44 (1998), s. 223-239; L. Barclift, In
Controversy with Saint Augustine: Julian of Aeclanum on the Nature of Sin, “Recherches
de théologie ancienne et médiévale” 58 (1991), s. 5-20; Ch. Pietri, Prosopographie de
l’Italie chrétienne (313-604); I (A-K), Roma 1999, s. 1175-1186; J. Lössl, Julian von
Aeclanum. Studien zu seinem Leben, seinem Werk, seiner Lehre und ihrer Überlieferung,
Leiden – Boston – Köln 2001; M. Lamberigts, Recent Research into Pelagianism with
Particular Emphasis on the Role of Julian of Aeclanum, “Augustiniana” 52 (2002), s. 175198; J. Lössl, Julian of Aeclanum on Pain, “Journal of Early Christian Studies” 10 (2002),
s. 203-243; M.C. Pennacchio, L’esegesi patristica di Osea nei secoli IV-V. Teodoro di
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lub: Ja). Carmen natomiast XXXI powstał pod wpływem śmierci syna św.
Paulina i Terazji – Celsusa. Pieśń złożona jest z 316 dystychów elegijnych
wielkiej klasy43. Trudno jest ustalić datę jego powstania; należy umieścić
go w latach od 393 do 408 roku, ale najprawdopodobniej został napisany
w latach 393-40144. We wszystkich tych carmina (za wyjątkiem pieśni VI
ku czci św. Jana Chrzciciela, złożonej z 330 heksametrów, i za wyjątkiem
pieśni VII-IX, które parafrazują Psalmy 1, 2 i 136) św. Paulin wykorzystuje
znane już, klasyczne rodzaje literackie stosowane w poezji: 1) propemptikon (od greckiego przymiotnika προπεμπτικός = “towarzyszący”, od czasownika προπέμπω “towarzyszę”; tego rodzaju poezje pisane były, gdy ktoś
udawał się w podróż i należało z tego powodu wyrazić smutek spowodowany rozłąką, względnie życzyć mu pomyślności na drogę), 2) epitalamium
(pieśń weselna, pieśń napisana z okazji czyjegoś ślubu; od gr. ἐπί = “o”,
“na temat” oraz ϑάλαμος = “komnata ślubna”), 3) konsolacja (pocieszenie
kogoś smutnego), czy wspomniane już 4) carmina natalicia. Aczkolwiek
Biskup Noli posługuje się tymi znanymi w poezji klasycznej rodzajami literackimi, to jednak wzbogaca je, nadając im głębokie treści chrześcijańskie.

Mopsuestia, Teodoreto di Ciro, Cirillo di Alessandria, Girolamo, Giuliano di Eclano [=
“Studia Ephemeridis «Augustinianum»”, 81], Roma 2002; R. Villegas Marín, En polémica con Julián de Eclanum. Por una nueva lectura del Syllabus de gratia de Próspero de
Aquitania, “Augustinianum” 43 (2003), s. 81-124; A. Nazzaro (wyd.), Giuliano d’Eclano e l’Hirpinia Christiana. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Mirabella Eclano,
4-6 giugno 2003, Napoli 2004; A.U. Sommer, Das Ende der antiken Anthropologie als
Bewährungsfall kontextualistischer Philosophiegeschichtsschreibung: Julian von Eclanum
und Augustin von Hippo, “Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte” 57/1 (2005), s.
1-28; V. Grossi, Giuliano d’Eclano, w: A. Di Berardino (wyd.), Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane, II, Genova – Milano 2007, kol. 2309-2311; B. Alexanderson,
Quelques idées sur le texte et l’interprétation des œuvres de Julien d’Éclane Expositio
libri Iob et Tractatus prophetarum Osee, Iohel et Amos, avec des remarques sur le texte
et l’interprétation des commentaires de Jérôme sur les Douze Prophètes, Göteborg 2011.
43
Por. A. Di Berardino, La poesia cristiana, w: tenże (wyd.), Patrologia, III: Dal
Concilio di Nicea (325) al Concilio di Calcedonia (451). I Padri latini, Casale Monferrato
1978, s. 287.
44
Por. S. Costanza – C. Ricci, Paolino di Nola, kol. 3828.
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Postać św. Pammachiusza
Św. Pammachiusz urodził się ok. 330 roku, a zmarł w 410 roku45.
Pochodził z arystokratycznej rodziny rzymskich patrycjuszów Furiuszy
(Gens Furia), której członkowie piastowali wysokie urzędy państwowe
w ciągu całego istnienia Republiki. Pierwszym z Furiuszy, który otrzymał
urząd konsula Republiki Rzymskiej, był w 488 roku przed Chrystusem
Sekstus Furiusz Medullin Fuzus (Sextus Furius Medullinus Fusus). Piastował
on ten urząd wraz z konsulem Spuriuszem Naucjuszem Rutylem (Spurius
Nautius Rutilus)46. Najsławniejszym jednak z rodu Furiuszy był Marek
Furiusz Kamillus (Marcus Furius Camillus; ok. 446 r. przed Chrystusem
– 365 r. przed Chrystusem)47, uważany za Drugiego Założyciela Rzymu,
Tak krótko pisze o św. Pammachiuszu Palladius, Historia Lausiaca 62, w: G.J.M.
Bartelink (wyd.), Palladio. La storia Lausiaca [= “Vite dei santi”, 2], s.l. 1974, s. 268269: “Τούτων συγγενὴς Παμμάχιος ὀνόματι ἀπὸ ἀνθυπάτων ὁμοίως ἀποταξάμενος ἔζησε
τὸν ἄριστον βίον, πάντα τὸν ἑαυτοῦ πλοῦτον τὸν μὲν ζῶν διασκορπίσας, τὸν δὲ τελευτῶν
πτωχοῖς καταλείψας [...]” (podaję własne tłumaczenie tego tekstu: “Pewien ich krewny
imieniem Pammachiusz, były prokonsul, także oddzielił się od świata i żył według [reguł]
najdoskonalszego życia. Za swego życia rozdał część swoich bogactw, a resztę w chwili
śmierci pozostawił biednym”).
46
Po raz pierwszy wspomina o nim dziejopisarz i krasomówca grecki Dionizjusz
z Halikarnasu (60 przed Chr. – 7 po Chr.) w dziele “Starożytność rzymska”, mówiąc o roku
493 przed Chr., a następnie wspominając tzw. Secessio plebis – bunt ludowy, który miał
miejsce w 494 roku przed Chr. (por. Dionysius Halicarnasseus, Antiquitates Romanarum
8, 16). W 488 r. przed Chr. został wybrany na konsula wraz ze wspomnianym Sekstusem
Furiuszem Medullinem Fuzusem. Miało to miejsce w roku, w którym Gnejusz Marcjusz
Koriolan (Gnaeus Marcius Coriolanus) wiódł przeciwko Rzymowi wojsko Wolsków
(Volsci; por. Titus Livius, Ab Urbe condita 2, 39).
47
Odnośnie do Marka Furiusza Kamillusa zob. podstawowe źródła: Titus Livius, Ab
Urbe condita 5, 10; 6, 4; Plutarchus, Vitae parallelae. Camillus (3); Polybius, Historiae
2, 18; Eutropius, Breviarium ab Urbe condita 1, 20. Co do współczesnych opracowań
dotyczących Marka Furiusza Kamillusa, por.: Th. Mommsen, Römische Forschungen, II,
Berlin 1879, s. 113-152; O. Hirschfeld, Zur Camillus-Legende (1895), w: tenże, Kleine
Schriften, Berlin 1913, s. 273 nn.; E. Täubler, Camillus und Sulla, “Klio” 12 (1912), s. 219;
E. Burck, Die Erzählungskunst des T. Livius, Berlin 1934, s. 109 nn.; J. Hubaux, Rome
et Véies, recherches sur la chronologie légendaire du Moyen Age romain [= “Bibliothèque
de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège”, 145], Paris 1958; A.
Momigliano, Secondo contributo alla storia degli studi classici [= “Storia e letteratura”, 77], Roma 1960, s. 89 nn.; R.M. Ogilvie (wyd.), A Commentary on Livy: Books 1-5,
Oxford 1965, s. 669-670; J. Bayet, Appendice à l’édition de Tite Live, Histoire romaine,
V, Paris 1969, s. 93-170; J. Hellegouarc’h, Le principat de Camille, “Revue des Études
Latines” 49 (1971), p. 112-132; J. Gagé, La Némésis de Camille, “Revue des Études
Latines” 50 (1972), s. 111-138; G. Dumézil, Camillus: A Study of Indo-European Religion
as Roman History, University of California Press 1980; P. Traves, Camillo, Marco Furio,
45
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któremu nadano także najwyższy tytuł Ojca Ojczyzny (Pater Patriae48).
Prawdopodobnie był on pierwszym Rzymianinem, który otrzymał ten tytuł.
Św. Pammachiusz w młodości uczęszczał w Rzymie do szkoły retoryki
wraz ze św. Hieronimem i był jego przyjacielem. Po śmierci papieża Damazego49
w: N.G. Lemprière Hammond – H.H. Scullard (wyd.; wyd. włoskie: M. Carpitella),
Dizionario di antichità classiche di Oxford, I, Roma 1981, s. 367-368; P. Martin, L’idée
de royauté à Rome, des origines au principat augustéen, I, Clermont – Ferrand 1982, s.
360-382; G. Dumézil, Mythe et épopée, III, Paris 1995, s. 1163-1271 i 1288-1310; W.
Eder, Furius [I 13], w: Der Neue Pauly, IV, Stuttgart 1998, kol. 715-716; U. Walter,
Marcus Furius Camillus – die schattenhafte Lichtgestalt, w: K.-J. Hölkeskamp – E. SteinHölkeskamp (wyd.), Von Romulus zu Augustus. Große Gestalten der römischen Republik,
München 2000, s. 58-68; Ph. Akar, Camille et la Concorde, “Hypothèses” 5 (2002), s.
205-215; U. Eigler, Camillus, w: P. von Möllendorff – A. Simonis – L. Simonis (wyd.),
Historische Gestalten der Antike. Rezeption in Literatur, Kunst und Musik [= “Der Neue
Pauly. Supplemente”, 8], Stuttgart – Weimar 2013, kol. 241-246.
48
Odnośnie do tytułu “Ojciec ojczyzny” (Pater patriae) por.: A. Alföldi, Der Vater
des Vaterlandes im römischen Denken [= “Reihe Libelli”, 261], Darmstadt 1971; J.P.V.D.
Balsdon, Pater patriae, w: N.G. Lemprière Hammond – H.H. Scullard (wyd.), s. 1590.
49
Święty papież Damazy I urodził się około 305 roku w Rzymie lub w Guimarães
w dzisiejszej Portugalii, a zmarł w Rzymie dnia 11 XII 384 roku. Jego pontyfikat rozpoczął się 1 X 366 roku i trwał do śmierci. Odnośnie do św. Damazego I por.: O. Marucchi,
Il primato di papa Damaso nella storia della sua famiglia, Roma 1905; A. Ferrua,
Epigrammata Damasiana, Città del Vaticano 1942; F.X. Seppelt, Geschichte der Päpste
von den Anfängen bis zur Mittel des zwanzigsten Jahrhunderts, I: Die Entfaltung der
päpstlichen Machtstellung im frühen Mittelalter. Von Gregor dem Grossen bis zur Mitte
des elften Jahrhunderts, München 19552, s. 109-126; A. Lippold, Ursinus und Damasus,
“Historia” 14 (1965), s. 105-128; M.H. Sheperd, The Liturgical Reform of Damasus,
w: P. Granfield – J.A. Jungmann, Kyriakon. Festschrift für Johannes Quasten, II,
Münster 1970, s. 847-863; M. Green, The Supporters of the Antipope Ursinus, “Journal
of Theological Studies” 22 (1971), s. 531-538; J. Taylor, St. Basil the Great and Pope
Damasus, “Downside Review” 91 (1973), s. 183-203, 261-274; P. Nautin, Le premier
échange épistulaire entre Jérôme et Damase: lettres réelles ou fictives?, “Freiburger
Zeitschrift für Philosophie und Theologie” 30 (1983), s. 331-334; R.E. Reynolds, An
early Medieval Mass Fantasy: The Correspondence of Pope Damasus and St Jerome on
a Nicene Canon, w: P. Linehan (wyd.), Proceedings of the Seventh International Congress
of Medieval Canon Law, Cambridge, 23-27 July 1984, Città del Vaticano 1988, s. 73-89;
C. Carletti, Damaso I, w: M. Bray (wyd.), Enciclopedia dei Papi, I, Roma 2000, s.
349-372; L. Grig, Portraits, Pontiffs and the Christianization of Fourth-Century Rome,
“Papers of the British School at Rome” 72 (2004), s. 203-230; Ch. Pietri – M. Ghilardi,
Damaso, w: A. Di Berardino (wyd.), Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane, I, Genova – Milano 2006, kol. 1325-1329; U. Reutter, Damasus, Bischof von
Rom (366-384). Leben und Werk [= “Studien und Texte zu Antike und Christentum”, 55],
Tübingen 2009; M. Löx, Monumenta sanctorum. Rom und Mailand als Zentren des frühen
Christentums: Märtyrerkult und Kirchenbau unter den Bischöfen Damasus und Ambrosius,
Wiesbaden 2013; A. Aste, (wyd.), Gli epigrammi di papa Damaso I [= “Collana Università
& Ricerca”], Tricase (LE) 2014; D. Trout (wyd.), Damasus of Rome: The Epigraphic
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(† 11 XII 384 r.), gdy Hieronim był zmuszony opuścić Rzym (mniej więcej na
wiosnę w roku 385), Pammachiusz poślubił Paulinę, drugą córkę rzymskiej matrony i arystokratki – św. Pauli50, umiłowanej córki duchowej św. Hieronima.
Poetry, Oxford 2015.
50
Odnośnie do św. Pauli i jej córek oraz monastycyzmu żeńskiego, który zapoczątkował wśród rzymskich arystokratek św. Hieronim, por.: P. Antin, Le monachisme
selon saint Jérôme, w: Mélanges bénédictins publiés à l’occasion du XIVe centenaire
de la morte de S. Benoît par les moines de l’Abbaye de S. Jérôme de Rome, Abbaye
de S. Wandrille 1947, s. 71-118; A. Arjava, Jerome and women, “Arctos. Acta philologica Fennica” 23 (1989), s. 5-18; D. Balboni, Fabiola, w: Bibliotheca Sanctorum,
V, Roma 1983, kol. 431; A. Brunot, Sainte Paule et Sainte Eustochium, “Jérusalem”
30 (1964), s. 259-264; E. Burke, St. Jerome as a Spiritual Director, w: A Monument
to St. Jerome, New York 1952, s. 145-169; F. Caraffa, Eustochio, w: Bibliotheca
Sanctorum, V, Roma 1983, kol. 302-304; H. Cecchetti, “Hieronymus ab Aventino in
Bethlehemiticum coenobium” da un libro di prossima pubblicazione: “San Girolamo
e lo studio delle Divine Scritture”, “Latinitas” 11 (1963), s. 4; B. Degórski, Opaci
okresu Teodozjańskiego, “Dissertationes Paulinorum” 9 (1996), s. 5-51 (szczególnie
strony: 15-24; 31-33); tenże, L’“abate” come pastore in epoca teodosiana, w: Vescovi
e pastori in epoca teodosiana. In occasione del XVI centenario della consacrazione
episcopale di S. Agostino, 396-1996. XXV Incontro di studiosi dell’antichità cristiana. Roma, 8-11 maggio 1996 [= “Studia Ephemeridis Augustinianum”, 58], I, Roma
1997, s. 91-120 (szczególnie strony: 98-103; 107-109); tenże, Korzenie duchowości
paulińskiej. Pierwsi mnisi egipscy, w: J.A. Nalaskowski – A. Napiórkowski (wyd.),
W poszukiwaniu duchowości paulińskiej. Studium historyczno-teologiczne, Kraków
1999, s. 11-65 (szczególnie strony: 49-62); tenże, Najstarszy monastycyzm żeński, s.
5-59; B. Degórski, Św. Hieronim. Listy do Eustochium. Listy 22, 31, 108 [= “Źródła
monastyczne”, 33], Tyniec – Kraków 2004 (passim); G. Del Ton, Paola di Roma, w:
Bibliotheca Sanctorum, X, Roma 1982, kol. 123-136; G.D. Gordini, Forme di vita
ascetica a Roma nel IV secolo, “Scrinium Theologicum” 1 (1953), s. 7-57; tenże,
Origine e sviluppo del monachesimo a Roma, “Gregorianum” 37 (1956), s. 220-260;
tenże, Il monachesimo romano in Palestina nel IV secolo, w: Saint Martin et son
temps [= “Studia Anselmiana”, 46], Roma 1961, 85-107; tenże, Marcella di Roma,
w: Bibliotheca Sanctorum, VIII, Roma 1967, kol. 644-645; tenże, L’opposizione al
monachesimo a Roma nel IV secolo, w: Dalla Chiesa antica alla Chiesa moderna [=
“Miscellanea Historiae Pontificiae”], Roma 1983, s. 19-35; J. Górny, Udział wspólnot monastycznych w rozwoju życia intelektualnego i ascetycznego Kościoła na przełomie IV-V wieku w świetle pism św. Hieronima, “Studia Warmińskie” 18 (1981), s.
537-578; I. Grego, Betlemme, dolce patria mia!, “Bibbia e Oriente” 22 (1980), s. 6384; L. Gutierrez, El monaquismo romano y San Jerónimo, “Communio” 4 (1971),
s. 49-78; tenże, St Jerome and roman Monasticism. A historical Study on his spiritual Influence, “Philippiniana sacra” 10 (1975), s. 256-307; P. Laurence, Jérôme et
l’ancilla Christi: servitude et liberté, “Augustinianum” 37 (1997), s. 411-429; tenże,
Jerôme et le nouveau modèle féminin [= “Études Augustiniennes”], Paris 1997;
tenże, Les représentations de la “domina” chez Jérôme, “Recherches de science religieuse” 85 (1997), s. 41-55; tenże, Rome et Jérôme: des amours contrariées, “Revue
bénédictine” 107 (1997), s. 227-249; tenże, Jérôme et les “puellae”: un vocabulaire
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Pammachiusz był pierwszym senatorem rzymskim, który stał się
mnichem. W rzeczy bowiem samej, gdy w roku 397 jego żona Paulina51
zmarła przy porodzie, Pammachiusz został mnichem52 i zaczął poświęcać się działalności charytatywnej. Między innymi wraz ze św. Fabiolą

connoté, “Revista Agustiniana” 38 (1977), s. 1039-1063; tenże, Ivresse et luxure
féminines: les sources de Jérôme, “Latomus” 57 (1988), s. 885-899; tenże, Jérôme,
la culture grecques et les femmes, w: B. Pouderon – J. Doré (wyd.), Les apologistes
chrétiens et la culture grecque [= “Théologie historique”, 105], Paris 1998, s. 315331; tenże, L’implication des femmes dans l’hérésie: le jugement de saint Jérôme,
“Revue des Études Augustiniennes” 44 (1998), s. 241-267; R. Metz, La consécration
des vierges dans l’église romaine, Paris 1954; L. Mirri, La vita ascetica femminile in
san Girolamo [= “diss. Pontificia Università San Tommaso d’Aquino”], Roma 1992;
taże, Il matrimonio in san Girolamo, “Vox Patrum“ 16 (1996), s. 365-378; taże, La
dolcezza nella lotta. Donne e ascesi secondo Girolamo [= “Spiritualità occidentale”],
Bose – Magnano 1996; taże, La verginità nel mistero di Maria in San Girolamo, w:
E.A. Livingstone (wyd.), Studia Patristica, XXXIII, Leuven 1997, s. 325-344; taże,
La teologia dello status monasticus in S. Girolamo, w: Il monachesimo occidentale
dalle origini alla Regula Magistri. XXVI Incontro di studiosi dell’antichità cristiana,
Roma, 8-10 maggio 1997 [= “Studia Ephemeridis Augustinianum”, 62], Roma 1998,
s. 267-289; taże, La preghiera delle eremite del deserto, w: La preghiera nel tardo
antico. Dalle origini ad Agostino. XXVII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana,
Roma, 7-9 maggio 1998 [= “Studia Ephemeridis Augustinianum”, 66], Roma 1999, s.
591-624; taże, Rapporto tra continenza e matrimonio in S. Girolamo, “Vox Patrum”
19 (1999), s. 303-322; taże, Girolamo e l’ascesi femminile: dialogo spirituale e santità, w: G. Matteuzzi (wyd.), La relazione uomo-donna in una prospettiva spirituale.
Un percorso storico [= “Quaderni di San Sigismondo”, 1], Bologna 2000, s. 13-23;
M. Sanchez –M. del Mar, La visión de la mujer en San Jerónimo a través de su
correspondencia, w: E. Garrido González (wyd.), La mujer en el mundo antiguo.
Actas de las quintas jornadas de investigación interdisciplinaria organizada por el
Seminario de Estudios de la Mujer. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 1986,
s. 315-321.
51
Odnośnie do Pauliny por. Hieronymus, Epistula 77, 10, CSEL [= Corpus Scriptorum
Ecclesiasticorum Latinorum] 55, 47; tamże, 66, 1-3, CSEL 54, 648-650. Por. także L.
Mirri, La dolcezza nella lotta, dz. cyt., s. 97-98.
52
Por. Hieronymus, Epistula 66, 4, CSEL 54, 651-652.
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z Rzymu53 założył schronisko w Porcie Rzymu (Portus)54, przy ujściu
53
Nie znamy daty urodzenia św. Fabioli. Zmarła w Rzymie 27 grudnia 399 roku.
Była szlachetnie urodzoną matroną rzymską i chrześcijanką. Należała do grupy chrześcijańskich arystokratek rzymskich, którymi opiekował się duchowo św. Hieronim, a które
pod jego wpływem postanowiły wieść życie ascetyczno-mnisze nacechowane spełnianiem
uczynków miłosierdzia względem biednych i potrzebujących (por. L. Mirri, La vita ascetica femminile in san Girolamo, passim; taże, La dolcezza nella lotta, passim). W 400
r. opisał pośmiertnie jej żywot św. Hieronim w Epistula 77 do jej krewnego – Oceana.
Fabiola należała do sławnego rodu patrycjuszów – Gens Fabia. W bardzo młodym wieku
wyszła za mąż za człowieka, z którym wkrótce wzięła rozwód. Zgadzało się to z wymogami prawa rzymskiego, ale sprzeciwiało się nakazom prawa kościelnego. Gdy pierwszy
jej mąż umarł, powtórnie wyszła za mąż. Gdy natomiast w wigilię Wielkanocy następnego roku także i ten małżonek umarł, Fabiola dokonała publicznej pokuty: odziana w wór
pokutny przybyła do Bazyliki Laterańskiej, gdzie rozgrzeszenia udzielił jej święty papież
Syrycjusz. Od tego czasu Fabiola poświęciła się opiece nad chorymi, ubogimi i pielgrzymami, zakładając dla nich wspomniany szpital-hospicjum, który był pierwszą tego rodzaju
instytucją w Rzymie. Sama św. Fabiola im usługiwała. W 395 r. wyjechała do Betlejem,
aby spotkać się z przebywającym tam kierownikiem duchowym – św. Hieronimem.
Zamieszkała w klasztorze założonym przez św. Paulę, wiodąc życie mnisze i zgłębijąc
Pismo święte. Po dotyczącym nauki Orygenesa nieporozumieniu św. Hieronima z biskupem Jerozolimy Janem († 417 r.; por. Hieronymus, Contra Iohannem Hierosolymitanum),
św. Fabiola powróciła do Rzymu. Powodem jej wyjazdu było także zagrożenie inwazją ze
strony barbarzyńskich Hunów. Fabiola Pozostała jednak nadal w kontakcie listownym ze
swym mistrzem – św. Hieronimem. Odnośnie do Fabioli por. Hieronymus, Epistula 77,
1-12, CSEL 55, 38-49. Por. także L. Mirri, La dolcezza nella lotta, s. 125-128.
54
Port (Portus) był portem starożytnego Rzymu i miastem położonym na prawym
brzegu Tybru, na północ od Ostii (Ostia Tiberina) i rozciągającym się wzdłuż wybrzeża morza Tyrreńskiego. Dzisiaj znajduje się na obszarze gminy Fiumicino. W czasach
św. Pammachiusza i św. Fabioli Port uzyskał samowystarczalność i status municypium
(gminy; municipium). Stało się to za cesarza Konstantyna Wielkiego. Miasto otrzymało
wówczas nazwę Civitas Flavia Constantiniana Portuensis, wcześniej zaś nazywało się
“Port Ostii” (Portus Ostiae) lub “Port Augusta” (Portus Augusti). W tym to czasie miasto
zostało opasane murami obronnymi. Niestety, najstarsza część Portu, założona przez cesarza Klaudiusza, została pokryta w IV wieku piaskiem, a na 408 r. Port został zburzony
przez Alaryka. Podobny los spotkał go w 455 r. podczas najazdu Wandali za Genzeryka.
Niemniej jednak, podniósł się z upadku, jak przedstawia to Kasjodor. Na początku VI
wieku Prokopiusz z Cezarei opisuje Port jako miasto w rozkwicie. Jego wspaniałość nie
trwała jednak długo, gdyż w 537 r., podczas najazdu Ostrogotów pod wodzą Witigesa,
zostało ponownie zniszczone i ostatecznie upadło. Na temat starożytnego Portu Rzymu
por.: I. Baldassarre – I. Bragantini – C. Morselli, Necropoli di Porto. Isola Sacra,
Roma 1996; S. Nesi, Il Comandante Nesi: un «Alcione» dalle ali spezzate, Milano 2004; S.
Keay – M. Millett – L. Paroli –K. Strutt (wyd.), Portus. An archaeological survey of
the Port of Imperial Rome [= “Archaeological Monographs of the British School at Rome,
15], London 2005; L. Di Domenicantonio, Portus, Milano 2008; G. Earl – K. Martínez
– T. Malzbender, Archaeological Applications of Polynomial Texture Mapping: Analysis,
Conservation and Representation, “Journal of Archaeological Science” 30 (2010), s. 1-11;
S. Keay – L. Paroli (wyd.), Portus and its Hinterland: Recent Archaeological Research
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Tybru55. Dom ten przyjmował bezpłatnie biednych pielgrzymów i chorych. Było to tzw. ksenodochium (łacińskie xenodochium; od greckiego:
τὸ ξενοδοχεῖον, utworzonego od rzeczownika męskiego drugiej deklinacji:
ὁ ξένος = “obcy”, “gość” i od rzeczownika nijakiego drugiej deklinacji: τὸ
δοχεῖον = “pomieszczenie”, “magazyn”56), coś w rodzaju połączenia dzisiejszego domu pielgrzyma (darmowego) z przytułkiem dla biedaków i ze
szpitalikiem57.
W roku 398 św. Pammachiusz zbudował bazylikę pod wezwaniem
Świętych Jana i Pawła w rzymskiej dzielnicy Celio (początkowo zwaną
titulus Byzantii lub Pammachii)58. Bazylika ta stanęła na terenie mieszkania
jego rodziny, w którym już od końca I wieku znajdował się domus ecclesiae
(do dzisiaj jest to widoczne w podziemiach kościoła)59.
[= “Archaeological Monographs of the British School at Rome”, 18], London 2011; S.
Keay – G. Boetto (wyd.), Portus, Ostia and the Ports of the Roman Mediterranean, w: E.
Fentress et alii (wyd), XVII Conference of the Associazione Internazionale di Archeologia
Classica (AIAC) (Rome 2008), “Bollettino di Archeologia Online. Volume speciale”, Roma
2011; S. Keay, Portus and the Alexandrian Grain Trade Revisited, w: E. Fentress et
alii (wyd), XVII Conference of the Associazione Internazionale di Archeologia Classica
(AIAC) (Rome 2008), “Bollettino di Archeologia Online. Volume speciale”, Roma 2011; S.
Keay (wyd.), Rome, Portus and the Mediterranean [= “Archaeological Monographs of the
British School at Rome, 21], London 2012; S. Keay – G. Earl – F. Felici – P. Copeland
– R. Cascino – S. Kay – C. Triantafillou, Interim report on an enigmatic new Trajanic
building at Portus, “Journal of Roman Archaeology” 25 (2012), s. 486-512; S. Keay –
R. Cascino, Integrated approaches to the archaeology of Portus, w: H. Porfyriou – L.
Genovese (wyd.), Water shapes. Strategie di valorizzazione del patrimonio culturale legato all’acqua, Roma 2012, s. 131-148.
55
Por. Hieronymus, Epistula 77, 6. 10, CSEL 55, 42-44. 47. Por. także L. Mirri, La
dolcezza nella lotta, s. 127.
56
Por. H.G. Liddell – R. Scott, A Greek-English Lexicon. Revised and augmented
throughout by Sir H.S. Jones, with the assistance of R. McKenzie, Oxford 1940.
57
Por. Odnośnie do praw dotyczących ksenodochium, por. Iustinianus, Codex 1. 2.
15. 1; tenże, Novellae 120. 1.
58
Por. A. Pollastri, Pammachio, w: A. Di Berardino (wyd.), Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane, III, Genova – Milano 2008, kol. 3789. O bazylice titulus
Byzantii lub Pammachii po raz pierwszy wspominają akta synodu rzymskiego z 499 roku.
59
Odnośnie do tej bazyliki por.: M. Armellini, Le Chiese di Roma, dalle loro origini
sino al secolo XVI, Roma 1887, s. 276-281; G. Di San Stanislao, La Casa Celimontana
dei SS. Martiri Giovanni e Paolo, Roma 1894; S. Dell’Addolorata, La Basilica
Celimontana dei Santi Giovanni e Paolo, Roma 1930; Istituto di Studi Romani, SS.
Giovanni e Paolo al Celio [= “Chiese di Roma, cenni religiosi, storici, artistici”, 70],
Roma 1956; A. Prandi – G Ferrari, The Basilica of Saints John and Paul on the Caelian
Hill: After the Restorations and Archaeological Explorations Promoted by His Eminence,
Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York and Cardinal Titular of the Basilica,
Roma 1958; G.A. De Sanctis, I Santi Giovanni e Paolo, martiri celimontani, Isola del
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Posiłek dla biednych przygotowany przez św. Pammachiusza
Przejdźmy teraz do zasadniczej części artykułu dotyczącej listu
św. Paulina do św. Pammachiusza. W liście tym Biskup Noli wychwala
Senatora-Mnicha za jego dobroczynność i miłosierdzie względem biednych
i potrzebujących, dla których tenże Pammachiusz zorganizował wspaniały
posiłek w Konstantyńskiej Bazylice św. Piotra w Rzymie. Zamieszczony
przy tej okazji opis nieistniejącej już dzisiaj Bazyliki jest źródłem cennych
informacji o jej wyglądzie.
Poniżej zamieszczamy interesujący nas fragment listu.
11. W świątyni Apostoła zgromadziłeś tłum ubogich, opiekunów dusz naszych, którzy w całym Rzymie zdobywają jałmużny. Ja sam sycę się wspaniałym widowiskiem tak wielkiego Twojego dzieła. Zdaje mi się, że widzę,
jak całe pobożne gromady ludu godnego pożałowania, owi ludzie żywieni
przez miłość Bożą, napływają tyloma szeregami do wnętrza wspaniałej bazyliki chwalebnego Piotra przez ową czcigodną bramę główną, śmiejącą
się z daleka lazurowym frontem tak, że cała przestrzeń: wewnątrz bazyliki,
przed bramami atrium i równy teren przed stopniami – była ściśle zapełniona. Widzę, jak zgromadzonych umieszczono przy oddzielnych stołach,
a wszyscy są nasyceni obfitym pokarmem [...]. 13. Jak wielką sprawiłeś radość samemu Apostołowi, gdy całą jego bazylikę zapełniłeś gęstym tłumem
biedaków. Stali oni tam, gdzie pod wysokim dachem wspaniała bazylika
rozciąga się poniżej centralnego sklepienia i połyskując z dala od grobu
Apostoła ściąga ku sobie oczy wchodzących i raduje ich serca; czy też tam,
gdzie pod tym samym ogromnym pułapem rozciąga swe ramiona z podwójnym portykiem po obu stronach; czy też, gdzie jaśniejące atrium jest
Liri 1962; W. Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms. Der römische Sakralbau in
Geschichte und Kunst von der altchristlichen Zeit bis zur Gegenwart, II, Wien 1970, s.
125-154; B.M. Margarucci Italiani, Il titolo di Pammachio, Santi Giovanni e Paolo,
Roma 1985; I. della Portella, Das unterirdische Rom – Katakomben, Bäder, Tempel.
Könemann, Köln 2000, s. 198-205 i 271; L. Zeppegno – R. Mattonelli, Le chiese di
Roma [= “Quest’Italia. Collana di storia, arte e folclore”, 2], Roma 19854, s. 71-73; A.
Englen, Case romane e Antiquarium: sotto la Basilica dei SS. Giovanni e Paolo al Celio:
guida breve, Roma 2004; H. Brandenburg, Die frühchristlichen Kirchen in Rom vom 4.
bis zum 7. Jahrhundert, Regensburg 2013, s. 164 nn. oraz 323-324; A. Englen – M.G.
Filetici – P. Palazzo – C. Pavolini – R. Santolini (wyd.), Caelius II. Pars Inferior. Le
Case Romane sotto la Basilica dei Ss. Giovanni e Paolo [= “Palinsesti Romani”, 2]. Roma
2015; H.G. Wehrens, Rom – Die christlichen Sakralbauten vom 4. bis zum 9. Jahrhundert
– Ein Vademecum, Freiburg 2016, s. 189-194.

UCZTA DLA BIEDAKÓW W KONSTANTYŃSKIEJ BAZYLICE ŚW. PIOTRA...

27

wtopione w rozciągający się przed nim przedsionek, gdzie kopuła pokryta
mocnym spiżem przyozdabia i ocienia fontannę, z której wypływa woda
służąca naszym rękom i twarzy60, oraz otacza wytryskujące wody czterema
kolumnami nie bez mistycznego sensu. Taka ozdoba przystoi wejściu do
kościoła, by dokonujące się wewnątrz misterium zbawienia zaznaczało się
zewnątrz okazałą budowlą. [...].
15. Rzymie, mógłbyś się nie lękać owych srogich gróźb Apokalipsy (por.
Ap 17, 1 – 19, 10), gdyby zawsze takie igrzyska wydawali twoi senatorowie. Wówczas arystokracja twoja byłaby arystokracją prawdziwą. [...].
16. Błogosławiony jesteś, żeś nie poszedł za taką radą i że zdobywasz pochwały nie w kole szyderców, w miejscu zagłady (por. Ps 1, 1), lecz w przybytku Apostoła i w zgromadzeniu Kościoła, to jest, w teatrze Chrystusa,
gdzie widzowie na ławkach się nie burzą, lecz błogosławią i gdzie sam
Bóg się przygląda, tam organizujesz igrzyska dla Kościoła, i nie ubiegasz
się na arenie o próżną sławę, lecz raczej o wieczną chwałę. Nabywasz nie
gladiatorów i zwierzęta, lecz starasz się o środki, którymi mógłbyś zgładzić rzeczywistych gladiatorów, to jest władców tych ciemności, i pokonać
prawdziwe bestie, to jest wszelką moc diabła i bezkarnie postawiwszy stopę
deptać lwa i smoka (por. Ps 91[90], 13) [...]61.
Na użytek chrześcijan pośrodku atrium bazyliki znajdował się zbiornik wody
(Cantharus) lub fontanna. Przed wejściem do świątyni wierni obmywali twarze i ręce.
61
Paulinus Nolanus, Epistula 13, 11. 13. 15-16, CSEL 29, 92-97 (tłum. polskie:
L. Małunowiczówna [wyd.], Antologia listu starochrześcijańskiego. I.: Listy z dziedziny kierownictwa duchowego [= “Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim” 2.:
Starożytne teksty chrześcijańskie], Lublin 1978, s. 114-120): 11. “Itaque patronos animarum nostrarum pauperes, qui tota Roma stipem meritant, multitudinem in aula apostoli
congregasti. Pulchro equidem tanti operis tui spectaculo pascor. Videre enim mihi videor
tota illa religiosa miserandae plebis examina, illos pietatis divinae alumnos tantis influere
penitus agminibus in amplissimam gloriosi Petri basilicam per illam venerabilem regiam
cerula eminus fronte ridentem, ut tota et intra basilicam et pro ianuis atrii et pro gradibus
campi spatia coartentur. Video congregatos ita distincte per accubitus ordinari et profluis
omnes saturari cibis [...]. 13. Quanto ipsum apostolum adtollebas gaudio, cum totam eius
basilicam densis inopum coetibus stipavisses, vel qua sub alto sui culminis mediis ampla laquearibus longum patet et apostolico eminus solio coruscans ingredientium lumina
stringit et corda laetificat, vel qua sub eadem mole tectorum geminis utrimque porticibus
latera diffundit, quave praetento, nitens atrium, fusa vestibulo est, ubi cantharum ministra
manibus et oribus nostris fluenta ructantem fastigatus solido aere tholus ornat et inumbrat,
non sine mystica specie quattuor columnis salientes aquas ambiens. Decet enim ingressum
ecclesiae talis ornatus, ut quod intus mysterio salutari geritur spectabili pro foribus opere
signetur. [...]. 15. Poteras, Roma, illas intentas in apocalypsi minas non timere, si talia semper ederent munera senatores tui. [...]. 16. Beatus, qui non adisti in tale consilium nec in
cathedra pestilentiae, sed in apostoli sede et in ecclesiae coetu id est Christi theatro non se60
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Jak widzimy w przytoczonym powyżej tekście, Pammachiusz
przygotował ucztę dla biedaków Rzymu nie gdzie indziej, lecz w jednym
z najważniejszych miejsc dla chrześcijan jako takich, a dla chrześcijan
Wiecznego Miast w szczególności: “W świątyni [dosłownie: w auli, w sali]
Apostoła”62, to znaczy: w Bazylice św. Piotra na Watykanie, wzniesionej
przez cesarza Konstantyna Wielkiego nad grobem Księcia Apostołów.
W rzeczy bowiem samej, polityka cesarza Konstantyna Wielkiego
i Licyniusza, zapoczątkowana “Edyktem Mediolańskim” z 313 roku, dała
chrześcijanom wolność kultu i uznała ich religię za religio licita, to znaczy:
mającą prawa państwowe w Cesarstwie Rzymskim. Podczas pierwszego
soboru powszechnego w Nicei w 325 r. Konstantyn jawi się już jako “król
równy apostołom” (po grecku: ὁ βασιλεὺς ἰσαπόστολος), chociaż w tym
czasie był jeszcze tylko katechumenem – chrzest przyjmie w Nikomedii
dopiero na łożu śmierci w 337 r. i to z rąk tamtejszego biskupa Euzebiusza
z Nikomedii, znanego przywódcy arian.
Jeszcze jako katechumen Konstantyn rozpoczął budowanie okazałych świątyń chrześcijańskich w miejscach najbardziej drogich wyznawcom Chrystusa – w Palestynie i w Rzymie. Najstarszą bazyliką przez niego
wzniesioną była bazylika św. Jana na Lateranie. Niemniej jednak najbardziej
znaną i największą jest niewątpliwie bazylika św. Piotra na Watykanie: miała ona 119 m długości, 63 szerokości i i 37 m. wysokości. Została wzniesiona nad miejscem pochówku św. Piotra Apostoła. Wcześniej (od II do IV w.)
nad grobem Księcia Apostołów wznosiła się mała świątynia (memoria) postawiona przez pierwszych chrześcijan na obrzeżach cyrku Gajusza Nerona
(circus Gai et Neronis), u stóp wzgórza Watykanu63.
Nie znamy dokładnie chronologii budowy pierwszej bazyliki watykańskiej. Liber Pontificalis podaje, iż wzniesiona została przez Konstantyna
I zwanego “Wielkim” za pontyfikatu papieża Sylwestra I (314-335)64.
ditiosis sed benedicentibus cuneis deo ipso spectatore laudaris, ecclesiae munerarius, non
harenae nec inanis gloriae sed aeternae laudis ambitor. Non gladiatores nec belvas emis,
sed quibus veros bestias hoc est omnem zabuli virtutem superes et presso inpune vestigio
conculces leonem et draconem”.
62
Paulinus Nolanus, Epistula 13, 11, CSEL 29, 92: “[...] in aula apostoli congregasti”.
63
Por. M. Ghilardi, Vaticano, w: A. Di Berardino (wyd.), Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane, III, Genova – Milano 2008, kol. 5550.
64
Por. Liber Pontificalis (Pars prior) 34, 16, w: Th. Mommsen (wyd.), Gestorum
Pontificum Romanorum Liber Pontificalis [= “Monumenta Germaniae Historica”], Berolini
1898, s. 56-57: “Eodem tempore Augustus Constantinus fecit ex rogatu Silvestri episcopi
basilicam beato Petro apostolo [...]”.
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Prawdopodobnie prace nad jej budową zaczęły się pomiędzy 319 a 326 rokiem, a zakończyły się zasadniczo do roku 333. Nie jest jednak wykluczone, iż jakieś prace wykończeniowe mogły się przeciągnąć poza datę śmierci
św. Sylwestra (335 r.), czy nawet samego cesarza Konstyntana Wielkiego
(337 r.)65.
W celu wybudowania bazyliki Konstantyn Wielki, wspomagany prawdopodobnie przez papieża Sylwestra, wyburzył wielkim kosztem
prawie wszystkie pogańskie mauzolea i groby na cmentarzu, który do tej
pory jeszcze funkcjonował, naruszając w ten sposób obowiązujące prawa i zwyczaje zarówno świeckie, jak i religijne. Tego rodzaju zachowanie
Cesarza usprawiedliwiał jednak fakt istnienia autentycznego grobu Księcia
Apostołów66. Informację na ten temat przekazał po raz pierwszy Euzebiusz
z Cezarei, opierając się na starożytnej tradycji i powołując na świadectwo
duchownego imieniem Gajusz67:
[...] za czasów Nerona właśnie w Rzymie Paweł został ścięty, a Piotr
ukrzyżowany. Imię Piotra i Pawła, które zachowało się do naszych czasów
na ich grobach, znajdujących się w Rzymie, świadczy o prawdziwości tej
historii. Poświadcza to także pewien mąż duchowny imieniem Gajusz, który żył za czasów Zefiryna, biskupa Rzymu. On to, rozprawiając w swych
pismach z Proklusem, przywódcą sekty Frygijczyków68, mówi o miejscach,
które strzegą świętych szczątków tychże apostołów: “Jestem w stanie pokazać trofea apostołów. Idąc bowiem na Watykan lub wzdłuż drogi Ostyjskiej,
znajdziesz tam trofea tych, którzy założyli ten Kościół”69.
Plac więc, na którym Konstantyn wybudował bazylikę i gdzie dzisiaj stoi obecna bazylika watykańska, uważany był od początku za miejsce pogrzebania św. Piotra Apostoła, ukrzyżowanego właśnie w pobliskich
Por. L. Zeppegno – R. Mattonelli, Le chiese di Roma, s. 12-14.
Por. La Fabbrica di San Pietro in Vaticano, Su questa pietra, catalogo della
mostra, Città del Vaticano 2000, passim.
67
Był to teolog rzymski, który za czasów papieża św. Zefiryna (198-217) napisał dzieło
przeciwko montanistom, zatytułowane “Dialog z montanistą Proklusem”. Do naszych czasów zachowały się tylko nieliczne urywki przytaczane w “Historii kościelnej” Euzebiusza
z Cezarei (por. Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica III 28, 1-2; III 31, 4; VI 20, 3).
Wiadomość o Gajusie podaje Focjusz (Φώτιος; por. Photius, Bibliotheca 98).
68
Byli to montaniści. Nazywano ich także “katafrygijczykami”; obie nazwy pochodzą
od miejsca pojawienia się ich błędnej nauki.
69
Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica II 25, 5-7.
65
66

30

BAZYLI DEGÓRSKI

ogrodach Nerona (Horti Neroniani)70.
Konstantyńską bazylikę jako taką otaczał od frontu duży, poczwórny portyk pod gołym niebem, udokumentowany w roku 397, a więc wybudowany prawdopodobnie już trochę później po skończeniu właściwej bazyliki. Prowadziły doń duże, szerokie schody71. Na pewno to właśnie wejście
miał na myśli św. Paulin, pisząc:
„Zdaje mi się, że widzę, jak całe pobożne gromady ludu godnego
pożałowania, owi ludzie żywieni przez miłość Bożą, napływają tyloma szeregami do wnętrza wspaniałej bazyliki chwalebnego Piotra przez ową czcigodną bramę główną, śmiejącą się z daleka lazurowym frontem tak, że cała
przestrzeń: wewnątrz bazyliki, przed bramami atrium i równy teren przed
stopniami – była ściśle zapełniona”72.
Rzesze rzymskich biedaków wchodziły do wnętrza bazyliki przez bramę główną, której fronton, jak czytamy w powyższym tekście, miał kolor lazurowy. Samą natomiast bazylikę poprzedzało atrium. Wchodziło się do niego
przez bramy, do których wiodły stopnie schodów. Św. Paulin usadowił biesiadników przy wielu stołach i cała bazylika Księcia Apostołów zapełniła się “gęstym tłumem biedaków”. Duża ich część siedziała “pod wysokim dachem” bazyliki “poniżej centralnego sklepienia”, a więc w bezpośredniej bliskości grobu
św. Apostoła Piotra. Inni zaś biesiadnicy rozmieszczeni byli tam, gdzie bazylika
“pod tym samym ogromnym pułapem rozciąga swe ramiona z podwójnym portykiem po obu stronach; czy też [tam], gdzie [znajduje się] jaśniejące atrium”.
To zaś atrium “jest wtopione w rozciągający się przed nim przedsionek, gdzie
kopuła pokryta mocnym spiżem przyozdabia i ocienia fontannę, z której wypływa woda służąca naszym rękom i twarzy, oraz otacza wytryskujące wody
czterema kolumnami nie bez mistycznego sensu”.
Bazylika watykańska miała 120 metrów długości i podzielona była
na pięć naw, między którymi stały wysokie kolumny o kapitelach koryncPor. L. Bianchi, Ad limina Petri: spazio e memoria della Roma cristiana [= “Saggi.
Arti e lettere”], Roma 1999, passim; M. Ghilardi, Vaticano, kol. 5550.
71
Por. P. Testini, Le catacombe e gli antichi cimiteri Cristiani in Roma [= “Roma
cristiana”, 2], Bologna 1966, s. 101-105.
72
Paulinus Nolanus, Epistula 13, 11, CSEL 29, 93 (tłum. polskie: L.
Małunowiczówna [wyd.]): “Videre enim mihi videor tota illa religiosa miserandae plebis examina, illos pietatis divinae alumnos tantis influere penitus agminibus in amplissimam gloriosi Petri basilicam per illam venerabilem regiam cerula eminus fronte ridentem,
ut tota et intra basilicam et pro ianuis atrii et pro gradibus campi spatia coartentur”.
70
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kich. Fronton bazyliki św. Piotra, w którym umieszczone były trzy bramy,
umożliwiał wejście do atrium o czterech ramionach portyków. Atrium było
tak piękne, iż nazywano je “Rajem” (Paradisus). Pośrodku atrium znajdowała się, jak czytamy w powyższym tekście, fontanna. Wykonana ona była
z brązu w kształcie szyszki o wysokości czterech metrów. Nad fontanną
znajdował się baldachim wsparty na ośmiu kolumnach. Umieszczone były
na nim piękne pawie wykonane z pozłacanego brązu i prawdopodobnie
inne rzeźby w kształcie delfinów.
Bazylika św. Piotra nie była zamykana, lecz dostępna była przez
dwadzieścia cztery godziny na dobę. Celebracje papieskie odbywały się
w niej o wiele rzadziej, niż ma to miejsce w naszych czasach. Odprawiano
więc w niej także obrzędy pochodzenia pogańskiego, którym chrześcijanie
nadali treści ewangeliczne. Najpowszechniejszym z nich, było tzw. refrigerium, czyli uczta żałobna, którą sprawowano w rocznicę śmierci jakiegoś zmarłego. Niekiedy w tego rodzaju refrigerium uczestniczyło tak wiele osób, iż wypełniały one nie tylko bazylikę, lecz także atrium, schody
wejściowe i poprzedzający je plac. Tak więc, posiłek, jaki przygotował św.
Paulin w bazylice św. Piotra, nie był postrzegany przed chrześcijan jako coś
niewłaściwego, czy wyjątkowego, chociaż nie miał on – jak się wydaje –
nic wspólnego z refrigerium.
Opisując wejście do bazyliki i jej atrium, św. Paulin stwierdza:
“Taka ozdoba przystoi wejściu do kościoła, by dokonujące się wewnątrz
misterium zbawienia zaznaczało się zewnątrz okazałą budowlą”73.
W dalszych słowach, wyrażających pochwałę dobroczynności św.
Pammachiusza względem biednych, Biskup Noli zwraca się retorycznie do
Rzymu:
Rzymie, mógłbyś się nie lękać owych srogich gróźb Apokalipsy
(por. Ap 17, 1 – 19, 10), gdyby zawsze takie igrzyska wydawali twoi senatorowie. Wówczas arystokracja twoja byłaby arystokracją prawdziwą. [...].
Błogosławiony jesteś, żeś nie poszedł za taką radą i że zdobywasz pochwały nie w kole szyderców, w miejscu zagłady (por. Ps 1, 1), lecz w przybytku
Apostoła i w zgromadzeniu Kościoła, to jest, w teatrze Chrystusa, gdzie widzowie na ławkach się nie burzą, lecz błogosławią i gdzie sam Bóg się przygląda, tam organizujesz igrzyska dla Kościoła, i nie ubiegasz się na arenie
Paulinus Nolanus, Epistula 13, 13, CSEL 29, 95 (tłum. polskie: L.
Małunowiczówna [wyd.]): “Decet enim ingressum ecclesiae talis ornatus, ut quod intus
mysterio salutari geritur spectabili pro foribus opere signetur”.
73
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o próżną sławę, lecz raczej o wieczną chwałę. Nabywasz nie gladiatorów
i zwierzęta, lecz starasz się o środki, którymi mógłbyś zgładzić rzeczywistych gladiatorów, to jest władców tych ciemności, i pokonać prawdziwe
bestie, to jest wszelką moc diabła i bezkarnie postawiwszy stopę deptać lwa
i smoka (por. Ps 91[90], 13) [...]74.
Jak wiemy, Ap 17 ukazuje imperium nieprawości i grzechu. Wielka
nierządnica tam opisana nosi znamiona grzesznego, pogańskiego Rzymu
z jego rozpustą, złem, przewrotnością i nieuczciwym bogactwem oraz wyuzdaniem i boskim kultem, jaki sobie przypisują pogańscy cesarze rzymscy.
To wszystko sprzeciwia się Bogu i jego prawom. Sprzymierzeńcem Rzymu
w grzesznym życiu i sprzeciwianiu się Bogu jest także nierządna Babilonia
winna rozlewu niewinnej krwi świadków Jezusa. Te siły nieprawości i grzechu staną do walki z Boskim Barankiem, lecz zostaną przez niego zdruzgotane. Wraz z Barankiem – Królem królów i odwiecznym Panem – zatriumfują ci, którzy weń wierzą i do niego należą. Nierządnicę natomiast i jej
sprzymierzeńców czeka zguba. Także Bestia i sprzymierzeńcy nierządnicy
staną do walki z nią. Szatan bowiem niszczy także pozornych sprzymierzeńców, których wcześniej wykorzystywał do swych niecnych celów. Bóg
jednak tylko do czasu dopuszcza knowania i zakusy szatana75.
Nawiązując do tekstu Apokalipsy, Paulin w swoim liście piętnuje okrutne igrzyska pogańskie, organizowane w rzymskich cyrkach.
Stanowisko Ojców Kościoła wobec tych widowisk pogańskich, a szczególnie teatralnych, by»o bardzo negatywne, gdyż przedstawienia te ukazywały sceny niemoralne i opierały się z zasady na mitologii pogańskiej.
Widowiska obfitowały w pornografię i rozwiązłość. Częstokroć ośmieszały
chrześcijaństwo i samego Jezusa Chrystusa76.
74
Paulinus Nolanus, Epistula 13, 15-16, CSEL 29, 96-97 (tłum. polskie: L.
Małunowiczówna [wyd.]): “Poteras, Roma, illas intentas in apocalypsi minas non timere, si talia semper ederent munera senatores tui. [...]. Beatus, qui non adisti in tale consilium nec in cathedra pestilentiae, sed in apostoli sede et in ecclesiae coetu id est Christi
theatro non seditiosis sed benedicentibus cuneis deo ipso spectatore laudaris, ecclesiae
munerarius, non harenae nec inanis gloriae sed aeternae laudis ambitor. Non gladiatores
nec belvas emis, sed quibus veros bestias hoc est omnem zabuli virtutem superes et presso
inpune vestigio conculces leonem et draconem”.
75
Por. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy
Towarzystwa Świętego Pawła, s.l. et sine data, s. 2889.
76
Na temat tego zagadnienia por.: O. Pasquato, Spettacoli, w: A. Di Berardino
(wyd.), Dizionario patristico e di antichità cristiane, II, Casale Monferrato 1984, kol. 3279-
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Widowiskom tym św. Paulin przeciwstawia “igrzyska dla
Kościoła”, zorganizowane przez Pammachiusza “w teatrze Chrystusa”,
czyli w Bazylice św. Piotra. Był to “teatr” zupełnie inny od pogańskiego.
W “teatrze Chrystusa”77 “widzowie na ławkach się nie burzą, lecz błogosławią”78. Tam także “sam Bóg się przygląda”79 tym wyjątkowym “igrzyskom”
skupionym na służbie bliźniemu, czy dokładniej: na służeniu drugiemu, potrzebującemu człowiekowi, widząc w nim samego Jezusa Chrystusa. Taki
właśnie wymiar miała uczta Pammachiusza opisana i wychwalona przez
świętego Biskupa Noli.
Zakończenie
Powyższy artykuł miał na celu ukazanie maleńkiej perełki patrystycznej epistolografii, a mianowicie fragmentu „Listu XIII” św. Paulina
z Noli do św. Pammachiusza. Urywek ten dotyczy uczty, jaką Pammachiusz
wydał dla biedoty Rzymskiej w czasie, gdy był senatorem. Dokładna data
tego wydarzenia nie jest nam znana. Wiadomo jedynie, że nastąpiło to
w późniejszym okresie życia Pammachiusza, gdy już nie żyła jego żona
Terazja, zaś on sam rozdawał swój majątek ubogim, pragnąc żyć jak prawdziwy mnich w ubóstwie.
Paulin musiał być pod ogromnym wrażeniem opisywanej uczty,
skoro zapragnął podziękować Pammachiuszowi i wyrazić swój podziw.
Aby ukonkretnić opisane wydarzenie i ukazać cały jego kontekst,
przed jego opisem, przedstawiliśmy pokrótce sylwetki obu Świętych – najpierw Autora, a potem Adresata listu. Jak widać, mieli oni wiele wspólnych
cech i chociaż Paulin był ponad dwadzieścia lat młodszy od Pammachiusza,
3284; S. Longosz, Święty Augustyn a starożytny dramat teatralny, “Vox Patrum” 8 (1988),
s. 369-394, s. 859-879; tenże, Czy Paweł Apostoł cytował komediopisarza Menandra?
Opinie Ojców Kościoła, “Vox Patrum” 9 (1989), s. 907-924; tenże, Atellana w okresie
patrystycznym, “Vox Patrum” 10 (1990), s. 273-291. Jeżeli chodzi o zbiór tekstów patrystycznych przeciwko widowiskom teatralnym, por. S. Longosz, Widowiska teatralne
zagrożeniem dla życia rodzinnego według św. Jana Chryzostoma, w: J. Ðrutwa (wyd.),
Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV w., Lublin 1988, s. 161-198.
77
Paulinus Nolanus, Epistula 13, 16, CSEL 29, 97 (tłum. polskie: L.
Małunowiczówna [wyd.]): “[…] in Christi theatro […]”.
78
Paulinus Nolanus, Epistula 13, 16, CSEL 29, 97 (tłum. polskie: L.
Małunowiczówna [wyd.]): “[…] non seditiosis sed benedicentibus cuneis […]”.
79
Paulinus Nolanus, Epistula 13, 16, CSEL 29, 97 (tłum. polskie: L.
Małunowiczówna [wyd.]): “[…] deo ipso spectatore […]”.
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to jednak żywili podobne pragnienia i, jak się wydaje, pozostawali w zażyłych stosunkach. Obu zresztą połączyła świętość ukonkretniająca się w życiu mniszym połączonym z posługą ubogim i potrzebującym, którym pomagali, rozdając swoje dobra rodzinne.
Omawiany fragment „Listu” pozwala stwierdzić, że nie chodziło tu
o zwykłą filantropię w znaczeniu laickim, lecz kryła się za tym o wiele
głębsza idea, oparta na nauce Ewangelii i obserwacji współczesnego im,
pogańskiego i okrutnego świata, który dążył z zasady do zaspakajania
egoistycznych i hedonistycznych zachcianek człowieka pozbawionego altruizmu i wyższych ideałów (nawet pogańskich!). W tym właśnie kontekście św. Paulin widzi ucztę Pammachiusza jako prawdziwe „igrzyska dla
Kościoła” i przeciwstawia je widowiskom pogańskim. Także Bazylikę św.
Piotra, w której uczta się odbyła, konsekwentnie określa mianem „teatru
Chrystusa”, wzmacniając w tej sposób jeszcze przeciwstawienie.
Omawiany fragment „Listu” ma też dużą wartość dla historyków
i archeologów, gdyż zawiera cenne szczegóły dotyczące wyglądu nieistniejącej dziś pierwszej Bazyliki św. Piotra na Watykanie, wybudowanej przez
cesarza Konstantyna Wielkiego. Opis potwierdza ogrom i wspaniałość tej
ważnej dla całego chrześcijaństwa budowli, która w takiej postaci przetrwała aż do początku XVI w., kiedy to papież Juliusz II zdecydował, aby na jej
miejscu wybudować nowy, jeszcze wspanialszy kościół.

IL RICEVIMENTO PER I POVERI
PRESSO LA BASILICA COSTANTINIANA DI S. PIETRO A ROMA
SECONDO LA LETTERA DI SAN PAOLINO DI NOLA
A SAN PAMMACHIO

Riassunto
L’articolo analizza un frammento della “Lettera XIII” di san Paolino di
Nola indirizzata a san Pammachio. Il brano descrive il ricevimento che Pammachio
organizzò, a proprie spese, per i poveri e i bisognosi di Roma, ai tempi in cui era
senatore e ormai anche monaco. La data precisa dell’avvenimento ci resta sconosciuta. Sappiamo soltanto che ciò avvenne in età piuttosto avanzata di Pammachio,
ovverossia quando sua moglie Teresia era ormai defunta, ed egli stesso si serviva

UCZTA DLA BIEDAKÓW W KONSTANTYŃSKIEJ BAZYLICE ŚW. PIOTRA...
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dei suoi beni materiali per soccorrere i bisognosi, desideroso di vivere, da vero
monaco, nella povertà.
Lo stesso san Paolino dovette apprezzare molto tale comportamento
del Monaco-Senatore, dato che volle proprio, tramite la sua lettera, ringraziare
Pammachio ed esprimergli la sua stima e il suo grande apprezzamento.
Per presentare adeguatamente questo ricevimento e mostrarne tutto il contesto, prima di iniziare la sua descrizione, abbiamo brevemente presentato ambo
i personaggi, protagonisti dell’articolo: dapprima l’autore della lettera e, in seguito, il destinatario di essa. Come si può costatare vedendo la loro vita, ambo i santi
avevano in comune tante caratteristiche simili e, anche se san Paolino era maggiore rispetto a Pammachio di più di vent’anni, tutti e due nutrivano gli stessi desideri
e, come pare, erano legati da una profonda amicizia.
Il brano della „Lettera”, preso in esame, ci permette di constatare che la
carità esercitata da san Pammachio non era una semplice filantropia nel senso
laico della parola, bensì esprimeva una realtà molto più ampia e perfetta, basata
sul Vangelo e sull’osservazione del mondo pagano a loro contemporaneo e molto
crudele: mondo che, di regola, cercava di soddisfare i desideri egoistici ed edonistici dell’uomo privo di qualsiasi altruismo o di ideali più sublimi (persino quelli
pagani!). Proprio in tale contesto san Paolino vede il ricevimento organizzato da
Pammachio come una vera e propria „gara per la Chiesa” e lo contrappone agli
spettacoli pagani. Egli considera anche la Basilica di S. Pietro, nella quale fu organizzato il ricevimento, un „teatro di Cristo”, rafforzando in tal modo ulteriormente
quest’opposizione.
Il brano analizzato possiede anche una notevole importanza per gli storici
e gli archeologi, perché fornisce dei preziosi particolari riguardanti l’aspetto della prima Basilica di S. Pietro in Vaticano, costruita dall’imperatore Costantino il
Grande. La descrizione, infatti, riafferma la grandezza e lo splendore di tale edificio, importantissimo per tutta la cristianità e l’umanità, che perdurò fino all’inizio
del XVI secolo, quando papa Giulio II decise di costruire al suo posto l’attuale
Basilica Vaticana.
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Dariusz Gronowski OSPPE
LA FIGURA DEL RE E DEL SIGNORE NELLA PARABOLA
NEL VANGELO DI MATTEO 18,23-35,
COME L’IMMAGINE DEL CRISTO MISERICORDIOSO

1. Introduzione e status questionis1
Il Vangelo di Matteo è il Vangelo ecclesiastico per eccellenza.
Matteo, da quello che si possa vedere ha avvertito più degli altri che il
Regno dei cieli si incarna nella Chiesa, pur senza esaurirsi in essa, ha
bisogno di una sua organizzazione e ha colto nell’insegnamento di Gesù
gli elementi indicativi.
Questa parabola, Mt 18, 23-35, si trova solo nel Vangelo di
2
Matteo . Per quanto riguarda l'autenticità, possiamo dire con una certezza
che il testo è autentico, non ci sono delle cose che sottolineerebbero
corruzione. Infatti l’immagine del Re come Dio e l’esigenza radicale della
misericordia faceva parte dell’insegnamento di Cristo.
Per Matteo il centro della predicazione di Gesù è la vicinanza del
Regno dei cieli. Egli usa più tipico strumento nei suoi insegnamenti : la
parabola. Con essa accenna a aspetti diversi del Regno dei cieli e del
rapporto dei suoi ascoltatori con il Regno. Per rappresentare il nucleo lo
mostra usando un modo poetico più che teoretico , mettono ogni volta in
evidenza un particolare significativo del Regno3.
La parabola descrive le relazioni dell’uomo con Dio e degli
uomini tra loro. Con la parabola dei due debitori (Mt 18, 23-35), Gesù
Il testo pubblicato è una versione quasi letterale della carta del semestre, scritta
sotto la guida del profesore Henry Pattarumadathila SI, durante i suoi studi sull'esegesi
biblica al Pontificio Istituto Biblico di Roma.
2
Come suggerisce Luz, L’evangelista ha preso questo discorso dalla tradizione
verbale e poi ha trasmesso sulla pergamena. Ci sono alcune difficoltà per quanto
riguarda la fine del racconto. U. LUZ., Vangelo di Matteo (3; 2013).
3
C. RUSCONI, Vocabolario del greco del Nuovo Testamento (Bologna 2013).
1
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insegna che il perdono di Dio è il motivo ultimo del perdono fraterno,
concesso senza limiti e senza condizionamenti. La stessa parabola è la più
bella esegesi di quanto invochiamo da Dio nel Padre Nostro: “rimetti a
noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori” (Mt 6, 12).
Invocando Dio con la fiducia di figli: Padre nostro, lo preghiamo che sia
misericordioso con noi nella misura in cui noi stessi siamo misericordiosi
con gli altri. Inoltre, la stessa parabola, è un commento appropriato alla
quinta beatitudine del Regno: ”beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia”. Indicandoci Dio Padre, quale termine ultimo di confronto e
quale misura illimitata del modo di perdonare le offese ricevute, Gesù
ribadisce implicitamente la tensione suprema che deve caratterizzare la
vita dei cristiani, caratteristica già espressa in un altro detto centrale del
Discorso della Montagna: “siate voi dunque perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste.
Dalla ricerca scientifica ormai fatta dagli studiosi Luz, Grasso, De
Franco , Paciorek, riguardando a questa parabola di un re misericordioso,
sappiamo che L’origine del discorso ecclesiastico cioè il capitolo 18
(nostro brano è l’ultimo che racchiude quel discorso di Gesù), più che
ricercata in un preciso contesto storico della vita di Gesù , va attribuita al
genio letterario dell’evangelista, il quale prendendo lo spunto da una
manifestazione occasionale di orgoglio e di ambizione tra i discepoli,
elabora questa unità, raccogliendo vari insegnamenti di Gesù sul vero
spirito comunitario dei primi cristiani.
L’analisi esegetica è stata finalizzata allo studio narrativo seguita
nel vangelo matteano ed è stata coadiuvata dagli strumenti dell’attuale
scienza narratologica per specificare il più possibile il messaggio e
carattere teologico-spirituale.
La mia idea e proposta l-argomento principale del elaborato è di
mostrare quel re e signore (interessante che solo Gesù usa la parola re,
invece i personaggi usano la parola signore) come l’immagine di Dio
misericordioso. L’evangelista proprio scrive, usando la figura del re,
eppure tramite parabola; prima parlava del regno dei cieli invece ora parla
di un re,
Se si ripercorrono alcuni dei principali studi sulla parabola si vede
che essi sottolineano più che altro la necessità del perdono, il fatto che la
misericordia di Dio si rivela nei confronti del peccatore e riguardo questa
ricerca si può far riferimento al libro di Merklein4. Per alcuni studiosi ad
esempio Reuss, egli commenta nella chiesa antica , la questione dei atti di
4
H. MERKLEIN, "Der Prozess der Barmherzigkeit", Studien zum Matthäusevangelium, Fs., W., Pesch (SBS) (Stuttgart 1988).
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misericordia, l’accoglienza, fratellanza, il perdono, era così chiaro e
evidente che esaminando questa parabola per i fedeli , la quale descrive
Cristo misericordioso nella figura de Re e il bisogno di Lui e imitarlo5.
Luz presenta questa parabola nel suo commentario in modo molto
dettagliato, sottolinea che il perdono di Dio è sempre la grazia la quale
purtroppo può essere perduta. Tramite questo racconto Matteo sottolinea
anche l’importanza della comunità cristiana che gli preme molto nei
discorsi ecclesiastici. Luz nota che per Matteo una caratteristica
fondamentale della chiesa è la comunione vissuta e sperimentata, quindi
l’aspetto del perdono è molto presente nella realtà concreta delle
comunità.
L’altro esegeta polacco, Padre Antoni Paciorek sostiene questo
l’argomento principale, cioè mostrare questa figura del Re come Dio
misericordioso, dicendo che nello sviluppo dell’esegesi questo racconto
del servo spietato non è stato considerato dagli esegeti come un brano
molto interessante, anzi non si impegnavano nella ricerca perché il
discorso era chiaro e non dava tante possibilità per quanto riguarda
l’allegoria6.

2. La struttura del testo
2.1. La critica testuale
Esaminando l’apparato critico , ci sono alcune cose da notare. Non
sono forse così importanti che cambiassero la struttura o senso della
parabola eppure vale la pena di notare alcuni dettagli.
Nel versetto 24 abbiamo la parola ἠ θέ λησεν, e la troviamo nei
onciali e manoscritti ℵ K L N W Γ Δ Θ 0281 ƒ1.13 33. 565. 579. 700. 892. 1241.
1424 𝔐𝔐 latt, invece gli onciali B D, abbiamo la parola προσηχθη. E’ un
hapax e molto probabile che questa parola è più antica e sembra che non è
lo stile di Matteo, non è tipico verbo matteano. Poi nei codici ℵ✱ co; Or è
stata aggiunta la parola πολλων, forse per sottolineare un debito enorme,
impossibile da contare.
J. REUSS, Matthäus-Kommentare aus der griechischen Kirche (Berlin 1947).
A. PACIOREK, "Ewangelia według Świętego Mateusza rozdziały 14-28", NKB 2
(2008).
5
6
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Nel versetto 26 la parola κυριε è stata omessa forse per
armonizzare con versetto 29, oppure è stata inserita nei codici ℵ K L W Γ Δ
058. 0281 ƒ1.13 33. 565. 579. 892. 1241. 1424 𝔐𝔐 it syp.h co, per aiutare ad
interpretare il testo. Comunque accettiamo la versione più breve secondo
le norme della critica e tale omissione troviamo B D Θ 700 lat sys.c; Or Chr.
Il versetto 29 le parole εις τους ποδας αυτου sono state omesse, la
spiegazione il perché suggerisce Metzger : Although it is possible that the
phrase εις τους ποδας αυτου was accidentally omitted in transcription, the
eye of the passing from αυτου to αυτου, The Committee preferred the
shorter text ℵ B C✱ D L Θ 058 ƒ1 579. 700. 892. 1424 lat sys.c sa bo And regarded the longer reading as natural expansion introduced by scribes in
order to explain πεσw,ν.
Il versetto 35, dopo la parola ὑ μῶν tanti manoscritti: C K W Γ Δ ƒ13
33. 565. 579. 892c. 1241. 1424 𝔐𝔐 f h sy(p).h aggiungono τα παραπτωματα
αυτων. I commentatori però preferiscono a seguire la versione più breve,
sopratutto che gli onciali importanti le omettono ℵ B D L Θ ƒ1 700. 892✱ lat

sys.c co.

2.2. Delimitazione e struttura del testo
Il testo presentato si può delimitare nei vari modi7 . Più che altro
tutto capitolo tratta del discorso ecclesiale. La mia proposta invece è
questa8:
18, 1-20
II a. 18, 21-22
II b. 18, 23-35
Il brano scelto ne è l’ultima parte. La delimitazione proposta è
motivata dal fatto che due volte è ripetuto lo stesso verbo, a introduzione
del discorso: Εν ἐ κεί νῃ τῇ ὥρᾳ προσῆ λθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰ ησοῦ
λέ γοντες (18, 1) e poi Τό τε προσελθὼν ὁ Πέ τρος εἶ πεν αὐ τῷ (18, 21),
come fosse la struttura del discorso.
Ad esempio S. Grasso, egli divide così: 18, 1-14 il bambino, il più grande nel
regno dei cieli; 18, 15-20 la correzione fraterna; 18, 21-35 parabola del re buono e del
servo spietato. Ovviamente delimitazione del testo dipende la alcune cose, tipo:
cambiamenti del posto, dei personaggi, o del luogo.
8
Perché il brano scelto considero come l’ultimo passo che fa parte del tutto quarto
discorso di Gesù. Secondo me è meglio delimitare testo così, poiché abbiamo lo stesso
verbo, anzi due verbi che introducono discorso: Εν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ
τῷ Ἰησοῦ λέγοντες (18, 1) e poi Τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ (18, 21), come
fosse stessa struttura del discorso.
7
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I. Il re e il suo servo (v. 23-27)
II. Il servo e il suo altro compagno (v. 28-31)
III. La risposta del re (v. 32-34)
a) il debito verso del Re v. 23-24
a’) il debito del altro compagno v. 28
b) la decisione del re v. 25
b’) la reazione del servo v. 25
c) la richiesta del servo per annullare il debito v. 26
c’) la richiesta del altro servo verso il suo compagno v. 29
d) il debito annullato v. 27
d’) il debito non annullato v. 30
e) la reazione degli altri servi e la denuncia v. 31
f) la nota del re v. 32-33
g) la punizione v. 34
h) l’applicazione della parabola nella vita quotidiana v. 35

3. L’esegesi e implicazioni teologiche - le osservazioni esegetiche
Nel terzo discorso dei grandi discorsi di Gesù dopo aver parlato
sulla montagna cioè discorso evangelico (cap. 5-7), e dopo il discorso
apostolico (cap. 10), Egli parla nelle parabole. Questo modo di parlare e
insegnare è tipico per attirare attenzione degli ascoltatori. Gesù fece quel
modo coma la base della sua predicazione.
Perciò parlando delle parabole , il nostro brano anche fa parte di
questo modo. E’ tutto quello crea questi discorsi in modo narrativo, che
sia metodo esegetico: non capisco cosa vuoi dire.
Ci sono alcune cose che avevo osservato. Prima cosa da
sottolineare è che la persona più importante è il Re, però la persona che
sta al cento della parabola è quel servo malvagio Dall’osservanza del testo
si può vedere tal argomento. Situazione si inizia dal versetto 24 in cui
viene portato un servo davanti al re. Tutto sviluppo della parabola prende
l’inizio da questa frase ἀ ρξαμέ νου δὲ αὐ τοῦ συναί ρειν προσηνέ χθη
αὐ τῷ εἷ ς ὀ φειλέ της μυρί ων ταλά ντων

Ormai poniamo una domanda; quale funzione ha questa parabola
nell’intero del capitolo 18?
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Seguendo le prime due parole Διὰ τοῦ το, hanno la funzione di
spiegare il fenomeno del perdono usando quel esempio del re e il suo atto
di misericordia9.
Prima osservazione da sottolineare è l’espressione ἀ νθρώπῳ
βασιλεῖ . Osservando le altre traduzioni, spesso si trova la traduzione a un
re. Nelle varie traduzioni è stata omessa la parola ἀ νθρώπῳ. Per quale
motivo? Matteo avendo la mentalità ebraica forse ha connesso questi
termini, volendo esprimere una espressione, (tipo, merasmus). Ad
esempio esiste una traduzione tedesca che evidenzia questa parola uomo:
Deswegen wurde Das Königreich Der Himmel verglichen (mit) einem
Menschen, einem König…. Può darsi che qui abbiamo solo la questione
dello stile narrativo .
L’altra domanda che possiamo ponere è: Il perché Gesù usa questa
figura del re per avvicinare agli uditori il mistero del Regno dei cieli?
Schmoller divide la spiegazione del termine in due: βασιλεu,ς come terrae
domini, ad esempio, Mt 2, 1.3; bLc 10, 24; Atti 7, 10. Poi come
riferimento a Cristo , Christus ,rex, Deus rex, rex inferni: Mt 25, 34; Lc
19, 38; Gv 18, 3710.
La domanda è: Parliamo di una distinzione tra questi termini o li
trattiamo come un termine ma composto che riferisce alla stessa
persona11.
Può darsi che Matteo usando due termini Re e Signore e solo un
gioco redazionale perché è ovvio che un Re e anche padrone del suo
servo. Poi anche come ormai è stato menzionato figura del re nella cultura
di quel ambiente faceva un riferimento al aspetto divino, basta vedere nel
Διὰ τοῦτο è una preposizione qui collegata con pronome dimostrativo neutro
singolare. La sua funzione sintattica è di segnalare la continuazione tra versetti 21-22 e
23-35. L’uso del οὗτος, M. ZERWICK, Biblical Greek (Roma 2014): οὗτος is no longer
used, as in classical Greek, exclusively to refer to something which precedes, but may
refer to something which follows.
10
A. SCHMOLLER, Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament (Stuttgart
2014).
11
E. R. BROWN − J. A. FITZMYER − R. E. MURPHY, Nuovo Grande Commentario
Biblico (Brescia 2014), 863.
Secondo questi grandi studiosi questa parabola e questa espressione è un modo
veterotestamentario per designare non solo gli schiavi, ma anche, come qui, i funzionari
di corte o i ministri. Da una parte sono d’accordo, da l’altra parte no, perché questa
opinione non è chiara, nel senso che dobbiamo tenere in mente che ogni re rappresentava
un riferimento a quelle cose divine verso gli dei, perciò magari Matteo volendo
mantenere questa visione nelle menti dei lettori, voleva indicare implicamene la divinità
di questo personaggio. Di come? All’inizio della parabola troviamo queste parole: Διὰ
9

τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ.
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testo il verbo προσκυνέ ω, servo si prostra davanti al Re, in gesto di
adorazione 12 . Poi seguendo studioso Zerwick, egli chiarisce, κύ ριος,
appellatur Deus (sive additur o- qe,oj sive omittur), Christus, ku,rioi
appellantur alii caelestes13.
La parola κύ ριος è preceduta dall’articolo determinativo ὁ. L’uso
del articolo possiamo riferire a San Paolo, perché quando Lui usa un
articolo sempre riguarda a Cristo, ad esempio in 2Cor 3, 17:
ὁ δὲ κύ ριος τὸ πνεῦ μά ἐ στιν, così suggerisce Zerwick. Dal contesto si
può creare una opinione che κύ ριος è una parola che mostra Dio. Nel
testo presentato della parabola ogni volta quando appare parola κύ ριος, è
sempre con l’articolo determinativo. Invece se Matteo omettesse articolo,
significherebbe che colui che parla , non specifica una persona o cosa,
quindi non sarebbe una persona o cosa importante, ma parlerebbe in
modo più generico.
Uno studioso, Kittel G. indica al sostantivo κύ ριος, con il
significato di qualcuno che possiede schiavi o qualcuno che ha autorità o
dominio. Pongo dunque una domanda, perché Matteo usa il termine
κύ ριος invece di δεσπό της? Sono i termini che praticamente indicano allo
stesso significato. Invece Kittel e Friedrich dicono che in certo senso
esiste una piccola distinzione14.
L’altro studioso, Baudissin, argomentò la parola κύ ριος in favore
dell’idea dei traduttori della LXX, perché il termine κύ ριος basava su
termine ebraico hwhy15. Allora preferisco di seguire la proposta che offre
Questa è la mia proposta, e paragonando con studioso Boer, sono d’accordo con
Lui perché praticamente suggerisce lo stesso pensiero, che è molto probabile che qui
abbiamo solo un cambiamento redazionale.
M. C. DE BOER, "Ten thousands talents? Matthew’s Interpretation and Redaction of
the Parable of Unforgiving Servant (Mt 18,23-35)", CBQ 50 (1988).
13
A. SCHMOLLER, Handkonkordanz.., op., cit. 299.
14
Kittel e Friedrich scrivono che all’inizio dell’epoca ellenistica la parola δεσπότης
era relativamente rara. Invece la parola κύριος corrisponde più all’ebraico Adon che a
Ba’l. Personalmente seguo la loro spiegazione perché se Matteo riferisse al re il
significato δεσπότης che corrisponde al termine Ba’l quindi non si può parlare di una
sfumatura divina. Invece Matteo scrive κύριος (Adon) che ha una sfumatura divina.
Cf. G. KITTEL — G. FRIEDRICH, "Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament", TWNT III (1933-1979).
15
L’uso della parola in quel mondo pagano, secondo me disegnava il superiore,
piuttosto qualcuno che esercita potere. Quindi non è un argomento forte che convincesse
gli altri autori.
W. BAUDISSIN, Kyrios als Gottesname im Judentum und seine Stelle in der Religionsgeschichte, (4; Giessen 1926-1929).
12
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Kittel e Friedrich, questa interpretazione andrebbe d’accordo con nostro
testo presentato.
Le parole chiavi che sono più importanti in questa parabola, sono
ὀ φειλέ της, e collegata col sostantivo δά νειον che è hapax legomena
(debito), poi Σπλαγχνισθεi,ς, e μακροθύ μησον.
La parola ὀ φειλέ της appare solo sette volte nel Nuovo Testamento
e in Matteo solo due, nel versetto 24 e nel capitolo 6,12 dove troviamo la
preghiera Padre nostro16.
Quale significato abbia questa parola nel contesto della parabola?
Quel debito che aveva avuto il servo, possiamo capire letteralmente come
un debito materiale oppure come anche una colpa morale?17
Quel valore non può essere ridotto solo alla questione materiale ,
perché questa parola si appare per la seconda volta nel contesto della
preghiera Pater Noster καὶ ἄ φες ἡ μῖ ν τὰ ὀ φειλή ματα ἡ μῶν, ὡς καὶ
ἡ μεῖ ς ἀ φή καμεν τοῖ ς ὀ φειλέ ταις ἡ μῶν18 . Allora questa spiegazione
sostiene l’argomento principale, cioè, qui troviamo un aspetto divino, e
questa conclusione viene dal testo καὶ ἄ φες ἡ μῖ ν τὰ ὀ φειλή ματα …(se
consideriamo questa spiegazione) e non solo come una parabola che
descrive un evento.
La seconda parola che ci interessa è σπλαγχνί ζομαι e vuol dire
avere compassione, commuoversi però non basta a dire solo che qualcuno
ha una compassione verso il prossimo, ma qui c’è un significato più
profondo, nel senso che una compassione è così profonda , che esce
proprio dalle viscere. Questa parola greca corrisponderebbe con la parola

A. SCHMOLLER, Handkonkordanz…, op. cit.
Lo studioso Gaechter nel suo libro suggerisce che il verbo ἀπολύω che riferisce
alla parola δάνειον riferisce più che altro a un significato materiale: Das Verb
erlassen/vergeben spielt sowohl aut die materielle Schuld als auch auf die Sünde an- del
Schuldner di enorme Summe. P. GAECHTER, Das Matthäus Evangelium (Insbruck-WienMünchen 1963).
Io comunque non sono d’accordo con questa opinione perché se il significato della
parola δάνειον avesse solo il valore materiale , perché l’evangelista parla del perdono
dei peccati nei versetti preceenti, illustrando con la domanda di Pietro qualche versetti
precedenti (v. 21) κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει ⸉ εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου⸊ καὶ ἀφήσω αὐτῷ;
ἕως ἑπτάκις; Quindi secondo me non è lecito delimitare questa parola solo al concetto
materiale.
18
La richiesta del perdono divino è presente nella preghiera giudaica delle Diciotto
Benedizioni, mentre il secondo elemento l’agire umano come condizione per ottenere il
perdono di Dio. Così scrive G. ROSSÈ, Il Vangelo di Luca commento esegetico e
teologico (Roma 2012).
16
17
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ebraica  רחם19. Matteo nel tutto Vangelo questo termine viene applicato
soltanto a Gesù; l’unica eccezione è rappresentata dalla reazione del rekyrios di questa parabola dello sciavo non misericordioso 20 . Se
esaminiamo bene i momenti nelle quali Gesù si commuoveva, è chiaro
che questo riferimento che fa Matteo, sottolinea la missione salvifica di
Cristo21.
La seconda cosa che vale da sottolineare prende la forma di una
domanda.; Perché Matteo usa il verbo σπλαγχνί ζομαι per quanto riguarda
al Re e non invece il verbo ἐ λεέ ω ? La riposta si può trovare nell’ altro
testo di Matteo 5, 7: μακά ριοι οἱ ἐ λεή μονες, ὅ τι αὐ τοὶ ἐ λεηθή σονται.
Queste parole sono state rivolte agli ascoltatori, quindi uomini che anche
significa avere compassione, to have mercy, ma questo significato non ha
il senso così profondo come la parola σπλαγχνί ζομαι, che come già è
stato detto riferisce soltanto a Gesù nel tutto vangelo di Matteo.
Perciò questo argomento che fa riferimento al significato del verbo
σπλαγχνί ζομαι riferisce al argomento principale , cioè il tema del lavoro;
nel senso che, nella figura del Re, troviamo l’atto della misericordia di
Dio rivelato nel Cristo poiché nel nostro testo esaminato appare solo la
parola σπλαγχνί ζομαι, parlando del Re. Invece Il Re facendo poi la
domanda al servo spietato (v. 33) usa la parola ἐ λεῆ σαι, che quel servo
dovrebbe avere la compassione (ἐ λεέ ω).
Terza parola che ci interessa è μακροθυμέ ω. Questo verbo ha un
significato che deriva dal sostantivo μακροθυμί α che significa pazienza.
Alcuni studiosi come Friberg propone una spiegazione ma comunque
aggiunge qualcosa di più volendo chiarire o approfondire questo
termine22.
L. KOEHLER, W. BAUMGARTNER, A Bilingual Dictionary of the Hebrew an Aramaic Old Testament (Leiden-Boston-Köln 1998).
20
L’esegeta Franco de Carlo scrive così: è chiaro quindi l’intento di Matteo di
accostare Gesù a tale figura del re-kyrios. Osservando gli altri passi del vangelo , sono
d’accordo e mantengo questa opinione che segue il tema del lavoro. Perciò è evidente
che la figura del Re rappresenta Gesù misericordioso. Penso che versetto 27 sarebbe
nucleo della parabola. Il Signore cancella il debito incomprensibile. La misericordia del
Padrone oltrepassa la richiesta del suo servo quindi stesso atteggiamento sempre mostra
Gesù verso i peccatori che venivano a chiedere il perdono o guarigione.
21
Mt 9,36; 14,14; 15,32; 20,34.
22
Egli traduce questo verbo: to have patience with an element of expectancy wait,
with an element of postponement delay.
Quell’autore ci da una luce che ci porta a un senso più profondo che solo a una richiesta fatta da un debitore. Questa spiegazione io mantengo perché di nuovo indica e
mantiene status questionis, cioè la domanda di un servo spietato su livello umano,
19
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Quel servo facendo una domanda con una intuizione di
restituzione( anche probabilmente pur essendo consapevole che non
riuscisse a farlo), trova la risposta totalmente diversa, cioè l’atto enorme
della misericordia (sempre parliamo del verbo σπλαγχνί ζομαι), qui
possiamo vedere una implicazione teologica che riguarda al perdono
basando sul termine σπλαγχνί ζομαι.
Σπλαγχνισθεὶ ς (aoristo participio pass 3p. sg.), aoristo participio ,
di per sé non esprime qualche relazione temporale, sia il passato, che
tempo relativo, dunque dall’analisi di questo verbo possiamo intendere
che l’atto della misericordia di Re ha un risultato globale.
C’è un’altra osservazione che si può notare nel testo. Partendo dal
versetto 26 leggiamo: πεσὼν οὖ ν ὁ δοῦ λος προσεκύ νει αὐ τῷ λέ γων·
μακροθύ μησον ἐ π᾿ ἐ μοί , καὶ πά ντα ἀ ποδώσω σοι. Piu che altro mi
interessa la parola προσεκύ νει (προσκυνέ ω). Prima di andare avanti con
questo verbo bisogna notare una cosa. Sia servo malvagio sia servo in
compagnia, prima cosa che si vede, fanno stesso gesto : si prostrano a
terra, πεσw,ν (πί πτω), cadono subito a terra. E’ qui sono uguali. Invece
quel servo spietato fa un altro gesto, προσεκύ νει. Il significato di questo
verbo al primo posto è to prostrate oneself; properly, to kiss the hand to
(toward) one, in token of reverence; così lo studioso Thayer Joseph
traduce23.
C’è però un'altra traduzione che spiega προσκυνέ ω, ponendo un
significato un po’ diverso, oppure se preferiamo a dire, un
approfondimento di questo verbo. Questo non significa che la traduzione
precedente è sbagliata ma vale la pena di osservare l’altra possibilità della
traduzione questo termine. Ad esempio Friberg spiega così: as intentionally falling, prostrating oneself as a sign of worship or devotion fall
down, throw oneself down. E’ proprio spiegando questo, fa riferimento al
nostro versetto 18,26. Allora abbiamo un’altra conferma che questa figura
del Re dimostra la Misericordia di Dio, sempre osservando la reazione del
Re σπλαγχνί ζομαι e poi ἀ φῆ κεν αὐ τῷ24.
Adesso bisogna vedere i gesti dei due servi. Tutti e due si
prostrano a terra (πεσὼν). L’uno, quel malvagio fa un gesto di adorazione
davanti al Re e dice μακροθύ μησον ἐ π᾿ ἐ μοί . L’altro anche dice in
imperativo μακροθύ μησον ἐ π᾿ ἐ μοί . Poi seconda cosa: dopo aver
μακροθυμέω, perché Lui intende di restituire , pur sapendo che in realtà non riesca a farlo. Invece trova la trova la risposta su livello divino σπλαγχνίζομαι ,

T. FRIBERG, Analytical Lexicon of the Greek New Testament (Canada 2000), op. cit.
23
J. H., THAYER, The New Thayer's Greek-English Lexicon (Michigan 1996).
24
T. FRIBERG, Analytical Lexicon of the Greek New Testament (Canada 2000).
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prostrato a terra l’uno fa un gesto di venerazione (come fosse davanti una
persona divina), l’altro invece dice παρεκά λει, quindi lo esorta, a fare
cosa? Ad aspettare finché non restituirà il suo debito.
Due atteggiamenti diversi. Che cosa ci dice quel testo? Prima cosa
c’è differenza nei comportamenti. L’uno adora, l’altro rimane su livello
umano. Queste costruzioni confermano che la figura del re presenta
l’aspetto di Dio, colui che concede la misericordia. Come lo sappiamo?
Dai verbi diversi: προσκυνέ ω e παρακαλέ ω.
Paragonando il versetto 24, ἀ ρξαμέ νου δὲ αὐ τοῦ συναί ρειν
προσηνέ χθη αὐ τῷ εἷ ς ὀ φειλέ της μυρί ων ταλά ντων, lo possiamo capire
con un altro versetto nel vangelo di Matteo (Mt 9, 2) καὶ ἰ δοὺ

προσέ φερον αὐ τῷ παραλυτικὸ ν ἐ πὶ κλί νης βεβλημέ νον. καὶ ἰ δὼν ὁ
Ἰ ησοῦ ς τὴ ν πί στιν αὐ τῶν εἶ πεν τῷ παραλυτικῷ· θά ρσει, τέ κνον,
ἀ φί ενταί σου αἱ ἁ μαρτί αι.
Questa espressione προσηνέ χθη indica la connessione tra questa

parabola (Mt 18, 23-35) e un altro evento (Mt 9, 2), questo significa che
la parabola del Re misericordioso, o servo spietato, ha un valore simile
con questa scena citata sopra (Mt 9, 2), perché si basa su questo verbo

προσφέ ρω.

L’ultima cosa da osservare, brevemente è la dichiarazione di Gesù
che anche indicherebbe l’aspetto divino di misericordia, cioè: οὕ τως καὶ

ὁ πατή ρ μου ὁ οὐ ρά νιος ποιή σει ὑ μῖ ν, ἐ ὰ ν μὴ ἀ φῆ τε ἕ καστος τῷ
ἀ δελφῷ αὐ τοῦ ἀ πὸ τῶν καρδιῶν ὑ μῶν
L’espressione ὁ πατή ρ μου, che cosa potrebbe significare e se

veramente potrebbe sostenere l’argomento principale che la figura del re e
l’immagine di Dio Misericordioso. Per spiegare questo bisogna andare al
testo di Giovanni (Gv 20,17): λέ γει αὐ τῇ ⸆ Ἰ ησοῦ ς· ⸂μή μου ἅ πτου⸃,

οὔ πω γὰ ρ ἀ ναβέ βηκα πρὸ ς τὸ ν πατέ ρα ⸇· πορεύ ου ⸀δὲ πρὸ ς τοὺ ς
ἀ δελφού ς °μου καὶ εἰ πὲ αὐ τοῖ ς· ἀ ναβαί νω πρὸ ς τὸ ν πατέ ρα μου
καὶ πατέ ρα ὑ μῶν καὶ θεό ν μου καὶ θεὸ ν ὑ μῶν.

Come si vede c’è distinzione. Gesù separa il rapporto divino
Padre-Figlio tra il rapporto di Dio con gli uomini, per far capire che Lui
non appartiene più al questo modno, e la stessa idea, penso voleva
dimostrare tramite quwesta parabola usando questi termini ὁ πατή ρ μου e

πατέ ρα ὑ μῶν 25.

Lo studioso Brown scrive così: in Giovanni, Gesù indica il Padre come suo Dio.
Personalmente non trovo qui una spiegazione profonda. Io propongo la mia soluzione
nel corpo del testo, paragonando rapporto divino e umano (due servi e il Re) e rapporto
di Gesù con Dio e Dio e gli uomini. Perciò penso che questa espressione esprime
l’aspetto divino e le distinzioni tra rapporti umani. R. E. BROWN, Giovanni (Assisi
2014).
25
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Per quanto riguarda le implicazioni teologiche ho osservato alcune
cose. Anzitutto questa parabola ci offre un’immagine che tratta del
rapporto tra Un re e il suo servo e poi con i suoi compagni in schiavitù.
Prima implicazione teologica che viene è che Dio è sempre pronto a
perdonare i nostri peccati senza differenza quale debito avessimo avuto.
Ovviamente con il perdono è strettamente collegata la nostra risposta cioè
l’atteggiamento del imitazione del Cristo, che ci perdona immediatamente
appena Lo chiediamo. Lo stesso vale per i nostri rapporti umani. Se uomo
non riesce a perdonare a suo prossimo o almeno non prova di farlo, non
può ottenere la misericordia di Dio.
La grazia della remissione dei peccati può essere rifiutata per
motivo della mancanza della misericordia verso il mio prossimo.
Ci sono le cose che ad esempio nella chiesa medioevale e antiche
c’erano i pensieri veramente esigenti o meglio dire brutali. Ad esempio
San Tommaso d’Aquino scrisse così che per ogni peccato grave che è
stato commesso dopo aver confessato e quel peccato torna di nuovo, vuol
dire che non è stato perdonato per niente perché uomo non è grato per il
dono della misericordia (ratione ingratitudinis).
San Agostino invece dice che i peccati ormai rimessi possono
essere contati di nuovo (redire dimissa peccata), se mancherà l’amore
fraterno, e quello sarebbe il nostro racconto dello schiavo malvagio.
Il seguito del racconto delinea in pienezza la vera identità di Gesù
e per aiutare gli interlocutori a comprendere il suo messaggio, Gesù
ricorre alla parabola. Il perdono iniziale di Dio deve protrarsi e dilatarsi
nell’esperienza umana ed ecclesiale. Senza la capacità di riprodurre
questa logica di misericordia nel rapporto inter-ecclesiale ci si chiude
all’esperienza del perdono definitivo ed escatologico di Dio.
La misericordia tra fratelli diventa così il momento in cui si
verifica la loro esperienza di fede che ha fatto scoprire in modo autentico
la paternità di Dio.

4. Conclusione
In questo elaborato scritto è stato presentato il tema La figura del
Re e del Signore nella parabola nel Vangelo Di Matteo 18, 23-35, come
l’immagine del Dio misericordioso. Esaminando varie strutture
linguistiche, la struttura narrativa, le questioni lessicali, la struttura del
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testo, volevo affermare l’argomento principale che presenta il tema del
lavoro. La redazione narrativa di Matteo sembra mostrare quel fenomeno
di misericordia di Dio tramite questa parabola, anzi di presentare Dio
come la sorgente inesauribile della bontà e misericordia. Tramite questi
personaggi, la scena e l’suo del genere letterario , cioè parabola si nota
che quel Re rappresenta Dio che è stato rivelato nella persona di Cristo.
La nostra parabola con il giudizio viene sì reso comprensibile e
ovviamente chiaro, ed è una minaccia che incombe anche suoi discepoli
cui è rivolto il discorso sulla comunità. L’interrogativo può trovare una
risposta solo in un’esposizione che ricapitoli la comprensione matteana
del giudizio, , cioè la concezione del giudizio ne vangelo di Matteo.
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POSTAĆ KRÓLA I PANA W PRZYPOWIEŚCI EWANGELICZNEJ
MT 18, 23-35 JAKO OBRAZ CHRYSTUSA MIŁOSIERNEGO

Abstrakt
Publikowany tekst jest niemal dosłowną wersją pracy semestralnej, napisanej pod kierunkiem profesora Henry Pattarumadathila SI, podczas studiów z
egzegezy biblijnej w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Jej Autor wychodzi od stwierdzenia, że Ewangelia Mateusza jest par excellence Ewangelią
„kościelną”. Ukazuje bowiem prawdę o królestwie niebieskim, które zawarte
jest w Kościele, choć nie ogranicza się wyłącznie do eklezjalnej rzeczywistości.
W szczególności ważne znaczenie ma przypowieść Mt 18, 23-35.
Analiza egzegetyczna tego tekstu prowadzi do wniosku, że przestawiona
w nim postać Króla i Pana jest obrazem Boga. Analizując treść fragmentu, jego
strukturę językową i narracyjną, jak również kwestie leksykalne nietrudno obronić tezę zawartą w tytule artykułu. W analizowanej przypowieści Ewangelista
zdaje się wskazywać na ideę miłosierdzia Bożego, odsłaniając prawdę o Bogu
jako o niewyczerpanym źródle dobroci i miłosierdzia.
Przestawione postacie, sceny wydarzeń i rodzaj literacki prowadzą do
konkluzji, że Król reprezentuje Boga, który objawił się w osobie Chrystusa.

DISSERTATIONES PAULINORUM

TOM XXVII – 2018

Michał T. Handzel OSPPE
POSZUKIWANIE PODSTAW WSPÓŁCZESNEJ
META-FIZYKI BOGA

Przez „Boga” bowiem rozumie się coś
co jest (…) bardzo różne
od przedmiotów materialnych
i od naszych umysłów…
G. E. Moore

We współczesnym świecie, istotnym elementem, na który warto zwrócić uwagę w naszym – tj. ludzkim – postrzeganiu rzeczywistości
jest ruch. Nie chodzi jednak o to, iż ptaki latają, rzeki płyną i zmieniają
się pory roku. Współczesna fizyka zakłada, iż „wszystko jest zbudowane
z atomów”. Z tej też racji należy przyjąć, iż „wszystko, co czynią na przykład zwierzęta, czynią atomy”. Dlatego też można uznać, iż: „nie ma takiej
czynności wykonywanej przez żywe istoty, które nie można by wyjaśnić
korzystając z założenia, że składają się one z atomów, zachowujących się
zgodnie z prawami fizyki”1. Z tej też racji ruch, który warto zauważyć, to
ruch cząstek elementarnych będących podstawowymi składnikami materii, który odbywa się nawet wtedy gdy atomy tworzą tzw. sieć krystaliczną
(specyficzna forma ciała stałego w której ruch cząsteczek polega jedynie na
ich drganiu)2. Na ten ruch – tj. ruch cząstek elementarnych – mają w różny
sposób cztery rodzaje oddziaływania między cząsteczkami: siły jądrowe,
siły elektryczne, rozpad β i grawitacja3. Ponadto, ponieważ nadal nie znamy
R. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki, tłum. Z.
Królikowska, Warszawa 2014, s. 13-14.
2
Por. tamże, s. 7.
3
Por. tamże, s. 27-31.
1
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jeszcze wszystkich podstawowych praw fizyki4, można przypuszczać, iż
być może istnieje całe mnóstwo innych przyczyn, które na ten ruch cząstek
elementarnych wpływają. Jakkolwiek by nie było i ile by nie było bezpośrednich czy też pośrednich przyczyn wprawiających je w ruch, to należy
uznać iż – w sensie logicznym – wydaje się zasadne twierdzić, iż musi być
jakaś pierwsza przyczyna wprawiająca „całą tę maszynerię” w ruch.
Oczywiście na dziś - w świetle współczesnej nauki - nie bardzo
wiadomo jednak co jest ową pierwszą przyczyną5. Zasadnym wydaje się
przyjmować, iż wspomniane wcześniej cztery rodzaje oddziaływania między cząsteczkami przyczyniają się w taki lub inny sposób do zachowania
się w danym momencie danej cząstki elementarnej. Nie wyjaśnia to jednak
w żaden sposób co jest lub było pierwszą w porządku logicznym przyczyną, która spowodowała wszelki ruch we Wszechświecie, spowodowała, iż
podlega on (wszechświat) nieustanemu przekształcaniu się?
1. Przyczyna ruchu we Wszechświecie
Wiemy na pewno, iż jeżeli potraktujemy Wszechświat jako jedną
wielką całość, to można by powiedzieć, iż z jakieś racji jest on wewnętrznie (czyli w sobie) w nieustannym ruchu, gdyż – w świetle współczesnej
fizyki – nic na poziomie kwantowy nie jest w spoczynku. Z tej też racji
należy stwierdzić, iż jeżeli się on porusza, to albo przyczynę tego ruchu
musi mieć w sobie albo jest poruszany przez coś innego. Musi więc być
jakaś pierwsza przyczyna tego nieustannego ruchu. Jeżeli jednak uzna się,
iż – w sensie logicznym – pierwszą przyczyną owego nieustannego jest
sam Wszechświat, to popadamy w sprzeczność, gdyż wówczas okaże się,
że martwa materia sama z siebie się poruszyła będąc wcześniej w stanie
spoczynku… Logicznym wydaje się więc przyjąć istnienie jakiejś pierwszej zasady – która wprawiła ów Wszechświat w ruch. Trudno bowiem odrzucić (w sensie logicznym) zasadność stwierdzenia Tomasza z Akwinu,
Por. tamże, s. 2.
Współczesna filozofia przyrody uważa, iż rzeczą nieuzasadnioną jest utożsamianie
tzw. Wielkiego Wybuchu ze stworzeniem świata przez Boga, a także rozstrzyganie
sporu pomiędzy kreacjonizmem i materializmem w oparciu o określone interpretacje
początkowej osobliwości, gdyż w obydwu wypadkach zostaje przekroczona zasada
naturalizmu metodologicznego; por. M. Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody,
Kraków 2014, s. 203, 246-251.
4
5
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który ukazuje, iż jeżeli istnieje coś poruszające się i „poruszające porusza
się, to porusza się przez coś innego, poruszającego. Można więc albo postępować w nieskończoność, albo dojść do czegoś poruszającego nieruchomego. Ponieważ jednak nie można postępować w nieskończoność, trzeba
przyjąć coś pierwszego, co samo jest nieruchome”6. Należy w tym momencie niejako na marginesie zauważyć, że nie chodzi tu o przyczynę ruchu
w sensie czasowym, ale w sensie logicznym. Z tego wywodu wynika więc,
iż istnieje pierwsza zasada, którą można też nazwać pierwszym nieruchomym poruszycielem7. Ponieważ nie wydaje się aby cechą charakterystyczną owego ruchu był chaos - lecz wręcz przeciwnie, mimo tego, iż z racji
naszej niepoznawalności wszystkich praw fizyki wydaje się nam on przypadkowy8 - należy stwierdzić że „całość kompozycji” nieustannych przemian zachodzących we Wszechświecie ma charakter racjonalny, chociażby
z tego powodu, iż tak naprawdę przedstawiający się człowiekowi świat,
który znajduje się poza zjawiskami ukazuje się nam jako rzeczywistość
siatki matematycznej9. Ponadto od strony naukowej można uznać, iż jest
w nim ukryta pewna bardzo głęboka idea pewnych fizycznych praw, której
istnienie kosmologowie odczytują poczynając od epoki Plancka a kończąc
na czasach współczesnych10. W świetle ich badań i analiz okazuje się, że
wszystkie prawa rządzące wszechświatem są wysoce uporządkowane i nie
ma w nich miejsca na rozumianą filozoficznie przypadkowość11, co może
oznaczać tylko jedno: wspomniana pierwsza zasada – raczej winna być inteligentna; z tej też racji można by w stosunku do niej zastosować nazwę

Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles. Prawdy wiary chrześcijańskiej
w dyskusji z pogańskimi innowiercami i błądzącymi, tłum. Z. Włodek, W. Zega, tom 1,
Poznań 2003, s. 42 [w dalszej części artykułu będzie stosowany w odniesieniu do tego
dzieła skrót: SCG].
7
Por. SCG I.13, s. 43-52.
8
Por. M. Heller, Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą, Kraków
2012, s. 151-171; Tenże, Elementy mechaniki kwantowej dla filozofów, Kraków 2014, s.
165-172.
9
Por. P. Chaunu, Wielki wybuch a stworzenie świata, tłum. J. Kokowska, Kraków
1993, s. 20-24; M. Heller, Szczęście w przestrzeniach Banacha, Kraków 1997, s. 87.
10
Por. J. Gribbin, W poszukiwaniu wielkiego wybuchu. Kosmologia i fizyka kwantowa,
tłum. P. Amsterdamski, Poznań 2000, s. 126-241, 350-374; C. J. Hogan, Mała księga
wielkiego wybuchu albo kosmiczny elementarz, tłum. P. Amsterdamski, Warszawa 2003,
s. 23-30, 51-56, 113-124.
11
Por. M. Heller, Materia – geometria, w: M. Heller, M. Lubański, Sz. W. Ślaga,
Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody, Warszawa 1997,
s. 277-279.
6
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„Bóg”.12 Oczywiście należy podkreślić, iż autorowi niniejszego artykułu
nie chodzi tu o Boga jakiejś religii, ale - podobnie jak Tomaszowi z Akwinu
w analogicznym wywodzie - o zastosowanie konkretnej nazwy13.
2. Natura Boga
Ów Bóg istnieje, to można sobie zadać pytanie, czy jest jakaś możliwość poznania owej pierwszej zasady, tj natury Boga? W świetle refleksji
Summa contra gentiles Tomasza z Akwinu wydaje się to możliwe.
Pierwszą rzeczą jaką należy przyjąć w oparciu o wcześniejsze rozważania, to fakt iż owa pierwsza zasada, nazywana Bogiem, musi być zupełnie pozbawiona wszelkiego ruchu. Ponieważ z ruchem związany jest czas,
należy więc przyjąć, że Bóg jest poza czasem, a także poza wszelką zmianą,
nie można więc mówić w odniesieniu do jego natury o jakimś „przedtem”
lub „potem”. Logicznym wydaje się również, uznanie iż nie może On posiadać istnienia po niesieniu gdyż wtedy należałoby mówić o tym że zaistniało coś z niczego, a to jest absurd. Należy również uznać, iż jego naturze
nie może w żaden sposób przejść z istnienia do nieistnienia, a to z tego powodu, nie może w niej być nawet najmniejszej ontologicznej podstawy do
zaistnienia jakiejkolwiek zamiany. Z tej też racji należy stwierdzić, iż Bóg
całe swe istnienie posiada równocześnie i niezmiennie, a zetem nie ma ono
początku i końca, co w konsekwencji oznacza że jest On wieczny14.
Należy także uznać, iż Bóg w żaden sposób nie może być materialny, nie jest też jakąś formą siły jądrowej, siły elektrycznej, bezpośrednią przyczyną rozpadu β, lub też grawitacją. Jeżeli bowiem byłby którymś
z wspomnianych elementów, to musiałby mieć pierwszą – w sensie logicznym – przyczynę własnego istnienia, a to jest absurdem.
Nie można też w Bogu przyjąć żadnego złożenia, a to z tej przyczyny, iż każde złożenie domaga się czegoś co dokonuje złożenia, gdyby
więc Bóg był złożony musiałby mieć przyczynę zaistnienia faktu złożenia,
czyli pewnej zmiany zachodzącej w odniesieniu przynajmniej do dwóch
elementów (lub więcej) złożenia, byłaby to więc przyczyna sprawcza jego
Por. M. Heller, Filozofia świata. Wybrane zagadnienia i kierunki filozofii
przyrody, Kraków 1992, s. 174-180; C. Tresmontant, Problem istnienia Boga, tłum. W.
Krzyżaniak, Warszawa 2001, s.284-293, 384-444.
13
Por. SCG I. 13, s. 42.
14
Por. SCG I. 15, s. 55-57.
12
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złożenia, z tej też racji On sam nie mógłby być pierwszą zasadą, czyli tym
co w tym wywodzie nazywamy Bogiem15. Z tej też racji należy przyjąć, iż
w owej pierwszej przyczynie nie ma żadnego złożenia, czyli – używając
języka tomistycznego - jest On swoją istotą, to jest swoją treścią, czyli naturą16.
3. Relacja Boga do świata
W pewnym sensie świat znajdujący się poza zjawiskami jest w rzeczywistości siatką matematyczną17. Jest w nim ukryta pewna bardzo głęboka idea, której istnienie kosmologowie odczytują poczynając od epoki
Plancka a kończąc na czasach współczesnych18. Okazuje się bowiem, że
wszystkie prawa rządzące wszechświatem są wysoce uporządkowane i nie
ma tu miejsca na przypadkowość, zaś rozwój wszechświata może świadczyć o działaniu Boga19. Rodzi się więc pytanie o relacje świata do swego
Stwórcy.
Realistyczna filozofia klasyczna wyjaśnia ją przy pomocy teistycznej interpretacji teorii partycypacji bytu. Bóg jest obecny w bycie jednostkowym nie jako jego cześć, lecz jako przyczyna20. Czy może jednak istnieć
Por. SCG I. 18, s. 61.
Por. SCG I. 21, s. 71.
17
Por. P. Chaunu, Wielki wybuch a stworzenie świata, Kraków 1993, s. 20-24; zob.
M. Heller, Szczęście w przestrzeniach Banacha, Kraków 1997, s. 87.
18
Por. J. Gribbin, W poszukiwaniu wielkiego wybuchu. Kosmologia i fizyka kwantowa,
tłum. P. Amsterdamski, Poznań 2000, s. 126-241, 350-374; C. J. Hogan, Mała księga
wielkiego wybuchu albo kosmiczny elementarz, tłum. P. Amsterdamski, Warszawa 2003,
s. 23-30, 51-56, 113-124.
19
Por.. M. Heller, Filozofia świata. Wybrane zagadnienia i kierunki filozofii przyrody,
Kraków 1992, s. 174-180; C. Tresmontant, Problem istnienia Boga, Warszawa 2001, s.
284-293, 384-444.
20
Por. L. J. Elders, Filozofia Boga. Filozoficzna teologia św. Tomasza z Akwinu,
Warszawa 1992, s. 177-180. 310-319; M. Gogacz, Elementarz metafizyki, Warszawa 1987,
s. 38-40.84-87; M. A. Krąpiec, Metafizyka. Zarys teorii bytu, Lublin 1988, s. 433-468; P.
Moskal, Transcendencja i immanencja Boga w stosunku do świata, w: H. Kiereś (red.),
Wierność rzeczywistości, Lublin 2001, 145-153; Tenże, Teza teistyczna, w: P. Moskal
(red.), Filozofować w kontekście teologii. Religia – natura – łaska, tom 2, Lublin 2004,
s. 25-36; A. Nyga, Podstawy filozoficznej teorii stworzenia świata w ujęciu św. Tomasza
z Akwinu, w: P. Moskal (red.), Filozofować kontekście teologii. Religia – natura – łaska,
tom 1, Lublin 2003, s. 149-155; J. Tupikowski, Filozofia Boga. Studium metafizycznohistoryczne, Kraków 2002, s. 129-145.159-173; Z. J. Zdybicka, Partycypacja bytu. Próba
wyjaśnienie relacji między światem i Bogiem, Lublin 1972, s. 149-188.
15
16
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jakaś większa zależność świata od Boga? Czy Bóg może być bardziej obecny w bycie? Czy w jakiś sposób dany byt może być przebóstwiony?
Pewną próbę refleksji podejmującej tę problematykę może stanowić namysł nad niektórymi zagadnieniami teologii naturalnej Maksyma
Wyznawcy, Jana z Damaszku i Grzegorza Palamasa, oraz niektórymi zagadnieniami metafizyki Mikołaja Bierdiajewa. Wybór pierwszych trzech ze
wspomnianych myślicieli nie jest przypadkowy, ich filozofia stanowi bowiem podstawę bizantyjskiego neoplatonizmu, który sam w sobie nie jest
logicznie sprzeczny w swej istocie z myślą św. Tomasza z Akwinu, lecz
stanowi jego fundament21. Natomiast metafizyka Bierdiajewa dokonuje
próby uwspółcześnienia na początku XX w. teologii naturalnej wspomnianych myślicieli bizantyjskich z tej też racji wydaje się zasadnym dokonać
trawestacji tekstów rosyjskiego filozofa.
3.1. Ponadsubstancjalny Bóg
Według Jana z Damaszku „Bóg jest Przyczyną i Początkiem wszystkich rzeczy. Jest bytem dla wszystkiego, co istnieje, życiem – dla wszystkiego, co żyje, rozumem – dla istot rozumnych, myślą dla myślących”22.
W całości rozważań doktor Kościoła Katolickiego nawiązuje do myśli
21
Filozofia bizantyjska oraz jej wpływ na myśl Tomasza z Akwinu jest dość często źle
interpretowana przez zachodnich historyków filozofii, najprawdopodobniej z racji słabej
znajomości greckiej siatki pojęciowej; por. W. J. Hankey, The Place for the Proof for God’s
Existence in the „Summa Theologiae” of Thomas Aquinas, „The Thomist”, 46/3 (1982), s.
370-393; Tenże, Aquinas at the Origins of Secular Humanism? Sources and innovation in
„Summa Theologiae” I, q. 1, a.1, „Nova et Vetera”, 5/1 (2007), s. 17-40; Tenże, Aquinas,
Plato and Neoplatonism, w: B. Davies, E. Stump (red.), The Oxford Handbook of Aquinas,
Oxford 2012, s. 55-64; zob. W. J. Hankey, God in Himself. Aquinas’ Doctrine of God as
Expounded in the „Summa Theologiae”, Oxford 1987; Tenże, Aquinas’s Neoplatonism in
the Summa Theologiae on God: A Short Introduction, Oxford 2018.
22
Jan Damasceński, Wykład wiary prawdziwej, tłum. B. Wojkowski, Warszawa,
1969, s. 51; tekst oryginalny brzmi: Ταῦτα μὲν οὖν ἐκ τῶν ἱερῶν μεμυήμεθα λογίων, ὡς ὁ
θεῖος ἔφη Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, «ὅτι ὁ Θεὸς πάντων ἐστὶν αἰτία καὶ ἀρχή, τῶν ὄντων
οὐσία, τῶν ζώντων ζωή, τῶν λογικῶς ὄντων λόγος, τῶν νοερῶς ὄντων νοῦς· καὶ τῶν μὲν
ἀποπιπτόντων αὐτῆς ἀνάκλησίς τε καὶ ἀνάστασις, τῶν δὲ παραφθειρόντων τὸ κατὰ φύσιν
ἀνακαινισμὸς καὶ ἀναμόρφωσις· τῶν κινουμένων κατά τινα ἀνίερον σάλον ἵδρυσις ἱερὰ καὶ
τῶν ἑστηκότων ἀσφάλεια καὶ τῶν ἐπ᾿ αὐτὴν ἀναγομένων ὁδὸς καὶ ἀνατατικὴ χειραγωγία
(Iohannes Damascenus, Expositio Accurata Fidei Orthodoxae, w: Patrologiae cursus
completus. Series Graeca, tom 94, 844, Excudebat et Venit Apud J.-P. Migne Editorem,
Parisiis 1864).
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Pseudo-Dionizego Areopagity z księgi Imiona Boskie, w której Bóg ukazany został jako Ten który „jest życiem dla wszystkich żyjących, substancją
bytów, zasadą i przyczyną każdego życia i substancji”23.
Podobnie już wcześniej uważał Maksymem Wyznawcą, z tej też
racji nie używał on w swoich tekstach terminów byt konieczny (ens necessarium) i byt przygodny (ens contingens) ale stosował ostre rozróżnienie pomiędzy bytem z siebie (autohyparksis) i bytem, który nie posiada istnienia z siebie24. W odniesieniu do pierwszego mówi się o prawdziwym i właściwym bycie (to kyrios on), w drugim zaś o bycie przez
partycypację w bycie koniecznym (kata metaksin). W tym pierwszym
znaczeniu owym prawdziwym i koniecznym bytem jest Bóg, w drugim
każde stworzenie. Bóg ukazany w ten sposób może być postrzegany
jako zasadniczo różny od świata a to z tej przyczyny, iż nie posiada on
w sobie żadnego przeciwieństwa (eneation), jest więc bytem prostym.
Natomiast stworzenia wykazują przeciwieństwa, jak istnienie lub nieistnienie, dobro lub zło, substancję lub przypadłość, materię lub formę,
akt i potencję, z tej też racji są bytami złożonymi (ktismata synteta)25.
Różnica pomiędzy Bogiem a stworzeniem w neoplatonizmie bizantyjskim jest tak wielka, że – jak zauważa autor Centurii gnostyckich
– „Bóg nie jest substancją według definicji substancji będącej zasadą
i początkiem, ani potencją w sensie definiowanym według którego stanowi przejście między substancją a aktem, będącym celem potencji lecz
jest ponadsubstancjalnym stwórcą substancji, pełnością bytu (hyperusion ontotes) źródłem wszelkiej mocy, stanem energii i potencji, nieśmiertelnym sprawcą wszelkiego ruchu, krótko mówiąc jest przyczyną
sprawczą wszelkiej substancji, potencji i aktu, początku, środka, i celu26.
Konsekwencją tego stanu rzeczy jest fakt, iż podandsubstancja Boska
wyklucza wszelkie kategorie istnienia dostępne przy poznaniu człowiePor. Pseudo-Dionizy Areopagita, Imiona Boskie, e 1, 3, w: Tenże, Pisma
teologiczne, tłum. M. Dzielska, Kraków 2005, s. 220; PG 3, 589 BC.
24
Por. Maximus Confessor, Cap. De caritate, MG 90, 1026; Ambigua MG 91, 1079.
25
Por. Maximus Confessor, Cap. De caritate, MG 90, 1050 ; A. Warkotsch,
Wprowadzenie, w: Maksym Wyznawca, Antologia życia wewnętrznego. Dialog o życiu
wewnętrznym. Księga miłości. Księga oświeconych. Wykład Modlitwy Pańskiej. List
o miłości, Poznań 1980, s. 34-35.
26
Maksym Wyznawca, Księga oświeconych (Centuria gnostyckie), tłum. A.
Warkotsch, w: Maksym Wyznawca, Antologia życia wewnętrznego. Dialog o życiu
wewnętrznym. Księga miłości. Księga oświeconych. Wykład Modlitwy Pańskiej. List
o miłości, Poznań 1980, s. 320-321.
23
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kowi i dlatego jest On całkowicie niedostępny oraz niepoznawalny na
drodze naturalnego procesu rozumowania27.
3.2. Energie Boga
Grzegorz Palamas, nawiązując do nauki o przebóstwieniu (théosis,
théopoiesis) Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nysy oraz innych Ojców
Kościoła Wschodniego28, wprowadza rozróżnienie między istotą (ousίa)
i energiami (od enérgeia – gr. działanie, moc) Boga29. Wyraża on przekonanie, że energia jest potwierdzeniem istnienia każdej istoty, a ściślej mówiąc
jest to moc objawiająca każdą istotę i tylko niebyt jest jej pozbawiony30.
Według niego żadna natura nie może istnieć, ani być poznana jeśli nie posiada swojej istotowej energii31. Bóg zawsze pozostaje w jego przekonaniu
absolutnie transcendentny wobec każdego bytu do tego stopnia, że nie da
się tego po ludzku, w żaden sposób nawet wyrazić. Dla niego transcendencja Boga jest rzeczywistością znajdującą się ponad wszelkim twierdzeniem
i przeczeniem gdyż jest transcendentny nieskończoną ilość razy32.W jego
pojęciu transcendencji mieści się przekonanie, że Bóg jest niedostępny całPor. tamże, s. 320; PG 90, 1083.
Por. H. Crouzel, Orygenes, Kraków 2004, s. 129-136; A. Eckmann, Przebóstwienie
człowieka w pismach wczesnochrześcijańskich, Lublin 2003, s. 82. 92-102. 182-194;
Tenże, Przebóstwienie człowieka w świetle pism wczesnochrześcijańskich, w: P. Moskal
(red.), Filozofować kontekście teologii. Religia – natura – łaska, tom 1, Lublin 2003, s.
21-31; G. I. Mantzaridis, Przebóstwienie człowieka. Nauka Grzegorza Palmasa w świetle
tradycji prawosławnej, tłum. I. Czaczkowska, Lublin 1997, s. 22-45.
29
Całość doktryny Grzegorza Palamasa została wyrażona w dziele zatytułowanym
Hypér ton hierόs hesychadzόnton (W obronie hezychastów) składającym się z trzech
części, z których każda dzieli się na trzy traktaty, dlatego przyjęła się nazwa Triady.
Wydania krytyczne to: Greoire Palmas, Défense des sints hésychastes. Introduction, texte
critique, traduction et notes par J. Meyendorff, Louvain 1959; Gregorίou tou Palama,
Hypér ton hierόs hesychadzόnton, Ekd. kai keim. P. Chréstou, w: Gregorίou tou Palama,
Syggrámmata, tom 1, Tessalonike 1962, s. 313-694 (por. E. Fotiju, W poszukiwaniu
oblicza Bożego (palamickie rozróżnienie istoty i energii w Bogu), „Roczniki teologicznokanoniczne” 27/1980 z.2, s. 38).
30
Triady III 2, 7, za: E. Fotiju, W poszukiwaniu oblicza Bożego (palamickie
rozróżnienie istoty i energii w Bogu), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 27/1980 z.2,
s. 39 [Traidy są cytowane według następującej zasady: cyfra rzymska oznacza kolejną
Triadę, pierwsza cyfra arabska oznacza kolejny traktat w ramach poszczególnych Triad,
druga cyfra arabska odnosi się do paragrafów poszczególnych traktatów].
31
Triady III 3, 6, za: E. Fotiju, W poszukiwaniu…, s. 39.
32
Triady III 3, 14, za: E. Fotiju, W poszukiwaniu…, s. 40.
27
28
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kowicie i wobec wszystkich rzeczywistości stworzonych w sferze swojego
bytu, którą określa się w filozofii jako Boska istota (ousίa tou Theoú). G.
Palmas określa tę rzeczywistość w sposób opisowy, za pomocą takich wyrażeń jak: He Hyperousiótes – Ponadistotowość; He Hyperoúsios Kryphiótes
– Ponadistotowe misterium; Ho Authyperousίos Hyperoúsion – Ten, który
w ponadistotowy sposób jest ponadistotowy w sobie samym. Tak rozumiana
istota Boga przekracza nawet samo pojecie istoty a także to, co pragnie się
wyrazić w słowie ponadistota33. Bóg - określany także jako Hypértheos (gr.
więcej niż Bóg), będąc niedostępnym i niewyrażalnym, czyli tym, którego istota jest sama przez się ponad możliwością jakiegokolwiek kontaktu
ze stworzeniem - zgadza się być dostępnym bytom poprzez swoje energie,
czyli naturalne moce objawiające istnienie każdej istoty34. Są one rzeczywistościami realnie istniejącymi wokół Boga (ta perί Theoú) i chociaż istota
Boga nie identyfikuje się z energiami, to należy je uważać za całkowicie
od niej nieoddzielne. Jako takie są niestworzone, bez początku i bez końca.
Wypływają one z niestworzonej istoty Bożej, przez co właśnie są z nią nierozdzielnie złączone35.
Palamas w swoich rozważaniach ukazuje, że można mówić w sensie
ścisłym o jednej energii, czyli o jednej nieogarnionej mocy Boga żywego
i działającego. Biorąc jednak za punkt wyjścia różną wrażliwość, różne zapotrzebowania, nastawienia oraz możliwości odbiorcze stworzeń, można
użyć wyrażenia, że energia jakby się mnoży, i w tym znaczeniu można mówić o wielości energii36.
Rozróżnienie istoty Boga od Jego energii nie prowadzi do idei złożoności Boga (nie jest to diteizm), ponieważ istota Boga i jego energie należą do jednego i żywego Boga. Używając termin boskość zarówno do istoty
jaki i energii Boga, należy zawsze podkreślać, że istota przewyższa energię37. Byt stworzony może uczestniczyć w energiach Boga ale nigdy w Jego
istocie38.
Por. E. Fotiju, W poszukiwaniu…, s. 40.
Por. tamże, s. 41.
35
Por. tamże, s. 42-43.
36
Por. tamże, s. 44-45; I. Zogas-Osadnik, Przebóstwienie (Theosis) jako kategoria
antropologiczna w ujęciu św. Grzegorza Palamasa (1296-1359), Świdnica 2012, s. 123-149.
37
Por. G. Palamas, O rozróżnieniu istoty i energii w Bogu, tłum. I. Zogas-Osadnik, w:
I. Zogas-Osadnik, Przebóstwienie (Theosis) jako kategoria antropologiczna…, s. 258-282.
38
Por. P. Evdokimov, Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 2003, s. 29-31. A.
Siemianowski, Tomizm a palamizm. Wokół kontrowersji doktrynalnych chrześcijańskiego
Wschodu i Zachodu w Średniowieczu, Poznań 1998, s. 36-37.
33
34
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W sensie ścisłym źródłem energii może być tylko byt rozumny, a nie
jakiś inny rodzaj bytu. Palamas rozróżniając istotę Boga od jego energii, rozróżnia również w człowieku rozum od jego energii. W tym kontekście czym
innym jest natura rozumu a czym innym energie, czyli działania umysłu.
Podkreśla on mocno, że działania umysłu są ściśle z jego naturą powiązane,
do tego stopnia, że zachodzą miedzy nimi związki analogiczne do relacji
pomiędzy przyczynami i ich skutkami39. W bytach nieosobowych można
mówić jedynie o istnieniu energii jakiegoś bytu osobowego, i to przede
wszystkim o obecności energii Boga (lub inaczej Boga w jego energiach)40.
Natomiast w bytach osobowych dzieje się to na poziomie hypostasis41.
3.3. Podmiotowość bytu
Dla Mikołaja Bierdiajewa, którego refleksja wyrasta z całej tradycji myśli filozoficznej i teologicznej wschodniej i zachodniej42, byt nieosobowy sam
w sobie jest w pewnym sensie pusty43. Nie jest on bowiem rzeczą w sobie, lecz
jedynie fenomenem, zjawiskiem dla podmiotu44. Jego bycie ma charakter wtór-

Por. P. Evdokimov, Poznanie Boga w tradycji wschodniej. Patrystyka, liturgia,
ikonografia, tłum. A. Liduchowska, Kraków 1996; A. Siemianowski, Tomizm…, s. 32.
40
Por. P. Evdokimov, Prawosławie…, s. 163-164; G. Palamas, O ubóstwiającej
partycypacji, tłum. I Zogas-Osadnik, „Theofos”, 1/2015, s. 291-310.
41
W myśli greckiej i później w filozofii religijnej występuje ostre rozróżnienie miedzy
hipostasis i prosopon, które są antytezą ousia. Nie jest to jednak przedmiotem refleksji
niniejszego artykułu. (Na temat owego rozróżnienia zob. P. Evdokimov, Prawosławie…,
s. 73-76; T. Špidlík, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, tłum. J. Dembska, Warszawa
2000, s. 18-30).
42
W pewnym sensie jest więc rozwinięciem myśli G. Palamasa; zob. В Зеньковский,
История русской философии, Москва 2001, s. 716-735; И. М. Невлева, Русская
философя, Белгород 2001, s. 283-299; К. Фараджев, Русская религиозная философия,
Москва 2002, s. 132-143; M. Łoski, Historia filozofii rosyjskiej, tłum. H. Paprocki,
Kęty 2000, s. 262-281; S. Mazurek, hasło: Bierdiajew Mikołaj, w: A. de Lazari (red.),
Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, tom 1, Warszawa 1999, s. 78-82; P.
Przesmycki, W stronę Bogoczłowieczeństwa. Teologicznomoralne studium myśli Nikołaja
Bierdiajewa, Łódź 2002, s. 31-53; M. Styczyński, Umiłowanie przyszłości albo filozofia
spraw ostatecznych. Studia nad filozofią Mikołaja Bierdiajewa, Łódź 2001, s. 11-35.
43
Por. Н. А. Бердяев, Опыт эсхалогической иетафизики. Творчество и
обьективация, w: Tenże, Царство Духа и царство кесаря, Москва 1995, s. 210.
44
И уж, наверное, нужно признать, что объект не есть вещь в себе, субъект есть
вещь в себе, объект же есть лишь феномен, явление для субъекта. Быть объектом
значит быть для субъекта, объект есть всегда являющееся для другого (tamże, s. 191).
39
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ny w stosunku do podmiotu45, gdyż jest tworem ducha, konsekwencją hipostazowania istnienia46. Podstawą takiego myślenia jest opozycja pomiędzy bytem
nieosobowym (naturą) a osobą (duchem). Do sfery bytu nieosobowego47 (natury), czyli rzeczy, należy wszystko to, co jest obiektywne, czyli przedmiotowe
i substancjalne48. Należy do niej (tj. sfery bytu) nie tylko materia, ale również
życie psychiczne49. Ten rodzaj bytu nie ma w sobie istnienia (существования),
gdyż ono przysługuje tylko osobie (duchowi)50.
Osoba, dla myśliciela rosyjskiego, w pewnym sensie też jest bytem, ale różnym od bytu nieosobowego, przysługuje jej bowiem istnienie
(существование), nigdy nie jest rzeczą i zawsze jest podmiotem a nie
przedmiotem51. W sensie ścisłym pojęcie bytu Bierdiajew rezerwuje jednak
dla bytów nieosobowych52, natomiast - aby skonstatować niesprowadzalność osoby do natury – podkreśla, że podmiot przede wszystkim jest duchem a nie bytem. Różnica jest o tyle istotna, że dla Rosjanina, tylko duch
jest odpowiednikiem kantowskiego noumenu, tylko on w sensie ścisłym
jest rzeczą w sobie i posiada istotę i istnienie53.
Z takiego rozumienia rzeczywistości wynika pewne bardzo specyficzne ujęcie problematyki transcendentalnej partycypacji bytu (bytu nieosobowego). Dla Bierdiajewa Bóg to przede wszystkim duch a nie byt. Jest on
realnością, ale nie w takim znaczeniu jak można mówić o realności świata
przyrody54. Jest On całkowicie różny od świata, nie znajduje się w świecie,
Por. tamże, s. 209.
Бытие лишь одно из порождений духа. Но лишь транссубъективное
есть существующее, сущее. Бытие же есть лишь продукт гипостазирования
существования (tamże, s. 212).
47
Określenie byt osobowy i byt nieosobowy wprowadzono tu ze względów
metodologicznych. Sam Bierdiajew w obu przypadkach używa po prostu sformułowania
бытие (byt).
48
Przez substancję Bierdiajew rozumie skończony, zamknięty w sobie byt.
49
Por. P. Przesmycki, W stronę…, dz. cyt., s. 37.
50
Por. Н. А. Бердяев, Опыт…, dz. cyt., s. 190-198.
51
Приняв пока без разъяснений понятие бытия, нужно сказать, что субъект не
противостоит бытию, как находящийся вне его, но сам он есть бытие и приобщен
к бытию. (…) Так как познающий субъект сам есть бытие, сам есть наиболее
существующий, то познание может быть понято как событие в самом бытии, в
существовании как отношение бытия к бытию (tamże, s. 192).
52
Bierdiajew nie neguje realnego istnienia ducha, ale w swoim apofatycznym
podejściu chce przede wszystkim podkreślić relacyjność bytowości rzeczy.
53
Por. Н. А. Бердяев, Опыт…, dz. cyt., s. 171-173.
54
Верно, что Бог есть верховная ценность, верховное благо, истина, красота.
Бог не есть реальность в таком смысле и такого рода, как реальность природного
45
46
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jako jego część; podobnie jak świat jest całkowicie różny od Niego. Bóg jest
Duchem i jako taki działa w świecie (w konkretnym bycie), w duchu i poprzez ducha, nie w jego naoczności i konieczności55, lecz powinności i wolności. Boga znaleźć można w Prawdzie, Dobru i Pięknie, w Miłości, nie zaś
w urządzeniu świata. Bóg objawia się w świecie poprzez prawdę, nie panuje
nad nim poprzez siłę56. Ludzkie pojęcia siły, władzy, przyczynowości, w odniesieniu do Boga nie mają żadnego zastosowania57. Tajemniczy charakter
działania Boga w świecie wyrażany jest zwykle w nauce o łasce, która jednak
nie ma nic wspólnego z ludzkim, wywodzącym się z tego świata, pojmowaniem konieczności, siły, władzy czy przyczynowości58. Bóg jako Duch mając
prymat nad bytem, nad całą naturą ujawnia się w aktach twórczych, w twórczym życiu Ducha, który przenika, całą naturę59.
W tym kontekście świat dla Bierdiajewa jest twórczością Boga lub
osoby ludzkiej. Nie istnieje dla niego żaden byt przedmiotowy60, gdyż to co
naprawdę istnieje, to przede wszystkim podmiot (osoba - duch); byt natomiast jest w pewnym sensie twórczością podmiotu, jego bycie zawsze ma
charakter podmiotowy, jest epifenomenem ducha61.

мира, Бог есть дух, а не бытие (tamże, s. 178).
55
Nie jest to więc banezjanizm mówiący, że działanie Boga w stworzeniach pozbawionych
rozumu i wolnej woli polega tylko na wykonywaniu przez nie właściwego im działania
w sferze konieczności; por. J. Tupikowski, hasło: Banezjanizm, w: A. Maryniarczyk (red.),
Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 1, Lublin 2000, s. 478-479.
56
M. Bierdiajew, Zarys metafizyki eschatologicznej. Twórczość i uprzedmiotowienie,
tłum. W. i R. Paradowscy, Kety 2004, s. 109-110.
57
Бог нахо дится не в «мире», не в его данности и необходимости, а в его
заданности и свободе. Бог присутствует и действует лишь в свободе, Он не
присутствует и не действует в необходимости. Бога можно найти в Истине,
Добре, Красоте, Любви, а не в миропорядке. Бог в правде обнаруживается в мире,
а не в силе в нем господствует. Бог есть Дух, и Он может действовать лишь в
духе и через дух. К Богу совершенно неприменимы наши понятия о силе, о власти,
о причинности. Таинственность действия Бога в мире и человеке обыкновенно
выражается в учении о благодати. Благодать ничего схожего не имеет с нашим,
от мира взятым пониманием необходимости, силы, власти, каузальности. Потому
только благодать не противоположима свободе и соединяется со свободой (Н. А.
Бердяев, Опыт…, dz. cyt., s. 238)].
58
Por. tamże, 234-239.
59
Por. tamże, s. 239-240.
60
Por. tamże, s. 274-277.
61
Не дух есть эпифеномен материального мира, а материальный мир
есть эпифеномен духа. Первореальность же духа иная, чем все реальности
объективированного мира (tamże, s. 239).
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4. Teizm neoklasyczny
Teologia naturalna Maksyma Wyznawczy, Jana z Damaszku,
Grzegorza Palamasa, czy też bazującej na filozofii bizantyjskiej myśl
Mikołaja Bierdiajewa, nie jest ani panteizmem ani panenteizmem62. Każdy
z nich, posługując się językiem teologii apofatycznej, zgodnie z zasadą
mówiącą, iż w wypadku poznania Boga negacja negacji jest najczystszą
i najpełniejszą afirmacją63, w swoim myśleniu idzie dalej niż tradycyjny teizm. Byty stworzone zachowują w Bogu głęboką niezależność, odrębność.
Między Bogiem a bytami zachodzi jednak nie tylko relacja zewnętrzna ze
strony stworzeń, ale również rzeczywista relacja Boga względem stworzenia, poprzez oddziaływanie bezpośrednie na tzw. płaszczyznę przyczyn
wewnętrznych bytu, powodując permanentną aktualizację ich potencjonalności, również na sposób supranaturalistyczny64. W bytach nieosobowych
- jak pisał P. Evdokimov - kosmiczna materia staje się przewodnikiem łaski
dla energii Boskich65.
Taki typ relacji zachodzący pomiędzy Bogiem a kosmosem o wiele
głębiej wyraża koncepcję teizmu tradycyjnego, mówiącą o istnieniu Boga
wewnątrz każdej rzeczy, nie tylko jako tego, który daje istnienie i formę
rzeczy, ale również jako tego, dzięki któremu świat jest „niesiony” Bożą
miłością66. Stawia również w innym świetle zasadnicze idee teodycei A. N.
Whiteheada.
Gdyby bowiem bazując na współczesnej fizyce kwantowej, a także
opierając się na metafizyce tomizmu egzystencjalnego Szkoły Lubelskiej,
Chociaż można odnieść wrażenie, że refleksja owych myślicieli ma charakter
panenteistyczny, to jednak - ponieważ zarówno w teologii naturalnej bizantyjskiej jak
i metafizyce rosyjskiego filozofa, Bóg nie zawiera w sobie świata - należy uznać, że mamy
tu do czynienia z pewną subtelną koncepcją teistyczną [na temat panteizmu i panenteizmu:
zob. L. Dupré, Inny wymiar. Filozofia religii, tłum. S. Lewandowska-Głuszyńska,
Kraków, 2003, s. 311-312. 333.318; Ch. Hartshorne, hasło: Pantheism and panentheism,
w: M. Eliade (red.), The Encyclopedia of Religion, tom 11, New York 1995, s. 165-171; R.
S. Niziński, Między teizmem a panenteizmem. Charlesa Hartshorne`a procesualna filozofia
Boga, Lublin 2002, s. 75-240; J. Tupikowski, Filozofia Boga. Studium metafizycznohistoryczne, Kraków 2002, s. 23-25].
63
Por. J. A. Kłoczowski, Drogi człowieka mistycznego, Kraków 2001, s. 45-53.
64
Por. P. Moskal, Transcendencja i immanencja Boga w stosunku do świata, w:
H. Kiereś (red.), Wierność rzeczywistości, Lublin 2001, s. 152; W. Niemczyk, Filozofia
religii, Warszawa, 1987, s.151-156.
65
P. Evdokimov, Prawosławie…, s. 164.
66
Por. P. Moskal, Transcendencja i immanencja Boga w stosunku do świata, w: H.
Kiereś (red.), Wierność rzeczywistości, Lublin 2001, s. 152.
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w świetle dogłębnej analizy myśli Tomasza z Akwinu oraz jej bizantyjskich
źródeł, a także metafizyki M. Bierdiajewa, dokonać pewnej reinterpretacji Whiteheadowskiej teorii aspektów natury Boga67; przyjmując zamiast
pierwszego aspektu - istotę Boga (podkreślając jednocześnie w ujęciu apofatycznym podmiotowość bytu), zamiast drugiego – energię Boga oddziaływującą na byty nieosobowe, a zamiast trzeciego – energię Boga oddziaływującą na byty osobowe; można by o wiele dokładniej określić relacje miedzy byciem absolutnym a skończonym68. Taka współczesna forma teizmu
neoklasycznego, nie będąca już panenteistyczaną filozofią procesu, przezwyciężałaby wówczas błąd przyjmowania konieczności świata względem
Boga (i na odwrót), a co za tym idzie, procesualny charakter Jego egzystencji. Na poziomie relacji między Bogiem o osobą ludzką podkreślałaby
również dialogiczny charakter bytu stanowiąc ontologiczne uzasadnienie
filozofii spotkania.
Wówczas można by, w przeciwieństwie do Blaise Pascala, mówić
o tym, że Bóg jako Zasada Konkretyzacji, przez swoje energie jest nie tylko Bogiem filozofów i uczonych, ale również Bogiem Abrahama, Izaaka
i Jakuba.

Zob. G. Grzmot-Bilski, Idea racjonalności w filozofii A. N. Whiteheada, Bydgoszcz
1996, s. 106-110; B. Lisiak, Pojęcie piękna w „Process and reality” i „Advrntures of
ideas” Alfreda Northa Whiteheada, Kraków 1997, s. 139-150; J. Miksa, Specyfika
Boga w filozofii procesu A. N. Whiteheada, w: B. Ogrodnik, K. W. Gródek, Studia
Whiteheadiana. Polskie badania nad filozofią A. N. Whiteheada, Kraków 2003, s. 67-87;
M. Rosiak, Spór o substancjalizm. Studia z ontologii Ingardena i metafizyki Whiteheada,
Łódź 2003, s. 160-168; J. Tupikowski, Filozofia Boga. Studium metafizyczno-historyczne,
Kraków 2002, s. 160-267; J. Życiński, Bóg Abrahama i Whiteheada, Tarnów 1992, s. 2430; Z. J. Zdybicka, hasło: Bóg, w: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia
Filozofii, tom 1, Lublin 2000, s. 640-676.
68
Pewną pomocą, być może, mogłyby być podejmowane współcześnie próby
ponownego odczytania myśli Jana Dunsa Szkota, a szczególnie jego rozumienia pojęcia
bytu; zob. M. Koszkało, Indywiduum i jednostkowienie. Analiza wybranych teksów
Jana Dunsa Szkota, Lublin 2003, s. 37-91. 161-210; E. I. Zieliński, Jana Dunsa Szkota
rozumienie metafizyki i jej przedmiotu, w: A. Maryniarczyk, K. Stępień (red.), Metafizyka
w filozofii, Lublin 2004, s. 129-143.
67
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SEARCHING FOR THE FOUNDATIONS
OF MODERN META-PHYSICS OF GOD

Abstract
According to modern quantum physics, the movement of elementary particles is induced by such factors as gravity, beta decay as well as nuclear and electric forces.
Naturally, there may be many other reasons that influence the aforementioned movement and whose existence remains unknown even despite having at our disposal
all current knowledge.
Nonetheless, we know that our reality at the quantum level is in constant
motion – which basically means that, regardless of either direct or indirect causes
that keep activating it – while it needs to be recognized that, logically speaking,
there must be some essential cause that puts “all the machinery” into motion.
Thus, it can be considered legitimate to make use of “the argument of motion”, a concept elaborated by Saint Thomas Aquinas, to discover the properties of
the above-mentioned cause.
However, one must reject the physics used by the medieval philosopher
and construct a metaphysical reflection on modern quantum physics.
As a result of such consideration, we start to envisage the first cause that
can be characterised as completely devoid of any movement as well as being beyond time and change; in additon, it has always existed and can never cease to exist
while its presence is referred to as both simutaneous and invariable. It has no complexity but is rational at the same time.

DISSERTATIONES PAULINORUM

TOM XXVII – 2018

Jan Mazur OSPPE
KATEGORIA SPRAWIEDLIWOŚCI ROZDZIELCZEJ
WEDŁUG AKWINATY I JANA PAWŁA II
Można przyjąć, że istotę sprawiedliwości jako takiej niezwykle klarownie oddaje myśl św. Tomasza z Akwinu, wedle którego jest ona suum cuique czy suum cuique tribuere (dać każdemu to, co mu się należy). Ujęcie to
wpisuje się bowiem w bogatą tradycję znajdującą swoje korzenie w pismach
Platona, Arystotelesa, Cycerona, św. Ambrożego, św. Augustyna. Tego rodzaju rozumienie szczególnie bliskie jest tradycji prawa rzymskiego1. W tym
miejscu trzeba zauważyć, że myśl Akwinaty znalazła uznanie w nauczaniu
pastoralnym św. Jana Pawła II. Wzbogacił on wykład św. Tomasza własnymi
refleksjami, uwzględniając oczywiście późniejszą spuściznę intelektualną na
ten temat. Postrzegana przezeń idea sprawiedliwości sytuuje się w nurcie personalizmu chrześcijańskiego - inspirowanego także myślą Akwinaty. Dlatego
warto skoncentrować się szczególnie na rozważaniach św. Tomasza i św. Jana
Pawła II, gdyż jest to nauka o sprawiedliwości rozdzielczej w wystarczającym stopniu reprezentatywna dla chrześcijaństwa.
1. Iustitia distributiva wedle św. Tomasza z Akwinu
Sprawiedliwość rozdzielcza (łac. iustitia distributiva) jawi się jako
jedna z trzech kategorii sprawiedliwości. Obok sprawiedliwości rozdzielczej Akwinata wymienia sprawiedliwość wymienną (łac. iustitia commutativa) i sprawiedliwość legalną czyli ogólną (łac. iustitia legalis). Warto
zwrócić uwagę na schemat tego podziału. Otóż punktem wyjścia jest w nim
Zob. B. Szlachta, Sprawiedliwość, w: Słownik społeczny, praca zbiorowa, red. B.
Szlachta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 1343-1362.
1
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prawda o społecznej naturze człowieka, a więc fakt jego życia w społeczności. Ponieważ w czasach, w których żył św. Tomasz, państwo uchodziło za
synonim społeczeństwa, posługiwano się więc trzema podstawowymi typami relacji społecznych: społeczeństwo - człowiek, człowiek - społeczeństwo i człowiek - człowiek. Tym relacjom odpowiadają wspomniane już kategorie sprawiedliwości: legalna, rozdzielcza i wymienna. Sprawiedliwość
legalną (prawną) Akwinata nazywa też sprawiedliwością ogólną (łac. iustitia generalis), od której ze względu na przedmiot odróżnia sprawiedliwość
szczegółową (łac. iustitia particularis). Ta ostatnia występuje w dwóch odmianach (częściach): jako sprawiedliwość wymienna i jako sprawiedliwość
rozdzielcza.
Sprawiedliwość rozdzielcza odnosi się do rozdziału dóbr (distributio), a druga do ich wymiany (commutatio). Sprawiedliwość szczegółowa
odnosi się bowiem do osoby prywatnej (ad aliquam privatam personam),
która ma się tak do społeczności, jak część do całości. Ten stosunek może
przybrać postać stosunku części do części, wówczas istnieje relacja osoby
prywatnej do innej osoby prywatnej. Za wprowadzenie ładu pomiędzy osobami prywatnymi odpowiedzialna jest sprawiedliwość wymienna. Istnieje
ponadto stosunek całości do części, który może zostać wyrażony przez stosunek społeczeństwa do poszczególnych osób. Wprowadzenie ładu do tego
stosunku jest zadaniem sprawiedliwości rozdzielczej, która rozdziela to, co
wspólne według pewnej proporcjonalności. Wedle św. Tomasza, owe trzy
kategorie sprawiedliwości różnią się swoją treścią, którą człowiek określa
rozumem w zależności od konkretnej sytuacji2.
Zgodnie z przyjętym planem, zostawiając na boku problem sprawiedliwości legalnej i wymiennej, wypada teraz skupić się na sprawiedliwości
rozdzielczej. Czym ona jest? Otóż w ujęciu św. Tomasza sprawiedliwość
rozdzielcza należy do sprawiedliwości szczegółowej. Dotyczy stosunku całej społeczności do jednostki (ordo totius ad partes). Porządkuje relacje
między
społecznością a poszczególnymi jej członkami. Pojedynczy człowiek staje
wobec całej społeczności, która jest dla niego partnerem. Chodzi o jednostkę ludzką, której coś się należy. Jednak nie tylko pojedynczy człowiek jest
partnerem, ale również całe społeczeństwo jest partnerem, na którym spoczywa jakieś zobowiązanie wobec jednostki ludzkiej.
Por. S. Lis, Kategoria sprawiedliwości według św. Tomasza z Akwinu, „Resovia
Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” 1996, nr 3, s. 225-226.
2
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W tym miejscu pojawia się pytanie o to, co należy się jednostce
ludzkiej w ramach sprawiedliwości rozdzielczej? Akwinata wyjaśnia, że to,
co się należy konkretnemu człowiekowi nie jest jego wyłączną własnością,
lecz wspólnym udziałem każdego członka społeczności (id quod est commune), który staje wobec partnera wyższego rzędu, sam będąc jego częścią. Sprawiedliwość rozdzielcza dzieli wspólne dobro wedle zasady proporcjonalności, czyli każda pojedyncza osoba otrzymuje wedle stanowiska,
zasług bądź godności. Określenie tego, co należy się danej osobie może
nastąpić jedynie ze stanowiska dystrybutora, która ponosi odpowiedzialność za dobro wspólne dobro. Chodzi tu wszakże o należność i udział we
wspólnym dobru. W przypadku sprawiedliwości rozdzielczej istnieje coś,
co można by określić jako wydzielanie. Wydzielać może jednak tylko ktoś,
kto jest odpowiedzialny za dobro wspólne, gdyż pozostaje ono pod jego
nadzorem. Sprawiedliwe w stosunku jednostki do społeczeństwa jest to, co
odpowiada zasadzie proporcji do danej osoby. To oznacza, że dystrybutor
wspólnego dobra musi wziąć pod uwagę przedmiot i podmiot zobowiązania. Sprawiedliwość rozdzielcza uwzględnia zatem równość proporcjonalną (aequalitas proportionalis) zwaną też proporcją geometryczną3.
Innymi słowy, Akwinata przyjmuje, że umiarem (medium)
dla sprawiedliwości rozdzielczej jest proporcja geometryczna (proportionalitas geometrica). Albowiem ta kategoria sprawiedliwości odnosi się do dawania „prywatnej” osobie czegoś, co jest własnością całego społeczeństwa,
i to w stopniu wprost proporcjonalnym do statusu tej osoby w społeczeństwie.
Im ważniejszy ma status (rozeznany wedle uprzednio ustalonych kryteriów),
tym więcej otrzymuje. A więc nie stosuje się umiaru wedle równości rzeczy
do rzeczy (rei ad rem), lecz wedle proporcji rzeczy do osoby (rerum ad personas). To, co jest dawane jednej osobie przewyższa to, co daje się drugiej
osobie. Jest to właśnie proporcja geometryczna, która polega nie na równości
ilościowej, lecz na równości stosunku rzeczy do osoby. Sprawiedliwość rozdzielcza bierze pod uwagę sam status (stanowisko) osoby jako taki. Równość
w tym przypadku polega na stosunku tego, co ktoś wziął, do tego, co ktoś
inny wziął - z uwzględnieniem statusu obydwu osób4.
Przedmiotem materialnym sprawiedliwości rozdzielczej są wszelkie
czynności, rzeczy, praca oraz płaca. Jej przedmiotem formalnym jest rozdział
tych dóbr pojedynczym osobom ze względu na zajmowane przez nie stanoS. Thomas de Aquino, Summa theologica, Romae M DCCC XCIV [S. Th.], I, q. 21,
a. 1, c; II-II, q. 61, a. 1, ad 5, a. 2, c.
4
S. Th. II-II, q. 61, a. 2, a. 4; q. 62, a. 2, c.
3

68

JAN MAZUR

wisko w społeczeństwie. Podmiotem zaś jest dystrybutor odpowiedzialny za
proporcjonalny rozdział dóbr poszczególnym osobom, który to podział dokonuje się w imieniu społeczności. Dystrybutor jest tym, na którym spoczywa
obowiązek dania pojedynczemu człowiekowi rzeczy należnej, i to bez żadnego przymusu. Wedle św. Tomasza rozdział dóbr wspólnych należy jedynie do
osób, które sprawują władzę nad tymi dobrami, ale sprawiedliwość rozdzielcza tkwi w poddanych (in subditis), którym dobra te są przydzielane w stopniu, w jakim jest to postrzegane jako akt sprawiedliwości. Niejako częścią
tego aktu jest zgoda na odpowiednie decyzje władzy politycznej (społecznej),
która z natury swej powinna działać w interesie dobra wspólnego5.
W sumie Akwinata określa sprawiedliwość rozdzielczą jako cnotę. Skłania ona wolę urzędników publicznych w państwie do przyznania
obywatelowi (części państwa) tego, co mu się należy zgodnie z równością
proporcjonalną. Ta kategoria sprawiedliwości ma na celu dobro jednostki
ludzkiej, uwzględniając jednak całe środowisko społeczne. Na tych, którzy administrują dobrem wspólnym spoczywa odpowiedzialność za to, aby
oddać pojedynczej osobie to, co się jej należy. Sama sprawiedliwość rozdzielcza nie upoważnia pojedynczej jednostki ludzkiej do określenia przez
siebie, co jej się należy od całego społeczeństwa, ale nie można oczywiście
wykluczać wyjątków. Mogą wszakże zdarzyć się sytuacje, że tego rodzaju
usiłowania nie będą sprzeczne z rozumieniem sprawiedliwości6.
Analizując sens sprawiedliwości rozdzielczej w ujęciu św. Tomasza,
należy podkreślić, że jej treść musi być zatwierdzona przez odpowiednią
władzę i musi być uznane prawo pojedynczych osób do otrzymania rzeczy
należnej od społeczności. Pojedyncza osoba winna otrzymać od społeczności to, co się jej należy, ale nie na zasadzie wyłącznego osobistego prawa
(tak jak w przypadku sprawiedliwości wymiennej). Iustitia distributiva nie
odwołuje się do czegoś takiego, co byłoby wyłączną własnością jednostki
ludzkiej. Prawa pojedynczej osoby ludzkiej w odniesieniu do całego społeczeństwa kryją się w ograniczeniach i warunkach nałożonych na władzę. Ze
względu na wymogi dobra wspólnego, warunki te i ograniczenia stanowią
nawet podstawę dla użycia siły przez władzę7.
Rozważania św. Tomasza, aczkolwiek były podejmowane w określonej epoce historycznej, mają wszakże wymiar w pewnym sensie ponadczasowy. Jak już była o tym mowa, Akwinata odwołuje się do trzech typów
Zob. S. Th. II-II, q. 61, a. 1, ad. 3; a. 3, c.
Por. S. Lis, Kategoria sprawiedliwości według św. Tomasza z Akwinu, s. 233.
7
Por. tamże.
5
6
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relacji społecznych: społeczeństwo - człowiek, człowiek - społeczeństwo
i człowiek - człowiek. Sprawiedliwość rozdzielcza wprowadza ład do stosunku społeczeństwo - człowiek. Jednakże w sytuacji, gdy miejsce społeczeństwa zajmuje państwo (w czasach św. Tomasza społeczeństwo było
synonimem państwa), to wydaje się, że tego rodzaju przemyślenia na temat
sprawiedliwości rozdzielczej mogą stanowić cenną inspirację dla poszukiwania ładu we współczesnych stosunkach państwo - obywatel.
Wedle św. Tomasza, do kompetencji państwa należy odpowiedzialność za dobro wspólne. Odpowiedzialność ta spoczywa głównie na władzy, która dla utrzymania dobra wspólnego może nawet nakładać kary na
obywateli. Państwo bowiem reprezentuje całość społeczeństwa; zajmuje
centralne, naczelne miejsce w skali rozciągającej się od jednostki do całej społeczności. Państwo szczególnie odznacza się, wyróżnia cechą dobra
wspólnego, gdyż najbardziej urzeczywistnia ono to dobro i nim administruje. Tego rodzaju rola państwa oznacza, że pełna realizacja życia ludzkiego w sferze doczesnej może dokonać się tylko we wspólnocie politycznej. Dlatego wśród głównych zagadnień sprawiedliwości rozdzielczej św.
Tomasz wymienia kwestię władzy państwowej - rządu, który administruje
dobrem wspólnym. Akwinata akcentuje wielkie znaczenie uczciwej władzy.
Jego zdaniem, nie sposób znaleźć na świecie gorsze nieszczęście aniżeli
niesprawiedliwy rząd. Bo któż powstrzyma człowieka od czynów niesprawiedliwych? Może powstrzymać go tylko władza, ale ta nie uczyni tego, jeśli ludzie sprawujący władzę są nieuczciwi, niesprawiedliwi. Słowem, aby
sprawiedliwie rządzić, trzeba uwzględniać dobro wspólne, jak również dobro poszczególnego człowieka, a konkretnie to, co mu się słusznie należy8.
W sprzeczności z wymaganiem sprawiedliwości rozdzielczej pozostaje „wzgląd na osobę”. Tego rodzaju sytuacja istnieje wówczas, gdy nie
jest uwzględniana właściwa proporcja należności do godności tej osoby.
Albowiem powinna być brana pod uwagę ta cecha człowieka, która decyduje o tym, co się mu należy. Chodzi o to, by nie było względu na osobę,
lecz tylko na przyczynę, gdyż „wzgląd na osobę” akcentuje cechy, które nie
powinny mieć wpływu na to, by osoba była godna tego, co jest jej dawane. „Wzgląd na osobę” może odnosić się do rozdziału dóbr materialnych,
jak również duchowych. Może też przejawiać się w przypadku okazywania
szacunku czy przy formułowaniu sądu o człowieku9.

8
9

Por. tamże, s. 234.
S. Th. II-II, q. 63, a. 1-4.
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Z pojęciem sprawiedliwości rozdzielczej związane jest pojęcie sprawiedliwości społecznej. Pojawiło się ono w pierwszej połowie XIX wieku,
zaś upowszechniło się na przełomie XIX i XX wieku. Warto o nim wspomnieć, gdyż pozostaje ono w ścisłym związku z Tomaszowymi kategoriami
sprawiedliwości. Choć niektórzy badacze traktują sprawiedliwość społeczną jako oddzielną cnotę (polityczną)10 i w pewnym sensie także zasadę,
to nie brakuje i takich, którzy widzą ją jako tożsamą ze sprawiedliwością
legalną (prawną) względnie jako podział sprawiedliwości legalnej (ma na
celu sprawiedliwy podział dóbr materialnych pomiędzy członków całej
społeczności) czy też jako kategorię szerszą, dla której sprawiedliwość legalna jest częścią. Jednakże wielu badaczy sprawiedliwość społeczną postrzega jako sprawiedliwość legalną i rozdzielczą czy też wyłącznie sprawiedliwość rozdzielczą w rozumieniu tradycyjnym (tomistycznym). Do
tych ostatnich należy chociażby dominikanin Jean Tonneau czy ks. John A.
Ryan ze Stanów Zjednoczonych11.
Zważywszy na całą tradycję Tomaszową, zwłaszcza jej recepcję
przez katolicką naukę społeczną, można postawić kwestię następną, immanentnie kryjącą się w niniejszym temacie, mianowicie pytanie o postrzeganie sprawiedliwości rozdzielczej przez Jana Pawła II.
2. Jan Paweł II o sprawiedliwości rozdzielczej
Potrzeba sprawiedliwości odnosi się niemal do wszystkich obszarów ludzkiej egzystencji i aktywności. Odwołując się do relacji międzyludzkich, można wskazać na różne formy zobowiązań płynących ze sprawiedliwości, w szczególności ze sprawiedliwości rozdzielczej. Analizując
myśl Jana Pawła II zawartą w jego encyklikach można dojść do przekonania, że generalnie przyjmuje on tomistyczne rozumienie sprawiedliwości.
Por. D. Hollenbach, Modern Catholic Teachings concerning Justice, w: The Faith
That Does Justice: Economing the Christian Sources for Social Change, ed. J. C. Haughey,
New York 1977, s. 219-220.
11
Por. A. Girard, J. Tonneau, J. Lachance, Sprawiedliwość, w: Wprowadzenie
do zagadnień teologicznych. Teologia moralna, praca zbiorowa, tł. Dominikanki
z klasztoru św. Anny, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań-Warszawa 1967, s. 830-915; M.
Graban, Problem wynagrodzenia i warunków pracy w Stanach Zjednoczonych Ameryki
w interpretacji Johna A. Ryan’a, w: 20th International Conference „Ethics in Economic
Life” Proceedings, s. 37-38, http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/
handle/11089/17953/, odczyt: 12 XI 2017 r.
10
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Samą sprawiedliwość rozdzielczą odnosi do relacji: wspólnota (rodzina,
państwo, Kościół) - jednostka (osoba ludzka). Według niego, iustitia distributiva sprawia, że dobro wspólne służy wszystkim (chodzi nie tylko
o podział dóbr, środków pieniężnych, ale także o ład prawny umożliwiający
ów podział). Jej przestrzeganie oznacza uczestnictwo wszystkich członków
społeczności w wypracowanych przez nią dobrach12. Innymi słowy, celem
tego wymiaru sprawiedliwości jest troska o zaspokojenie podstawowych
potrzeb osoby i stopniowe niwelowanie różnic w statusie ekonomicznym
i społecznym.
2.1. W trosce o dobrobyt obywateli
Jan Paweł II nawiązując do encykliki Rerum novarum Leona XIII,
utrzymuje, że z tytułu sprawiedliwości rozdzielczej, państwo powinno - ma
ścisły obowiązek - starać się o dobrobyt swoich obywateli. W szczególności władza publiczna z tytułu sprawiedliwości rozdzielczej ma obowiązek
zadbania o dobrobyt ludzi pracy13.
Należy przypuszczać, że w tej kwestii Jan Paweł II podziela powszechnie przyjmowane stanowisko katolickiej nauki społecznej, wedle którego sprawiedliwość rozdzielcza określa prawo każdego (obywatela, poszczególnego
człowieka) do udziału na określonych zasadach w dobrach mających przeważnie publiczny lub społeczny charakter. Przykładowo można wśród nich wymienić: wszelkie dobra natury, produkcję gospodarczą, ochronę zdrowia czy
ubezpieczenia społeczne. Z tytułu sprawiedliwości rozdzielczej mają do nich
prawo nawet ci, którzy jedynie w minimalnym stopniu lub wcale nie przyczyniają się do wytwarzania publicznych dóbr (seniorzy, niepełnosprawni, dzieci).
Na mocy samej przynależności do wspólnoty państwowej czy w ogóle ludzkiej wspólnoty jako takiej mają oni prawo do udziału w tego rodzaju dobrach
w stopniu, w jakim jest to niezbędne z uwagi na ich ludzką godność14.
W perspektywie chrześcijańskiej sprawiedliwość rozdzielcza akcentuje ponadto fakt, że istnieją pewne roszczenia, które każdy człowiek
(nawet dziecko) może wysuwać względem innych, zwłaszcza wobec spoPor. P. Kieniewicz, Sprawiedliwość, w: Wielka Encyklopedia Nauczania Jana
Pawła II, PWE Polwen, Radom 2014, s. 509.
13
CA 8 (także przyp. 27).
14
Por. W. J. Burghardt, Sprawiedliwość. Globalna perspektywa, tłum. A.
Krzynówek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, s. 15-16.
12
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łeczności, nie z powodu swojego pochodzenia, wybitnych uzdolnień czy
zasług, lecz z racji swojego człowieczeństwa (tak jak inni ludzie jest dzieckiem jednego Boga). W tym spojrzeniu dochodzi niejako do połączenia sfery religii, etyki i prawa15.
W sumie można stwierdzić, że dla Jana Pawła II sprawiedliwość rozdzielcza oznacza taki podział dóbr wytworzonych dzięki aktywności gospodarczej członków danej społeczności, który przyczynia się do zaspokajania ich
potrzeb, łagodząc tym samym ogromne zróżnicowanie między posiadaczami
bogactw i pogrążonymi w ubóstwie. Zatroskanie Papieża o sprawiedliwy porządek podziału bogactw prowadzi go do refleksji nad kwestią własności i jej
społecznego wymiaru. Nad każdą bowiem własnością prywatną ciąży hipoteka
społeczna. Przyjęcie tego rodzaju zasady uzasadnia dostęp każdego człowieka
do dóbr, które warunkują możliwość dobrobytu, a w konsekwencji przyczyniają się zabezpieczenia ludzkiej godności.
W encyklice Sollicitudo rei socialis Jan Paweł II przypomniał „typową zasadę chrześcijańskiej nauki społecznej: dobra tego świata zostały
pierwotnie przeznaczone dla wszystkich. Prawo do własności prywatnej
jest słuszne i konieczne, ale tej zasady nie niweczy. Ciąży bowiem na własności hipoteka społeczna, czyli uznaje się jako jej wewnętrzną właściwość
funkcję społeczną, mającą swoją podstawę i uzasadnienie właśnie w zasadzie powszechnego przeznaczenia dóbr”16.
2.2. Sprawiedliwość społeczna
W rozumieniu Jana Pawła II bliska znaczeniu sprawiedliwości rozdzielczej jest sprawiedliwość społeczna17. Aby uchwycić jej sens, wystarczy zapoznać się z odnośnymi passusami Katechizmu Kościoła Katolickiego. Dokument
ten, zatwierdzony i promulgowany przez Jana Pawła II w dniu 15 sierpnia 1997
roku, stwierdza na temat sprawiedliwości społecznej co następuje:
Por. tamże, s. 16.
SRS 42.
17
Zdaniem D. Hollenbacha SJ, sprawiedliwość społeczna tym różni się od
sprawiedliwości rozdzielczej (w tradycyjnym rozumieniu), że odnosi się ona do
obowiązków nakazujących pomoc w tworzeniu wzorów społecznej organizacji
i aktywności, które są istotne dla ochrony podstawowych praw człowieka oraz budowania
stosunków wzajemności i powszechnego uczestnictwa w życiu społecznym. Ma ona swoją
podstawę w dziedzinie tych stosunkóww międzyludzkich, w których pośredniczy państwo.
Zob. D. Hollenbach, Modern Catholic Teachings concerning Justice, s. 220.
15
16
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„Społeczeństwo zapewnia sprawiedliwość społeczną, gdy urzeczywistnia warunki pozwalające zrzeszeniom oraz każdemu z osobna na
osiągnięcie tego, co im się należy, odpowiednio do ich natury i powołania.
Sprawiedliwość społeczna łączy się z dobrem wspólnym i ze sprawowaniem władzy”18.
Rozwijając tę myśl Katechizm wyjaśnia, że sprawiedliwość społeczną można osiągnąć jedynie przy poszanowaniu transcendentnej godności człowieka jako osoby, gdyż osoba jest celem ostatecznym społeczeństwa, które jest na nią ukierunkowane19. Z kolei „poszanowanie osoby ludzkiej pociąga za sobą poszanowanie praw, które wypływają z jej godności.
Prawa te są uprzednie w stosunku do społeczności i powinny być przez
społeczność uznane. Są podstawą moralnej prawowitości wszelkiej władzy;
lekceważąc je lub odrzucając ich uznanie w prawodawstwie pozytywnym,
społeczeństwo podważa swoją własną prawowitość moralną”20.
Następnie Katechizm tłumaczy, że poszanowanie osoby ludzkiej
przejawia się w przestrzeganiu zasady, wedle której poszczególni ludzie
uważają swojego bliźniego bez żadnego wyjątku za «drugiego siebie».
W praktyce oznacza to przede wszystkim troskę o życie każdego człowieka, w szczególności także o środki pozwalające na życie godne człowieka.
Traktowanie drugiego człowieka jako bliźniego, któremu należy czynnie
służyć stanowi obowiązek szczególnie naglący wtedy, gdy znajduje się on
w potrzebie21.
Z godności osobistej (osobowej) człowieka i wynikających z niej
praw wynika zasada równości między ludźmi, o której Katechizm stwierdza co następuje:
„Wszyscy ludzie, stworzeni na obraz Jedynego Boga, obdarzeni taką
samą rozumną duszą, mają tę samą naturę i to samo pochodzenie. Wszyscy,
odkupieni przez ofiarę Chrystusa, są wezwani do uczestniczenia w tym samym Boskim szczęściu; wszyscy więc cieszą się równą godnością”.
W tym miejscu Katechizm odwołuje się do nauczania Soboru
Watykańskiego II, cytując passus konstytucji Gaudium et spes:
„Wszelka... dyskryminacja w zakresie fundamentalnych praw osoby ludzkiej, czy to społeczna, czy kulturalna, z powodu płci, rasy, koloru
KKK 1928.
Por. KKK 1929.
20
KKK 1930.
21
Por. KKK 1931-1932.
18
19

74

JAN MAZUR

skóry, pozycji społecznej, języka czy religii, powinna być przezwyciężona
i zlikwidowana jako sprzeczna z zamysłem Bożym”22.
Jednakże prawda o równości, wynikającej z równej godności każdej osoby ludzkiej, bynajmniej nie eliminuje czy unieważnia różnic między
ludźmi. Różnice te wpisane są w odpowiednie rozumienie sprawiedliwości
społecznej, w tym również sprawiedliwości rozdzielczej. Katechizm w taki
oto sposób ujmuje zagadnienie różnic między ludźmi:
„Człowiek, przychodząc na świat, nie posiada tego wszystkiego,
co jest konieczne do rozwoju życia cielesnego i duchowego. Potrzebuje
innych ludzi. Pojawiają się różnice związane z wiekiem, możliwościami
fizycznymi, zdolnościami umysłowymi lub moralnymi, wymianą, z której
każdy mógł korzystać, oraz z podziałem bogactw. ‘Talenty’ nie zostały równo rozdzielone. Różnice te są związane z planem Boga, który chce, by każdy otrzymywał od drugiego to, czego potrzebuje, i by ci, którzy posiadają
poszczególne ‘talenty’, udzielali dobrodziejstw tym, którzy ich potrzebują.
Różnice zachęcają i często zobowiązują osoby do wielkoduszności, życzliwości i dzielenia się; pobudzają kultury do wzajemnego ubogacania się”23.
Niemniej jednak Katechizm Jana Pawła II wyraźnie zaznacza, iż
związane z planem Boga różnice nie usprawiedliwiają krzywdzących
nierówności. Generalnie chodzi bowiem o takie nierówności, które godzą w miliony mężczyzn i kobiet, pozostając w oczywistej sprzeczności
z Ewangelią. Odnosząc się do tego rodzaju nierówności, Katechizm przywołuje konstytucję soborową Gaudium et spes, która naucza:
„Równa godność osób wymaga, by zostały wprowadzone bardziej
ludzkie i sprawiedliwe warunki życia. Albowiem zbytnie nierówności gospodarcze i społeczne wśród członków czy ludów jednej rodziny ludzkiej wywołują zgorszenie i sprzeciwiają się sprawiedliwości społecznej, równości, godności osoby ludzkiej oraz pokojowi społecznemu i międzynarodowemu”24.
Sprawiedliwości społecznej, realizowanej głównie w formie sprawiedliwości rozdzielczej, winna towarzyszyć solidarność, która jawi się
jako cnota i zasada. Wedle Katechizmu Jana Pawła II, „zasada solidarności,
nazywana także ‘przyjaźnią’ lub ‘miłością społeczną’, jest bezpośrednim
wymaganiem braterstwa ludzkiego i chrześcijańskiego”25. Papież podaKKK 1935, KDK 29.
KKK 1936-1937; por. KDK 29, Mt 25, 14-30, Łk 19, 11-27.
24
KDK 29, cyt. za: KKK 1938.
25
SRS 38-40, CA 10, cyt. za: KKK 1939.
22
23
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jąc duchowe, religijne uzasadnienie istnienia węzłów wzajemnej solidarności i miłości między ludźmi, podkreśla, że „solidarność przejawia się
przede wszystkim w podziale dóbr i w wynagrodzeniu za pracę. Zakłada
ona również wysiłek na rzecz bardziej sprawiedliwego porządku społecznego, w którym napięcia będą mogły być łatwiej likwidowane i gdzie łatwiej będzie można znaleźć rozwiązanie konfliktów na drodze negocjacji.
Problemy społeczno-gospodarcze mogą być rozwiązywane jedynie za pomocą różnych form solidarności: solidarności biednych, solidarności między bogatymi i biednymi, solidarności pracujących, solidarności między
pracodawcami a pracownikami w przedsiębiorstwie, solidarności między
narodami i ludami. Solidarność międzynarodowa jest wymaganiem natury
moralnej. Od niej jest w pewnym stopniu uzależniony pokój na świecie”26.
Sprawiedliwość jest podstawą realizacji dobra wspólnego - głównego celu każdej doczesnej społeczności. W szczególności taką podstawą
jest sprawiedliwość rozdzielcza. Narusza ją podział dóbr oparty wyłącznie na ekonomicznych prawach wzrostu i zysku. Ma to miejsce wówczas,
gdy całe warstwy ludności nie uczestniczą w autentycznym rozwoju, nie
mają równych szans w dostępie do dobrobytu, co w konsekwencji oznacza, że między mniejszością bogatych a większością ubogich utrzymuje
się przepaść27. Uczestnictwo w prawdziwym rozwoju winno opierać na
uwzględnieniu faktu, że człowiek jest osobą. Człowiek zdobywa środki
utrzymania, służy społeczeństwu i własnej samorealizacji przez pracę, niejako dzięki pracy. Dlatego w kontekście sprawiedliwości rozdzielczej można a nawet trzeba mówić o sprawiedliwości pracy. Chodzi między innymi
o problem dostępu do zatrudnienia dla wszystkich, o sprawiedliwe warunki
pracy i sprawiedliwe wynagrodzenie za wykonywaną pracę.
2.3. Problem sprawiedliwości pracy
Jan Paweł II ujmuje pracę nie tyle w kategoriach rozwoju społeczno-gospodarczego, ale przede wszystkim w wymiarze przezwyciężenia struktur alienujących człowieka, niesprawiedliwych uwarunkowań społecznych
i gospodarczych, gdyż „praca ludzka od nosi się nie tylko do ekonomii, ale
ma także, a nawet przede wszystkim wartości osobowe”28.
KKK 1940-1941.
Por. LE 11.
28
LE 15.
26
27
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Podmiotem „sprawiedliwości pracy” jest zatem praca w znaczeniu
podmiotowym, a więc „człowiek pracujący”29. Praca w znaczeniu przedmiotowym winna zająć drugorzędne miejsce, aczkolwiek jest ono ważne
dla całokształtu sprawiedliwości pracy. Albowiem powinna być uznana za
oczywistą zasada pierwszeństwa «pracy» przed «kapitałem», prowadząca
do etycznego wniosku, iż nade wszystko praca jest «dla człowieka», a nie
człowiek «dla pracy»30.
Rozwiązanie wspomnianego problemu Jan Paweł II widzi w konieczności ciągłego przezwyciężania «błędu kapitalizmu», który polega na
tym, że człowieka traktuje się jako narzędzie - na równi z całym zespołem
materialnych środków produkcji31. W przekonaniu Papieża - Polaka nie zakończył się jeszcze okres, w którym „problem pracy został postawiony na
gruncie wielkiego konfliktu, jaki wraz z rozwojem przemysłu ujawnił się
pomiędzy światem kapitału a światem pracy - to znaczy pomiędzy wąską,
ale bardzo wpływową grupą właścicieli i posiadaczy środków produkcji
a szeroką rzeszą ludzi tych środków pozbawionych, natomiast uczestniczących w procesie produkcji wyłącznie przez pracę. Konflikt, o jakim mowa,
wyrósł z takich sytuacji, w których robotnicy, ‘świat pracy’, oddawali swoje siły do dyspozycji grupy przedsiębiorców, podczas gdy oni, kierując się
zasadą najwyższego zysku, usiłowali ustanowić możliwie najniższe wynagrodzenie za pracę wykonywaną przez robotników. Wypada do tego dołączyć inne jeszcze elementy wyzysku, które wynikały z braku bezpieczeństwa pracy oraz zapewnienia warunków zdrowia i życia robotników i ich
rodzin”32.
Jeśli chodzi o zagadnienie płacy, to stanowisko Jana Pawła II jest pod
tym względem bardzo klarowne. Jego zdaniem, sprawiedliwa płaca zawsze
stanowi sprawdzian sprawiedliwego funkcjonowania całego ustroju społeczno-ekonomicznego. Zważywszy na odpowiedzialność państwa za funkcjonowanie tego ustroju, sprawiedliwa płaca uwarunkowana jest sprawiedliwością
rozdzielczą. W encyklice Laborem exercens Jan Paweł II pisze:
„Za sprawiedliwą płacę, gdy chodzi o dorosłego pracownika obarczonego odpowiedzialnością za rodzinę, przyjmuje się taką, która wystarcza na założenie i godziwe utrzymanie rodziny oraz na zabezpieczenie jej
przyszłości. Takie wynagrodzenie może być realizowane czy to poprzez tak
LE 1 i 6.
LE 6 i 12.
31
LE 7.
32
LE 11.
29
30
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zwaną płacę rodzinną, to znaczy jedno wynagrodzenie dane głowie rodziny
za pracę, wystarczające na zaspokojenie potrzeb rodziny bez konieczności
podejmowania pracy zarobkowej poza domem przez współmałżonka, czy
to poprzez inne świadczenia społeczne, jak zasiłek rodzinny albo dodatek
macierzyński dla kobiety, która oddaje się wyłącznie rodzinie; dodatek ten
powinien odpowiadać realnym potrzebom, to znaczy uwzględniać liczbę
osób pozostających na utrzymaniu w ciągu całego okresu, gdy nie są w stanie podjąć odpowiedzialności za własne życie”33.
Oto „filozofia” sprawiedliwości pracy, która upomina się o sprawiedliwą zapłatę za wykonaną pracę, i to nie tylko wedle sprawiedliwości zamiennej, ale także sprawiedliwości rozdzielczej, która jest wciąż zagrożona
błędem kapitalizmu! Zagrożenia dla sprawiedliwości pracy Jan Paweł II
widzi także w «błędzie ekonomizmu» (traktowaniu pracy w kategoriach
celowości wyłącznie ekonomicznej), uznając za moralnie niedopuszczalne,
by środki techniczne, narzędzia produkcji czy wytwory ludzkiej pracy grały
rolę pierwszoplanową34. Wedle papieża, to co człowiek wytwarza zasadniczo winno pełnić rolę służebną. Dzięki tej świadomości da się przezwyciężyć obawy współczesnego człowieka, który wydaje się być wciąż zagrożony przez wytwory swej pracy35.
Zatem można skonstatować, że sprawiedliwość pracy angażuje się
na rzecz wyrazistego porządku w świecie pracy, nie tylko jako powinności moralnej, ale także jako źródło praw ludzkich, w szczególności prawa
do pracy36. Nietrudno zauważyć, że poszanowanie prawa do prazy stanowi
wymóg sprawiedliwości nie tylko legalnej, ale także i przede wszystkim
sprawiedliwości rozdzielczej.
2.4. Sprawiedliwość rozdzielcza a miłosierdzie
Dla starożytności chrześcijańskiej, a także dla św. Tomasza z Akwinu
było czymś oczywistym, że sprawiedliwość potrzebuje miłości, zaś sama
miłość bynajmniej nie unieważnia sprawiedliwości. Są to cnoty i w pewnym sensie także i zasady komplementarne. Swoje najgłębsze inspiracje
znajdują w Objawieniu chrześcijańskim.
LE 19.
Por. LE 12 i 13.
35
Por. RH 15.
36
Por. RH 16-17.
33
34
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Miłości również potrzebuje sprawiedliwość rozdzielcza. Jan Paweł
II zdaje się ją kojarzyć nade wszystko z miłością, szczególnego rodzaju miłością aktywną, jaką wyraża miłosierdzie. Akcent na konieczność miłosierdzia, będącego naśladownictwem postawy samego Boga, który jest bogaty w miłosierdzie został położony nie tylko w encyklice papieskiej Dives
in misericordia, ale w całym nauczaniu społecznym Jana Pawła II.
Dla Papieża z Polski miłosierdzie jawi się jako głębsze źródło sprawiedliwości. Nie pomniejsza on znaczenia zasady sprawiedliwości, lecz
sytuuje ją w kontekście miłosierdzia. Wyraża się to między innymi w tym,
że Jan Paweł II odnosi miarę sprawiedliwości do rzeczy, zaś miarę miłości
- do osób. Między miłosierdziem a sprawiedliwością nie ma sprzeczności. Przeciwnie, istnieje między nimi głęboki związek. Miłosierdziu należy
przypisać rolę korekty – czynnika udoskonalającego w stosunku do sprawiedliwości. „Autentyczne chrześcijańskie miłosierdzie jest zarazem jakby doskonalszym wcieleniem «zrównania» pomiędzy ludźmi, a więc także
i doskonalszym wcieleniem sprawiedliwości, o ile ta w swoich granicach
dąży również do takiego zrównania. Jednakże zrównanie przez sprawiedliwość zatrzymuje się w kręgu dóbr przedmiotowych związanych z człowiekiem, podczas gdy miłość i miłosierdzie sprawia, iż ludzie spotykają się ze
sobą w samym tym dobru, jakim jest człowiek z właściwą mu godnością”37.
Papieskie nauczanie o sprawiedliwości - jak słusznie zauważa ks.
Jan Kalniuk - kryje w sobie ważną przestrogę: choć wymagania sprawiedliwości są ze swej natury nieprzekraczalne, gdyż tam, gdzie kończy się sprawiedliwość, zaczyna się niesprawiedliwość, to jednak prawa, jakimi powinna kierować się sprawiedliwość, mogą być nadużywane. Analiza sytuacji
współczesnego świata i doświadczenia przeszłości prowadzą do wniosku,
że sama sprawiedliwość nie wystarcza do odbudowy właściwych stosunków międzyludzkich i do przezwyciężenia istniejących podziałów i dysproporcji. Dlatego wciąż istnieje potrzeba sięgania do jeszcze głębszych sił
ducha, które warunkują porządek sprawiedliwości. Albowiem prawdziwa
sprawiedliwość musi wspinać się w górę ku miłości i miłosierdziu38.
* * *
Akwinata i Jan Paweł II rozważają zagadnienie sprawiedliwości
DM 14; por. J. Kalniuk, Sprawiedliwość, w: Wielka Encyklopedia Nauczania Jana
Pawła II, PWE Polwen, Radom 2014, s. 1068.
38
J. Kalniuk, Sprawiedliwość, s. 1068-1069; por. DM 12.
37

KATEGORIA SPRAWIEDLIWOŚCI ROZDZIELCZEJ...

79

rozdzielczej, inspirując się światłem sprawiedliwości, którą można by określić mianem biblijnej. Niemniej jednak każdy z nich czyni to w sposób charakterystyczny dla swojej posługi w Kościele i misji w świecie. Św. Tomasz
rozważa sprawiedliwość w aspekcie filozofii i teologii chrześcijańskiej, zaś
Jan Paweł II jako papież posługuje się kluczem, który nade wszystko ma
charakter pastoralny.
Sama koncepcja sprawiedliwości rozdzielczej wydaje się konstrukcją bardziej teoretyczną aniżeli praktyczną. Domaga się jednak realizacji
niemal w każdej dziedzinie ludzkiego życia. Zarówno Akwinata jak i św.
Jan Paweł II zdają sobie sprawę, że w zasadzie nie istnieje czysta iustitia
distributiva. Musi być ona rozważana w kontekście innych rodzajów sprawiedliwości (np. sprawiedliwości ogólnej czy sprawiedliwości społecznej).
Ponadto niepodobna nie dostrzec jej komplementarnego związku z miłością, a zwłaszcza z miłosierdziem.
Zaprezentowane rozważania jakby utwierdzają w przekonaniu, że
odpowiedzialność za realizację sprawiedliwości rozdzielczej spoczywa
przede wszystkim na władzy społecznej czy państwowej, z natury rzeczy
zajmującej się dystrybucją dóbr, które na ogół mają charakter publiczny lub
społeczny. Zawsze powinien być spełniony najważniejszy etyczny warunek
tego rodzaju podziału - poszanowanie godności ludzkiej. Chodzi wszakże
o godność, która w perspektywie chrześcijańskiej ma wymiar transcendentny, wykraczający poza ramy ściśle polityczne czy ekonomiczne.
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THE CATEGORY OF DISTRIBUTIVE JUSTICE ACCORDING
TO AQUINAS AND JOHN PAUL II

Summary
The published text consists of two main parts: 1. Iustitia distributiva
according to St. Thomas Aquinas; 2. John Paul II on distributive justice. St. Thomas
Aquinas defines justice as: suum cuique or suum cuique tribuere (give everyone
what he deserves). However, distributive justice (iustitia distributiva) is only one
of three categories of justice. In addition to the distributive justice of Aquinas, he
also lists exchangeable justice (iustitia commutativa) and legal or general justice
(iustitia legalis). This term fits into a rich tradition. It can be found in the writings
of Plato, Aristotle, Cicero, St. Ambrose, St. Augustine, as well as in Roman law.
Aquinas thought has been recognized in the pastoral teaching of St. John
Paul II. He enriched the teaching of St. Thomas with his own reflections, which
situate themselves in the stream of Christian personalism. Distributive justice
refers to the relationship: community (family, state, church) - individual (human
person). According to him, iustitia distributiva means that the common good
serves everyone (it is not only about the division of goods and money, but also
about the legal order of this division). Its observance expresses genuine concern
for satisfying the basic needs of individual people and gradually eliminating
differences in their economic and social status.
The concept of distributive justice is a rather theoretical construction.
Nevertheless, it demands implementation in almost every area of human life. St.
Thomas and St. John Paul II are both aware that basically there is no pure iusticia
distributiva. It must be considered in the context of different types of justice
(for example, general justice or social justice). In addition, the complementary
relationship between distributive justice and charity is important.
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Marek Tomczyk OSPPE
DZIEŁO DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO
W KOŚCIELE PW. DUCHA ŚWIĘTEGO
W WARSZAWIE

Wstęp
Wypada rozpocząć od kilku słów na temat warszawskiego kościoła
pod wezwaniem Ducha Świętego. Świątynia ta została przekazana Paulinom
przez króla Jana Kazimierza w dowód uznania za bohaterską obronę Jasnej
Góry. Na przestrzeni wieków podjęto w tym miejscu wiele inicjatyw duszpasterskich. Warto wymienić przynajmniej niektóre.
Otóż w 1711 roku członkowie Bractwa Pięciorańskiego, działającego przy kościele, wyruszyli po raz pierwszy na pieszą pielgrzymkę na Jasną
Górę. Tradycja pielgrzymek z kościoła paulińskiego trwa aż do dnia dzisiejszego. W polskim krajobrazie pielgrzymowania Warszawskiej Pielgrzymce
Pieszej przysługuje miano „Pielgrzymki Matki”. Jest to swoisty fenomen
w skali Europy.
W dzieje warszawskiego kościoła pw. Ducha Świętego wpisują
się także wydarzenia związane z życiem błogosławionego ojca Honorata
Koźmińskiego (1829-1916). W tej świątyni, w roku 1846, Aleksandra
Koźmińska, matka więźnia Wacława Koźmińskiego (później bł. Honorata)
modliła się o uwolnienie syna z więzienia w Cytadeli i z grzechu niewiary. Bł. Honorat Koźmiński w Notatniku duchowym zapisał: Gdy byłem
w Cytadeli Matka Boża ubłagana przez moją matkę wstawiła się do Pana
Jezusa, iż przyszedł do mnie, do celi więziennej i łagodnie do wiary przywrócił.
Warto również nadmienić, że kościół pw. Ducha Świętego nawiedziła św. Matka Teresa z Kalkuty.
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1. Dzieło Duchowej Adopcji
Dzieło Duchowej Adopcji powstało pod wpływem inspiracji płynącej z objawień fatimskich, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej
do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.
W 1987 roku dr Paweł Milcarek opublikował w styczniowym
numerze „Rycerza Niepokalanej” tekst codziennej modlitwy dotyczącej duchowej adopcji oraz opracowane przez siebie zasady ideowe inicjatywy, o której dowiedział się z ulotki znalezionej w kruchcie katedry
Westminsterskiej. Pomysłem zainteresowali się Ojcowie Paulini z kościoła pw. Ducha Świętego w Warszawie. Wielkim propagatorem był ojciec
Krzysztof Kotnis. Opracowali tekst liturgii przyrzeczenia adopcyjnego kandydatów i wdrożyli go w praktykę obrzędową.
Przez 7 lat praktyki przyrzeczeń Duchowej Adopcji przeprowadzano (z małymi wyjątkami) w tym jedynym w Polsce kościele. Do dzisiejszego dnia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego a Jeszcze Nienarodzonego
podjęło się w kościele pw. Ducha Świętego ponad dziesięć tysięcy osób.
Ponadto, fenomen tego dzieła został rozpowszechniony w całej Polsce i na
świecie.
Właściwa nazwa inicjatywy, tj. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
Zagrożonego Zagładą, pojawiła się w liście Stolicy Apostolskiej z dnia 25
kwietnia 1994 roku do przeora Jasnej Góry ojca Szczepana Kośnika (pod
taką nazwą Ojciec św. Jan Paweł II udzielił jej apostolskiego błogosławieństwa).
Jest to modlitwa w obronie poczętego życia, a zarazem osobiste wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu oraz pomoc dla osób cierpiących
z powodu grzechu aborcji.
Warto wspomnieć treść Jasnogórskich Ślubów: Święta Boża
Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi
w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie
mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią
własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia
i za najcenniejszy skarb Narodu. Królowo Polski – przyrzekamy!
Duchowa Adopcja polega na złożeniu i wypełnianiu ślubu, którego
treścią jest modlitewne zobowiązanie podjęte przez konkretną osobę w in-
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tencji ocalenia zagrożonego życia dziecka w łonie matki oraz sprawiedliwego i prawego życia po urodzeniu dziecka. Tożsamość dziecka znana jest
jedynie Bogu.
Istotą Duchowej Adopcji jest codzienna modlitwa, trwająca przez
dziewięć miesięcy. Obejmuje ona specjalną intencją dziecko i jego rodziców. Polega na rozważaniu jednej tajemnicy Różańca (dowolnie wybranej), a także na dobrowolnie podjętych praktykach religijnych, takich jak:
Komunia święta, post, aktywne wspieranie dzieł charytatywnych (pomoc
samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym, osobom starszym, chorym
itd.). Bardzo cennym zobowiązaniem może być także pozyskiwanie nowych uczestników Duchowej Adopcji oraz apostolstwo w obronie życia.

2. Statystki dzieła Duchowej Adopcji
przy warszawskim kościele pw. Ducha Świętego
Dane statystyczne dotyczące dzieła Duchowej Adopcji przy kościele pw. Ducha Świętego w Warszawie gromadzone są od 1987 roku. Nie
wyczerpują one jednak informacji o wszystkich osobach biorących w obronę dzieci poczęte a nienarodzone, ponieważ wiele osób czyniło i czyni to
w sposób anonimowy.
Tabela nr 1
Liczba osób podejmujących Duchową Adopcję w poszczególnych
latach i miesiącach w kościele p.w. Ducha Świętego w Warszawie w latach
1987-2016.
II

III

IV

V

VI

VIII

IX

X

XI

XII

1987

7

35

-

26

-

14

20

14

-

33

1988

38

32

-

18

-

59

-

-

-

40

1989

19

-

15

11

-

-

15

15

-

17

1990

22

23

-

-

-

-

-

24

-

31

1991

16

-

35

-

8

3

-

19

-

18
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1992

42

86

-

-

-

-

21

15

-

61

1993

64

68

-

19

-

-

44

26

-

56

1994

52

43

-

17

-

-

56

28

-

49

1995

57

65

-

34

-

-

64

22

-

107

1996

51

93

15

35

62

-

61

39

22

35

1997

96

-

52

15

20

-

47

38

19

42

1998

52

77

12

14

15

-

70

46

16

36

1999

31

78

12

18

39

-

55

-

20

38

2000

40

96

-

37

22

-

57

28

-

80

2001

41

112

-

29

26

-

80

-

-

60

2002

102

-

103

-

45

-

56

-

-

87

2003

96

190

-

17

-

-

59

-

-

67

2004

64

162

-

19

-

-

59

-

-

86

2005

61

-

91

10

-

-

77

-

-

75

2006

26

126

-

21

-

-

58

-

-

73

2007

54

113

-

26

-

-

56

-

-

76

2008

62

99

-

16

-

-

68

-

-

85

2009

55

122

-

25

-

-

99

-

-

78

2010

46

148

-

31

-

-

55

-

16

53

2011

58

168

-

27

-

-

60

-

-

86

2012

61

147

-

27

-

-

62

-

-

83

2013

58

116

-

27

-

-

43

-

-

86

2014

38

144

-

19

-

-

50

-

-

74

2015

33

91

-

16

-

-

40

-

-

67

2016

50

94

-

19

-

-

38

-

-

52

Razem

1492

2528

335

573

237

76

1470

314

93

1831
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Z tabeli nr 1 wynika, że w latach 1987-2016 przyrzeczeń dzieła Duchowej Adopcji podjęło się 8 949 osób. Najwięcej wiernych składało przyrzeczenie w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (tj. 25 marca), w Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) oraz w Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia).
Interesujące dane można odnaleźć w tabeli nr 2 zawierającej dane
liczbowe na temat osób, które wielokrotnie podjęły się Duchowej Adopcji.
Tabela nr 2
Osoby, które podjęły Duchową Adopcję 25 razy i więcej
Jedna osoba
Jedna osoba
Jedna osoba
Jedna osoba
Jedna osoba
Jedna osoba
Jedna osoba
Trzy osoby

32
30
29
28
27
27
26
25

Jak wynika z tabeli, na przestrzeni tych lat dziesięć osób złożyło
przyrzeczenie obrony życia dziecka poczętego ponad 25 razy.
Kolejna tabela nr 3 opisuje dane dotyczące wiernych, którzy
podejmowali Duchową Adopcję składając od dwudziestu do dwudziestu
czterech przyrzeczeń.
Tabela nr 3
Osoby, które podjęły Duchową Adopcję 20 do 24 razy
Pięć osób
Cztery osoby
Cztery osoby
Pięć osób
Sześć osób

24
23
22
21
20

Dane opisane w tabeli nr 2 i nr 3 świadczą o wielkiej determinacji
i dużym zaangażowaniu niektórych wiernych w dzieło obrony życia dzieci
poczętych a jeszcze nienarodzonych.
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Wśród zebranych świadectw wiernych, którzy podjęli się Duchowej
Adopcji warto zacytować niektóre oświadczenia ukazujące rolę tego fenomenu w życiu osób.
Świadectwo nr 1: Duchowa Adopcja nauczyła mnie większej miłości do drugiego człowieka i trwania przy nim. Nauczyła mnie
systematyczności i trwania na modlitwie. Ponadto - odpowiedzialności za
nasz Naród i niesienia pomocy niewinnemu dziecku i jego rodzinie.
Świadectwo nr 2: Duchowa Adopcja spowodowała, że mocno
zaangażowałem się w sprawy obrony życia na płaszczyźnie modlitewnej.
Spowodowała, że codziennie od 31 lat odmawiam modlitwę różańcową.
Powyższe dzieło miało także wpływ na moje życie religijne i świadomość,
że modlitwa jest najważniejsza w walce o zwycięstwo cywilizacji życia i miłości.
Świadectwo nr 3: Dzięki Duchowej Adopcji zaprzyjaźniłem się i pokochałem modlitwę różańcową. Mam okazję zadośćuczynienia za grzech
dzieciobójstwa w Polsce.
Świadectwo nr 4: Pierwszy raz przyrzeczenia Duchowej Adopcji
podjęłam się kilkanaście lat temu podczas pielgrzymki z Warszawy na Jasną
Górę. Modliłam się, aby poczęte dziecko mogło się narodzić. Modląc się
w intencji dzieci poczętych mam nadzieję, że uratuję je od zagłady.
Świadectwo nr 5: Pochodzę z rodziny małodzietnej. Tymczasem
w moim małżeństwie urodziło się czworo dzieci. Początkowo wśród najbliższych spotkałam się z wrogością, docierało do mnie wiele złych słów.
Czułam się odrzucona i potępiona. Było mi bardzo ciężko, ale spotkałam
trzy osoby, które dały mi wsparcie i pomoc. Od tamtego czasu kilkakrotnie
modliłam się przez dziewięć miesięcy za dzieci poczęte. Wtedy towarzyszyła mi myśl: Ja teraz modlę się za to nieznane mi dziecko i może robię tak
niewiele, ale wierzę, że to ma znaczenie. Być może kiedyś taka modlitwa
pomogła mi przetrwać trudny czas i dzisiaj cieszę się życiem swoich dzieci
oraz mogę dziękować Bogu za dar macierzyństwa.
Świadectwo nr 6: Podejmując Duchową Adopcję utwierdziłem
się w poczuciu, że Bóg używa mnie jako swoje narzędzie w obronie życia.
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Zdałem sobie sprawę, że otrzymałem łaskę i uczestniczę w czymś dobrym,
chociaż jestem nędznym narzędziem.
Świadectwo nr 7: Pierwszy raz podjęłam Duchową Adopcję, aby
pomóc koleżance, która dokonała aborcji. Pomyślałam, że skoro jedno
dziecko nie żyje, to trzeba pomóc i modlić się, aby kolejne mogło się narodzić. Przy podejmowaniu Duchowej Adopcji zalecane jest podjęcie dobrowolnego postanowienia. Postanowiłam czytać Pismo Święte. Przez kilka lat
przeczytałam całą Biblię. Nie dane mi było założyć własnej rodziny i mieć
męża oraz dzieci chociaż bardzo tego pragnęłam. Dzięki Duchowej Adopcji
myślę, że mam pod opieką duchowe dziecko i moja modlitwa oraz moje życie jest potrzebne tej małej istocie.
Świadectwo nr 8: Duchową Adopcję traktuję jako moją rycerską
misję, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o tym dziele. Ponadto od 30
lat jestem rycerką Niepokalanej i jest to zobowiązujące.
Systematycznie, w każdy drugi poniedziałek miesiąca, osoby zaangażowane w dzieło Duchowej Adopcji spotykają się na Mszy Św. i spotkaniu formacyjnym.

Zakończenie
Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego a Jeszcze
Nienarodzonego zostało zapoczątkowane w kościele pw. Ducha Świętego
w Warszawie, gdzie opiekę duszpasterską sprawują Ojcowie Paulini. Na
przestrzeni lat fenomen tego dzieła rozrósł się na cały kraj oraz spotkał się
z uznaniem i jest propagowany także w innych krajach oraz kontynentach.
Obrońcy życia są wierni nauczaniu Kościoła i stanowią wymowne
świadectwo trwania przy nauce św. Jana Pawła II, który głosił: stosunek do
daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego
stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności (Częstochowa, 19 czerwca
1983 r.).
Ponadto, krzewiciele Duchowej Adopcji czerpią inspiracje z nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, który stwierdził: Żyć! Za
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wszelką cenę żyć! Przecież to jest powszechny krzyk świata. Życie bez przerwy, bodaj wiecznie – to szczyt marzeń każdego człowieka. O, jak wielka
jest w nas tęsknota do życia, do coraz lepszego życia – zbiorowa wola życia.
Nie sposób nie przyznać, że wspomniane dzieło Duchowej Adopcji,
jak i wszyscy obrońcy życia zasługują na szacunek i uznanie za ich determinację, którą wyraża ich postawa naznaczona wytrwałością i niezłomnością
ducha.

A WORK OF SPIRITUAL ADOPTION OF THE CONCEIVED CHILD
IN THE CHURCH OF THE HOLY SPIRIT
IN WARSAW

Abstract
The idea and practice of Spiritual Adoption is like an answer to the Fatima
call of the Mother of God to the Rosary prayer, penance and reparation made
for sins that offend her Immaculate Heart. The initiative of this work was born
in 1987 when in the January issue of the „Rycerz Niepokalanej” (Knight of the
Immaculate) Paweł Milcarek published a text of daily prayer regarding the spiritual adoption of conceived children in danger of abortion. The Pauline Fathers
from the Holy Spirit church in Warsaw became interested in the idea. All in all,
it is a personal nine-month prayer for one person in order to save the life of one
conceived child, whose identity is known only to God. The adoption commitment
precedes the respective promise. With time, the practice of this kind of prayer has
spread all over Poland. Currently, this phenomenon is also known in Europe and
on other continents. In the Church of the Holy Spirit in Warsaw, up to ten thousand
people have taken over the spiritual adoption.
The full name of the initiative is: Spiritual Adoption of the Conceived
Endangered Child. It is in the official letter of the Holy See of April 25, 1994 addressed to the prior of Jasna Gora, Father Szczepan Kosnik (under this name Pope
John Paul II granted her an apostolic blessing).
The presented text also contains interesting testimonies of people who
have undertaken the spiritual adoption. They are proof that the initiative in question brings real effects not only of a religious nature. Above all, it awakens people’s consciences and shapes the spirit of responsibility for the lives of conceived
children.
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KARA ŚMIERCI WEDŁUG KATECHIZMU
Papież Franciszek zmienił paragraf 2267 Katechizmu Kościoła
Katolickiego na temat kary śmierci. Widnieje w stwierdzenie, wedle którego Kościół katolicki w świetle Ewangelii naucza, że kara śmierci jest
niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność
osoby. Dlatego z determinacją angażuje swoje wysiłki na rzecz jej zniesienia na całym świecie.
Zmianę w Katechizmie Ojciec Święty zaaprobował specjalnym reskryptem, do którego zastał dołączony list prefekta Kongregacji Nauki
Wiary zaadresowany do biskupów całego świata (z datą 1 sierpnia 2018
roku) wyjaśniający, że nowe sformułowanie paragrafu 2267 nie oznacza
sprzeczności z wcześniejszym nauczaniem, lecz wyraża jego rozwój doktrynalny.
Warto w tym miejscu uświadomić sobie fakt, że kwintesencję nauczania na temat kary śmierci rozważanej w kontekście uprawnionej obrony zawierał Katechizm Kościoła Katolickiego, promulgowany przez Jana
Pawła II. Publikacji Katechizmu towarzyszyła konstytucja apostolska Fidei
depositum z 11 października 1992 roku. Jednakże trzy lata później – po
wydaniu encykliki Evangelium vitae (25 marca 1995 roku) – na życzenie
Papieża wprowadzono korektę dotyczącą kary śmierci. Przeredagowano
trzy paragrafy: 2265, 2266 i 2267. Ostatni z nich został bardziej dopracowany, akcentując zasadę: zgodnie z tradycyjnym nauczaniem Kościoła,
kara śmierci może być dopuszczalna tylko tedy, gdy jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem. Nowe wydanie Katechizmu z 1997 roku zawiera
już wspomniane poprawki wprowadzone na życzenie Jana Pawła II.
Korekta paragrafu 2267 wprowadzona przez papieża Franciszka
już nie tyle idzie w kierunku poważnego ograniczenia stosowania kary
śmierci, ale jest apelem do jej całkowitej likwidacji. Czy zatem jest to
rozwój doktryny, czy też zmiana nauczania kościelnego w sprawie kary
śmierci? Niniejszą kwestię niech rozstrzygnie sam Czytelnik, anali-
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zując trzy wspomniane paragrafy widniejące w Katechizmie Kościoła
Katolickiego (KKK) w wersji pierwotnej z 1992 roku1, wersji poprawionej
z 1997 roku2 i wersji najnowszej z 2018 roku zredagowanej na polecenie
papieża Franciszka3.
_________________________________________________
KKK wersja pierwotna Jana Pawła II
2265 Uprawniona obrona może być nie tylko prawem, ale poważnym
obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugiej osoby, za
wspólne dobro rodziny lub państwa.
KKK wersja poprawiona Jana Pawła II
2265 Uprawniona obrona może być nie tylko prawem, ale poważnym obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugich osób. Obrona dobra wspólnego wymaga, aby niesprawiedliwy napastnik został pozbawiony
możliwości wyrządzania szkody. Z tej racji prawowita władza ma obowiązek uciec się nawet do broni, aby odeprzeć napadających na wspólnotę cywilną powierzoną jej odpowiedzialności.
KKK wersja Franciszka (bez zmian)
2265 Uprawniona obrona może być nie tylko prawem, ale poważnym obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugich osób. Obrona dobra wspólnego wymaga, aby niesprawiedliwy napastnik został pozbawiony
możliwości wyrządzania szkody. Z tej racji prawowita władza ma obowią1
Polskie tłumaczenie Katechizmu (zatwierdzone przez Komisję Kurii Rzymskiej
dla Katechizmu Kościoła Katolickiego): Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum,
Poznań 1994, s. 514-515.
2
Katechizm Kościoła Katolickiego, II wydanie poprawione, Pallottinum, Poznań
2002, s. 524-525..
3
Cyt. za: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico
/2018/08/02/0556/01209.html#polaccoarti (odczyt: 4.08.2018).

92

JAN MAZUR

zek uciec się nawet do broni, aby odeprzeć napadających na wspólnotę cywilną powierzoną jej odpowiedzialności.
_________________________________________________
KKK wersja pierwotna Jana Pawła II
2266 Ochrona wspólnego dobra społeczeństwa domaga się unieszkodliwienia napastnika. Z tej racji tradycyjne nauczanie Kościoła uznało za
uzasadnione prawo i obowiązek prawowitej władzy publicznej do wymierzania kar odpowiednich do ciężaru przestępstwa, nie wykluczając kary
śmierci w przypadkach najwyższej wagi. Z analogicznych racji sprawujący władzę mają prawo użycia broni w celu odparcia napastników zagrażających państwu, za które ponoszą odpowiedzialność.
Pierwszym celem kary jest naprawienie nieporządku wywołanego
przez wykroczenie. Gdy kara jest dobrowolnie przyjęta przez winowajcę,
ma wartość zadośćuczynienia. Ponadto, kara ma na celu ochronę porządku
publicznego i bezpieczeństwa osób. Wreszcie, kara ma wartość leczniczą;
powinna - w miarę możliwości - przyczynić się do poprawy winowajcy
[przyp. 38: Por. Łk 23, 40-43].
KKK wersja poprawiona Jana Pawła II
2266 Wysiłek państwa, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się
zachowań, które łamią prawa człowieka i podstawowe zasady obywatelskiego życia wspólnego, odpowiada wymaganiu ochrony dobra wspólnego.
Prawowita władza publiczna ma prawo i obowiązek wymierzania kar proporcjonalnych do wagi przestępstwa.
Pierwszym celem kary jest naprawienie nieporządku wywołanego
przez wykroczenie. Gdy kara jest dobrowolnie przyjęta przez winowajcę,
ma wartość zadośćuczynienia. Poza ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa osób kara ma wartość leczniczą; powinna w miarę możliwości
przyczyniać się do poprawy winowajcy.
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KKK wersja Franciszka (bez zmian)
2266 Wysiłek państwa, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się
zachowań, które łamią prawa człowieka i podstawowe zasady obywatelskiego życia wspólnego, odpowiada wymaganiu ochrony dobra wspólnego.
Prawowita władza publiczna ma prawo i obowiązek wymierzania kar proporcjonalnych do wagi przestępstwa.
Pierwszym celem kary jest naprawienie nieporządku wywołanego
przez wykroczenie. Gdy kara jest dobrowolnie przyjęta przez winowajcę,
ma wartość zadośćuczynienia. Poza ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa osób kara ma wartość leczniczą; powinna w miarę możliwości
przyczyniać się do poprawy winowajcy
______________________________________________________
KKK wersja pierwotna Jana Pawła II
2267 Jeśli środki bezkrwawe wystarczają do obrony życia ludzkiego
przed napastnikiem i do ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeństwa osób, władza powinna stosować te środki, gdyż są bardziej zgodne
z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej odpowiadają
godności osoby ludzkiej.
KKK wersja poprawiona Jana Pawła II
2267 Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary
śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony
ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem.
Jeżeli jednak środki bezkrwawe wystarczą do obrony i zachowania
bezpieczeństwa osób przed napastnikiem, władza powinna ograniczyć się
tylko do tych środków, ponieważ są bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej odpowiadają godności osoby
ludzkiej.
Istotnie dzisiaj, biorąc pod uwagę możliwości, jakimi dysponuje państwo, aby skutecznie ukarać zbrodnię i unieszkodliwić tego, kto ją popełnił,
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nie odbierając mu ostatecznie możliwości skruchy, przypadki absolutnej
konieczności usunięcia winowajcy „są bardzo rzadkie, a być może już nie
zdarzają się wcale” (przyp. 42: Jan Paweł II, enc. Evangelium vitae, 56].
KKK wersja Franciszka
2267 Wymierzanie kary śmierci, dokonywane przez prawowitą władzę, po
sprawiedliwym procesie, przez długi czas było uważane za adekwatną do
ciężaru odpowiedź na niektóre przestępstwa i dopuszczalny, choć krańcowy, środek ochrony dobra wspólnego.
Dziś coraz bardziej umacnia się świadomość, że osoba nie traci swej
godności nawet po popełnieniu najcięższych przestępstw. Co więcej, rozpowszechniło się nowe rozumienie sensu sankcji karnych stosowanych przez
państwo. Ponadto, zostały wprowadzone skuteczniejsze systemy ograniczania wolności, które gwarantują należytą obronę obywateli, a jednocześnie w sposób definitywny nie odbierają skazańcowi możliwości odkupienia win.
Dlatego też Kościół w świetle Ewangelii naucza, że „kara śmierci jest
niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność
osoby” [przyp. 1: Franciszek, Przemówienie do uczestników spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji,
11 października 2017: „L’Osservatore Romano” (13 października 2017),
5.], i z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie.
Opracował: Jan Mazur OSPPE
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THE DEATH PENALTY ACCORDING TO THE CATECHISM
Abstract
Pope Francis instructed to change the paragraph 2267 of the Catechism
of the Catholic Church. From a moral point of view, he considered the death
penalty unacceptable. Here is the current content of the paragraph:
Recourse to the death penalty on the part of legitimate authority, following a fair trial, was long considered an appropriate response to the gravity of certain crimes and an acceptable, albeit extreme, means of safeguarding the common good.
Today, however, there is an increasing awareness that the dignity of
the person is not lost even after the commission of very serious crimes.
In addition, a new understanding has emerged of the significance of penal
sanctions imposed by the state. Lastly, more effective systems of detention
have been developed, which ensure the due protection of citizens but, at
the same time, do not definitively deprive the guilty of the possibility of
redemption.
Consequently, the Church teaches, in the light of the Gospel, that
“the death penalty is inadmissible because it is an attack on the inviolability and dignity of the person” [cf. Francis, Address to Participants in
the Meeting organized by the Pontifical Council for the Promotion of the
New Evangelization, 11 October 2017: L’Osservatore Romano, 13 October
2017, 5] and she works with determination for its abolition worldwide.

DISSERTATIONES PAULINORUM

TOM XXVII – 2018
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Prekaryjna praca kwestią społeczną?, praca zbiorowa, red. [o.]
Jan Mazur OSPPE, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2018, 106 stron (ISBN 978-83-7438659-3)
Po ponad 100 latach od Rerum novarum wiele zmieniło się na lepsze, a ludzie pracy mają większy wpływ na ustalanie warunków zatrudnienia i odrywają
znaczną rolę w życiu społecznym i politycznym, wciąż jeszcze istnieją różnorodne problemy w środowiskach pracy zawodowej, wciąż istnieją przyczyny napięć
i konfliktów (niekiedy bardzo poważnych), istnieją grupy osób żyjących z różnych
przyczyn na marginesie życia społecznego, przede wszystkim z powodu bezrobocia i niepełnego zatrudnienia. Praca człowieka z jednej strony uwypukla jego
niezależność, z drugiej zaś wymaga współdziałania z innymi. Relacje powstające
w toku pracy mogą być wyrazem opozycji i konkurencji (czasem wyzysku) lub
współpracy i przynależności do jednej, solidarnej wspólnoty. Kościół katolicki
wskazywał w swoim nauczaniu na uniwersalne zasady, wspierające pracującego
człowieka i jego prawa.
Praca ludzka stanowi „najistotniejszy klucz” do całej kwestii społecznej,
warunkuje nie tylko rozwój ekonomiczny, ale także i kulturalny oraz moralny
osób, rodzin i całego społeczeństwa. Jeżeli nawet posiada ona charakter uniwersalny, to przebiega w sposób konkretny w każdym człowieku, który jest jej podmiotem i sprawcą. W najszerszym znaczeniu praca obejmuje wszelką działalność
człowieka, we wszystkich przejawach aktywności o charakterze materialnym i duchowym.
Globalny kryzys gospodarczy, ogólnoświatowe tendencje liberalizacji gospodarki i związane z tym wykluczenia społeczne, osłabiona przez globalizację
zdolność państw narodowych do realizowania skutecznej polityki gospodarczej,
bezrobocie i związane z nim migracje zarobkowe oraz napięcia powstające w relacjach zatrudnienia, to tylko niektóre z czynników potwierdzających zasadność
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podejmowania studiów nad gospodarką, humanistycznym wymiarem organizacji
pracy i zatrudnienia, godnością pracy i obowiązkami związanymi z posiadaniem
własności. Problematyka pracy, własności, zatrudnienia, przedsiębiorczości, zasad
funkcjonowania przedsiębior-stwa, ustrojów społeczno-prawnych były zawsze
w centrum zainteresowania nauk społecznych, które analizują kluczowe instytucje
i fenomeny życia społecznego w perspektywie ich celów.
Dawna „kwestia proletariacka” czy „kwestia robotnicza” przekształciła się
w XX i XXI wieku w „kwestię społeczną” przybierającą różne kształty i oblicza. Obejmuje ona bezrobotnych, ludzi zmarginalizowanych, odrzuconych, ludzi
„śmieci”, bezdomnych, ludzi „odpady”, a także tych, od niedawna nazywanych
prekariatem lub wykonujących pracę prekaryjną. Ta ostatnia kategoria obejmuje
osoby, które podejmują pracę zarobkową o niskiej jakości, pozbawionych perspektyw awansu, wykonujących pracę nacechowaną niepewnością, tymczasowością,
niską płacą, brakiem stabilnej umowy o pracę.
Niezależnie od tego, czy prekariat tworzy już odrębną kategorię socjologiczną czy ekonomiczną, to bez wątpienia są ludzie – i być może – ich przybywa
we współczesnym świecie, którzy wykonują pracę określaną coraz częściej jako
pracę prekaryjną. Narastają problemy ludzi wykonujących ten rodzaj pracy, naznaczonej niepewnością i wyobcowaniem, których charakteryzuje permanentny
brak stabilności finansowej, co przekłada się na brak bezpieczeństwa materialnego i wywołującego niepewność egzystencjalną. W konsekwencji ludzie ci nie są
w stanie planować życia osobistego i rodzinnego w dłuższej perspektywie.
Prekariat jako nowa kategoria pracowników jest po prostu rzeczywistością
społeczną naszych czasów. Nowość tej problematyki potwierdza – przynajmniej
pośrednio – fakt, że pojęcie „prekariat” nie pojawia się ani w „Kompendium
nauki społecznej Kościoła” (Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2005), ani
w „Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego” (Wydawnictwo JEDNOŚĆ,
Kielce 2005), ani w ksiązce abpa Reinharda Marxa pt. „Kapitał. Mowa w obronie
człowieka” (Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009).
W literaturze socjologicznej i ekonomicznej w naszym kraju nie brakuje już
opracowań dotyczących prekariatu, są wydawane książki autorów zagranicznych,
ale brakuje opracowań z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej. W toczącej
się w nauce i w publicystyce dyskusji nie może zabraknąć głosu Kościoła katolickiego, który w swojej nauce społecznej od wielu lat podejmuje zagadnienie pracy
ludzkiej przede wszystkim z etycznego punktu widzenia i upowszechnia etykę
„nie jakąkolwiek”, ale „etykę przyjazną osobie ludzkiej”, pod kątem dobra człowieka i jego godności. Opiniowana książka, pod redakcją wybitnego znawcy katolickiej nauki społecznej i polityki społecznej Ojca Profesora Jana Mazura OSPPE,
kierownika Katedry Polityki Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie, ten głos Kościoła wprowadza do dyskursu na temat prekariatu.
Pracy prekaryjnej, która bez wątpienia staje się jedną z „twarzy” współczesnej kwestii społecznej, poświęcone jest studium interdyscyplinarne dziewięciu
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autorów podejmujących ważne tematy teoretyczne i praktyczne: „Prekariat – nowa
kategoria pracowników” (Jan Mazur); „Prekariat jako źródło nowych nierówności” (Julian Auleytner); „Problem prekaryjnej pracy – perspektywa polityki społecznej” (Katarzyna Zamorska); „Problem pracy prekaryjnej w spojrzeniu socjologicznym” (Dariusz Tułowiecki); „Zakres niskich wynagrodzeń w Polsce” (Paweł
Ulman); „Praca socjalna w obliczu zjawiska prekariatu” (Bożena Majerek); „Etos
i wartości pracy a sytuacja prekariatu” (Marek Rembierz); „Prekaryjna rzeczywistość w Polsce” (Mieczysław Guzewicz); „Miejsce katolickiej nauki społecznej
w trosce o człowieka pracy” (Andrzej Zwoliński).
W studium interdyscyplinarnym może niezbyt obszernym, ale ważnym treściowo, zostały zamieszczone prace socjologów, polityków społecznych i znawców katolickiej nauki społecznej. Ta swoista „wielobarwność” opracowania jest
bez wątpienia jego zaletą i zainteresuje z pewnością szersze grono czytelników.
Powinno ono stać się lekturą obowiązkową tych, którzy zajmują się polityką społeczną, zarówno w jej wydaniu teoretycznym, jak i praktycznym. Recenzowane
opracowanie „Prekaryjna praca kwestią społeczną?” – przynajmniej pośrednio –
jest apelem, by w pracy poprzez którą materia doznaje uszlachetnienia, sam człowiek nie doznawał pomniejszenia swej godności.
Nadrzędnym celem każdej pracy jest sam człowiek. Dzięki niej powinien on
udoskonalać swoją osobowość. Praca może jednak prowadzić także do deprecjacji
człowieka, a nawet jego degradacji. Powinna być ona pojmowana jako aktywność,
która nie niszczy człowieczeństwa osoby, ale je wspomaga, powinna być w służbie
człowieka a nie odwrotnie. Człowieczeństwo jest afirmowane w różnych sytuacjach życiowych oraz w kontekstach społecznych. Godność pracy ludzkiej nie
może być oderwana od godności człowieka, wynika ona z godności człowieka
pracującego. Praca wymaga uznania jej wymiaru humanistyczno-personalistycznego, gdyż człowiek jest podmiotem pracy, jej wykonawcą i ostatecznym celem.
To właśnie godność człowieka jest podstawą porządkującą i najogólniejszą wartością oraz normą ładu społecznego także tego związanego z pracą ludzką. Kościół
chce ofiarować swoją wartość wiary, aby razem budować społeczeństwo szanujące
godność wszystkich zwłaszcza najuboższych. Tego typu aspekty etyczne są szczególnie ważne w warunkach upowszechniania się pracy prekaryjnej.

ks. Janusz Mariański
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Dokąd zmierza Europa? Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. Publikacja zawiera zapis wystąpień i dyskusji z XVII
Międzynarodowej Konferencji w Krakowie 27-28 października 2017 r.,
praca zbiorowa, red. R. Budnik, M. Góra, tłumaczenia: A. Kaczor,
Wydawnictwo „Wokół nas”, Gliwice 2018, 184 strony (ISBN 978-8360934-64-7)
Podtytuł prezentowanej pozycji książkowej dostatecznie wyjaśnia jej charakter. W sumie warto zwrócić na nią uwagę, gdyż dotyczy unikatowej inicjatywy,
która z czasem spotkała się z żywym zainteresowaniem środowisk zaangażowanych promocji integracji Europy. Chodzi głównie o te środowiska, które swoje
poglądy i postawy usiłują motywować wartościami chrześcijańskimi.
Strona internetowa międzynarodowej konferencji, podejmującej zagadnienia polityczne i społeczne w ramach idei przewodniej: „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej” zawiera informację, że w 2000 roku,
podczas spotkania Rafała Budnika i Michała Góry z ówczesnym sekretarzem Ojca
Świętego Jana Pawła II bp. Stanisławem Dziwiszem, powstała idea stworzenia
wydarzenia poświęconego relacjom między Kościołem a Europą, między chrześcijaństwem a sferą publiczną i polityczną w Unii Europejskiej. Tak narodziły
się coroczne międzynarodowe spotkania wielu środowisk i debaty o najbardziej
aktualnych problemach nurtujących europejską cywilizację. Konferencja, o której mowa od początku organizowana jest przez Komitet Organizacyjny, na czele
którego stoi bp Tadeusz Pieronek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Fundacja
Konrada Adenauera oraz Fundacja im. Roberta Schumana w Luksemburgu.
Koordynatorami przedsięwzięcia są: Falk Altenberger, Rafał Budnik, Małgorzata
Chudzio, Hanna Dmochowska i Michał Góra (zob. http://www.kosciol-europa.
org.pl/idea/, odczyt: 21.07.2018).
Na XVII konferencję, której zapis znajduje się w omawianej książce,
składają się cztery zasadnicze sesje panelowe. Ich tematyka została tak pomyślana, że w gruncie rzeczy stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: Dokąd zmierza
Europa? Warto zatem przynajmniej wspomnieć tematy poszczególnych paneli: 1.
Przywództwo - Czy Europie potrzebne jest silne przywództwo?; 2. Tożsamość Czy Europa obroni tożsamość opartą na chrześcijaństwie?, 3. Przyszłość - Drogi
wyjścia z kryzysu, 4. Jedność - Konsekwencje brexitu.
Nie bez znaczenia pozostają wypowiedzi ważnych postaci związanych
z wdrażaniem idei, które jawią się jako kluczowe dla tożsamości europejskiej,
a które domagają się także uwzględnienia przez Unię Europejską. Cykl tego rodzaju wystąpień rozpoczyna słowo nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Salvatore Pennacchio. Ciekawe są także teksty przemówień, których autorami
są: Ria Oomen-Ruijten - prezydent Fundacji Roberta Schumana w Luksemburgu,
Andrzej Grzyb - współprzewodniczący Polskiej Delegacji we Frakcji EPL
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(Europejskiej Partii Ludowej) w Parlamencie Europejskim i Antonio Tajani - przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
Ileż optymizmu nie pozbawionego politycznej pasji kryją w sobie na przykład słowa Tajaniego: „Historia Unii Europejskiej to historia odwagi, kreatywności, tolerancji i burzenia murów. Jesteśmy jedynym kontynentem, gdzie nie stosuje
się kary śmierci, największym obszarem pokoju, demokracji i poszanowania praw
człowieka. Jednakże po 60 latach sukcesów po podpisaniu Traktatów Rzymskich
Europa znów stoi na rozdrożu. Unia Europejska wydaje się zbyt zbiurokratyzowana, z dala od obywateli. Błędem jest nie doceniać strachu, oburzenia i złości
tych wszystkich, którzy czują, że Unia Europejska odstawiła ich na boczny tor.
Dobra polityka powinna być oparta na odwrotnych zasadach. Naszych obywateli
musimy nie tylko słuchać, ale także proponować im konkretne rozwiązania ich
problemów” (s. 23).
Trzeba przyznać, że największa wartość książki kryje się w tym, iż prezentując tematykę XVII konferencji krakowskiej, uświadamia wyzwania, przed jakimi
Europa stanęła dzisiaj. Pierwszym z nich - jak słusznie podkreślił biskup Tadeusz
Pieronek - jest potrzeba silnego przywództwa w Europie, jego kształtu, odpowiedzi
na pytania o słuszność tzw. Europy dwóch prędkości z jej konsekwencjami politycznymi i ekonomicznymi. Drugim wyzwaniem czy raczej zagadnieniem jest pytanie
o możliwość obrony tożsamości europejskiej, odwołującej się do chrześcijaństwa,
ponieważ, mimo pewnego osłabienia, nie zatraciło ono swojej wartości i może stanowić dla Europy solidny fundament moralny. Trzecim wyzwaniem jest staranny
namysł nad przyszłością Unii Europejskiej, sprawa ewentualnej reformy jej struktur, zmierzających do jej wzmocnienia i większej skuteczności działania (por. s. 6).
Wreszcie, czwartym wyzwaniem jest konieczność ustosunkowania się do skutków
„brexitu”, co on przyniesie Wielkiej Brytanii i jakie będą jego konsekwencje polityczne, etyczne i gospodarcze dla Europy i jej przyszłości (por. s. 7).
Szczególne uznanie budzi słowo ks. prof. Wojciecha Zyzaka, rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, które niejako wieńczy
prezentowany dyskurs. Ksiądz Zyzak nawiązuje do etymologii terminu Europa.
Otóż asyryjskie „ereb” oznacza ciemność, zaś Europa to miejsce, w którym zapada mrok, ciemność, czyli - patrząc od strony leżącej na wschodzie Asyrii - kraina
zachodu słońca. Czy jednak ów pesymizm, który symbolizuje ciemność musi towarzyszyć trudnym zmaganiom o przywództwo, tożsamość, przyszłość i jedność
Europy. Autor podsumowania zachęca do optymizmu. I chyba słusznie, bo ciemność można rozjaśnić światłem Ewangelii. Kościół czyni to niemal od samego początku pełnienia swojej zbawczej misji. Dlaczego nie mógłby tego czynić dzisiaj
w kontekście integrującej się Europy? Jest to wyzwanie i zadanie, które nie może
nie inspirować do konkretnych akcji integracyjnych w Unii Europejskiej. Wydaje
się, iż jest to jeden z ważnych powodów, dla którego książkę tę warto przeczytać.
Szkoda tylko, że do dyskursu zostali zaproszeni przede wszystkim reprezentacji Europejskiej Partii Ludowej i środowiska z nią związane, które łatwo zi-
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dentyfikować jako zwolenników Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Zabrakło ważnego głodu przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości czy
pomniejszych ugrupować politycznych o charakterze prawicowym. Wypada mieć
nadzieję, że podczas następnych konferencji organizatorzy zauważą potrzebę dyskusji w gronie poszerzonym o wspomniane środowiska. Przy okazji niepodobna
nie dodać, że partia Prawo i Sprawiedliwość oraz ideowo zbliżone do niej ugrupowania polityczne cieszą się poparciem większości Polaków. Jakże więc można
dyskutować o miejscu Polski w integrującej się Europie, nie wsłuchując się w głos
większości społeczeństwa?

Jan Mazur OSPPE

[Ks.] Krzysztof Zenon Wiśniewski, Teologia Odkupienia kosmi-cznego w perspektywie trynitarnej, Wydawnictwo Diecezjalne „Centrum Edukacyjne”, Legnica 2018, 442 strony (ISBN 978-83-64013-51-5)
Autor przywołanej książki zatytułowanej: Teologia Odkupienia kosmicznego w perspektywie trynitarnej jest kapłanem diecezji legnickiej, adiunktem
Katedry Eklezjologii i Sakramentologii Papieskiego Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu, wykładowcą teologii dogmatycznej i ojcem duchownym w Wyższym
Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej.
Prezentowana książka została podzielona na sześć rozdziałów. Pierwszy
rozdział ukazuje różne religijne koncepcje wybawienia człowieka i świata od ciążącego mu zła. Zostały więc przedstawione tzw. „drogi zbawienia”, które funkcjonowały w społeczeństwach starożytnych, w okresie poprzedzającym dzieje biblijnego Izraela oraz w czasach im współczesnych. Autor odniósł się także do intuicji
wspólnych całej ludzkości, która poszukuje odpowiedzi na postulaty swojej natury, na religijne pragnienia ludzkich serc. W tym rozdziale uchwycono również
kosmiczne wymiary pozabiblijnej soteriologii.
Drugi rozdział przedstawia nawrócenie człowieka ku Bogu objawiającemu
się człowiekowi i to ze względu na inicjatywę samego Boga. W biblijnym Izraelu
„odkupienie” przestaje być jedynie ludzką koncepcją, bo staje się Bożą obietnicą.
Poznanie tej obietnicy i sposobu jej realizacji będzie miało istotne znaczenie dla
zrozumienia rzeczywistości, w której się spełni Boże słowo. W tym kontekście
Autor starał się uchwycić rolę i znaczenie świata przyrody w obietnicy danej człowiekowi przez Boga. Szczególnie zostały podkreślone te elementy obietnicy, które
pozwalają mówić o jej kosmicznym wymiarze.

102

RECENZJE I OMÓWIENA

Trzeci rozdział dotyczy kulminacyjnego momentu nawrócenia w dziejach
człowieka i świata. Przedstawiono w nim tajemnicę odkupienia jako rzeczywistość
opanowującą świat w Jezusie Chrystusie - Zwycięzcy Śmierci. Ta rzeczywistość
została opowiedziana przez świadków Chrystusa za pomocą wielu zapożyczonych
słów i obrazów. Przedstawiono misję Jezusa Chrystusa Syna Bożego, z wyakcentowaniem Jego synowskiej relacji do Boga Ojca w Duchu Świętym, i jej kontynuację w apostolskiej wspólnocie Kościoła. Dokonano także wyraźnego wskazania
podstaw chrześcijańskiej teologii odkupienia kosmicznego.
Czwarty rozdział stanowi próbę określenia rdzennie chrześcijańskiej metody teologii odkupienia kosmicznego. Rozdział ten jest skonstruowany w ten
sposób, że najpierw zostało potwierdzone znaczenie nawrócenia jako warunku
możliwości właściwego posługiwania się treścią chrześcijańskiego orędzia. Za
kryterium osądu wartości soteriologicznych wyjaśnień została przyjęta czytelność
tajemnicy trynitarnej, czyli objawienia Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Te
wszystkie refleksje wskazują na istotną niezmienność i oryginalność w chrześcijańskiej i teologicznej metodzie patrzenia na świat. Dowodem oryginalności tej
chrześcijańskiej drogi jest chociażby przywołanie przez Autora nauczania Ojców
Kościoła i nauczycieli wiary z pierwszych wieków po wydarzeniach paschalnych.
Piąty rozdział skupia się na propozycji „Odkupienia”, na jaką wskazuje człowiekowi jego własna rozumna natura, postulując istnienie uzasadnienia
roszczeń ludzkiego serca, które składają się na to, co nazywamy zmysłem religijnym, a co streszcza się w poszukiwaniu prawdy i sensu, sprawiedliwości
i szczęścia. Poszukiwanie to dotyczy całego człowieka w jego kosmicznym otoczeniu. W rozdziale tym podkreślony został filozoficzny horyzont tych ludzkich
dociekań, czyli zasięg ludzkich projektów zbawczych, do których nie zostało
dopuszczone Chrystusowe Objawienie, albo zostało ono odrzucone, zwykle po
uprzednim zdeformowaniu. W rozważaniach zwrócono uwagę na „dekonwersyjne” czy wręcz „perwersyjne” nastawienie do wydarzenia chrześcijańskiego, do
samego Chrystusa i do faktu Kościoła. Pośród skrajnych możliwości, wybrano
nihilistyczne (Mainländer, Nietzsche) i idealistyczne (Hegel, Martinetti) warianty
„odkupienia” oraz synkretyczne oferty New Age. Na tle tak skonstruowanej syntezy skrajnych filozoficznych stanowisk ukazano oryginalne miejsce i znaczenie
chrześcijańskiej teologii odkupienia świata.
Rozdział szósty analizuje przyrodniczy kontekst współczesnego teologicznego dyskursu o odkupieniu. Przestawiono zatem obecną wiedzę o wszechświecie, z położeniem akcentów na te elementy nowego obrazu świata, które stanowią
nowe dobre „tworzywo” dla analogicznego wyjaśniania tajemnicy odkupienia.
Szczególną uwagę zwrócono na naukowe warianty ocalenia/odkupienia świata.
I właśnie w tym kontekście widzi się jeszcze lepiej absolutną oryginalność chrześcijańskiej metody odpowiadającej takiemu światu, jaki mamy.
Omawiana książka stanowi cenny przyczynek do pogłębionej refleksji
chrystologicznej, zwłaszcza w jej aspekcie soteriologicznym. Cechuje ją interdy-
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scyplinarność - świat religii i filozofii, modele współczesnej kosmografii oraz soteriologii - umożliwiająca opisanie rozumienia kosmicznego odkupienia w aspekcie
działania Trójcy Świętej ad extra.
Prezentowane dzieło posiada wiele charakterystyk, które zbliżają je do
podręcznika z zakresu soteriologii ogólnej, podręcznika/przewodnika po koncepcjach zbawczych. Należy mieć nadzieję, że wielu nauczycieli religii zechce po nią
sięgnąć, gdyż naprawdę warto.

Henryk Ćmiel OSPPE

DISSERTATIONES PAULINORUM

TOM XXVII – 2018

Jan Mazur OSPPE

Gorzkie żale przybywajcie!
Kazania pasyjne wygłoszone w bazylice Na Skałce
2018
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1
I Niedziela Wielkiego Postu
(18 lutego 2018 r.)

Dziś, podczas liturgii Mszy św., jak również na modlitwie brewiarzowej, błagamy Boga, byśmy w tym czasie Wielkiego Postu czynili postępy
w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego łasce prowadzili święte
życie.
Modlimy się o to, aby każdy z nas czynił postępy w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i prowadził święte życie.
Myślę, że śpiewając Gorzkie żale, mamy okazję, by wejść w misterium Chrystusa, choć - po ludzku - jest ono nie do pojęcia. Wolelibyśmy
Chrystusa, który czyni cuda, uzdrawia chorych, wskrzesza umarłych, cudownie rozmnaża chleb... A tymczasem Kościół zachęca nas, byśmy medytowali tajemnicę szokującą nasze umysły i serca.
Oto przed chwilą wyśpiewaliśmy część zbawczej prawdy o Jezusie
Chrystusie. Wyznaliśmy, że jako Syn Boży został On:
za trzydzieści srebrników od niewdzięcznego ucznia zaprzedany,
w ciężkim smutku żałością przed śmiercią nękany,
na modlitwie w Ogrojcu strumieniem potu krwawego zalany,
pocałunkiem zdradliwym od niegodnego Judasza wydany,
powrozami od swawolnego żołdactwa związany,
od pospólstwa zelżywie przed Annaszowym sądem znieważany,
przez ulice sromotnie przed sąd Kajfasza za włosy targany,
od Malchusa srogiego ręką zbrodniczą wypoliczkowany,
od fałszywych dwóch świadków za zwodziciela niesłusznie podany.
To dopiero początek, jakby wstęp do tego, co o Męce Chrystusa będziemy rozważać w następnych częściach Gorzkich żalów. Przedziwny to
obraz... Jednak Kościół nie poprzestaje na jego prezentacji, ale cały opis
kończy rodzajem doksologii: Jezu, Boże nieskończony! Bądź pozdrowiony,
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bądź pochwalony, bądź uwielbiony, bądź wysławiony! A wiec jesteśmy
wezwani do tego, by oddać chwałę Bogu z powodu Męki Pańskiej. Jest
to chwała przedziwna, bo przyjmująca wyraz serdecznego żalu. Poezja
Gorzkich żalów, wyrażona słowami dawnej polszczyzny, przynagla nas
do takiej postawy. Posługuje się strofami, które możemy wypowiedzieć
w swoim własnym imieniu:
Na ból Męki Chrystusowej, rozpłyńcie się me źrenice,
toczcie smutnych łez krynice.
Jezu mój, we krwi ran Swoich, obmyj duszę z grzechów moich!
Upał serca swego chłodzę, gdy w przepaść Męki Twej wchodzę.
Czy te słowa mają dla nas znaczenie ściśle religijne? Religijne!
A więc czy ich treść przynagla nas, aby z sercem pokornym i czystym wejść
w przepaść Męki Pańskiej - wejść nie po to, aby się pogrążyć w lęku, ale
by obmyć duszę ze swoich grzechów. Jednakże wejście w przepaść Męki
Pańskiej nie może być troską wyłącznie o moje serce. Trzeba rozejrzeć się
wokół, by zobaczyć tak wiele dusz ludzkich, które również potrzebują obmycia z grzechów. Dlatego w Gorzkich żalach śpiewamy: Uderz, Jezu, bez
odwłoki - w twarde serc naszych opoki! Jest tu liczba mnoga! Męka Pańska
obejmuje wiele serc, wszystkie ludzkie serca.
Oto misterium Męki Chrystusa! Możemy je duchowo zgłębić dopiero wtedy, gdy uczynimy zeń prawdę naszego serca! Serce! Symbol miłości. Gorzkie żale są pieśnią miłości, modlitwą miłości, dialogiem miłości.
Obyśmy potrafili wciągnąć w ten dialog jak najwięcej naszych braci i sióstr,
naszych bliźnich, bo miłość Chrystusa przynagla nas! Dziś, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, miłość Chrystusa przynagla nas, byśmy z czystym
sercem weszli w przepaść Jego Męki.
Misterium to pojmowali święci męczennicy i wyznawcy. W tym momencie myślę o św. Ojcu Pio, stygmatyku, który jak mało kto, miał odwagę
wejść w przepaść Męki Pańskiej. Postać tego Świętego warto przywołać
choćby z tej racji, że obecny, 2018 rok jest obchodzony w Kościele jako
Rok Jubileuszowy Ojca Pio (100 lat temu otrzymał stygmaty, a 50 lat temu
odszedł do Pana).
Cierpienia, które Ojciec Pio znosił z myślą o tych, którym przychodził z pomocą duchową były tak ogromne, że po ludzku prawie niewyobrażalne. Kiedyś pogrążony w boleściach cielesnych i udrękach duchowych
wyznał, że te cierpienia są niczym w porównaniu z radością, jakiej doznaje
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na widok nawracających się grzeszników. Pewnego razu powiedział: Kiedy
Chrystus powoła mnie do Siebie, powiem Mu: Panie zostaję u bram nieba;
wejdę tam dopiero wtedy, kiedy zobaczę, że wchodzi do nieba ostatni z moich bliźnich...
Ojciec Pio zrozumiał tajemnicę Chrystusa i dzięki temu z otwartym
sercem wszedł w przepaść Męki Pańskiej. Wszedł po to, aby już tu na ziemi prowadzić życie święte i dzielić się tą świętością z innymi. Czynił to
z niesamowitą konsekwencją. Całe życie oddał Bogu, zarezerwował dla
Boga i z bezgraniczną ufnością rzucił się w przepaść Męki Syna Bożego.
Być może, iż teraz, oglądając Boga twarzą w twarz, wciąż oczekuje na nas
u bram nieba...
Oto pasja pasterza! Pasja dobrego pasterza na wzór Chrystusa!
Jakkolwiek byśmy św. Ojca Pio nie nazwali: spowiednikiem, kierownikiem sumienia, przewodnikiem dusz, kapłanem..., to jedno słowo zdaje się
najbardziej wyrażać prawdę: pasterz, dobry pasterz. To nie jest świetlany
przykład tylko dla nas kapłanów, szafarzy sakramentów i słowa Bożego...
Pasja zdobywania ludzi dla Chrystusa jest wyzwaniem dla nas wszystkich!
Rodzice winni wejść w przepaść Męki Pańskiej, by ich dzieci nie utraciły
łaski wiary. Dziadkowie winni zapałać troską o zbawienie swoich wnuków.
Nauczyciele i wychowawcy winni przejąć się stanem dusz swoich uczniów
i wychowanków...
Niechaj starczy nam odwagi, by z miłością wejść w przepaść Męki
Pańskiej, zmagając się o świętość dla siebie i dla naszych bliźnich! Amen.

2
II Niedziela Wielkiego Postu
(25 lutego 2018 r.)
W drugą niedzielę Wielkiego Postu, podczas liturgii modlimy się
o to, abyśmy odzyskawszy czystość duszy dzięki wierze, mogli cieszyć się
oglądaniem chwały Bożej.
Czy nie prosimy o zbyt wiele? Misterium Męki Pańskiej nas onieśmiela. Bo oto w drugiej części Gorzkich żalów rozważamy rany, zniewagi
i zelżywości, które Pan nasz, Jezus Chrystus wycierpiał od niesłusznego
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przed sądem oskarżenia aż do okrutnego cierniem ukoronowania. A więc
przywołujemy na myśl wydarzenia, które nie dają powodu do radości.
Przed chwilą żeśmy rzewną melodią wyśpiewali:
Jezu kochany,
- Od pospólstwa niewinnie jako łotr godzien śmierci obwołany!
- Od okrutnych oprawców na sąd Piłata jak zbójca szarpany!
- Od Heroda i dworzan zelżywie wyśmiany!
- W białą szatę szydersko na większy pośmiech i hańbę ubrany!
- U kamiennego słupa niemiłosiernie biczami wysmagany!
- Przez szyderstwo okrutne cierniowym wieńcem ukoronowany!
- Od żołnierzy niegodnie na pośmiewisko purpurą odziany!
- Trzciną po głowie bity, przez lud wyszydzany!
Wpatrzeni oczyma duszy w ten wizerunek naszego Pana, zelżonego i pokrwawionego, zwieńczyliśmy śpiew doksologią: Jezu, Boże nieskończony, bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, bądź uwielbiony, bądź
wysławiony!
Śpiewając rzewnie te słowa, czy wiemy o co prosimy, czy zdajemy
sobie sprawę z wagi wypowiadanych słów?
Jezu, bądź pozdrowiony i pochwalony, bądź uwielbiony i wysławiony, bo zostałeś zelżony i skrwawiony dla nas! Jakie znaczenie dla Syna
Bożego ma nasze współczucie, uwielbienie, oddanie Mu chwały? Cóż to
oznacza, że Chrystus dla nas został zelżony, ubiczowany, wyszydzony,
umęczony? Odpowiedź daje nam tekst przywołanej na wstępie kolekty:
„Abyśmy odzyskali czystość duszy i mogli radować się oglądaniem chwały
Bożej!”
W misterium Męki Pańskiej nie chodzi o interes Boga - że się tak
można wyrazić, ale o nasz interes, o rację naszego zbawienia. Męka
Pańska jest stawką o naszą komunię z Bogiem, o wieczne szczęście każdego z nas, o to, byśmy na wieki radowali się oglądaniem chwały Bożej.
Doświadczyć tajemnicy chwały Bożej, oddać chwałę Bogu, to innymi słowy pozwolić, by mogła ujawnić się względem nas dobroć Boża. Dlatego
chwała Boża powinna być przedmiotem naszej duchowej radości; radości mającej swoje źródło także w Męce Pańskiej, paradoksalnie właśnie
w Męce Pańskiej. Albowiem Męka Chrystusa jest darem Bożym dla nas,
jest wyzwoleniem dóbr nadprzyrodzonych, dóbr zbawczych, które dają
czystość duszy...
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Kiedy modlimy się o czystość duszy, wsłuchajmy się raz jeszcze
w odśpiewane przed chwilą słowa hymnu:
Przypatrz się duszo, jak cię Bóg miłuje, jako dla ciebie sobie nie folguje.
Przecież Go bardziej niż katowska dręczy - złość twoja męczy.
Żal mi, ach żal mi ciężkich moich złości - dla Twej miłości!
Przypatrz się zatem, jak cię Bóg miłuje! To wystarczy, by zrozumieć sens Męki Pańskiej, by odczytać ją w kontekście swoich grzechów,
by wystarczająco uświadomić sobie osobistą postawę złości, która męczy
Zbawiciela cierpiącego w ludziach pogubionych duchowo i moralnie. To
wystarczy, by wzbudzić serdeczny żal za wszystkie nasze złości. Więcej, to
wystarczy, by dać się porwać Bożej miłości, aby w nas mogła ujawnić się
dobroć Boża!
Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński wspominając czas Powstania
Warszawskiego, kapitalnie odsłania prawdę o tym, jak to w ludzkim cierpieniu złączonym z tajemnicą Męki Pańskiej ujawnia się w dosłownym znaczeniu chwała Boża. Bóg niejako odsłania potęgę swojej miłości. Znamy
dobrze dramat tego powstańczego zrywu. Prymas Wyszyński pisze, iż podczas wojny w tym mieście zginęło ponad 300 tysięcy warszawian. W czasie
Powstania Niemcy zabijali ludność Warszawy ze szczególnym okrucieństwem i determinacją. Nie oszczędzali dzieci, rannych w szpitalach, ludzi
w podeszłym wieku, kobiet w stanie błogosławionym... Pozbawili życia
ponad 300 tysięcy warszawian.
W tym piekle szalejącego zła, jakie zgotowali Niemcy Polakom,
zdarzyło się coś, co sam Wyszyński opisuje z nieukrywanym zdziwieniem.
Pewnego dnia walczący w Powstaniu harcerze, chłopcy mający po kilkanaście lat, wzięli do niewoli niemieckiego żołnierza. Rozbroili go i z triumfem
prowadzili do swojego dowódcy... Po drodze, mając poczucie zwycięstwa,
postanowili zapalić papierosa. Jak na warunki powstańcze, papieros to był
wtedy rarytas. Nagle zorientowali się, że nie są sami, że prowadzą niemieckiego żołnierza, więc też mu dali zapalić, choć był ich wrogiem...
Oto potęga miłości, którą Chrystus zaszczepił w naszym narodzie;
potęga miłości, która nawet podczas wojennych zmagań potrafi unieważnić nienawiść! Ci wspaniali harcerze dali się porwać Bożej miłości. Być
może, że to zdarzenie, które przywołałem, będzie jedynym fragmentem
kazania, który zapamiętacie. Daj Boże, byście wzięli sobie ten przykład
do serca!
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Oto czystość duszy, o jaką powinniśmy starać się ze wszystkich swoich sił. Dla takiej sprawy warto zaangażować umysł, uczucia i wolę! Zaiste,
Męka Pańska kryje w sobie gwarancję, że nasz wysiłek nie pozostanie daremny.
Przeto nie bądźmy obojętni na słowa, które żeśmy wyśpiewali:
Przypatrz się duszo, jak cię Bóg miłuje! Amen.

3
III Niedziela Wielkiego Postu
(4 marca 2018 r.)
W oracji mszalnej na III niedzielę Wielkiego Postu błagamy Boga
o to, by w swoim wielkim miłosierdziu i swej dobroci podźwignął nas
z grzechów, które obciążają nasze sumienia. Myślę, że to wielkie miłosierdzie w sposób niezwykły wpisuje się w duchowe przesłanie trzeciej części
Gorzkich żali. Wsłuchując się w słowa i melodię tej czcigodnej pieśni, mieliśmy sposobność rozważyć, co Pan Jezus wycierpiał od chwili ukoronowania cierniem aż do momentu skonania na krzyżu. W krótkim wprowadzeniu
lektor zachęcił nas, byśmy bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie wyrządzono Synowi Bożemu, ofiarowali za grzeszników, aby Zbawiciel pobudził ich zbłąkane serca do pokuty i prawdziwej przemiany życia. W tym
momencie nie sposób, abyśmy zapomnieli o własnym zbawieniu, o osobistej przemianie serca, o uświęceniu duszy...
Ufamy, że Zbawiciel pobudzi nasze zbłąkane serca do prawdziwej
pokuty. Jest to jednak ufność przedziwna, bo na widok Męki Pańskiej naznaczona... gorzkim żalem. Ten żal onieśmiela, szokuje, bo oto wystarczy
rozważyć w sercu odśpiewane przed chwilą poszczególne wersety Lamentu
duszy:
Jezu mój kochany!
- Od pospólstwa niezbożnie jako złoczyńca z łotry porównany;
- Od Piłata niesłusznie na śmierć krzyżową za ludzi skazany;
- Srogim krzyża ciężarem na kalwaryjskiej drodze zmordowany;
- Do sromotnego drzewa przytępionymi gwoźdźmi przykuwany;
- Jawnie pośród dwu łotrów na drzewie hańby ukrzyżowany;
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- Od stojących wokoło i przechodzących szyderczo wyśmiany;
- Bluźnierstwami od złego współwiszącego łotra wyszydzony;
- Gorzką żółcią i octem w wielkim pragnieniu napawany;
- W swej miłości niezmiernej jeszcze po śmierci włócznią przeorany.
Pomimo tych jakże tragicznych w swojej wymowie obrazów, które przywołaliśmy, finał pieśni przybrał formę wdzięcznej doksologii: Jezu!
Boże Nieskończony! Dla nas ukrzyżowany! Bądź pozdrowiony i pochwalony! Bądź uwielbiony i wysławiony!
Dlaczego Kościół podpowiada nam, byśmy oddali chwałę Panu
Jezusowi w Jego bolesnej Męce? Odpowiedź słyszeliśmy przed chwilą.
Albowiem Męka Chrystusa jest dla nas; po to, aby Pan Bóg mógł nas
podźwignąć w swoim miłosierdziu. Nie jesteśmy w stanie tego pojąć
umysłem. Możemy jednak pojąć Mękę Pańską sercem. Cóż to oznacza?
Serce kojarzy się z miłością, z miłosierdziem. Trzeba po prostu pokornie
przyłożyć rękę do ust i równie pokornie, z całego serca, przyznać się do
grzechów, które obciążają nasze sumienia. A Bóg, źródło wszelkiego miłosierdzia, pełen miłości i łaski, oczyści nas z grzechów i uczyni na wzór
Tego, który grzechu nie popełnił, Jezusa Chrystusa - ukrzyżowanego, ale
zwycięskiego.
W tym momencie dotykamy niezwykle delikatnego, ogromnie
wrażliwego aspektu naszej wiary, chodzi mianowicie o nasze podobieństwo
do Chrystusa w Jego cierpieniu, w Jego zbawczej Męce. Któż z nas nie
wzdryga się na myśl o boleściach fizycznych czy psychicznych?
Jak naśladować, w czym naśladować Chrystusa, by to naśladowanie było prawdziwe? Jaką wybrać drogę życiową, by to było postępowanie śladami Chrystusa, na podobieństwo Chrystusa! Ja myślę, że pod tym
względem nie możemy być minimalistami. Jeśli mamy iść za Chrystusem,
to pójdźmy za Nim wedle Jego woli. Otóż na krzyżu przelał On swoją najświętszą Krew za wielu (za wszystkich ludzi) na odpuszczenie grzechów.
Dlatego pozwolił się przybić do krzyża, byśmy mogli otrzymać przebaczenie naszych grzechów. Tak więc przebaczenie jest tym najgłębszym motywem Męki Pańskiej. Przebaczając nam grzechy, Chrystus w swojej dobroci
pociąga nas do siebie, aby dać nam wiekuiste szczęście.
Dla nas wniosek jest oczywisty: Iść za Chrystusem, naśladować
Chrystusa, to wspaniałomyślnie przebaczać, odpuszczać winy naszym winowajcom. Nic tak nie zbliża nas do Chrystusa i zarazem nic tak nie odstrasza nieprzyjaciela naszego zbawienia, jak właśnie postawa przebaczenia.
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Podczas stanu wojennego na początku lat osiemdziesiątych w jednym z obozów dla internowanych władze zgodziły się na rekolekcje wielkopostne. Kapłan, który został wyznaczony do ich przeprowadzenia miał
dylemat, co właściwie powiedzieć tym ludziom pokrzywdzonym i w pewnym sensie zdradzonym... Niemal w ostatniej chwili wpadł na pomysł, by
mówić o przebaczeniu. Skutek był taki, że po pierwszej konferencji władze
odwołały rekolekcje, po prostu zakazały głoszenia dalszych kazań. Jakiż to
paradoks! Komunistyczny reżim przestraszył się zwyczajnego przebaczenia, zatrwożył się w obliczu postawy miłości. Przy okazji wyszło na jaw po
czyjej stronie stoją ludzie reżimu, po jakiej idą drodze. Na pewno nie była
to droga Chrystusa!
Śpiewaliśmy przed chwilą strofy hymnu: Duszo oziębła czemu nie
gorejesz, czemu nie truchlejesz? Bo oto: Wisi na krzyżu, ból ponosi srogi nasz Zbawca drogi.
Jak zachowuje się twoja dusza na widok Męki Zbawiciela? Goreje
czy też czuje się zażenowana z powodu swej oziębłości? Twoje serce jest
przy Chrystusie, czy też lęka się Chrystusa z powodu przewinień, które
obciążają twoje sumienie?
Jakakolwiek byłaby prawda o stanie naszej duszy, zawsze możemy
wrócić do Chrystusa pod Krzyż, pójść za Chrystusem, poprosić Go o przebaczenie i sami, naśladując Go, przebaczyć innym. Decyzja należy do nas,
leży ona w zasięgu naszych możliwości... Duszo oziębła czemu nie gorejesz? Amen.

4
IV Niedziela Wielkiego Postu
(11 marca 2018 r.)
Dziś, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, powracamy znów do
pierwszej części Gorzkich żalów, by raz jeszcze rozważyć, co Pan Jezus
wycierpiał od modlitwy w Ogrójcu aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. W dotychczasowych zamyśleniach pasyjnych skupialiśmy uwagę na
słowach, które wyrażają lament duszy nad cierpiącym Jezusem. Teraz proponuję, abyśmy do naszej refleksji i modlitwy zaprosili Najświętszą Maryję
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Pannę, Matkę Zbawiciela. W każdej bowiem części nabożeństwa Gorzkich
żali śpiewamy strofy, które oznaczają rozmowę duszy z Matką Bolesną.
Niechaj będzie to rozmowa duszy każdego i każdej z nas, wszystkich jak
tu jesteśmy...
Dusza, pełna zatroskania i współczucia, pyta Bogarodzicę: Czemuś
to ciężko na sercu stroskana? Czemu wszystka truchlejesz? Powiedz mi,
czemu blednieje twarz Twoja? Czemu gorzkie łzy lejesz? O Matko, źródło
miłości, niech czuję gwałt Twej żałości! Dozwól mi z sobą płakać!
W tym dialogu duszy z Maryją, najbardziej przejmujące są słowa
samej Matki Najświętszej, która żali się: Boleść Mnie ściska nieznośna,
miecz me serce przenika. Wszystkam w mdłości, mówić nie mogę w żałości,
krew mi serce zalewa. Widzę, że Syn ukochany w Ogrojcu cały zalany potu
krwawym potokiem.
Czy mamy świadomość wagi słów, które żeśmy wyśpiewali? Zanim
je rozważymy, spójrzmy - podobnie jak w poprzednich kazaniach pasyjnych - na tekst modlitwy liturgicznej czwartej niedzieli Wielkiego Postu.
Otóż błagamy w niej Boga, który za pośrednictwem swojego Syna pojednał ludzkość ze sobą, aby ożywił w nas pragnienie wejścia w tajemnicę
świąt wielkanocnych. Innymi słowy, modlimy się o to, byśmy doświadczyli
chwalebnej, cudownej mocy Chrystusowej Męki.
Z Męką Pańską przedziwnie złączona jest boleść Matki Pana, boleść, która ma udział w mocy cierpień samego Chrystusa. Czy jest to prawda, którą da się zrozumieć, pojąć naszym ludzkim umysłem? Rozum nasz
kapituluje w obliczu tajemnicy Męki Pańskiej. Na szczęście jednak nie kapituluje serce...
„Żal duszę ściska” - wyśpiewaliśmy przed chwilą! Te słowa możemy
uczynić pragnieniem naszego serca, by razem z Chrystusem wejść w misterium Jego Męki. Możemy uczynić je pragnieniem serca, by w ten sposób
ogarnąć miłością tych, dla których Męka Pańska może okazać się daremna,
gdyż nie uwierzyli i nie odwrócili się od swoich grzechów. Dlatego żal ścisnął duszę Maryi; ogarnął jej duszę nie tylko wtedy, gdy patrzyła na Mękę
swojego Syna, ale wciąż ściska Jej duszę na widok grzeszników, którzy usiłują Mękę Jej Syna uczynić daremną. Po dziś dzień daje temu wyraz w licznych objawieniach, chociażby tych, które zostały uznane powagą Kościoła.
Jest rok 1973. W małym żeńskim klasztorze Sług Najświętszej
Eucharystii, położonym nad brzegiem Morza Japońskiego w pobliżu miejscowości Akita bogobojna siostra zakonna Agnieszka Katsuko Sasagawa
doświadczyła łaski objawień Matki Bożej.
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Stała się świadkiem cudownych znaków, których początek przypada
na dzień 12 czerwca. W tym czasie weszła do pustej kaplicy, by adorować
Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Ponieważ klasztor
nie miał kapelana, zakonnice otrzymały od biskupa pozwolenie na otwieranie tabernakulum celem adoracji Chrystusa obecnego w Eucharystii. Kiedy
siostra Agnieszka otworzyła drzwiczki tabernakulum, z jego wnętrza wypłynęło jasne, cudowne światło. Był to dla niej znak, że w tabernakulum
mieszka prawdziwie Jezus Chrystus. Tak się zaczęły jej nadprzyrodzone
wizje, które w gruncie rzeczy nie dotyczyły wprost Chrystusa, ale Jego
Matki, Najświętszej Maryi Panny.
W tym miejscu chciałbym przywołać wizję siostry Agnieszki
z 13 października 1973 roku. Akurat ten dzień przypadał w sobotę. Siostra
Sasagawa nie wiedziała, że była to 56. rocznica ostatniego objawienia
w Fatimie. Podczas porannej modlitwy znowu ujrzała, jak z tabernakulum
tryska nadprzyrodzone światło. W tej samej chwili stojąca w pobliżu figura Najświętszej Maryi Panny wydzieliła cudowny zapach, który wypełnił
kaplicę. Kiedy siostra Agnes zaczęła odmawiać Różaniec, usłyszała słowa
wypowiedziane przez Matkę Bożą:
Moja kochana córko, wsłuchaj się uważnie w to, co ci powiem. (...)
Jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec [Niebieski] ześle
na ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział świat. Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą
część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani
wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, to Różaniec i Znak pozostawiony
przez mego Syna. Codziennie odmawiajcie Różańcowe modlitwy. Na Różańcu
módlcie się za papieża, biskupów i kapłanów. Działanie szatana przeniknie nawet Kościół, do tego stopnia, że będzie można zobaczyć kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom i biskupów występujących przeciwko innym
biskupom. Kapłani, którzy Mnie czczą, będą wyszydzani i prześladowani przez
swych współbraci... Kościół będzie pełen tych, którzy pójdą na kompromis,
a szatan (...) będzie występował szczególnie przeciwko duszom poświęconym
Bogu. Powodem mego smutku jest myśl o zatraceniu tak wielu dusz...
Chciejmy zrozumieć (umysłem oświeconym wiarą), dlaczego
Maryja: ma serce stroskane, wszystka truchleje, blednieje Jej twarz? Czemu
gorzkie łzy leje?
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Błagajmy Boga, który za pośrednictwem swojego Syna pojednał
ludzkość ze sobą, abyśmy nie lękali się wejść w przestrzeń chwalebnej,
cudownej, zbawczej mocy Chrystusowej Męki. A wszystko po to, by Męka
Pańska nie okazała się daremna, by przyniosła zbawienie nam i naszym
siostrom i braciom.
Maryjo, dozwól mi z sobą płakać; niech poczuję gwałt Twej żałości!
Amen!

5
V Niedziela Wielkiego Postu
(18 marca 2018 r.)
W drugiej części Gorzkich żali usiłujemy sercem i duszą ogarnąć to,
co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia aż do wyszydzenia koroną z ciernia. Wyśpiewane z wiarą dramatyczne wydarzenia,
którym na imię Męka Pańska mają swoje dodatkowe odsłony. Jedną z nich
jest to, co dzieje się w duszy Najświętszej Maryi Panny, Matki Zbawiciela.
Spójrzmy zatem raz jeszcze na ostatnią pieśń, która wyraża rozmowę Matki
Bolesnej z współczującą duszą ludzką.
Maryja pełna boleści wypowiada słowa budzące żal i trwogę: Ach,
widzę Syna mojego przy słupie obnażonego, rózgami zsieczonego! Widzę,
jak Mu ostre ciernie głowę ranią! Na ten widok dusza moja ustaje. Synu mój,
obym ja, Matka strapiona, mogła na swoje ramiona włożyć Twój krzyż!
W tym przedziwnym dialogu ludzka dusza, powodowana współczuciem i zbawczą wdzięcznością, pragnie być solidarna z Maryją. Człowiek
wpatrzony w boleść Matki Zbawiciela zdaje się mówić: Święta Panno, uproś
dla mnie, bym ran Syna Twego znamię miał na sercu wyryte! O Maryjo, podzielże ze mną mękę! Proszę, o Panno jedyna, niechaj krzyż Twojego Syna
zawsze w sercu swym noszę!
Czy zdajemy sobie sprawę z tego, cośmy wyśpiewali? Treść pieśni
nie budzi wątpliwości. Jest to prośba o to, by każdy z nas miał udział w Męce
Zbawiciela. Chodzi w tym błaganiu o to, by znamię ran Syna Bożego zostało wyryte w naszym sercu, tak jak wyryte zostało w sercu Maryi.
W tym momencie niejeden z nas może się wewnętrznie wzburzyć.
W umyśle jawi się argumentacja: chrześcijaństwo nie jest wszakże reli-
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gią cierpienia, lecz kryje w sobie potężny ładunek nadziei budzącej pokój
i radość. Dlaczego więc mam znosić ból i cierpienie? Czyż nie wystarczy
Męka samego Zbawiciela?
Wystarczy! Owszem, wystarczy Męki Syna Bożego, ale... zostaliśmy przecież wezwani, by Go naśladować, czyli postępować Jego śladami, także śladami Jego bolesnej Męki... Rozumieli to mistycy i święci.
Bezbłędnie pojął tę prawdę na przykład św. Maksymilian Maria Kolbe, męczennik z Auschwitz. Czemu postanowił oddać swoje ziemskie życie za
brata, współwięźnia? Albo zapytajmy bardziej konkretnie: Dlaczego wybrał okrutne konanie w bunkrze głodowym? Jego męczeńska śmierć nie
była ani aktem rozpaczy ani też aktem protestu. Na pewno nie była również
tragiczną manifestacją w nadziei, że media będą ją kolportować na cały
świat. Bolesne umieranie Maksymiliana było po prostu heroicznym aktem
miłości w obliczu szalejącej nienawiści. Było gestem uczynionym nie przed
światem, ale przed Bogiem. W ten sposób poszedł on śladami Chrystusa do
końca... a więc przez mękę wszedł do chwały życia wiecznego...
Raczej nie wyczekujmy tego rodzaju okazji, byśmy mogli podjąć
heroiczne akty miłości. Być może, iż Bóg w swojej łaskawości nam ich
oszczędzi... Jednak pójdźmy tą drogą tak jak potrafimy! Bóg nie żąda od
nas rzeczy niemożliwych.
Skąd św. Maksymilian miał tyle duchowych energii, by wzorem
Maryi Niepokalanej pójść śladami Chrystusa, solidaryzując się z Jego
Męką? Wiele na ten temat mówią duchowe notatki pozostawione przez
Kolbego. Wynika z nich, że dewizą jego życia. naznaczonego gigantyczną
aktywnością ewangelizacyjną, było z serca płynące zawołanie: Daj Bogu
bliźniego a bliźniemu Boga - oto miłość prawdziwa!
Kochał bliźniego z miłości ku Bogu. Innymi słowy, kochał bliźniego
w Bogu! Cóż to oznacza? Tego nie da się wyrazić słowami. Aby doświadczyć mocy tej miłości trzeba się jej nauczyć od samego Mistrza, Jezusa
Chrystusa, rozważając choćby to wszystko, co wycierpiał od niesłusznego
przed sądem oskarżenia aż do wyszydzenia koroną cierniową.
Pojęła tę tajemnicę Najświętsza Maryja Panna, odkryli ją święci
Pańscy. Potrafili cierpieć ofiarnie z Chrystusem obecnym w swoich braciach, aby im ulżyć w cierpieniu, nie oszczędzając nawet siebie...
Pozwólcie, że znowu przywołam postać św. Maksymiliana. Otóż
w lipcu 1940 roku trafił do obozu w Auschwitz kilkunastoletni chłopiec
ze Śląska (Wilhelm Żelazny z numerem obozowym 1126). Jego historia
więzienna została starannie spisana i dziś jest do wglądu w archiwum obo-
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zowym. Ów młody człowiek od początku był w obozie więźniem funkcyjnym, pracował jako sztubowy, to znaczy odpowiadał za utrzymanie czystości w baraku. Kiedy hitlerowcy stwierdzili nieporządek na jego „sztubie”,
skatowali go, łamiąc mu żebra. Od tej chwili stan zdrowia młodego więźnia
ciągle się pogarszał. Zapadł na ciężką chorobę płuc, będąc jednocześnie
zmuszany do pracy ponad siły. Całkowicie załamany psychicznie, postanowił odebrać sobie życie - „pójść na druty”, tak jak to wcześniej uczynili jego
koledzy. Jeden z więźniów, gdy dowiedział się o planach tego chłopca, zaprowadził go do ojca Maksymiliana, uznając, że tylko on może mu jeszcze
pomóc. Zakonnik po długiej rozmowie podarował mu różaniec - porozrywany i podeptany przez gestapowca podczas przesłuchania Maksymiliana
na Pawiaku, przed jego przyjazdem do Auschwitz. Chłopiec posłuchał ojca
Maksymiliana. Zaczął modlić się o siłę i nadzieję... i wkrótce odzyskał siły
fizyczne i duchowe. Mało tego, kilka miesięcy po męczeńskiej śmierci Ojca
Kolbe ów młody człowiek został zwolniony z obozu. Warto uświadomić
sobie, że tego rodzaju praktyki prawie nie zdarzały się nigdy. A jednak...
Pan Bóg uczynił cud!
Św. Maksymilian wybłagał ten cud... nie dla siebie, ale dla spotkanego brata, w którym zobaczył obecność samego Chrystusa „przy słupie
obnażonego, rózgami zsieczonego”. I tak jak Maryja zapragnął „na swoje
ramiona włożyć krzyż”, aby przynieść ulgę bratu! Rozważmy ten przykład
w obecności Matki Bolesnej, a wówczas, być może, doświadczymy tej łaski, że pojmiemy słowa, które żeśmy wyśpiewali: Proszę, o Panno jedyna,
niechaj krzyż Twojego Syna zawsze w sercu swym noszę! Noszę w sercu,
by ulżyć Synowi cierpiącemu w braciach. Amen!

6
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
(25 marca 2018 r.)
Rozważając trzecią, ostatnią już część Gorzkich żali, usiłujemy
przeniknąć to, co Pan Jezus wycierpiał od chwili ukoronowania cierniem
aż do momentu, gdy na krzyżu oddał ducha... Jezus Chrystus, prawdziwy
człowiek i jednocześnie prawdziwy Bóg, paradoksalnie skonał przybity do
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krzyża. Czy nasz ludzki język potrafi wyrazić to, co stało się ponad dwa
tysiące lat temu, na wzgórzu Golgota pod Jerozolimą, w przeddzień żydowskiego święta Paschy? Usiłujemy tę prawdę ująć strofami pieśni, ale nawet
język poezji na niewiele się zdaje. W tym modlitewnym zamyśleniu proponuję, byśmy zwrócili uwagę - wzorem poprzednich kazań - na odśpiewaną
przed chwilą Rozmowę duszy z Matką Bolesną.
Dusza ludzka w akcie współczucia woła: O Matko, niechaj prawdziwie patrząc [w duchu] na krzyż, płaczę z Tobą rzewliwie! Pragnę, Matko,
zostać z Tobą, by dzielić się Twą żałobą. O Maryjo, Ciebie proszę, niech
Jezusa rany noszę i rozważam je w swoim sercu!
Matka Bolesna, pogodzona z wolą Bożą, żali się w obecności ludzkiej duszy, wypowiadając słowa: Ach, ja Matka boleściwa, żałość przejmuje me serce, bo na krzyżu mój Syn gotuje się na konanie! Toć i ja z Nim
umieram!
Myślę, że ogromnie ważne jest to ostatnie zdanie Maryi: Toć i ja
umieram z Nim, moim Synem. Niemniej ważna jest również deklaracja
ludzkiej duszy, która prosi Bogarodzicę, by niejako podzieliła się z nią tym
umieraniem. Dusza bowiem pragnie - jak to śpiewaliśmy - rany Jezusa ponieść w swoim sercu.
Oto mistyka krzyżowej śmierci Zbawiciela, którą przeżywa nie tylko Jego Matka, ale każda dusza zjednoczona z Nim w miłości! Do tej niełatwej, ale błogosławionej mistyki mamy dostęp za pośrednictwem świętych
Pańskich. W tym miejscu wystarczy uświadomić sobie wagę cierpień choćby św. Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego miłosierdzia.
W jej słynnym Dzienniczku widnieją zapiski z roku 1934 zawierające niezwykle pouczające słowa. Otóż w pewnym momencie siostra
Faustyna poznała w swoim wnętrzu człowieka, który zamierzał świadomie
i dobrowolnie popełnić grzech śmiertelny. Wówczas zaczęła usilnie prosić
Chrystusa, by dopuścił na nią nawet największe udręki, ażeby tylko ów
człowiek został uratowany. Pan przyjął jej ofiarę. Napisała bowiem: Wtem
nagle uczułam straszny ból korony cierniowej na głowie. Trwało to dość
długo, ale człowiek ten jednak nie zgrzeszył, pozostał w stanie łaski Bożej.
Natomiast w tymże Dzienniczku pod datą 16 listopada 1937 roku
znajduje się wstrząsający opis:
O godzinie ósmej wieczorem dostałam tak gwałtownych boleści, że
musiałam się natychmiast położyć do łóżka; wiłam się w tych boleściach
trzy godziny... Żadne lekarstwo mi nie pomogło... Chwilami odbierały mi te
boleści przytomność. Jezus dał mi poznać, że w ten sposób wzięłam udział
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w Jego konaniu..., i że te cierpienia Sam dopuścił dla zadośćuczynienia
Bogu za dusze pomordowane w żywotach złych matek. Te cierpienia już
trzy razy przechodziłam, zawsze zaczynają się o godzinie ósmej do jedenastej wieczorem. Żadne lekarstwo nie może mi zmniejszyć tych cierpień.
Kiedy mi pierwszy raz się to przydarzyło, było to w sanatorium... Ani zastrzyk, ani żadne lekarstwo nic mi nie pomogło i sama nie rozumiałam, co
by to za cierpienia były... Teraz rozumiem, bo mi Pan dał poznać... Jednak
kiedy pomyślę, że może kiedyś jeszcze będę w podobny sposób cierpieć, to
dreszcz mnie przenika, ale... pozostawiam to Bogu... Obym tymi cierpieniami uratować mogła choćby jedną duszę od morderstwa.
Jakże przydałoby się cierpienie siostry Faustyny dziś, kiedy na polskich ulicach szaleje obłędna nienawiść wobec dzieci z niepełnosprawnością, które się jeszcze nie zdążyły urodzić! Czyż „czarne marsze”, „czarne
protesty”, mające wszakże znamiona demoniczne, nie powinny wyzwolić
w nas żarliwej modlitwy? Chodzi jednak o modlitwę ofiarną, taką, która nie
cofa się przed wejściem w misterium cierpienia.
Siostra Faustyna daje nam przykład, w jaki sposób uratować choćby
jedną duszę. Ratunek ten płynie właśnie z Męki Zbawiciela. Jest to Męka
błogosławiona, zbawcza, w której każdy z nas może mieć swój mistyczny udział nawet poprzez realne cierpienie na wzór Matki Bolesnej. Męka
Zbawiciela wciąż dopełnia się w misterium Kościoła. Myśląc o Kościele, zechciejmy zobaczyć go jako wspaniałe mistyczne Ciało Chrystusa, ale także
jako Wspólnotę naznaczoną ludzką słabością i grzechem. Albowiem w życiu ludzkim nieustannie ujawnia się prawda słów, które pod natchnieniem
Ducha Świętego napisał św. Paweł Apostoł do swojego ucznia Tymoteusza:
„W dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą
samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom,
niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa (diaboloi), niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdradzieccy,
zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga” (2 Tm 3, 1-4).
Od dwóch tysięcy lat niemal każde pokolenie chrześcijan doświadcza owych trudnych chwil. Chodzi o to, abyśmy z tej próby wyszli zwycięsko. Naszym zwycięstwem jest Męka Zbawiciela. W kolekcie na Niedzielę
Palmową prosimy Boga, abyśmy dzięki Jego łasce pojęli naukę płynącą
z Męki Pańskiej. Cóż to za nauka? Daremnie by o niej rozprawiać! Tej nauki
trzeba raczej doświadczyć, stanąwszy pod krzyżem Syna Bożego. Módlmy
się zatem, byśmy naprawdę pojęli naukę płynącą ze świętego miejsca, któremu na imię Kalwaria! Wtedy trudne chwile w dniach ostatnich nie będą
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dla nas straszne, lecz błogosławione, dające radość i pokój nam i naszym
siostrom i braciom.
W tym czasie przeogromnego zamętu udajmy się w duchu pod krzyż
Chrystusa. Wejdźmy w Jego misterium wraz z Maryją, Matką Bolesną,
i wszystkimi Świętymi. I miejmy odw agę powiedzieć Bogarodzicy raz
jeszcze to, cośmy przed chwilą wyśpiewali: O Panno jedyna, proszę, niechaj krzyż Twojego Syna zawsze w swoim sercu noszę. Amen!

W poszukiwaniu miłości i wiary…

Fragment homilii Papieża Franciszka podczas Mszy św. dla migrantów
(Bazylika św. Piotra, 6 lipca 2018 r.)

W obliczu współczesnych wyzwań migracyjnych jedyną sensowną
odpowiedzią jest solidarność i miłosierdzie; odpowiedź, która nie robi
zbyt wielu obrachunków, ale wymaga sprawiedliwego podziału obowiązków, uczciwej i szczerej oceny alternatyw i roztropnego zarządzania.
Właściwą polityką jest ta, która poświęca się służbie osoby, wszystkich
zainteresowanych osób; która zapewnia odpowiednie rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo, poszanowanie praw i godności wszystkich;
która umie spojrzeć na dobro swojego kraju, biorąc pod uwagę dobro
innych krajów, w coraz bardziej wzajemnie połączonym świecie. To na
ten świat patrzą młodzi.
Psalmista ukazał nam właściwą postawę, jaką należy przyjąć w sumieniu wobec Boga: „Wybrałem drogę prawdy, pragnąc Twych wyroków” (Ps 119/118, 30). Wraz z rządzącymi ziemią i ludźmi dobrej woli
pragniemy kontynuować zobowiązanie do wierności i właściwego osądu. Dlatego uważnie śledzimy działania wspólnoty międzynarodowej,
aby odpowiedzieć na wyzwania stawiane przez współczesne migracje,
mądrze harmonizując solidarność i pomocniczość, określając zasoby
i obowiązki.
Cyt. za: http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/homilies/2018/documents/papafrancesco_20180706_omelia-migranti.html (dostęp: 22.07.2018).
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