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S³owo Bo¿e jako pokarm duchowy w nauczaniu Ojców Kocio³a
The Word of God as Spiritual Food in the Teaching of the Church Fathers
[ ] ucz siê serca Boga w s³owach Boga.
(Grzegorz Wielki, Ep. V,46)

Augustyn poucza, ¿e Ojcowie Kocio³a s¹ przede wszystkim divinorum librorum tractatores1, zwracaj¹c uwagê na to, i¿ to w³anie Ojców nale¿y uwa¿aæ na pierwszym miejscu za kompetentnych komentatorów Pisma wiêtego. wiadomy tego sam o sobie stwierdza: Inde
pasco, unde pascor (st¹d ¿ywiê [was], sk¹d [sam] jestem ¿ywiony)2.
W s³owach tych zawarta jest bardzo cenna myl, któr¹ mo¿na rozci¹gn¹æ na wszystkich Ojców Kocio³a jako charakteryzuj¹c¹ ich stosunek do s³owa Bo¿ego. S³owo Bo¿e by³o dla nich pokarmem duchowym, który ukierunkowywa³ ich mylenie i dzia³anie. To nie by³a tylko medytacja osobista, s³u¿¹ca wy³¹cznie kszta³towaniu w³asnej
duchowoci. Ojcowie odczuwali ¿yw¹ potrzebê, aby tym, czym sami
¿ywili siê zg³êbiaj¹c teksty Pisma wiêtego, dzieliæ siê z drugimi poprzez g³oszone homilie czy dzie³a pisane. Innymi s³owy  przekazywali
wiernym wyniki swojej modlitewnej lektury Pisma wiêtego. Ich nauczanie by³o ubogacone osobistym spotkaniem z Bogiem na kartach
ksi¹g wiêtych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Ojcowie po prostu ¿yli Pismem
wiêtym przez nich przemodlonym i przemylanym. Pos³uguj¹ siê
nim, udzielaj¹c rad i pouczeñ ludziom ¿yj¹cym w nie zawsze ³atwych
1
2

Augustyn, De lib. arb. III, 31, 59.
Ten¿e, Sermo 329,3.
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uwarunkowaniach ówczesnej epoki. Stoj¹ na stanowisku, ¿e s³owo
Bo¿e jest zawsze ¿ywe i skuteczne, zdolne przemieniaæ serce cz³owieka3. Daj¹ w ten sposób wiadectwo autentycznej wiary, w wietle której sami zg³êbiali tajemnice Objawienia.
Instrukcja o studium Ojców Kocio³a w formacji kap³añskiej z 21
lutego 1976 roku zwraca uwagê na to, ¿e pozostaj¹ oni dla nas prawdziwymi mistrzami, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e pod wieloma wzglêdami przewy¿szaj¹ egzegetów redniowiecza i czasów nowo¿ytnych
dziêki pewnego rodzaju s u b t e l n e j i n t u i c j i s p r a w n i e b i a ñ s k i c h
i godnej podziwu przenikliwoci duchowej, która pozwala im g³êbiej
wchodziæ w s³owo Bo¿e4. To decyduje o tym, ¿e ucz¹ oni wspó³czesnych
egzegetów prawdziwie religijnego podejcia do Pisma wiêtego.
Na uwagê zas³uguje tak¿e inne sformu³owanie Instrukcji: Pismo
wiête by³o dla Ojców przedmiotem bezgranicznej czci, podstaw¹ wiary, sta³ym tematem kazañ, pokarmem pobo¿noci, dusz¹ teologii. Zawsze podkrelali jego pochodzenie od Boga i nieomylnoæ, widzieli
w nim podstawê wszelkich norm i niewyczerpane ród³o ¿ywotnej si³y
dla duchowoci i nauczania5. Czeæ i wiernoæ wobec ksi¹g wiêtych
prowadzi Ojców Kocio³a do ukszta³towania w sobie postawy s³u¿ebnej wobec Pisma wiêtego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e uwa¿aj¹ oni siebie
za s ³ u g i Pisma wiêtego, czytaj¹c i komentuj¹c je w Kociele i dla
Kocio³a6.
Zachwyca i wzrusza w postawie Ojców Kocio³a wobec Pisma
wiêtego ich pokorne przekonanie o tym, ¿e s³owo Bo¿e skierowane
jest w³anie do nich i oni sami musz¹ najpierw je interioryzowaæ, bêd¹c równoczenie wiadomi w³asnej niewystarczalnoci. Dlatego
Efrem ostrzega, abymy nie ³udzili siê, ¿e jestemy w stanie kiedykolwiek wyczerpaæ treæ Pisma wiêtego7. Wydaje siê, ¿e do Ojców Kocio³a mo¿na zaaplikowaæ s³owa R. Brandstaettera, ¿e Biblia dla nich
by³a ¿ywio³em bez dna i granic8. W odró¿nieniu jednak od wielu mylicieli, zarówno staro¿ytnych jak i wspó³czesnych, odznaczali siê oni
niezwyk³ym wyczuciem transcendencji prawd zawartych w Objawieniu. Dlatego wykazywali wielk¹ pokorê wobec misterium Boga ukrytego w Pimie wiêtym. Komentuj¹c teksty zachowywali ostro¿noæ,
3
4
5
6
7
8

Por. Hbr 4,12.
Por. Instrukcja 26,1.
Tam¿e.
Por. tam¿e 28,3.
Por. Komentarz do Diatessaronu I, 18.
R. Brandstaetter, Kr¹g biblijny, Warszawa 1977, s. 59.
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aby przypadkiem nie dorzuciæ czego, co mog³oby naruszyæ ich autentycznoæ. Z drugiej strony jednak ich sposób wyra¿ania siê przypomina jêzyk mistyków, z którego przebija niezwyk³a za¿y³oæ z Bogiem,
osi¹galna tylko na drodze mi³oci.
Pragniemy w niniejszym tomie Teologii Patrystycznej pochyliæ siê
nad takim w³anie dziedzictwem Ojców Kocio³a, aby zaczerpn¹æ od
nich umi³owanie Pisma wiêtego i sztukê karmienia siê s³owem Bo¿ym. Chcemy reflektowaæ nad zamyleniami Ojców nad s³owem Bo¿ym. Oznacza to wydobycie pewnego ekstraktu nie tyko ze sposobu ich
mylenia, ale  co wa¿niejsze  ich duchowoci. Zamierzeniem autorów
niniejszego tomu jest przybli¿enie nauczania Ojców o Pimie wiêtym,
a nie egzegeza tekstów biblijnych, któr¹ tak¿e uprawiali. Stanowi ona
odrêbne zagadnienie, tak¿e w wymiarze metodologicznym, które nie
wchodzi w zakres proponowanej tematyki.
W oparciu o przyk³ady konkretnych Ojców Kocio³a pragniemy ich
refleksjê nad s³owem Bo¿ym ukazaæ w kilku pionach. Pierwszy, chyba najwa¿niejszy, obejmuje naukê Ojców na temat medytacji nad tekstami Pisma wiêtego, w której s¹ mistrzami. W jej zakres wchodzi
owa niezwyk³a umiejêtnoæ traktowania s³owa Bo¿ego jako pokarmu,
którym sami potrafili siê ¿ywiæ, aby karmiæ nim innych. Pion ten mo¿na okreliæ jako: s ³ o w o B o ¿ e m e d y t o w a n e p r z e z O j c ó w
K o  c i o ³ a.
W drugim pionie mieci siê nauka Ojców o metodzie zg³êbiania
Pisma wiêtego. Nie chodzi tu o metodê egzegetyczn¹, ale o postawê
wewnêtrzn¹ cz³owieka, która warunkuje owocn¹ lektur¹ Pisma wiêtego. Mieci siê tutaj tak¿e postulat nieprzerwanego kontaktu z Pismem wiêtym (lectio continua), gdy¿ nieznajomoæ Pisma wiêtego
jest nieznajomoci¹ Chrystusa9. W takim znaczeniu pion ten mo¿na
okreliæ jako: s³owo Bo¿e s t u d i o w a n e przez Ojców Kocio³a.
Z kolei w tak ujêtej refleksji patrystycznej mo¿emy dostrzec skutki
studiowania s³owa Bo¿ego. Znajduj¹ one wyraz w postawach wewnêtrznych cz³owieka. Studiowanie s³owa Bo¿ego daje wiedzê duchow¹ i dlatego z natury swojej prowadzi do formacji duchowej, przek³adaj¹c siê
na konkretn¹ realizacjê w ¿yciu chrzecijanina. St¹d te¿ ten pion refleksji mo¿na zatytu³owaæ: s³owo Bo¿e f o r m u j ¹ c e u Ojców Kocio³a.
Dalszy pion obejmuje zagadnienia praktyczne, o których Ojcowie
Kocio³a wypowiadaj¹ siê w sposób bardzo kompetentny. Dotycz¹ one
zarówno metod i sposobów g³oszenia s³owa Bo¿ego, jak równie¿ oso9

Hieronim, Prolog do komentarza Ksiêgi Izajasza proroka, nr 1.
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bowoci kaznodziei. Temat wchodzi w zakres homiletyki patrystycznej, st¹d nazwa: s³owo Bo¿e g ³ o s z o n e w nauczaniu Ojców Kocio³a.
Oczywicie zaprezentowany podzia³ nie roci sobie pretensji do wyczerpuj¹cego ujêcia zagadnienia. Pozwala jednak na pewn¹ orientacjê
w kierunkach mylowych Ojców odnonie do Pisma wiêtego i pomaga dostrzec w nich mistrzów duchowoci opartej na s³owie Bo¿ym. Ojcowie na pierwszym miejscu akcentuj¹ koniecznoæ rozwa¿ania s³owa
Bo¿ego, medytacjê, która pozwala wejæ w g³¹b Pisma wiêtego i zakosztowaæ jego treci. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e grecki termin melete( (medytacja) wyra¿a du¿o wiêcej ni¿ tylko rozwa¿anie tekstu. Oznacza on tak
pe³ne zaczerpniêcie dla siebie z jego treci, ¿e mo¿na je przyrównaæ do
nasycenia siê  tak jak pokarmem. Jest to wiêc karmienie siê s³owem
Bo¿ym, obejmuj¹ce ca³y proces spo¿ywania posi³ku i ¿ywienia organizmu.
Pewne cechy charakterystyczne w nauczaniu na ten temat mo¿na
dostrzec u Ojców greckich i ³aciñskich. Ojcowie greccy  jak siê wydaje  w wiêkszym stopniu zwracaj¹ uwagê na to, ¿e medytacja jest
przekazywaniem treci Pisma wiêtego nie tyle do umys³u, ile raczej
do serca. Ca³y cz³owiek zostaje nasycony s³owem Bo¿ym, ale dokonuje siê to poprzez spotkanie s³owa Bo¿ego i serca cz³owieka. Klasyczne
ujêcie tego typu mylenia reprezentuje Orygenes. Ojcowie ³aciñscy
natomiast zwracaj¹ uwagê na to, ¿e medytacja opiera siê na konkretnych odniesieniach historycznych. St¹d te¿ uwa¿aj¹, ¿e treæ Pisma
wiêtego przenika w wiêkszym stopniu do umys³u ni¿ do serca. Medytacjê w ujêciu Ojców ³aciñskich mo¿na by nazwaæ bardziej uczon¹, gdzie przygotowanie intelektualne zajmuje wa¿ne miejsce. Przyk³adem takiego sposobu mylenia jest bez w¹tpienia Hieronim.
Próbê harmonijnego po³¹czenia obu tych ujêæ mo¿na dostrzec
u Jana Kasjana. Bazuj¹c na pojêciu duchowe poznanie g³osi on, ¿e Pismo wiête jest ród³em takiego w³anie poznania duchowego. Uwa¿a jednak, ¿e poznanie duchowe czyli kontemplacjê winna poprzedzaæ
wiedza praktyczna, która ma bezporedni zwi¹zek z umys³em. Daje to
podstawê do konkluzji, ¿e karmienie siê s³owem Bo¿ym dokonuje siê
poprzez oddzia³ywanie najpierw na umys³, a potem na serce. Owocem
tego jest powi¹zanie medytacji Pisma wiêtego ze skutkami praktycznymi w ¿yciu codziennym chrzecijanina. Przek³ada siê to na praktykowanie cnót.
Tematyce praktycznego wydwiêku karmienia siê s³owem Bo¿ym
przez chrzecijanina Ojcowie Kocio³a powiêcaj¹ tak¿e wiele uwagi.
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Wiêcej tego typu w¹tków znajdujemy u Ojców ³aciñskich. Charakterystyczne jest, ¿e swoimi pouczeniami obejmuj¹ oni zarówno s³uchaczy s³owa Bo¿ego, jak i g³osicieli. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wy¿sze wymagania stawiaj¹ g³osicielom s³owa Bo¿ego. Zwracaj¹ uwagê na koniecznoæ wykszta³cenia, znajomoæ sztuki wymowy, ale przede
wszystkim na zgodnoæ w³asnego ¿ycia z g³oszonym s³owem. Nauczaj¹cy bowiem winien byæ na pierwszym miejscu wiadkiem g³oszonego s³owa. Jednoæ kontemplacji i ¿ycia jest warunkiem skutecznoci
przepowiadania. Do czo³owych przedstawicieli tego nurtu nale¿y zaliczyæ Augustyna i Grzegorza Wielkiego.
Wymagania i wskazania wobec s³uchaczy s³owa Bo¿ego formu³uje
w sposób wzorcowy Cezary z Arles. Dla niego poziom ¿ycia moralnego
wiernych pozostaje w organicznym zwi¹zku z medytacj¹ s³owa Bo¿ego. Za bezcenne trzeba uznaæ jego rady dotycz¹ce rozmów w rodzinie
na temat tekstów biblijnych us³yszanych w kociele.
Wymienionych powy¿ej Ojców Kocio³a mo¿na uwa¿aæ za reprezentatywnych dla wyliczonych wczeniej pionów refleksji nad s³owem
Bo¿ym. wiadomie pominiêty zosta³ Jan Chryzostom, klasyk g³oszenia s³owa Bo¿ego, ze wzglêdu na to, i¿ ostatni tom Teologii Patrystycznej (5/2008) powiêcony by³ ca³kowicie nauczaniu teologicznemu tego
w³anie Ojca Kocio³a.
Inspiracj¹ dla podjêcia niniejszej tematyki by³ ostatni synod biskupów w Rzymie (padziernik 2008) i jego refleksja nad s³owem Bo¿ym. Prowadzili j¹ wybitni biblici z ca³ego wiata, powo³ani jako eksperci. Niestety, zabrak³o wród nich patrologów, którzy mogliby przepoiæ dociekania biblistów eksperiencj¹ Ojców Kocio³a, która
ubogaci³aby wskazania adresowane do wspó³czesnych ludzi.
Niechaj pomoc¹ dla cz³owieka obecnie zg³êbiaj¹cego treæ Pisma
wiêtego bêd¹ s³owa ormiañskiego pisarza Nersesa Snorhali (1173),
który w sposób modlitewny stara siê odczytaæ Stary i Nowy Testament:
Stwardnia³em jak ska³a, sta³em siê podobny do drogi, ciernie wiata mnie zd³awi³y i uczyni³y duszê moj¹ bezowocn¹.
Ale Ty, o Panie, Siewco dobra, spraw, by wzrasta³a we mnie rolina S³owa, abym przyniós³ owoc jeden z trzech: stokrotny, szeædziesi¹ty lub trzydziestokrotny10.
10

Ojcowie ¯ywi I, Kraków 1978, s. 241.
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PIOTR SZCZUR
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II

Medytacja s³owa Bo¿ego pokarmem dla duszy
w ujêciu greckich Ojców Kocio³a
Patristic Approach to Meditation on the Word of God as the Food for Soul

1. WPROWADZENIE FILOLOGICZNE
Stary Testament na okrelenie praktyki medytacji u¿ywa terminów wywodz¹cych siê z rdzenia hâðâh1. Termin hâðâh w swym sensie
pierwotnym znaczy³: mruczeæ, skomleæ, wyæ, szczekaæ. Przytoczone denotacje jednoznacznie wskazuj¹, ¿e termin ten nie zawiera³ w sobie treci, które obecnie nadaje siê s³owu medytacja. Doæ
czêsto by³ u¿ywany przez autorów Starego Testamentu na okrelenie zjawisk wystêpuj¹cych w wiecie zwierz¹t. Przyk³adowo autor
Ksiêgi Izajasza okrela nim pomrukiwanie lwa (por. Iz 31,4), kwilenie jaskó³ki i wzdychanie go³êbicy (por. Iz 38,14) lub ryk niedwiedzia (por. Iz 59,11). W wymienionych przypadkach centrum (lub
narz¹dem) medytacji jest gard³o  krtañ2. Jeli za chodzi o dzia³anie cz³owieka, to nale¿y zauwa¿yæ, ¿e autorzy Starego Testamentu
podkrelaj¹, i¿ medytacja pochodzi z ust sprawiedliwego (por. Ps
19,15; 37,30-31; 49,4; 71,24; 77,7) i z serca (por. Iz 33,18), które jest
rozumiane jako wnêtrze cz³owieka3, jako miejsce, w którym cz³owiek
Por. A. Negoitã, hâðâh, w: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament,
red. G.J. Botterweck, H. Ringgren, Bd. II/3, Stuttgart 1974, kol. 343-347.
2
Por. R. Kurek, Biblijna orientacja medytacji pachomiañskiej, Vox Patrum 7(1987),
z. 12-13, s. 248.
3
Por. M. Lukrer, S³ownik obrazów i symboli biblijnych, przek³ad polski K. Romaniuk,
Poznañ 1989, s. 209.
1
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spotyka Boga4, za przedmiotem medytacji jest sprawiedliwoæ
Boga, Jego m¹droæ, Prawo i przykazania. W przypadku cz³owieka element cielesny  wokalny medytacji, która  jak wspomniano 
pochodzi z ust sprawiedliwego, wzmocniony jest przez element duchowy lub mylny, na który wskazuje serce, które jest miejscem
i narz¹dem medytacji5.
Pierwszym tekstem biblijnym, w którym pojawia siê termin wywodz¹cy siê z rdzenia hâðâh, jest wypowied zawarta w Ksiêdze Jozuego,
w której autor dowodzi, ¿e medytacja Prawa Pañskiego przyczynia siê
do uporz¹dkowania ¿ycia wed³ug tego Prawa: Niech ta ksiêga Prawa bêdzie zawsze na twych ustach: rozwa¿aj j¹ (melet»seij) w dzieñ i w nocy,
aby cile spe³nia³ wszystko, co w niej jest napisane (Joz 1,8). Podobnie Psalmista wys³awia cz³owieka, który dniem i noc¹ rozmyla
(melet»sei) nad Prawem Pañskim (por. Ps 1,2). W psalmach jest te¿
mowa o rozmylaniu nad dzie³ami Boga i rozwa¿aniu Jego czynów:
Rozmylam (melet»sw) o wszystkich Twych dzie³ach i czyny Twoje rozwa¿am [Ps 77(76), 13]; Rozmylam (melthsa) o wszystkich Twych dzie³ach, rozwa¿am (meltwn) dzie³o r¹k Twoich [Ps 143(142),5]. Interesuj¹ce jest, ¿e w literaturze sapiencjalnej, w której nie wystêpuj¹ terminy
posiadaj¹ce rdzeñ hâðâh, wiele razy wspominany jest pewien rodzaj
medytacji wiêtych tekstów, opowiadaj¹cych o cudownych interwencjach Boga w dzieje narodu wybranego (por. Mdr 10-19; Syr 44-49).
Prze³o¿enie hebrajskiego terminu hâðâh na jêzyk grecki jako
melth, poci¹gnê³o za sob¹ rozszerzenie jego zakresu semantycznego.
Rzeczownik melth przyjmuje nastêpuj¹ce znaczenia: 1. dba³oæ, staranie, pilnoæ, troskliwoæ; 2. leczenie, pielêgnacja; 3. æwiczenie, przygotowywanie siê do czego; musztra, manewry; æwiczenie oratorskie,
deklamacja; próba aktorska; 4. materia³, temat do opracowania;
przedmiot studiów; przedmiot rozwa¿añ; 5. wyk³ad; 6. zajêcie, zawód;
7. praktyka, zwyczaj; czêste powtarzanie6. Czasownik melet£w wskazuj¹cy na praktykê medytacji znaczy: 1. staraæ siê, troszczyæ siê, pil4
S³ownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, przek³ad polski, K. Romaniuk, Poznañ
1990, s. 871.
5
Por. Kurek, Biblijna orientacja, s. 248; T. pidlík, I. Gargano, Duchowoæ Ojców greckich i wschodnich, przek³ad polski J. Dembska, Kraków 1997, s. 129-130.
6
S³ownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, t. 3, Warszawa 1962, s. 98-99 (dalej:
Abramowiczówna 1-4). Por. G.W.H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961, s. 840841 (dalej: Lampe): 1. care, attention; 2. practice, exercise; 3. trial rehearsal; 4. usage, habit;
5. study, meditation; H.G. Liddell, R. Scott, Greek  English Lexicon, Oxford 1958, s. 1096
(dalej: Liddell-Scott): I. 1. care, attention; 2. treatment; II. 1. practice, exercise; 2. theme,
lecture; 3. pursuit; III. 1. practice, usage; 2. habit; IV. threatening symptom or condition.
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nie zajmowaæ siê czym; leczyæ, pielêgnowaæ; 2. chcieæ, dok³adaæ starañ; 3. zajmowaæ siê czym, uprawiaæ co; oddawaæ siê czemu; zrobiæ,
wykonaæ co; æwiczyæ siê w czym; 4. odbywaæ æwiczenia, æwiczyæ siê;
æwiczyæ siê w wyg³aszaniu mowy, deklamowaæ; wyg³aszaæ, uk³adaæ; 5.
æwiczyæ, uczyæ kogo, mieæ zwyczaj7. Terminy te by³y ju¿ znane nie
tylko t³umaczom Starego Testamentu, lecz tak¿e greckim pisarzom
przedchrzecijañskim. Pojawiaj¹ siê miêdzy innymi w pismach takich
autorów jak Hezjod8, Herodot9, Plutarch10, Pindar11, Tukitydes12 czy
Platon13.
W Nowym Testamencie wspomniane terminy wystêpuj¹ bardzo
rzadko. Rzeczownik melth nie pojawia siê wcale, a formy wywodz¹ce siê od czasownika melet£w pojawiaj¹ siê zaledwie 31 razy14. Przybieraj¹ one ró¿ne znaczenia, np. wczeniej obmylaæ (por. £k 21,14),
æwiczyæ siê (por. 1Tm 4,15). E. von Severus zauwa¿a, ¿e autorzy Nowego Testamentu podchodzili z pewn¹ rezerw¹ do u¿ywanych ju¿
w Septuagincie terminów melth i melet£w, aby odró¿niæ medytacjê

7
Abramowiczówna 3, s. 98. Por. Lampe, s. 840: 1. attend to, study, meditate upon; 2.
take thought; take pains; 3. practise; 4. con over; 5. repeat; 6. train oneself; 7. pass., of disaster, threaten; Liddell-Scott, s. 1096: I. 1. take thought or care for; 2. attend to, study; II. 1.
pursue, exercise; 5. a. abs. study, train oneself; b. esp. practise oratory, declaim; 6. threaten;
7. exercise, train persons; III. a. to be accustomed; b. acquire a habit.
8
Por. Hesiodus, Opera et dies 316; 380; 412; 443; 547.
9
Por. Herodotus, Historiae 1, 9; 3, 115; 6, 105.
10
Por. Plutarchus, Lycurgus 16, 5; Comparatio Lycurgi et Numae 2, 3; Solon 8, 1; Themistocles 2, 2; 5, 3; Pericles 11, 4; Aemilius Paullus 6, 10; 12,4; 12, 5; Pelopidas 15, 2; Cato Maior
5, 5; Philopoemen 4, 9; 7, 2; 7, 5; 13, 7; Pyrrhus 8, 6; Eumenes 4, 4; Pompeius 64, 1; Alexander
71, 1; Cato Minor 3, 2; 4, 4; Demosthenes 2, 4; 5, 5; 6, 1; 8, 6; 11, 2; Cicero 4, 4; 4, 6; 25, 2; Antonius 2, 8; Quomodo adolescens poetas audire debeat 34 C; De recta ratione audiendi 38
E; 41 D; 46 A; Quomodo quis suos in virtute sentiat profectus 79 F; De capienda ex inimicis
utilitate 87 E; 90 C; De tuenda sanitate praecepta 123 A; 125 D; 131 A; De tranquilitate animi 467 C; 476 D; De fraterno amore 487 E; 488 A; De curiositate 520 E; 521 B; De vitioso
pudore 530 E; 531 A-B. F; De genio Socratis 584 E; 585 A; Quaestiones convivales 616 D; 621
B; 640 A; 703 C; 729 E; An seni respublica gerenda sit 788 B; 794 D; Praecepta gerendae reipublicae 812 F; De facie in orbe lunae 932 D; De sollertia animalium 959 F; 968 C-D; 979
A; Bruta animalia ratione uti 988 B; 991 E; 992 A; Non posse suaviter vivi secundum Epicurum 1105 D.
11
Por. Pindarus, Olympia 6, 37; 9, 107; 14, 18; Nemea 6, 54; Isthmia 5, 28; 6, 66.
12
Por. Thucydides, Historiae I 19, 1; 80, 4; 85,1; 121, 4; 121, 5; 138, 3; 142, 7; 142, 8; 142,
9; II 39, 1; 39, 4; 84, 3; 86, 5; III 115, 5; V 69, 2; VI 11, 7; 72, 4.
13
Plato, Phaedo 67 E; 80 E; 81 A; 81 C; 82 A-B; Theaetetus 153 B; Sophista 218 D; Politicus 286 A-B; Philebus 56 A; Symposium 208 A; Phaedrus 228 B; 269 D; 274 A; Lysis 211
C; Gorgias 500 D; 511 B-C; 527 B; Meno 75 A; Respublica 374 D; 402 B-C; 407 B-C; 455 B-C;
488 E; 500 D; 525 C; 526 C; 535 C; 559 A; Timaeus 88 C; Leges 643 B; 648 D; 649 C-D; 673
E; 804 C; 809 C; 830 C; 865 A; 942 C.
14
Por. R. Popowski, Wielki s³ownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1995,
s. 383-384 (nr 3181*).
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chrzecijañsk¹ od praktyk ¿ydowskich15. Pomimo wspomnianych problemów z prze³o¿eniem hebrajskiego hâðâh na greckie melth, Ojcowie
greccy na okrelenie medytacji u¿ywaj¹ tego rzeczownika, za wskazuj¹c na praktykê medytacji pos³uguj¹ siê greckim czasownikiem
melet£w.
Z przytoczonych wy¿ej denotacji jasno wynika, ¿e zakres semantyczny omawianych terminów jest bardzo szeroki, co stwarza trudnoci
przy podejmowaniu badañ zwi¹zanych z medytacj¹ u Ojców greckich.
Zastosowanie doæ czêsto stosowanej w badaniach patrystycznych
metody kumulacyjnej lub addycyjnej  jak okreli³ j¹ Czes³aw
Bartnik  opieraj¹cej siê na metodzie filologicznej, a polegaj¹cej na
zestawieniu, w miarê mo¿liwoci, wszystkich tekstów zawieraj¹cych
kluczowe terminy16 (i ich derywaty) nie wystarczy, gdy¿ ka¿dorazowo
nale¿y dokonaæ analizy semantycznej kontekstu danej wypowiedzi
i jednoznacznie ustaliæ, czy przekazywane treci rzeczywicie dotycz¹
medytacji. Z tego wzglêdu zaprezentowane poni¿ej analizy maj¹ charakter wycinkowy i stanowi¹ jedynie zarys podejmowanej problematyki, gdy¿ dla pe³nego omówienia zagadnienia medytacji u Ojców
greckich nale¿a³oby przeprowadziæ bardzo szerok¹ kwerendê ród³ow¹, co przekracza ramy niniejszego opracowania.

2. POJÊCIE I PRZEDMIOT MEDYTACJI U OJCÓW GRECKICH
Jerzy Misiurek w Encyklopedii Katolickiej definiuje medytacjê
chrzecijañsk¹ jako refleksjê nad prawdami wiary dla pog³êbienia jej
rozumienia, wyci¹gniêcia wniosków praktycznych oraz ich zastosowania, a tak¿e modlitwê myln¹, która dziêki rozwa¿aniu s³owa Bo¿ego i ca³ej rzeczywistoci stworzonej ma doprowadziæ do poznania
woli Bo¿ej wobec modl¹cego siê i przyczyniæ siê do jego zjednoczenia
z Bogiem17. Powy¿sza definicja okrela zatem medytacjê jako refleksjê i modlitwê myln¹; wyodrêbnia te¿ trzy aspekty medytacji roz15
Por. E. von Severus, Das Wort Meditari im Sprachgebrauch der Heiligen Schrift, Geist und Leben 26(1953), s. 365-375; J. Chmiel, Medytacja biblijna, w: Medytacja chrzecijañska. Materia³y z sympozjum, red. J. Machniak, Kraków 1994, s. 30.
16
Por. Cz. Bartnik, [Recenzja] F. Dr¹czkowski, Koció³  Agape wed³ug Klemensa Aleksandryjskiego. Lublin 1983 ss. 202, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 31(1984), z. 2, s. 136.
17
J. Misiurek, Medytacja, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008, kol. 433 (dalej:
EK). Por. M. Sacha-Piek³o, J. Prokopiuk, Medytacja, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 6,
Warszawa 2002, s. 469-471.
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ró¿niaj¹ce jej przedmiot, którym mog¹ byæ prawdy wiary, s³owo Bo¿e
i ca³a rzeczywistoæ stworzona. Dla naszych rozwa¿añ istotny jest ów
drugi aspekt medytacji, definiuj¹cy j¹ jako rozwa¿anie s³owa Bo¿ego. Pomimo faktu, ¿e przytoczona definicja cile ³¹czy praktykê
medytacji z modlitw¹ myln¹, to jednak nale¿y jasno stwierdziæ, ¿e
w rozumieniu Ojców greckich medytacja jest praktyk¹ duchow¹ odrêbn¹ od modlitwy18. Przytoczone za wy¿ej znaczenia kluczowych dla
naszego tematu terminów: melth i melet£w, wskazuj¹, ¿e medytacja 
chocia¿ nie zaznaczono tego w przytoczonej definicji  ma wiele wspólnego z kszta³ceniem siê i nauk¹, jednak równie¿ jest praktyk¹ zupe³nie od nich odmienn¹.
Wed³ug Orygenesa przedmiotem medytacji powinno byæ s³owo
Bo¿e zawarte w Pimie wiêtym, które nale¿y rozwa¿aæ w ten sposób,
aby odczytaæ jego ukryte znaczenie19. Dziêki medytacji mo¿e ono mieæ
wp³yw na wewnêtrzn¹ postawê i przemianê cz³owieka20. Owa przemiana w nowego cz³owieka powinna dokonywaæ siê poprzez zapamiêtanie i rozmylanie treci zaczerpniêtych z Pisma wiêtego  zarówno
ze Starego, jak i Nowego Testamentu21.
Równie¿ Bazyli Wielki podkrela³, ¿e medytacja powinna opieraæ
siê na Biblii. Jej celem jest zrozumienie obowi¹zków chrzecijañskich.
W licie drugim, skierowanym do Grzegorza z Nazjanzu, Bazyli podaje interesuj¹ce uzasadnienie tego faktu: Najlepsz¹ drog¹ wiod¹c¹ do
18
Por. F. Dr¹czkowski, Zagadnienie medytacji w nauce Ojców Kocio³a, w: Medytacja,
red. W. S³omka, [Homo Meditans 1], Lublin 1984, s. 58.
19
Origenes, In Leviticum homiliae XVI 5, 5, PG 12, 455, przek³ad polski S. Kalinkowski
w: Orygenes, Homilie o Ksiêgach Rodzaju, Wyjcia, Kap³añskiej, [Pisma starochrzecijañskich pisarzy 31/2], Warszawa 1984, s. 60 (dalej: PSP): Jak mamy rozumieæ «kosz doskonalenia», w którym kazano umieciæ trzy chleby  czy¿ nie jako Pisma Bo¿e, które w trojaki
sposób udzielaj¹ s³uchaczom boskich pokarmów?
20
Origenes, In Exodium homiliae XIII 12, 2, PG 12, 383, przek³ad polski S. Kalinkowski
w: Orygenes, Homilie o Ksiêgach Rodzaju, Wyjcia, Kap³añskiej, PSP 31/1, Warszawa 1984,
s. 264: Có¿ wiêc znaczy «zwróciæ siê do Pana»? Jeli odwracamy siê ty³em do tego wszystkiego [tj. do spraw tego wiata], a staraniem, uczynkami, umys³em i trosk¹ zabiegamy
o S³owo Bo¿e oraz «dniem i noc¹ rozmylamy nad Prawem» (Ps 1,2), jeli porzuciwszy
wszystko powiêcamy czas dla Boga, jeli æwiczymy siê w Jego ustawach (por. Ps 118,23),
oznacza to, ¿e zwrócilimy siê do Pana.
21
Por. Origenes, Homiliae in Ieremiam 5, 13, ed. E. Klostermann: Origenes, Jeremiahomilien, Klageliederkommentar, Erklärung der Samuel- und Königsbücher, [Die griechischen
christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte 6], Leipzig 1901, s. 42, przek³ad polski S. Kalinkowski w: Orygenes, Homilie o Ksiêdze Jeremiasza, Komentarz do Lamentacji
Jeremiasza, Homilie o Ksiêgach Samuela i Ksiêgach Królewskich, PSP 30, Warszawa 1983,
s. 59: Uczynisz sobie nowe pole, a jeli je uczynisz, we nasiona od nauczycieli, we je
z Prawa, od proroków, z pism ewangelicznych, z nauk apostolskich, a gdy je wemiesz, obsiej duszê przez pamiêæ i æwiczenie (melthj).
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znalezienia naszych obowi¹zków jest rozwa¿anie (melth) pism natchnionych przez Boga: w nich bowiem wy³o¿one s¹ zalecenia dotycz¹ce w³aciwego postêpowania oraz przedstawione s¹ do naladowania
opisy ¿ywotów b³ogos³awionych mê¿ów w formie jakby o¿ywionych
obrazów ¿ycia prowadzonego zgodnie z zasadami Bo¿ymi22.
Natomiast w licie 207, skierowanym do duchownych Neocezarei,
Bazyli wspomina o chóralnym piewaniu psalmów, które po³¹czone
by³o z medytacj¹ ich treci. Taka praktyka pomaga³a w skupieniu oraz
s³u¿y³a duchowemu zbudowaniu23. Bazyli podkrela te¿ edukacyjn¹
funkcjê medytacji biblijnej24.
Konstytucje Apostolskie, które s¹ tekstem prawniczym, zwracaj¹
uwagê na jurydyczny wymiar medytacji. Przyk³adowo, wspominaj¹
o tym, ¿e kandydat na biskupa powinien byæ cz³owiekiem pilnie analizuj¹cym  medytuj¹cym teksty Pisma wiêtego, zarówno Starego jak
i Nowego Testamentu25. Podkrelaj¹, ¿e zamo¿ni chrzecijanie, którzy
posiadaj¹ du¿o wolnego czasu, powinni nale¿ycie go wykorzystywaæ.
Gdy s¹ poza domem maj¹ prowadziæ z innymi chrzecijanami buduj¹ce rozmowy, a gdy przebywaj¹ w domu maj¹ oddawaæ siê lekturze
Starego Testamentu, piewaniu psalmów i medytacji Ewangelii26.
Przedstawione powy¿ej treci jednoznacznie wskazuj¹, ¿e charakterystyczn¹ cech¹ medytacji greckich Ojców Kocio³a jest oparcie siê
Basilius Magnus, Epistula 2, 3, ed. Y. Courtonne: Saint Basile, Lettres, t. 1, Paris 1957,
s. 8, przek³ad polski F. Dr¹czkowski w: ten¿e, Zagadnienie medytacji, s. 65-66.
23
Por. Basilius Magnus, Epistula 207, 3, ed. Y. Courtonne: Saint Basile, Lettres, t. 2, Paris
1961, s. 186, przek³ad w³asny: Teraz wiêc, podzieleni na dwa [chóry], [wierni] piewaj¹ psalmy wzajemnie sobie odpowiadaj¹c, wspólnie medytuj¹c (melthn) s³owo Bo¿e, w wyniku czego umacniaj¹ siê, razem te¿ d¹¿¹ do duchowego skupienia i przeciwstawiaj¹ siê roztargnieniom serc.
24
Por. Basilius Magnus, Epistula 296, ed. Y. Courtonne: Saint Basile, Lettres, t. 3, Paris
1966, s. 171.
25
Por. Constitutiones Apostolorum II 5, 4, tekst grecki i przek³ad polski autorstwa
S. Kalinkowskiego w: Konstytucje Apostolskie oraz Kanony Pamfilosa z apostolskiego synodu w Antiochii, Prawo kanoniczne wiêtych Aposto³ów, Kary wiêtych Aposto³ów dla upad³ych, Euchologion Serapiona, uk³ad i opracowanie A. Baron, H. Pietras, [ród³a Myli Teologicznej 42], Kraków 2007, s. 15-15* (dalej: MT): [Biskup] niech bêdzie opanowany, cierpliwy w pouczeniach, szczodrze udzielaj¹cy nauk, pilnie analizuj¹cy (meletîn) Pisma Pana,
niech wiele czyta, by umia³ nale¿ycie wyjaniæ Pisma, niech Ewangeliê t³umaczy zgodnie
z pismami Proroków i Prawem, podobnie uwzglêdniaj¹c interpretacje Prawa i Proroków
z Ewangeli¹.
26
Por. Constitutiones Apostolorum I 5, 1-2, MT 42, s. 6-6*: A jeli jeste bogaty i nie
musisz pracowaæ na swe utrzymanie, nie wa³êsaj siê i nie chod bez celu, lecz spotykaj siê
z wiernymi chrzecijanami myl¹cymi podobnie jak ty, a przebywaj¹c z nimi g³o im s³owa,
które przynosz¹ ¿ycie, lub siedz¹c w domu czytaj Prawo, Ksiêgi Królewskie, Proroków, piewaj hymny, uwa¿nie studiuj (pimelîj) Ewangeliê, która jest wype³nieniem tych¿e Ksi¹g.
22
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na tekstach biblijnych. Mo¿na nawet postawiæ tezê, ¿e medytacja Ojców greckich jest w zasadzie medytacj¹ biblijn¹, co mo¿na zaobserwowaæ w nauce wielu Ojców, nie tylko tych, do których wypowiedzi odnoszono siê w tekcie.

3. MEDYTACJA SPO¯YWANIEM I PRZE¯UWANIEM S£OWA BO¯EGO
Pismo wiête mówi o spo¿ywaniu s³owa Bo¿ego sercem. To w³anie ludzkie serce prze¿uwa i spo¿ywa s³owo Bo¿e (por. Jr 15,16;
Ez 3,1-3). Aby s³owo mog³o byæ prze¿uwane musi znajdowaæ siê we
wnêtrzu cz³owieka. Z tego wzglêdu autorzy biblijni mówi¹ o przechowywaniu s³owa w sercu [por. Ps 119(118),11; Hi 23,12] i jego wzrastaniu w sercu (por. £k 8,45). Za sam proces prze¿uwania okrelaj¹
jako rozwa¿anie s³owa w sercu (por. £k 2,19) i rozmylanie nad s³owem
dniem i noc¹ (por. Ps 1,2). Im bardziej serce jest karmione s³owem
Boga, tym bardziej umacnia siê duchowo i otrzymuje janiejsze poznanie tego s³owa27.
To wewnêtrzne spotkanie siê s³owa i serca okrelane jest przez
pisarzy wczesnochrzecijañskich jako medytacja. Ojcowie pierwotnego Kocio³a rozumieli j¹ jako powtarzanie s³owa Bo¿ego i odwo³ywanie siê do niego celem uczynienia go pokarmem dla duszy28. W jednej
z homilii na temat Ksiêgi Liczb Orygenes zauwa¿aj¹c, ¿e dla
rozmaitych istot przeznaczone s¹ ró¿ne rodzaje po¿ywienia, odnosi to
spostrze¿enie do rzeczywistoci duchowej i podkrela, ¿e wszelka istota duchowa potrzebuje w³aciwych i odpowiednich dla siebie pokarmów. Prawdziwym za pokarmem istoty duchowej jest s³owo Bo¿e29.
Cz³owiek zatem jako istota psychofizyczna powinien od¿ywiaæ siê zarówno pokarmem materialnym, jak i duchowym, czyli s³owem Bo¿ym
(por. Pwt 8,3; Mt 4,4; £k 4,4). Z tego wzglêdu pisarze wczesnochrzeci-

27
Por. M. Szram, Osobowy charakter biblijnego S³owa w rozumieniu Orygenesa, Verbum Vitae 7(2005), s. 198-199.
28
J. Misiurek, Medytacja chrzecijañska dawniej i dzi, Ateneum Kap³añskie 86(1994),
t. 122, s. 242. Por. J. Misiurek, Z dziejów medytacji chrzecijañskiej, w: Homo orans, t. 2, red.
J. Misiurek, J. M. Pop³awski, Lublin 2001, s. 96.
29
Origenes, In Numeros homiliae XXVIII 27, 1, PG 12, 780, przek³ad polski S. Kalinkowski w: Orygenes, Homilie o Ksiêgach Liczb, Jozuego, Sêdziów, PSP 34/1, Warszawa 1986,
s. 264.
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jañscy  pos³uguj¹c siê metafor¹  mówili o spo¿ywaniu s³owa (mensa verbi) lub jego prze¿uwaniu (mhrukismÒj30; ruminatio31)32.
Obraz prze¿uwania s³owa Bo¿ego z pewnoci¹ jest zaczerpniêty
z biblijnego opisu zwierz¹t czystych, które maj¹ rozdzielone kopyta
[ ] i które prze¿uwaj¹ (Kp³ 11,3; por. Pwt 14,6). Tylko z takich zwierz¹t mo¿na by³o sk³adaæ Bogu ofiary i spo¿ywaæ ich miêso (por. Kp³
11,1-8). Gdy s³yszymy s³owo prze¿uwanie, natychmiast przychodzi
nam na myl obraz krów, które roz³o¿ywszy siê w cieniu drzew spokojnie prze¿uwaj¹ pokarm, który wczeniej zjad³y. Obraz ten bardzo
jasno przemawia do naszej wyobrani. Kojarzy siê nam ze spokojem,
odpoczynkiem, ca³kowit¹ koncentracj¹ i cierpliwym przyswajaniem
pokarmu. W teologii duchowoci proces ten jest bardzo zbli¿ony do
modlitwy Jezusa, która polega na cierpliwym i nieustannym powtarzaniu w sercu Jego imienia.
Pierwszym tekstem chrzecijañskim, w którym pojawia siê koncepcja prze¿uwania (mhrukismÒj; ruminatio) s³owa Bo¿ego jest anonimowy List Barnaby33, który zosta³ zredagowany ok. roku 130. Autor,
interpretuj¹c w sposób alegoryczny przepisy Prawa Moj¿eszowego
dotycz¹ce pokarmów, wyjania: Moj¿esz tak¿e powiedzia³: «Jedzcie
wszystkie zwierzêta, które maj¹ rozdzielone kopyta i prze¿uwaj¹»
(Kp³ 11,3; Pwt 14,6). Dlaczego to mówi? Poniewa¿ takie zwierzê przyjmuj¹c pokarm zna tego, co je ¿ywi, a odpoczywaj¹c zdaje siê znajdowaæ radoæ u jego boku. Moj¿esz wiedzia³ dobrze, co mówi, kiedy dawa³ ten nakaz. Co chcia³ zatem powiedzieæ? Wi¹¿cie siê z tymi, którzy
boj¹ siê Pana, którzy rozwa¿aj¹ (meletèntwn) w swym sercu sens przekazanego im s³owa, którzy nauczaj¹ przykazañ Pañskich i sami ich

30
Rzeczownik mhrukismÒj znaczy prze¿uwanie (Abramowiczówna III, s. 146); por. Lampe, s. 868: chewing the cud; Liddell-Scott, s. 1129: chewing the cud.
31
Termin ruminatio przyjmuje nastêpuj¹ce znaczenia: 1. ¿ucie, prze¿uwanie; 2. przen.
powtarzanie; czêste rozwa¿anie, rozmylanie, powtarzana pog³oska (A. Jougan, S³ownik
kocielny ³aciñsko-polski, Warszawa 1992, s. 595). Por. S³ownik ³aciñsko-polski, red. M. Plezia, t. 4, Warszawa 1999, s. 577: I. w³. prze¿uwanie; II. obraz. i przen. 1. powtarzanie czego
w kó³ko, rozmylanie, rozwa¿anie czego; 2. a. powrót, ponowne nastanie; b. odrastanie.
32
Por. J. Chmiel, Medytacja biblijna, s. 31.
33
Por. H. Kraft, Clavis Patrum Apostolicorum. Catalogum vocum in libris Patrum qui
dicuntur Apostolici non raro occurrentium, Kösel Verlag, München 1963, s. 286. H. Kraft
wymienia wszystkie miejsca w dzie³ach Ojców Apostolskich, w których zosta³y u¿yte terminy melth i melet£w, jednak tylko w Licie Barnaby (10, 11) odnosz¹ siê one do prze¿uwania s³owa Bo¿ego. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e anonimowy autor Listu Barnaby mówi te¿ o prze¿uwaniu/rozwa¿aniu nauk, które przekaza³ (por. tam¿e, 21, 7).
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przestrzegaj¹, którzy i wiedz¹c, ¿e rozwa¿anie (melth) jest ród³em
radoci, prze¿uwaj¹ (¢namarukwmnwn34) s³owo Pana35.
W przytoczonym powy¿ej tekcie zwierzêta prze¿uwaj¹ce symbolizuj¹ ludzi, którzy boj¹ siê Pana i nieustannie medytuj¹ w swym sercu
nad s³owem Boga i Jego Prawem. Owocem prze¿uwania s³owa Bo¿ego jest radoæ wynikaj¹ca z faktu obecnoci przy Bogu, który zapewnia duchowy pokarm. Jak ³atwo zauwa¿yæ grecki termin melth ju¿
w tak wczesnym tekcie  jakim jest List Barnaby  u¿yty jest w kontekcie prze¿uwania (mhrukismÒj; ruminatio) s³owa Bo¿ego. Te dwie
koncepcje: medytacji nad s³owem Bo¿ym i prze¿uwania s³owa Bo¿ego, w literaturze patrystycznej czêsto s¹ stosowane synonimicznie36.
Niestety, nie wiadomo, czy zawarte w zacytowanym tekcie porównanie tych, którzy boj¹ siê Pana ze zwierzêtami czystymi, które prze¿uwaj¹, pochodzi od samego autora Listu, czy te¿ istnia³o ju¿ przed
nim, a on je tylko wykorzysta³. Byæ mo¿e jest ono zapo¿yczone z napisanego w jêzyku greckim, w aleksandryjskim rodowisku ¿ydowskim
w drugiej po³owie II wieku przed Chrystusem37, Listu Arysteasza do
brata Filokratesa38, opisuj¹cego powstanie Septuaginty39. Autor tego
listu porównuje postêpowanie ludzi pobo¿nych do zachowania zwierz¹t prze¿uwaj¹cych. W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e symboliczna interpretacja prze¿uwania jako wspominania dawnych wydarzeñ
i ich medytacji, obecna jest zarówno w judaizmie, jak i w chrzecijañstwie40. Równie¿ staro¿ytna literatura pogañska u¿ywa pojêcia prze-

34
Terminy: mhruk£zw (maruk£zw), mhruk zw (maruk zw) i mhruk£omai (maruk£omai) oznaczaj¹
czynnoæ prze¿uwania lub rozmylania (por. Abramowiczówna III, s. 146; Lampe, s. 868;
Liddell-Scott, s. 1129).
35
Barnabae Epistula 10, 11, ed. R. A. Kraft: Épître de Barnabé, [Sources Chrétiennes
172], Paris 1971, s. 156-158 (dalej: SCh), przek³ad polski A. widerkówna w: Pierwsi wiadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, wstêp, komentarz i opracowanie M. Starowieyski, [Biblioteka Ojców Kocio³a 10], Kraków 1998, s. 190 (dalej: BOK).
36
Por. F. Ruppert, Meditatio  Ruminatio. Une méthode traditionnelle de méditation,
Collectanea Cisterciensia 39(1977), s. 82.
37
Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e list ten powsta³ na pocz¹tku I wieku przed Chrystusem; por.
Ruppert, Meditatio  Ruminatio, s. 82
38
Wydanie tekstu L. Mendelssohn, P. Wendland, Aristeae, Ad Philocratem epistula: cum
ceteris de origine versionis LXX interpretum testimoniis, [Bibliotheca scriptorum Graecorum
et Romanorum Teubneriana], Lipsiae 1900.
39
Por. L. Stachowiak, Apokryfy I A 12, w: EK 1, Lublin 1973, kol. 759.
40
Por. P. Prigent, SCh 172, s. 158, przypis nr 2: Linterprétation symbolique de la rumination comme souvenir et méditation est classique dans la Judaïsme [ ] comme dans le
christianisme.
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¿uwanie na okrelenie intensywnego umys³owego przetwarzania poznanych prawd lub zjawisk41.
Przytoczony powy¿ej tekst z Listu Barnaby znany jest Klemensowi Aleksandryjskiemu, który w pi¹tej ksiêdze Stromatów cytuje go
dos³ownie42. Ponadto w ksiêdze siódmej tego¿ dzie³a, aleksandryjski
scholarcha powraca to tego tematu i wyjania, ¿e Stary Testament
poprzez wskazywanie na fakt, ¿e ofiary ze zwierz¹t prze¿uwaj¹cych s¹
czyste i mi³e Bogu, alegorycznie zapowiada, ¿e ludzie sprawiedliwi
poprzez wiarê (symbolizowan¹ przez sta³oæ zwierz¹t o rozdzielonych
kopytach) i nieustanne rozwa¿anie s³owa Bo¿ego w sercu (symbolizowane przez prze¿uwanie zwierz¹t czystych) otwieraj¹ sobie drogê do
zjednoczenia z Bogiem. Pismo wiête poucza bowiem, ¿e ofiary ze
zwierz¹t o rozszczepionych kopytach i prze¿uwaj¹cych s¹ czyste i mi³e
Bogu (por. Kp³ 11,3; Pwt 14,6). To oznacza, ¿e sprawiedliwi toruj¹ sobie drogê do Ojca i do Syna poprzez wiarê (symbolem tego sta³oæ
zwierz¹t o rozszczepionych kopytach) i «s³owa Bo¿e» (por. Rz 3,2; Lb
24,16) «w swym sercu dniem i noc¹ rozwa¿aj¹ (meletèntwn)» (por.
Ps 1,2), na nawo ci¹gle prze¿uwaj¹c (¢napempazomnwn43) w schowku
duszy, przeznaczonym do przechowywania wiadomoci. Te æwiczenia umys³owe Prawo symbolizuje poprzez funkcjê prze¿uwania
(mhrukismÕn) czystego zwierzêcia44.
Za w trzeciej ksiêdze Pedagoga Klemens  odnonie zwierz¹t
prze¿uwaj¹cych  dodaje: Z jakimi za ludmi powinnimy utrzymywaæ przyjañ? Ze sprawiedliwymi, powtórnie mówi przez alegoriê:
poniewa¿ ka¿de zwierzê, «które ma rozdzielone kopyta i prze¿uwa
(marukèmenon)» jest czyste (Kp³ 11,3), gdy¿ rozdzielone kopyto oznacza
sprawiedliwoæ; tak samo jak [zwierzêta], które prze¿uwaj¹ pokarm,
który dla nich jest czysty, tak my prze¿uwamy (mhruk£zousan) duchowy pokarm sprawiedliwoci, to znaczy s³owo, które przenika w nas

41
Por. P. Rabbow, Seelenführung. Methodik der Exerzitien in der Antike, München 1954,
s. 23-25, 325-327.
42
Por. Clemens Alexandrinus, Stromata V 51, 4, ed. A. Le Boulluec: Clément dAlexandrie, Les Stromates (Stromate V), SCh 278, Paris 1981, s. 108.
43
Czasownik ¢napemp£zomai dos³ownie znaczy na nowo rozwa¿aæ (I. Abramowiczówna,
s. 154); por. G.W.H. Lampe, s. 116; H.G. Liddell-Scott, s. 115: count again, count over; think
over, ponder over. Przek³ad zaproponowany przez J. Niemirsk¹-Pliszczyñsk¹, choæ nie jest
dos³owny, to jednak dobrze oddaje sens wypowiedzi Klemensa.
44
Clemens Alexandrinus, Stromata VII 109, 2, ed. A. Le Boulluec: Clément dAlexandrie, Les Stromates (Stromate VII), SCh 428, Paris 1997, s. 326, przek³ad polski J. Niemirska-Pliszczyñska: Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotycz¹cych
prawdziwej wiedzy, t. 2, Warszawa 1994, s. 308.
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z zewn¹trz przez naukê, w ten sam sposób co pokarm, jednak dziêki
zdolnoci mylenia, z wnêtrza wznosi siê do góry, podobnie jak pokarm z ¿o³¹dka, aby mog³o zostaæ ponownie dok³adnie przemylane.
Sprawiedliwy prze¿uwa (mhruk£zei) duchowy pokarm, maj¹c s³owo
Bo¿e w swych ustach. Sprawiedliwoæ za jest rozdzielona, jak to mo¿na dostrzec, gdy uwiêca to, co jest tutaj, i przenosi do przysz³ego
¿ycia45.
Równie¿ Orygenes nawi¹zuj¹c do obrazu zwierz¹t czystych, które
prze¿uwaj¹ i maj¹ rozdzielone kopyta (por. Kp³ 11,3) zastanawia siê
nad znaczeniem symbolicznym tego opisu. Dochodzi do wniosku, ¿e
wskazuje on na ludzi nieustannie medytuj¹cych s³owo Bo¿e (wskazuje na to obraz prze¿uwania) i odczytuj¹cych je, najpierw w znaczeniu
literalnym  dos³ownym, a nastêpnie wznosz¹cych siê do zrozumienia
sensu duchowego (wskazuje na to obraz rozdzielonych kopyt): Zastanówmy siê wiêc najpierw, kim s¹ ci, którzy «prze¿uwaj¹ i rozdzielaj¹
kopyta» i których Prawodawca nazywa «czystymi». Moim zdaniem
«prze¿uwaj¹cym» nazwano tego, kto przyk³ada siê do nauki «we dnie
i w nocy zastanawia siê nad Prawem Pañskim» (por. Ps 1,2). Zauwa¿
jednak, ¿e powiedziano: «Który rozdziela kopyta i prze¿uwa». «Prze¿uwa» wiêc ten, kto tekst odczytany w znaczeniu literalnym odnosi do
sensu duchowego oraz od spraw niskich i dostrzegalnych zmys³owo
wznosi siê ku sprawom niewidzialnym i wznios³ym46.
Równie¿ Bazyli Wielki mówi¹c o praktyce medytacji podkrela, ¿e
rozmylanie s³ów Pañskich jest pokarmem dla duszy. W licie 296
skierowanym do pewnej wdowy czytamy: Za twoim porednictwem
pozdrawiamy tw¹ szlachetn¹ córkê; zachêcam j¹, by spêdza³a czas na
rozmylaniu (meltV) s³ów Pañskich, aby dziêki temu jej dusza by³a
karmiona dobr¹ nauk¹, a umys³ wzmacnia³ siê i rozwija³ jeszcze lepiej ni¿ cia³o pod wzglêdem fizycznym47.
Z przytoczonego tekstu jednoznacznie wynika, ¿e Bazyli poleca³
medytacjê s³ów Pañskich (czyli Pisma wiêtego), nie tylko jako sposób duchowego od¿ywiania siê, lecz tak¿e jako praktykê prowadz¹45
Clemens Alexandrinus, Paedagogus III 76, 1-2, ed. C. Mondésert, C. Matray,
H. I. Marrou: Clément dAlexandrie, Le Pédagogue, SCh 158, Paris 1970, s. 148, przek³ad w³asny.
46
Origenes, In Leviticum homiliae XVI 7, 6, PG 12, 489, PSP 31/2, s. 98. Por. Origenes,
Selecta in Leviticum, PG 12, 401, przek³ad polski R. Kurek w: ten¿e, Biblijna orientacja,
s. 250: [Moj¿esz] rozdzielnokopytnym nazywa tego, kto pobo¿nie ¿yje na tym wiecie, a ca³¹
têsknotê kieruje ku przysz³emu [ ] i kto ponadto prze¿uwaj¹c nie tylko nie odrzuca pokarmu duchowego, lecz przypomina go sobie i nieustannie rozwa¿a.
47
Basilius Magnus, Epistula 296, Lettres, t. 3, s. 171, przek³ad polski F. Dr¹czkowski
w: ten¿e, Zagadnienie medytacji, s. 65.
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c¹ do rozwoju intelektualnego. Na uwagê zas³uguje te¿ wzmianka
o wzrocie fizycznym osoby, o której jest mowa w licie. Wskazuje ona
na osobê dorastaj¹c¹. Z informacji tej mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e
w koncepcji Bazylego nawet chrzecijañska m³odzie¿ powinna podejmowaæ praktykê medytacji opartej na Biblii.
Wydaje siê, ¿e praktyka medytacji s³owa Bo¿ego rozumiana jako
jego prze¿uwanie, bardzo szybko przeniknê³a do staro¿ytnego monastycyzmu. Terminologia zwi¹zana z t¹ ide¹, choæ doæ rzadko, to
jednak pojawia siê w apoftegmatach kilku Ojców Pustyni: Achillasa48,
Apollosa49, Jana Kar³a (Kolobosa)50, Józefa z Panefo51, Pojmena52 oraz
w koptyjskich apoftegmatach przypisywanych Antoniemu Eremicie53
i Makaremu Egipskiemu54, a tak¿e w koptyjskim ¯ywocie Jana Kar³a
(Kolobosa)55 i ³aciñskim ¯ywocie Abrahama Eremity56.
48
Apophtegmata Patrum: De abbate Achila 5, PG 65, 125A, przek³ad polski M. Borkowska w: Pierwsza Ksiêga Starców, BOK 2, Kraków 1992, s. 64-65: Opowiada³ abba Ammoe:
«Ja i abba Betymios przyszlimy do abba Achillasa. I us³yszelimy go, jak rozwa¿a³
(meletîntoj) s³owa: Jakubie, id bez obaw do Egiptu (Rdz 46, 3). Spêdzi³ d³ugi czas na ich
powtarzaniu (meletîn)».
49
Apophtegmata Patrum: De abbate Apollo 2, PG 65, 136A, BOK 2, s. 71: «Ja zgrzeszy³em jako cz³owiek: Ty zmi³uj siê jako Bóg». I ta modlitwa sta³a siê jego nieustann¹ myl¹
(melthn), dniem i noc¹.
50
Apophtegmata Patrum: De abbate Joanne Colobo sive Curto 35, PG 65, 216C, BOK 2,
s. 128: Opowiadano o tym samym abba Janie, ¿e kiedy wraca³ ze ¿niwa albo z odwiedzin
u starców, oddawa³ siê wy³¹cznie modlitwie, rozmylaniu i psalmodii (t¾n eÙc¾n ka ej t¾n
melthn ka ej t¾n yalmJd an), a¿ póki myli jego nie wróci³y do normalnego skupienia. Nale¿y zwróciæ uwagê na pewien tryptyk praktyk ascetycznych: oratio-meditatio-psalmodia.
51
Apophtegmata Patrum: De abbate Joseph Panepho 7, PG 65, 229C, BOK 2, s. 138-139:
Abba Lot przyszed³ do abba Józefa i powiedzia³: «Abba, jak umiem, tak wype³niam moj¹
ma³¹ regu³ê co do oficjum, postu, modlitwy, rozmylania, milczenia (t¾n eÙc¾n, ka t¾n
melthn, ka t¾n ¹suc an). Jak umiem, tak siê staram o czystoæ myli Co mam jeszcze robiæ ponadto?» A starzec powsta³ i wyci¹gn¹³ rêce do nieba, i jego palce sta³y siê jakby dziesiêæ pochodni. I rzek³: «Jeli chcesz, stañ siê ca³y jak p³omieñ». Równie¿ w tym apoftegmacie nale¿y zwróciæ uwagê na tryptyk praktyk ascetycznych: oratio-meditatio-quies.
52
Apophtegmata Patrum: De abbate Poemene, seu Pastore 168, PG 65, 361C, BOK 2,
s. 224-225: Pewien brat pyta³ abba Pojmena: «Jak mam mieszkaæ w celi?» On odpowiedzia³:
«Mieszkaæ w celi, to znaczy oczywicie pracowaæ rêcznie, jadaæ raz dziennie, milczeæ i rozmylaæ. A czyniæ w celi postêpy w skrytoci (por. Mt 6,6), to znaczy: nosiæ ze sob¹ wiadomoæ swej winy, dok¹dkolwiek idziemy, i nie opuszczaæ godzin psalmodii ani te¿ cichej
modlitwy. A jeli ci zostaje czas wolny od rêcznej roboty, zajmij siê psalmodi¹ i odprawiaj j¹
spokojnie. A najwa¿niejsze: troszcz siê o dobre towarzystwo, a unikaj z³ego». W tej wypowiedzi nale¿y zwróciæ uwagê na kwartet praktyk ascetycznych: ieiunium-oratio-meditatioquies.
53
Por. É. Amélineau, Monuments pour servir à lhistoire de dÉgypte chrétienne. Histoire des monastères de la Basse-Égypte, Vies de saints Paul, Antoine, Macaire, Maxime et
Domèce, [Annales du Musée Guimet 25], Paris 1894, s. 39.
54
Por. Amélineau, Monuments, s. 152-156.
55
Por. tam¿e, s. 333.
56
Por. Vita sancti Abrahae eremite, PL 73, Paris 283A.
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Jeden z apoftegmatów koptyjskich przypisywanych w. Antoniemu Pustelnikowi, przedstawia istotê medytacji za pomoc¹ pewnego
obrazu zaczerpniêtego z ¿ycia zwierz¹t. Autor porównuje sposób od¿ywiania siê konia i wielb³¹da. Zauwa¿a, ¿e koñ je czêsto i du¿o; jednak
z tego pokarmu nie ma wiêkszego po¿ytku, gdy¿  jak mówi autor 
natychmiast traci to, co zjad³. Wielb³¹d natomiast je ma³o, ale zjedzony pokarm doskonale wykorzystuje. Gdy odpoczywa w stajni, prze¿uwa zjedzony wczeniej pokarm tak d³ugo, a¿ zostanie on zasymilowany przez ka¿d¹ czêæ jego cia³a.
Wielb³¹d potrzebuje niewiele pokarmu, gdy¿ zachowuje go w sobie,
a¿ znajdzie siê we w³asnej stajni; wówczas pozwala mu podejæ do
góry i prze¿uwa go, a¿ do tego momentu, gdy przeniknie on do jego
koci i cia³a. Koñ za potrzebuje du¿o pokarmu; je on co godzinê
i natychmiast traci to, co zjad³. A wiêc nie b¹dmy jak ten koñ! To
znaczy: nie recytujmy ca³y czas s³owa Bo¿ego nie maj¹c z tego ¿adnego po¿ytku. Naladujmy raczej wielb³¹da: ka¿de z recytowanych s³ów
Pisma wiêtego zachowujmy w sobie, a¿ je wype³nimy57.
Autor tego apoftegmatu zwraca uwagê nie tyle na powtarzanie s³owa Bo¿ego  co by³o jednym z istotnych elementów medytacji, ile na
praktyczne realizowanie go w ¿yciu58. Istotna jest nie iloæ recytowanych tekstów, lecz ich dok³adne prze¿ucie i przetrawienie. Mo¿liwe jest, ¿e kto przez ca³y dzieñ recytuje psalmy lub inne wersety Pisma wiêtego, ale s³owa te nie dzia³aj¹ w nim. S³owo Bo¿e musi zostaæ zachowane we wnêtrzu (podobnie jak wielb³¹d gromadzi w sobie
po¿ywienie i prze¿uwa je), aby w efekcie prze¿uwania przeniknê³o
w cia³o i krew, a wychodz¹c z wnêtrza znalaz³o odzwierciedlenie
w konkretnych sytuacjach codziennego ¿ycia cz³owieka. Zatem medytacja powinna sk³aniaæ do pe³nienia dobrych czynów.
Pod imieniem Makarego Wielkiego tradycja przekazuje pewien
apoftegmat, w którym autor pos³uguje siê podobnym obrazem. Pomimo tego, ¿e treæ tego apoftegmatu nie odnosi siê do medytacji s³owa
Bo¿ego, lecz jest objanieniem modlitwy Jezusa, to jednak w sposób
bardzo wyrany widaæ w niej analogiê do medytacji rozumianej jako
prze¿uwanie i spo¿ywanie duchowego pokarmu: Pewien brat pyta³
ojca Makarego: «Która z czynnoci mnicha jest najbardziej mi³a
Bogu?» Makary odpowiedzia³: «B³ogos³awiony, kto trwa w b³ogos³awionym imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa nieustannie i ze
57
58

Amélineau, Monuments, s. 39, przek³ad w³asny z jêzyka koptyjskiego.
Por. H. Pietras, Medytacja jako wznoszenie umys³u do Boga, s. 37.
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skruszonym sercem. ¯ycie monastyczne nie zna dzie³a, które by³oby
milsze Bogu. Trzeba prze¿uwaæ nieustannie ten b³ogos³awiony pokarm, tak jak owca prze¿uwa trawê. By móc zakosztowaæ ca³ej jego
s³odyczy, trzeba go prze¿uwaæ, a¿ w koñcu zmielone po¿ywienie przejdzie do najwiêkszej g³êbiny serca i rozleje stamt¹d s³odycz i namaszczenie na ¿o³¹dek i wszystkie wnêtrznoci. Spójrz, jak policzki owcy
promieniej¹ radoci¹ dziêki s³odyczy tego, co prze¿u³y usta. Oby nasz
Pan Jezus Chrystus da³ nam ³askê swego Imienia tak s³odkiego i pe³nego namaszczenia»59.
Nieustanne powtarzanie s³ów modlitwy ma pozytywny wp³yw na
wnêtrze cz³owieka. Gdy cz³owiek zasmakuje s³odyczy modlitwy, wówczas na jego twarzy odbija siê wewnêtrzne zadowolenie, na co wskazuje te¿ cytowany ju¿ List Barnaby.
W koptyjskim przekazie ¯ywotu Jana Kolobosa, ¿yj¹cego w Sketis
na pocz¹tku V wieku, znajduje siê porównanie mnicha rozwa¿aj¹cego
Pismo wiête z owc¹ prze¿uwaj¹c¹ pokarm. W ¯ywocie tym czytamy,
co nastêpuje: Oddawa³ siê on [tj. Jan] ca³ym sercem medytacji Pisma
wiêtego, prze¿uwaj¹c je w pamiêci i czyni¹c je swoj¹ modlitw¹, podobnie jak owca «medytuj¹ca», skupiaj¹c siê na s³odyczy ich znaczenia60.
Podobnie jak w tym tekcie, równie¿ w ³aciñskim ¯ywocie Abrahama Eremity ¿yj¹cego w Syrii w IV wieku, medytacja Pisma wiêtego opisana jest jako jego prze¿uwanie. ¯ywot ten opowiada o tym,
¿e Abraham z tak wielk¹ uwag¹ s³ucha³ odczytywanego w kociele
Pisma wiêtego, ¿e móg³ zapamiêtaæ ca³y tekst, aby póniej, poza kocio³em, móc prze¿uwaæ s³owa w uwa¿nej medytacji61.
Medytacja s³owa Bo¿ego by³a te¿ jednym z podstawowych za³o¿eñ
staro¿ytnego monastycyzmu cenobickiego. O praktyce medytacji pisa³ miêdzy innymi Pachomiusz, który poleca³ uczyæ mnichów czytania62, aby s³owo Bo¿e by³o trwa³ym pokarmem ich ¿ycia duchowego.
59
Amélineau, Monuments, s. 152-153, przek³ad polski K.D. w: A. Louf, Panie, naucz nas
modliæ siê, Kraków 1987, s. 79-80.
60
Amélineau, Monuments, s. 333, przek³ad polski R. Kurek w: ten¿e, Biblijna orientacja, s. 251.
61
Vita sancti Abrahae eremitae, PL 73, 283A, przek³ad w³asny.
62
Por. Regulae sancti Pachomii translatio latina 139-141, PL 23, 78, przek³ad polski
A. Bober w: Staro¿ytne regu³y zakonne, PSP 26, s. 52: (139) Je¿eli [kto chce wst¹piæ do
klasztoru a] nie umie czytaæ, pójdzie o godzinie pierwszej, trzeciej i szóstej do tego, który
mo¿e nauczaæ i który zosta³ wyznaczony, aby go uczy³ i bêdzie sta³ przed nim i bêdzie jak
najpilniej uczy³ siê z wielkim dziêkczynieniem. (140) Póniej za napisze siê mu elementy
sylab (litery), s³owa i rzeczowniki, a gdyby nie chcia³ siê uczyæ, nale¿y go przymusiæ do nauki. (141) I w ogóle w klasztorze nie bêdzie nikogo, co by nie umia³ czytaæ i nie zna³ na pa-
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Jego nastêpca Horsiesi postulowa³ ³¹czenie lektury Pisma wiêtego
z medytacj¹63. Mimo ¿e ustawodawstwo pachomiañskie dotycz¹ce
medytacji nie jest obszerne, to jednak mo¿na odnaleæ w nim zasadniczy rys tej praktyki. Sposób medytacji mnichów pachomiañskich
by³ bardzo zbli¿ony do biblijnego rozumienia medytacji. Chodzi³o
w nim o prze¿uwanie, powtarzanie pó³g³osem wersetów psalmów
lub krótkich tekstów biblijnych podczas wszystkich czynnoci wykonywanych przez mnichów64, co wyra¿a³o te¿ ich za¿y³oæ z Pismem
wiêtym65.
Zatem mnisi, zarówno eremici jak i cenobici, nieustannie  dniem
i noc¹  medytowali, rozgryzali, rozdrabniali i prze¿uwali s³owo
Bo¿e, a¿ dochodzili do stanu jego asymilacji, posiadania go w sobie.
Ich medytacja nie ogranicza³a siê do monotonnego powtarzania tekstów biblijnych, lecz stawa³a siê pewnego rodzaju przyswajaniem sobie wiêtych tekstów66. W monastycyzmie bizantyjskim medytacja
ostatecznie mia³a doprowadziæ do nieustannej pamiêci o Bogu (mn»mh
Qeoà) i do Modlitwy Jezusa.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w praktyce medytacji mnichów znajduje odzwierciedlenie ewangeliczny nakaz modlitwy nieustannej. Medytacja
umo¿liwia³a im sta³e przebywanie w obecnoci Boga, sk³ania³a do d¹¿enia ku Niemu, wzbudza³a pragnienie Go oraz pomaga³a w oderwaniu myli od rzeczy stworzonych i skoncentrowaniu ich na Bogu.
Medytacja, kszta³tuj¹c istotne elementy ¿ycia monastycznego (lectio
divina, meditatio, oratio), pozostawa³a w cis³ym zwi¹zku ze S³owem

miêæ bodaj czêci Pism wiêtych, a co najmniej Nowego Testamentu i Psa³terza. W polskim
przek³adzie regu³y jest nieco inna numeracja Przykazañ: 139 (obejmuje 139 i 140 z PL, a 140
(to 141 z PL).
63
Por. Horsiesi, Liber 51-52, ed. A. Boon: Pachomiana latina. Règles et épîtres de S. Pachome, épître de S. Théodore et Liber de S. Orsiesius; Texte latin de S. Jérôme, [Bibliothèque de la Revue dhistoire ecclésiastique, fasc. 7], Louvain 1932, s. 142-143, przek³ad polski W. Miliszkiewicz w: Pachomiana latina, red. M. Starowieyski, [ród³a monastyczne 11],
Kraków 1996, s. 265: Miejmy troskê o czytanie i nauczenie siê Pism, i nieustannie oddawajmy siê ich rozwa¿aniu, pomn¹c na to, co napisane: «Z owocu ust swoich cz³owiek bêdzie nasycony» (Prz 13, 2) i «bêdzie im oddana zap³ata za trudy» (Mdr 10, 17). To s¹ te s³owa, które
nas prowadz¹ do ¿ycia wiecznego. Przekaza³ je nam nasz Ojciec i nakaza³ je nieustannie
medytowaæ. [ ] abymy to, co wypowiadamy ustami, posiedli wiar¹.
64
Por. H. Bacht, Das Vermächtnis des Ursprungs. Studien zum frühen Mönchtum, [Studien zur Theologie des geistlichen Lebens 5], Würzburg 1972, s. 244-264 (rozdzia³ ostatni
zatytu³owany Meditatio in den ältesten Mönchsquellen).
65
Por. F. Ruppert, Meditatio  Ruminatio, s. 81; R. Kurek, Biblijna orientacja, s. 252;
H. Pietras, Medytacja jako wznoszenie umys³u do Boga wed³ug Ojców Kocio³a, w: Medytacja chrzecijañska. Materia³y z sympozjum, red. J. Machniak, Kraków 1994, s. 45.
66
Por. Kurek, Biblijna orientacja, s. 249.
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Bo¿ym, którego czytanie i prze¿uwanie stawa³o siê pokarmem duchowym przynosz¹cym owoce w ¿yciu wewnêtrznym.

*
W podsumowaniu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e medytacja by³a znana
i praktykowana ju¿ w Kociele pierwotnym. By³a postrzegana jako
przejaw g³êbokiego ¿ycia duchowego. Jej przedmiotem by³y teksty
Pisma wiêtego, przede wszystkim zaczerpniête z Psalmów i Ewangelii. S³owo Bo¿e czytane i prze¿uwane stawa³o siê dla chrzecijan
pokarmem duchowym, bêd¹cym ród³em dynamizmu ich ¿ycia duchowego.
Przedstawione powy¿ej wyjanienia pozwalaj¹ na wskazanie
dwóch elementów w koncepcji medytacji rozumianej jako prze¿uwanie (mhrukismÒj; ruminatio) s³owa Bo¿ego. Z jednej strony chodzi
w niej o ci¹g³e lub czêste powtarzanie jakiego s³owa lub tekstu Pisma wiêtego. Z drugiej za o smakowanie lub delektowanie siê
i wewnêtrzne, duchowe spo¿ywanie, przyswajanie lub asymilowanie tego s³owa, aby zaowocowa³o ono w ¿yciu duchowym.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e koncepcja medytacji podlega³a pewnej ewolucji, stopniowo zmierzaj¹c do intelektualnej refleksji nad
prawdami wiary, a w czasach wspó³czesnych element racjonalny zdecydowanie zdominowa³ medytacjê. Zaproponowana przez Ojców greckich koncepcja medytacji jako prze¿uwania (ruminatio) s³owa Bo¿ego, wyranie przeciwstawia siê niebezpieczeñstwu intelektualizmu
w duchowoci. Obraz prze¿uwania, trawienia i wewnêtrznego
przyswajania (asymilacji) wyranie wskazuje te¿ na skutek medytacji,
którym jest podawanie s³owa Bo¿ego nie do umys³u, intelektu, lecz do
serca. W koncepcji tej chodzi wiêc nie tyle o jasne zrozumienie s³owa
Bo¿ego, co o nasycenie nim serca, wnêtrza cz³owieka.
Zatem  w ujêciu Ojców greckich  najwa¿niejszym elementem
charakteryzuj¹cym medytacjê jest nieustanne powtarzanie s³owa Bo¿ego, aby uczyniæ je pokarmem dla duszy. Z tego wzglêdu medytacja
jest przedstawiana przez obraz prze¿uwania  prost¹, lecz bardzo
wymown¹ czynnoæ, której skutkiem jest nie tylko g³êbokie poznanie
istoty s³owa Bo¿ego, lecz tak¿e spo¿ywanie go, aby poznaæ jego duchowy smak67. Koncepcja ta, wyra¿aj¹ca siê przez metaforê mensa ver67

s. 215.

Por. H. Wolter, Meditation bei Bernhard von Clairvaux, Geist und Leben 29 (1956),
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bi i ruminatio, by³a obecna w duchowoci chrzecijañskiej a¿ do redniowiecznej devotio moderna; jest ona tak¿e na nowo odkrywana
i dowartociowywana w czasach wspó³czesnych68. Równie¿ Ojcowie
Soboru Watykañskiego II nawi¹zali do tej koncepcji (mensa Verbi) mówi¹c o dwóch sto³ach, z których czerpi¹ chrzecijanie: stole s³owa Bo¿ego i stole Eucharystii69.

SUMMARY
Patristic Approach to Meditation on the Word of God as the Food for Soul
Meditation was already known and practised in the early Church. The texts of the
Scriptures, especially those taken from the Psalms and Gospels, were its subject. The word
of God, read and chewed, became for Christians spiritual food which was the source of
the dynamism of their spiritual life. The examination presented here allows us to point at
the two elements in the meditation concept understood as chewing (mhrukismÒj; ruminatio)
on Gods word. On the one hand, meditation means constant or frequent repetition of
a certain word or a biblical text. On the other, it means tasting or relishing and also inner,
spritual consuming, absorbing or assimilating of that word so it can bear fruit in
spiritual life. In the meditation concept offered by Greek Fathers not only clear
understanding of Gods word matters, but also it concerns saturating human heart and soul
with the word.
The most important characteristics of meditation  as seen by Greek Fathers  is
constant repetition of Gods word so it can become the food for soul. Because of that
meditation is pictured as chewing  a simple but very expressive action, which results not
only in our deep learning of the essence of Gods word, but also in consuming it in order
to know its spiritual taste. This concept, expressing itself by the metaphor of mensa verbi
and ruminatio, was present in christian spirituality until mediaeval devotio moderna.

68
Por. E. von Severus, Wort aus dem Munde Gottes. Bemerkungen zur Theologie der
Meditation, Bibel und Leben 9 (1960), s. 51-52.
69
Por. Konstytucja Dei Verbum 6, 21; T. Stramare, Mensae duae. Studio biblico-patristico su S. Scrittura ed Eucarestia, Seminarium 18 (1966), s. 1020-1034; W. Gessel, Der Brotcharakter des Wortes Gottes in seiner gemeinschaftwirkenden und einheitstiftenden Funktion
nach Augustinus, Studia Patristica 11 (1972), s. 322-327.
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Sposoby odkrywania treci Ksi¹g Biblijnych wed³ug w. Hieronima
Ways of Discovering the Contents of the Books of the Bible according to St. Jerome

wiêty Hieronim jako wielki entuzjasta studiowania i medytowania nad Bibli¹ zdaje sobie sprawê z trudnoci, jakie s¹ z tym zwi¹zane. Jest przekonany, ¿e do studiowania wiêtych Ksi¹g nie mo¿na podchodziæ bez pewnego a koniecznego przygotowania, zw³aszcza bez
znajomoci jêzyków biblijnych i bez godnego zaufania nauczycielaprzewodnika1. W pocz¹tkowym okresie jego pisarstwa egzegetycznego takim przewodnikiem sta³ siê Orygenes, którym zafascynowa³ siê
ju¿ w czasie pierwszej podró¿y na Wschód. Przyjmowa³ jego naukê
zrazu bardzo entuzjastycznie, potem jednak, gdy wybuch³y znane spory orygenesowskie, wywo³ane niektórymi elementami jego doktryny,
zacz¹³ traktowaæ wielkiego Aleksandryjczyka ju¿ bardziej ostro¿nie.
Bêdzie siê nawet zastrzega³, ¿e ceni Orygenesa jako interpretatora,
a nie jako nauczyciela dogmatu (interpres  dogmatistes; Ep. 84,2), co
zreszt¹ Rufin z Akwilei wykorzysta skwapliwie temu zaprzeczaj¹c
w sporze, jaki toczy³ ze swoim dawnym przyjacielem. W niektórych
prefacjach (wstêpach) do swoich dzie³, w których nawi¹zuje do stosowanej przez siebie metody egzegetycznej, Hieronim broni siê przed
wszelkim podejrzeniem o jak¹kolwiek zale¿noæ od kogo, kto stanowi³by dla niego auctoritas. Ta obrona jednak nie by³a zbyt wiarogodna, poniewa¿ wielokrotnie zarzucano mu nadmiern¹ zale¿noæ od
wzorów, zw³aszcza od Orygenesa. Broni¹c siê powo³ywa³ siê na zale¿noæ wielu klasycznych pisarzy ³aciñskich od wczeniejszych autorów
1

Ep. 53,6: sine praevio et monstrante.

32

LUDWIK G£ADYSZEWSKI

greckich. Autorzy ³aciñscy  zastrzegamy siê  czynili to kieruj¹c siê
nieco innymi motywami, a niektórzy z nich tê swoj¹ ³¹cznoæ z pisarzami greckimi uwa¿ali wrêcz za powód do dumy. O Horacym wiemy
 dodajmy od siebie  ¿e czyni³ to wiadomie i jako pierwszy do miar
³aciñskich wprowadzi³ eolijski wiersz, jak mówi w carmen Exegi
monumentum: ex humili potens / princeps Aeolium carmen ad Italos deduxisse modos.
Pamiêtaæ równie¿ trzeba, ¿e wtedy nie traktowano tak rygorystycznie zapo¿yczeñ od innych autorów. Ale w³anie z kolei Hieronim nie
zawsze potrafi³ byæ konsekwentny, bo zarzuca³ innemu wielkiemu
Ojcu, w. Ambro¿emu, ¿e przez t³umaczenie przyw³aszczy³ sobie dzie³o nie swoje.
Mo¿emy jednak usprawiedliwiæ Hieronima, bo chodzi³o mu g³ównie o to, by Romanis auribus przekazaæ bogactwo, jakie wytworzy³a
egzegeza Wschodu. Ponadto studiowanie dzie³ greckich (nie tylko Orygenesa) niew¹tpliwie zaostrzy³o jego uwagê, zmys³ krytyczny, a dziêki
temu sta³o siê bodcem do w³asnej analizy egzegetycznej. Do tego
dochodzi³a coraz bardziej pog³êbiaj¹ca siê wiadomoæ, ¿e do badania
Ksi¹g wiêtych potrzebne jest odpowiednie przygotowanie filologiczne i archeologiczne. St¹d te wieczorne ukradkiem odbywane spotkania z rabinem, który go uczy³ jêzyka hebrajskiego. Skutki takiego
przygotowania dadz¹ siê zauwa¿yæ w jego pismach, gdy bêdzie zestawia³ stosowne fragmenty biblijne w przynajmniej dwóch wersjach ³aciñskiego przek³adu, a mianowicie swój w³asny przek³ad z jêzyka hebrajskiego i z greckiego tekstu Septuaginty, zw³aszcza gdy zachodzi³a
pomiêdzy nimi jaka wiêksza ró¿nica.
Jeli chodzi o sposoby egzegetycznego wyjaniania Biblii, Hieronim nie zawsze postêpowa³ w jednakowy sposób. Zdarza siê bowiem,
¿e przyjmowa³ krytyczne argumenty antiocheñczyków skierowane
przeciw wybuja³ej egzegezie aleksandryjczyków, ale jednoczenie
przedstawia³ bardzo starannie potrójn¹, wzorowan¹ na Orygenesie,
interpretacjê literaln¹, topologiczn¹ i duchow¹: In historia eorum,
quae scripta sunt, ordo servatur. In tropologia de littera ad maiora
consurgimus, et quidquid in priori populo carnaliter factum est, iuxta
moralem interpretamur locum et ad animae nostrae emolumenta convertimus. In spiritali theoria ad sublimiora transimus, terrena dimittimus, de futurorum beatitudine et caelestibus disputamus, ut praesentis vitae meditatio umbra futurae beatitudinis sit2. Tropologiê ³¹2

Ep 120,12.
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czy tutaj Hieronim z interpretacj¹ o charakterze nauczania moralnego, choæ termin ten bywa te¿ u¿ywany w znaczeniu szerszym na okrelenie egzegezy alegorycznej w ogóle lub w sensie interpretacji typologicznej. Mo¿na u niego spotkaæ te¿ okrelenia mówi¹ce o interpretacji literalnej, alegorycznej duchowej i eschatologicznej3.
Dzisiejszy badacz musi dlatego zwracaæ uwagê nie tylko na same
terminy, ale i na ³¹czone z nim w odnonych miejscach treci. Hieronim wyranie odró¿nia³ rozumienie historyczne (historia, fundamenta
historiae, litterae) od sensu przenonego, bo wtedy mówi³ o alegorii,
a sensie duchowym, o tropologii lub analogii. Alegoria oznacza rozumienie duchowe (intelligentia spiritualis), co doprowadza do zagadnienia najwa¿niejszego, a mianowicie do ustalania duchowego sensu tekstu biblijnego. Wed³ug zasady, któr¹ nazywa iuxta tropologiam zmierza
od prawdy historycznej (historiae veritas) do wiary proroczej (prophetiae fides). Niezale¿nie zatem od tego, jakim terminem komentator okrela swój sposób interpretowania i objaniania, zawsze chodzi mu o to,
by przez metaforyczne rozumienie (je¿eli przyjmiemy, ¿e metafora jest
skróconym porównaniem) stworzyæ alegoryczny obraz rzeczywistoci
historycznej, opisywanej w tekcie biblijnym, by z tego obrazu albo odczytaæ jak¹ prawdê, albo ujrzeæ w nim zapowiadaj¹c¹ prorocz¹ wizjê
realizuj¹c¹ siê w rzeczywistoci wydarzeñ zbawczych4. Dlatego nic
dziwnego w tym, ¿e wszelkiego rodzaju interpretacja duchowa jako typowo chrzecijañska jest dla Hieronima wa¿niejsza ani¿eli egzegeza
dos³owna, nie mówi¹c o egzegezie ¿ydowskiej, któr¹ nazywa derilamenta (bzdury). W redniowieczu powsta³ dystych jakby definiuj¹cy metody alegoryczne, który cytujê za De Lubac: Littera gesta docet, quid credas allegoria / Moralis quid agas, quo tendas anagoge5.
Pewne odniesienia do metody i treci egzegetycznej Hieronima
chcia³bym ukazaæ na przyk³adzie Komentarza do ksiêgi Jonasza. Ten
komentarz powsta³ w 396 roku, Hieronim powróci³ do niego po d³u¿szej przerwie, jak mówi o tym we wstêpie. By³o to ju¿ w okresie, kiedy Hieronim próbowa³ dystansowaæ siê wobec b³êdów Orygenesa.
Ide¹ przewodni¹ zastosowanej w tym komentarzu interpretacji jest
utrzymywanie wiêzi chrystologicznej w typologicznym zespalaniu postaci Jonasza i Chrystusa.
M. Simonetti, Miêdzy dos³ownoci¹ a alegori¹, Kraków 2000, s. 335.
w. Hieronim, Komentarz do Ksiêgi Jonasza, Kraków 1998, t³um. L. G³adyszewski;
Wstêp patrystyczny, s. 45-46. Fragmenty Hieronima w tym t³umaczeniu.
5
H. de Lubac, Typologie, Allegorie, Geistiger Sinn, t³um. niem. R. Voderholzer, Freiburg
1999, s. 319.
3
4
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Hieronim nie jest zdecydowany, czy wszystkie wydarzenia dotycz¹ce Jonasza mo¿na w znaczeniu typologicznym odnosiæ do Chrystusa non absque periculo, chocia¿ jednoczenie jest przekonany, ¿e ca³ego Jonasza mo¿na odnieæ do Chrystusa sub lege allegoriae (1124 b).
Przy tym nie mo¿e to byæ zupe³nie dowolna interpretacja alegoryzuj¹ca, bo musi byæ dostosowana do sensu historycznego: Et non potius
unusquisque locus secundum historiae diversitatem diversam recipiet
intelligentiam? (1124 a)6.
Badaj¹c bli¿ej ten komentarz trzeba stwierdziæ, ¿e pojawia siê
w nim to, co jest z jednej strony uwa¿ane za brak konsekwencji Hieronima, a z drugiej strony uchodzi za jego zas³ugê i nowoæ  on stara
siê pogodziæ, jak ju¿ wspomniano, tendencje antiocheñczyków w interpretacji dos³ownej z objanieniem alegorycznym aleksandryjczyków. I tak, zgodnie z egzegez¹ antiocheñsk¹, przeprowadza analizê filologiczno-semantyczn¹ niektórych wyrazów (nazwy rolin, zwierz¹t),
podaje szczegó³y geograficzne (topografia Jaffy), a nawet jakby ciekawostki turystyczne (np. o skale Andromedy: Tutaj jest miejsce, gdzie
do dzisiaj pokazuje siê na brzegu ska³y, do których kiedy przykuta
by³a Andromeda, a sk¹d uwolni³ j¹ Perseusz. Wykszta³cony czytelnik
zna historiê7. Za historycznie prawdziwy uzna³ nawet pobyt Jonasza
w brzuchu wieloryba8.
Gdy przechodzi³ do metody alegorycznej, czyni³ wiele zastrze¿eñ,
bo uwa¿a³, ¿e nie ka¿de miejsce nadaje siê do takiej interpretacji. Interesowa³a go najbardziej typologiczna relacja miêdzy Jonaszem
a Chrystusem, gdzie szczegó³y zwi¹zane z Jonaszem alegorycznie stara³ siê odnosiæ do Chrystusa. Umia³ niekiedy dokonywaæ tak wielkiego zbli¿enia miêdzy jedn¹ a drug¹ osob¹, ¿e by³o to niemal uto¿samianie, co dla t³umacza stanowi³o powa¿ne wezwanie.
Metaforyczne wyjanianie jest rozbudowane i wychwytuje wszystkie szczegó³y. I tak np. pokutne przepowiadanie Jonasza jest zapowiedzi¹ apostolskiej misji chrzecijan. Poniewa¿ król Niniwy pokutê rozpocz¹³ jako ostatni, Hieronim wysnuwa z tego wniosek: Królowie
wiata jako ostatni us³ysz¹ przepowiadanie Chrystusa. Dopiero gdy
odk³adaj¹ przepych wymowy i ozdobny dobór s³ów, gdy oddaj¹ siê

Zob. M. Simonetti, dz. cyt., s. 337-339.
Jon. Kom. 3 B. Król Kefeus, chc¹c uwolniæ kraj od gronego potwora, na ¿yczenie
wyroczni, kaza³ przykuæ córkê Andromedê do ska³y. Zakocha³ siê w niej Perseusz i w zamian
za zgodê na jej polubienie obieca³ zabiæ potwora.
8
Jon. Kom. II, 2.
6
7
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prostocie i wieniaczej prostodusznoci i schodz¹ do poziomu ludzi
prostych, siadaj¹ wtedy na popiele i odwo³uj¹, co poprzednio g³osili9.
Pewne wydarzenia zwi¹zane z prorokiem Jonaszem komentuje na
sposób uogólniaj¹cy, nie ³¹cz¹c ich z Chrystusem, np. Jonasz wêdruje
przez trzy dni, co zapowiada tajemnicê Trójcy; bluszcz ma krótkie
korzonki  Izrael sk³ada puste obietnice i ich nie realizuje itp. Najwyraniej ³¹czy proroka ze Zbawicielem, gdy pos³uguje siê zasad¹ typu:
Jonasz jest typem wieszcz¹cym zmartwychwstanie Pana (na pocz¹tku
prefacji), Jonasz w brzuchu wieloryba jest zapowiedzi¹ mêki, a jego
modlitwa jest typem modlitwy Chrystusa10. Gdy parafrazuje monolog
Jonasza, konstruuje go tak, ¿e mo¿na go rozumieæ w dwojakim znaczeniu  dos³ownie w odniesieniu do Jonasza, a przenonie odnonie
do Chrystusa. Uzyskuje dziêki temu zamierzony efekt zbli¿enia miêdzy typem i antytypem, Jonaszem i Panem Jezusem.
Ciekawa jest metafora oparta na motywie ucieczki. Jonasz po
otrzymaniu polecenia Bo¿ego uciek³, bo nie chcia³ go spe³niæ, ale potem, pod wp³ywem refleksji powróci³ i zacz¹³ spe³niaæ wyznaczon¹ mu
przez Boga misjê. Staje siê przez to symbolem cz³owieka, który oddala siê od Boga, ale potem nawraca siê i powraca do Niego. W czasie tej
ucieczki Jonasz przyby³ nad morze i chcia³ odp³yn¹æ do Tarszisz, przy
czym ta nazwa oznacza w tym przypadku po prostu morze, po którym
chce p³yn¹æ dok¹dkolwiek11. Ale Tarszisz  dodaje dalej  mo¿e mieæ
jeszcze inne znaczenie, a mianowicie rozwa¿anie radoci. Ucieczka
Jonasza mog³a zatem oznaczaæ raczej d¹¿enie do szczêliwie prze¿ywanej kontemplacji piêkna ani¿eli do wype³niania nader trudnych zleconych zadañ. By³ przekonany, ¿e lepiej jest w pe³ni rozkoszowaæ siê
piêknem i ró¿norodn¹ wiedz¹, ani¿eli przez ocalenie innych ludów
doprowadziæ do zguby narodu, z którego mia³ w ciele narodziæ siê
Chrystus12.
Chrystus przez wcielenie niejako porzuci³ niebo, uciek³ quodammodo ze swojej ojczyzny, ale potem pos³usznie poddany woli Ojca,
mimo lêku przed mierci¹, wype³nia³ swoj¹ misjê do koñca. Jest to
motyw zaczerpniêty od Orygenesa13. O naszym Panu i Zbawicielu
mo¿emy równie¿ powiedzieæ, ¿e opuci³ swój dom i ojczyznê, a przyj-

9
10
11
12
13

Jon. Kom. 3,6 (t³um. str. 128-129).
Jon Kom II, 2.
Jon Kom. I 3A; t³um. str. 90-91.
Jon Kom. I 3A; t³um. str. 92.
JrHom. 10,7-8, zachowana w przek³adzie Hieronima.
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muj¹c cia³o w taki sposób uciek³ z niebios i przyby³ do Tarszisz, to
znaczy na morze doczesnoci14. Zdajemy sobie jednak sprawê, ¿e obrazowoæ tej interpretacji budzi zastrze¿enia natury dogmatycznej.
Droga i metoda poszukiwañ treci biblijnych przy zastosowaniu
egzegezy alegorycznej jest trudna i niebezpieczna, bo wymaga z jednej strony znacznej i bieg³ej wiedzy biblijnej interpretatora, znajomoci wiêtych Ksi¹g, a z drugiej strony nie jest bezpieczna, bo stwarza
zagro¿enie nadmiernie swobodnego kojarzenia w¹tków i treci. Nie
zas³uguje jednak na ca³kowite zlekcewa¿enie, poniewa¿ jest wiadectwem i przekazem zami³owañ tamtych czasów, obrazem bogactwa ich
refleksji i nadal jest podstaw¹ do medytacyjnego snucia rozwa¿añ nad
tekstem biblijnym uwzglêdniaj¹cym ró¿norodnoæ i g³êbiê powi¹zañ
³¹cz¹cych Stary i Nowy Testament.
Widzielimy na przyk³adzie omówionych fragmentów komentarza
w. Hieronima, ¿e dokonuje siê tu ogromne wymieszanie ³¹czonych
w jedno elementów Starego i Nowego Przymierza. redniowiecze podtrzymuj¹ce alegoryczn¹ interpretacjê wytworzy³o obraz tzw. m³yna
mistycznego. Na jednym z kapiteli w kociele w. Magdaleny w Vézelay (XII w.) powsta³o jego plastyczne przedstawienie. Moj¿esz w krótkim stroju niewolnika pochylony nad kamieniem m³yñskim, naznaczonym znakiem krzy¿a, wsypuje do m³yna ziarno, z drugiej strony
w. Pawe³ w d³ugiej tunice rzymskiego obywatela podtrzymuje worek,
do którego sypie siê m¹ka. Ich szaty rozwiewa wiatr, tchnienie Ducha.
Tak mistycznie przetwarza siê prawda ziaren Prawa w jednorodn¹
m¹kê Nowego Przymierza.
Nieco wczeniej opat Suger z Saint-Denis (XI/XII w) napisa³
wiersz, który prawdopodobnie zna³ twórca tej p³askorzeby:
Tollis agendo molam de furfure, Paule, farinam.
Mosaicae legis intima nota facis.
Fit de tot granis verus sine furfure panis
Perpetuusque cibus noster et angelicus.
M³yn poruszaj¹c, o Pawle, z otrêbów zbierasz m¹kê,
Najskrytsz¹ prawdê objawiasz Moj¿eszowego Prawa.
Z wielu powstaje ziaren prawdziwy bez otrêbów chleb,
Wieczysty pokarm nasz i anielski15.

Jon Kom I 3A; t³um. str. 90-91.
R. Voderholzer, Geleitwort des Übersetzers, w: H. de Lubac, Typologie
t³um. pol. L. G³adyszewski.
14
15

, s. VII-VIII,
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Mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e obok w. Paw³a stoi w. Hieronim i z nim
wielu Ojców, którzy znaj¹c odmiennoæ i szukaj¹c jednoci odkrywaj¹
prawdê  chleb ludzkoci.

ARGUMENTUM
De modo ac ratione sensus Sacrarum Litterarum investigandi
a Sto Hieronymo usurpatis
In hac relatione de arte rhetorica Sti Hieronymi exemplis illustrantibus in eiusdem
quibusdam scriptis, in quibus interpretator ille sensum altiorem in forma et figura
verborum, quibus sacri Scriptores utuntur, doctrinam sanctam allegoriis aliisque figuris
adhibitis monstrandam invenire studet, breviter ab auctore narratur, nempe praesertim in
Commentario in Ionam ab eodem auctore olim iam translato.
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REFLEKSJA OJCÓW KOCIO£A NAD S£OWEM BO¯YM
TEOLOGIA PATRYSTYCZNA  TOM 6, 2009
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY

MICHA£ KIELING
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny

Pismo wiête ród³em spiritalis scientia w pismach Jana Kasjana
The Holy Scripture as a Source of Spiritalis Scientia in the Writings of John Cassian

Czasy wspó³czesne charakteryzuj¹ siê znacz¹cym rozwojem nauki,
która okrela ¿ycie cz³owieka we wszystkich jego wymiarach. W dziejach ludzkoci wiedza i poznanie zawsze odgrywa³y wa¿n¹ rolê
w kszta³towaniu rozwoju cz³owieka i przyczynia³y siê do postêpu cywilizacyjnego. Refleksja nad kompetencj¹ nauki oraz poznawaniem
wiata za pomoc¹ wiedzy duchowej znajduje siê w pismach wielu autorów staro¿ytnego Kocio³a. Podejmowali oni zagadnienie relacji wiedzy wieckiej i poznania duchowego wskazuj¹c na formuj¹c¹ rolê zarówno nauki jak i duchowoci. Jednym z nich jest Jan Kasjan, który
w swoich dzie³ach wyjania zagadnienie poznania duchowego w ¿yciu
chrzecijanina.
Tematem niniejszego artyku³u jest Pismo wiête jako ród³o spiritalis scientia w pismach Jana Kasjana. Wyra¿enie spiritalis scientia
spotykamy w pismach naszego autora kilkanacie razy. Najczêciej
u¿ywane jest w dziele Rozmowy z Ojcami w rozdziale 14, gdzie odnosi
siê do interpretacji biblijnej. S³owo scientia posiada wiele znaczeñ:
wiedza, poznanie, umiejêtnoæ czy znawstwo. Najczêciej spotykanym
t³umaczeniem okrelenia spiritalis scientia jest duchowe poznanie.
W centrum naszego zainteresowania znajduje siê poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy Pismo wiête mo¿e byæ ród³em poznania duchowego i na czym ono polega? Odpowied stanowi w istocie treæ
niniejszego opracowania, które sk³ada siê z czterech punktów: 1) Pismo wiête i zasady jego interpretacji; 2) poznanie duchowe i modli-
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twa; 3) poznanie praktyczne i poznanie duchowe; 4) poznanie duchowe i cnoty chrzecijañskie.
Jan Kasjan jest jednym z najwiêkszych autorytetów w historii
monastycyzmu zachodniego. Urodzony miêdzy rokiem 360-365 w naddunajskiej Dobrud¿y (dzi znajduj¹cej siê z granicach Rumunii i Bu³garii) nosz¹cej w czasach rzymskich nazwê Scythia Minor zdoby³ staranne wykszta³cenie i znajomoæ literatury ³aciñskiej i greckiej1. Atmosfera domu rodzinnego pozwoli³a mu wczenie odkryæ powo³anie
do ¿ycia monastycznego. W wieku 18 lat wraz ze swoim przyjacielem
Germanusem uda³ siê do Palestyny, gdzie osiad³ w Betlejem,
a jego cenobium znajdowa³o siê prawdopodobnie obok bazyliki Narodzenia Pañskiego2. W Betlejem spotkali abba Pinufiusza, opata klasztoru w Panefo w Egipcie, który prawdopodobnie zachêci³ ich, aby udali siê do Egiptu. Planowali dotrzeæ do odleg³ej Tebaidy, aby poznaæ jak
najwiêcej wiêtych, których s³awa rozesz³a siê po ca³ym wiecie.
Chcielimy ich  wyzna po latach Kasjan  jeli nie naladowaæ, to
przynajmniej spotkaæ3.
Nastêpnym etapem vita monastica by³ Egipt (Nitria, Cele, Sketis),
gdzie Kasjan i Germanus przebywali przez kilkanacie lat. W Egipcie,
w odró¿nieniu do Syrii lub Palestyny, by³o wielu anachoretów, których
odwiedzali obydwaj przyjaciele. Efektem tych spotkañ bêdzie póniejsze dzie³o Rozmowy z Ojcami. Pobyt w Egipcie zak³óci³ list pasterski
biskupa Teofila z mniej wiêcej 399 roku, w nastêpstwie którego rozgorza³y wród mnichów spory orygenesowskie, doprowadzaj¹c do zamieszek i niepokojów. Wskutek tego wielu mnichów opuci³o pustyniê
i uda³o siê w inne spokojniejsze miejsca4. Oko³o roku 400 obydwaj
przyjaciele przenieli siê do Konstantynopola, gdzie zostali przyjêci
przez Jana Chryzostoma. Osoba patriarchy wywar³a na Kasjanie
ogromne wra¿enie. Jan wywiêci³ Kasjana na diakona, a Germanusa
na kap³ana. Kiedy Jan Chryzostom zosta³ pozbawiony urzêdu, Kasjan
i jego wieloletni przyjaciel Germanus udali siê do Rzymu, gdzie ten
ostani zmar³. Prawdopodobnie te¿ w Rzymie Jan zosta³ wywiêcony na
kap³ana i zaprzyjani³ siê z przysz³ym papie¿em Leonem I Wielkim.
Ostatnim etapem jego ¿ycia by³a Marsylia, gdzie dotar³ ok. 415 roku.
A. Nocoñ, Jan Kasjan, Wielcy ludzie Kocio³a, Kraków 2004, s. 13-14.
Jan Kasjan cenobium to opisuje jako: Nasz klasztor, gdzie nasz Pan Jezus Chrystus
narodzi³ siê z Dziewicy (Regu³y 3. 4); por. C. Stewart, Kasjan mnich, M 34, Kraków 2004,
s. 21-22.
3
Cyt. za: A. Nocoñ, Jan Kasjan, s. 16.
4
A. Nocoñ, Jan Kasjan, s. 18-19.
1
2
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Tu za³o¿y³ dwa klasztory, jeden dla mnichów (w. Wiktora), a drugi dla
mniszek (klasztor Zbawiciela). W Marsylii rozpocz¹³ te¿ swoj¹ dzia³alnoæ literack¹ i tam zmar³ w 435 roku5.
Kasjan pozostawi³ po sobie trzy dzie³a. Pierwszym z nich s¹ Regu³y ¿ycia mnichów i leczenie omiu grzechów g³ównych (De institutis
cenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis libri XII) napisane ok. 420 roku, drugim Rozmowy z Ojcami (Collationes Patrum
XXIV) powsta³e miêdzy rokiem 420 a 429, oraz dzie³o O Wcieleniu Pañskim przeciw Nestoriuszowi (De incarnatione Domini contra Nestorium libri VII prawdopodobnie z roku 4306. Podczas gdy dwa pierwsze
pisma posiadaj¹ charakter monastyczny, ostatnie nale¿y do dzie³ teologicznych7. Podstawowym ród³em niniejszego opracowania jest dzie³o Jana Kasjana Rozmowy z Ojcami8.

1. PISMO WIÊTE I ZASADY JEGO INTERPRETACJI
Biblia nale¿y do najwa¿niejszych róde³, z którch czerpa³ Jan Kasjan, czego potwierdzeniem jest fakt, ¿e znajdujemy u niego ponad
1700 cytatów biblijnych. Podkreliæ nale¿y, ¿e nasz autor korzysta³ tak¿e z licznych dzie³ Ojców Kocio³a, z których prawie wszyscy uprawiali alegoryczn¹ egzegezê Pisma wiêtego i cechowali siê zami³owaniem
do aleksandryjskiej szko³y egzegetycznej. W jego dzie³ach odnajdujemy styl Orygenesa, wp³yw Klemensa Aleksandryjskiego, Ewagriusza
z Pontu, Rufina z Akwilei, Palladiusza, Bazylego Wielkiego, Hieronima, Hilarego z Poitiers, Ambro¿ego, Augustyna, Grzegorza z Nazjanzu oraz Atanazego. Najwiêcej jednak zawdziêcza  jak sam napisa³
w dziele O wcieleniu pañskim 8,31  Janowi Chryzostomowi9.
5
Ten¿e, Jan Kasjan, Rozmowy z Ojcami t. 1: Rozmowy I-X, M 28, Kraków 2007, s. 2027; Jan Kasjan, s. 21-22.
6
A. Nocoñ, Jan Kasjan, s. 30-33.
7
A. ¯urek, Tajemnica Wcielenia w galijskiej literaturze V wieku na przyk³adzie Jana
Kasjana, Vox Patrum 38-39 (2000), s. 267-279.
8
W ramach niniejszego artyku³u w odniesieniu do Rozmów I-X pos³u¿ono siê nowym
przek³adem ks. Arkadiusza Noconia, Jan Kasjan, Rozmowy z Ojcami, t. 1: Rozmowy I-X,
M 28, Kraków 2007 oraz w odniesieniu do Rozmów XI-XXIV t³umaczeniem ks. Ludwika
Wszo³a (1881-1940): Jan Kasjan, Rozmów dwadziecia cztery, POK 6-7, Poznañ 1929-1929,
które chocia¿ wierne orygina³owi po up³ywie wielu lat mo¿e byæ ma³o przystêpne dla wspó³czesnego czytelnika. Z uwagi na fakt, ¿e dotychczas nie posiadamy nowego przek³adu
Rozmów XI-XXIV w ramach niniejszego opracowania zachowano wierne t³umaczenie ks.
Ludwika Wszo³a.
9
A. Nocoñ, Jan Kasjan, s. 37-39.
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Warto zauwa¿yæ, ¿e w ujêciu Kasjana spiritalis scientia nie zawsze
powi¹zana jest z Bibli¹, chocia¿ zdecydowana wiêkszoæ miejsc, w których spotykamy to okrelenie znajduje siê w Rozmowie 14 i odnosi siê
do interpretacji Pisma wiêtego. W dziele zatytu³owanym Regu³y, spiritalis scientia powi¹zana jest z ci¹g³¹ medytacj¹. W Rozmowie 1 ukazana jest prawda, ¿e poznanie duchowe niemo¿liwe jest bez cnoty czystoci. W kilku miejscach nasz autor pisze o vera scientia, która jest
synonimem spiritalis scientia10.
W Rozmowie 8 Kasjan wyjania podstawowe metody interpretacji
Biblii. Rozró¿nia on miêdzy liter¹ a duchem podkrelaj¹c, ¿e niektóre
teksty mo¿na odczytywaæ alegorycznie albo dos³ownie, lub na oba sposoby. Pewne fragmenty na poziomie dos³ownym s¹ przystêpne dla ludzi niewykszta³conych, natomiast inne s¹ przeznaczone dla s³uchaczy
bardziej zaawansowanych. Wed³ug Kasjana sacra scriptura stanowi
autorytet i poucza w sposób jasny i oczywisty, zrozumia³y dla ludzi
prostych, jak równie¿ pos³uguje siê ukrytym sensem i przys³oniêta
jest tajemnic¹. Aby jednak odkryæ ten g³êbszy sens potrzeba pilnoci
oraz wielkiego wysi³ku11.
Nasz autor przedstawia zasady interpretacji biblijnej w sposób
metaforyczny: Z tego powodu bardzo trafnie porównuje siê Pismo
wiête do dobrej i ¿yznej ziemi, która wydaje ró¿norakie p³ody. Jedne
z nich mo¿na spo¿ywaæ bez gotowania, inne trzeba najpierw zmiêkczyæ i na mocnym ogniu pozbawiæ surowej cierpkoci, w przeciwnym
razie by³yby trudne do zjedzenia czy wrêcz szkodliwe. Jeszcze inne
mo¿na spo¿ywaæ zarówno surowe, bo nie s¹ przykre i nie szkodz¹, jak
i gotowane, znaczenie jednak lepsze s¹ dla zdrowia. S¹ te¿ i takie,
które s³u¿¹ jako pokarm dla nierozumnego byd³a, dzikich zwierz¹t
i ptactwa. Te ostatnie, chocia¿ w ogóle nie nadaj¹ siê na pokarm dla
ludzi, to jednak, surowe i nieprzegotowane, podtrzymuj¹ ¿ycie i zdrowie zwierz¹t12.
10
C. Stewart, dz. cyt. s. 378. W dziele Jana Regu³y 6.1 spiritalis scientia powi¹zana jest
z ci¹g³¹ medytacj¹, w Regu³y 6. 18 uwa¿a, ¿e niemo¿liwa jest bez czystoci: zob. Rozmowy
1.14.1. Na temat podobnej vera scientia zob. Regu³y 5.2.2, 5.34 (Teodor i podejcie biblijne),
6.18: Rozmowa 6.3.1, 11.13.2, 14.9.5., 14.13.4 14.16.2 (te trzy ostatnie s¹ synonimami spiritalis
scientia jak to zastosowano w Rozmowie 14).
11
Rozmowa 8.3.1: Poród wielu prawd, o których poucza nas autorytet Pisma wiêtego, jedne podane s¹ w sposób tak jasny i oczywisty, ¿e zrozumia³e s¹ nawet dla ludzi prostych: nie zawieraj¹ bowiem nie tylko ¿adnego ukrytego sensu, ale nawet jedno s³owo objanienia jest w ich przypadku zbyteczne, poniewa¿ ka¿dy wyraz oddaje w pe³ni znaczenie,
jakie mu zosta³o nadane. S¹ jednak prawdy, które potrafi¹ byæ tak ukryte i przys³oniête tajemnic¹, ¿e aby do nich dojæ i je zg³êbiæ, potrzeba pilnoci i wielkiego wysi³ku.
12
Rozmowa 8.3.3.
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W innym miejscu mnich Kasjan napisze, ¿e Pismo wiête jest na
podobieñstwo bogatego ogrodu, w którym pewne fragmenty s¹ jasne
i oczywiste, inne nale¿y rozcieñczyæ t³umaczeniem alegorycznym
i zmiêkczyæ oczyszczaj¹cym ogniem duchowym. Dopiero tak przygotowana potrawa nadaje siê do spo¿ycia i stanowi bezpieczny pokarm dla cz³owieka13. Oba znaczenia, zarówno historyczne jak i alegoryczne, dostarczaj¹ duszy ¿yciodajnych soków14.
Kasjan wyjania rolê interpretacji dos³ownej i alegorycznej wskazuj¹c na ukryte w nich tajemnice oraz metodê pracy z tekstem.
W Rozmowie 8 pisze: Tam, gdzie Pismo wiête mówi o czym jasno
i otwarcie, tam i my, bez ¿adnej obawy, mo¿emy byæ pewni naszej interpretacji. S¹ jednak treci, które Duch wiêty ukry³ w natchnionej
ksiêdze, pozostawiaj¹c ich odkrycie wysi³kowi naszego umys³u. Sami
musimy, wiêc do nich dojæ na podstawie wskazówek p³yn¹cych z innych miejsc. W takich wypadkach nale¿y jednak postêpowaæ bardzo
powoli i ostro¿nie, pozostawiaj¹c temu, kto naucza  swobodê wyra¿ania opinii, temu za, kto s³ucha  swobodê jej przyjêcia lub odrzucenia15. Jest tak¿e mo¿liwe, ¿e wobec jednego fragmentu Pisma powstaj¹ dwie ró¿ne interpretacje, jeli jednak s¹ one rozumne i nieszkodliwe mo¿na je przyj¹æ, nie przypisuj¹c ¿adnej z nich ca³kowitej
pewnoci i ¿¹dnej nie odrzucaj¹c16.
Mnich Kasjan preferuje wiêc zasady alegorycznej interpretacji Pisma wiêtego. Ukazuje dwie metody rozumienia Biblii  dos³own¹
i alegoryczn¹, które nie stoj¹ w sprzecznoci ze sob¹, lecz wzajemnie
13
Rozmowa 8.3.4: Podobnie ma siê rzecz w bogatym ogrodzie Pisma wiêtego, gdzie
znaczenie niektórych fragmentów jest  jak powiedzia³em  tak jasne i oczywiste, ¿e nie
potrzebuj¹ ¿adnego dodatkowego wyjanienia, poniewa¿ sam sens wyrazowy jest ju¿ dla s³uchaczy obfitym i po¿ywnym pokarmem [ ]. S¹ jednak miejsca, jak wspomnia³em, które
dopóki nie rozcieñczy siê ich t³umaczeniem alegorycznym i nie zmiêkczy oczyszczaj¹cym ogniem duchowym, w ¿aden sposób nie mog¹ s³u¿yæ jako zdrowy i bezpieczny pokarm
dla wewnêtrznego cz³owieka. Z takiej strawy powsta³aby raczej szkoda ni¿ po¿ytek.
14
Rozmowa 8.3.5: Inne miejsca w Pimie wiêtym mo¿na ³atwo, a nawet trzeba, t³umaczyæ, zarówno historycznie (dos³ownie), jak i alegorycznie (w przenoni), obydwa bowiem
t³umaczenia dostarczaj¹ duszy ¿yciodajnych soków.
15
Rozmowa 8.4.1.
16
Rozmowa 8.4.2: Mo¿e siê bowiem zdarzyæ, ¿e wobec jednego fragmentu Pisma wiêtego powstan¹ dwie ró¿ne interpretacje, z których ka¿da bêdzie rozumna i nieszkodliwa dla
wiary. Obydwie, z wiêkszym lub mniejszym przekonaniem, mo¿emy wiêc przyj¹æ, nie przypisuj¹c ¿adnej ca³kowitej pewnoci i ¿adnej nie odrzucaj¹c. Jedna nie wyklucza bowiem
drugiej, skoro obydwie nie sprzeciwiaj¹ siê wierze. Przyk³adem takiej podwójnej interpretacji mo¿e byæ chocia¿by sprawa powtórnego przyjcia Eliasza, tzn.: czy powróci³ on ju¿ na
ziemiê w osobie Jana Chrzciciela, czy te¿ pojawi siê dopiero przed powtórnym przyjciem
Pana.
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siê uzupe³niaj¹. O ile pierwsze znaczenie nie wymaga dodatkowych
wyjanieñ, to w przypadku alegorii zastosowaæ nale¿y zasady interpretacji opartej na wysi³ku intelektualnym i kontemplacyjnym.

2. POZNANIE DUCHOWE I MODLITWA
Jan Kasjan w swoich dzie³ach wiele miejsca powiêci³ tematyce
modlitwy17. Pismo wiête i modlitwa s¹ ze sob¹ organicznie powi¹zane. ¯ycie monastyczne jest potwierdzeniem tej zasady i stanowi jej
integralny element. Kasjan uwa¿a, ¿e w odniesieniu do egzegezy biblijnej nale¿y przekroczyæ historiê tzn. sens dos³owny, aby poznaæ
duchowe tajemnice. Zbie¿noæ modlitwy i duchowego poznania ukazana jest u naszego autora w metodzie nieustannej modlitwy.
ród³em tego rodzaju modlitwy jest medytacja fragmentu psalmu.
Postêp duchowy mo¿na porównaæ do nauki dzieci, które tak d³ugo nie
bêd¹ umia³y rozpoznawaæ poszczególnych liter ani swobodnie ich pisaæ, dopóki nie otrzymaj¹ dok³adnego wzoru, wyrytego w wosku, aby
przez ci¹g³e æwiczenie i codzienne naladowanie przyzwyczaiæ do nich
wzrok i rêkê. Podobnie jest w ¿yciu duchowym,  dlatego i dla was
trzeba znaleæ taki wzór, tak¹ formê modlitwy, abycie maj¹c j¹ przed
oczyma i stale powtarzaj¹c w pamiêci, mogli przejæ na wy¿szy poziom kontemplacji18. W Rozmowie 10 Kasjan pisze: A zatem, jeli chcecie zawsze pamiêtaæ o Bogu, powtarzajcie nieustannie nastêpuj¹ce
wezwanie: Bo¿e, wejrzyj ku wspomo¿eniu memu; Panie popiesz ku
ratunkowi memu (Ps 70,2). Nie bez znaczenia z ca³ego skarbca Pisma
wiêtego wybrano w³anie to jedno, albowiem mieszcz¹ siê w nim
wszystkie uczucia, jakie rodz¹ siê w cz³owieku i bardzo dobrze mo¿na
je zastosowaæ w ka¿dym stanie duszy i w ka¿dej pokusie19. Zg³êbianie
to nazywa Kasjan duchow¹ znajomoci¹ (spiritalis inteligentia). Nie
jest to nauka zdobyta, ale dowiadczanie ¿ycia monastycznego, które-

17
Na temat modlitwy u Jana Kasjana: H. Dybski, Modlitwa w ujêciu w. Jana Kasjana,
Vox Patrum 19 (1999) 36-37; 335-347; T. Krupnik, Modlitwa w ¿yciu mniszym wed³ug Jana
Kasjana, Kraków 1998; J. Rak, Komentarz do modlitwy Ojcze nasz u Tertuliana, Ambro¿ego, Jana Kasjana i Piotra Chryzologa. Studium porównawcze, Lublin 1986; O. Tabaka, Zagadnienie modlitwy w Collationes Patrum Jana Kasjana, Lublin 1986; C. Stewart, Kasjan
mnich, Kraków 2004, s. 179-239; M. Szram, Modlitwa przeb³agalna w ujêciu Orygenesa
i Jana Kasjana, Teologia Patrystyczna 4 (2007), s. 99-109.
18
Rozmowa 10.10.1.
19
Rozmowa 10.10.3.
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go dostarcza mnichowi tekst Pisma wiêtego. Dowiadczenie nieustannej modlitwy i duchowego poznania prowadz¹ cz³owieka do
Chrystusa chwalebnego20. Spiritalis scientia prowadzi wiêc przez drogê modlitwy i medytacji ksi¹g natchnionych.
Wezwanie to jest dla Jana Kasjana jest niezbêdne i po¿yteczne
w ka¿dym po³o¿eniu. Nasz autor wskazuje na konkretne przyk³ady,
jak stosowaæ ten tekst modlitwy w obronie przed pokusami: Rozwa¿ajmy j¹ nieprzerwanie w naszym sercu, nie przestawajmy piewaæ
w pracy, w podró¿y czy w jakimkolwiek innym zajêciu. Rozmylajmy
o niej we nie, przy jedzeniu i w ka¿dej potrzebie21. W zakoñczeniu rozdzia³u 10 Rozmów z Ojcami dodaje: Warto jednak dodaæ, ¿e dziêki tej
krótkiej modlitwie ka¿dy mo¿e d¹¿yæ do doskona³oci, a brak wykszta³cenia i nieznajomoæ wiata nie jest ¿adn¹ przeszkod¹ na drodze czystoci serca, któr¹ w prosty sposób wszyscy mog¹ osi¹gn¹æ. Wystarczy,
jeli rozwa¿aj¹c wspomniany werset zachowaj¹ dziêki niemu trwa³¹
i ¿yw¹ wiarê22.
Modlitwa i kontemplacja s¹ ród³em duchowego poznania, które
wyrasta z medytacji Pisma wiêtego i osobistego spotkania z Chrystusem. Oddzia³ywanie modlitwy wp³ywa na konkretne postawy ¿yciowe
i wyznacza kierunek chrzecijañskiego ¿ycia. Cz³owiek dowiadcza
duchowego poznania im bardziej zanurza siê w s³owo Bo¿e i zachowuje czystoæ serca.

3. POZNANIE PRAKTYCZNE I POZNANIE DUCHOWE
Jak wspomniano powy¿ej Rozmowa 14 w ca³oci powiêcona zosta³a duchowemu poznaniu. Okrelenie spiritalis scientia zastoswane
w tej Rozmowie opisuje wgl¹d w treæ Pisma wiêtego, chocia¿ w pismach naszego autora temat wiedzy pojawia siê, ale nie zawsze w kontekcie Biblii. ród³em duchowej wiedzy jest g³êbsze zrozumienie PiC. Stewart, dz. cyt., s. 180.
Rozmowa 10.10.14: Tak oto nieustannie powtarzajmy tê modlitwê: w nieszczêciu,
abymy zostali wybawieni, w szczêciu, abymy je mogli zachowaæ, nie unosz¹c siê pych¹.
Rozwa¿ajmy j¹ nieprzerwanie w naszym sercu, nie przestawajmy piewaæ w pracy, w podró¿y czy w jakimkolwiek innym zajêciu. Rozmylajmy o niej we nie, przy jedzeniu i w ka¿dej
potrzebie. Niech to rozmylanie stanie siê dla nas zbawienn¹ metod¹, która nie tylko zachowa nas bezpiecznie od napaci szatana, ale i oczyci od ska¿enia jak¹kolwiek ziemsk¹ wad¹,
doprowadzaj¹c do kontemplacji rzeczy niewidzialnych i niebieskich, i wznosz¹c do owej niewys³owionej, ¿arliwej modlitwy, znanej tylko niewielu.
22
Rozmowa 10.13.3.
20
21
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sma wiêtego oraz odkrywanie w nim Chrystusa23. W wydaniu Patrologii Latina Rozmowa 14 zatytu³owana jest Quae est prima abbatis
Nesterotis. De spiritali scientia24. Jan Kasjan pisze o ró¿nych rodzajach wiedzy: Wiele jest na tym wiecie rodzajów wiedzy; albowiem tyle
ich jest, ile istnieje ró¿nych sztuk i zatrudnieñ. A chocia¿ wszystkie s¹
albo zgo³a bezu¿yteczne, albo s³u¿¹ tylko korzyciom obecnego ¿ywota,
to jednak nie masz miêdzy niemi ani jednej, która nie posiada³aby
swego porz¹dku i swojej metody, za pomoc¹, której uczniowie j¹ sobie
przyswajaj¹25.
Kasjan zak³ada, ¿e jeli wiedza kieruje siê pewnymi zasadami
i metodami, to równie¿ nauka zajmuj¹ca siê ods³oniêciem ukrytych
i niewidzialnych tajemnic (ad contemplanda invisibilium sacramentorum tendit arcana)26 musi opieraæ siê równie¿ pewnym na porz¹dku i metodzie27. Zastosowanie metodologii potrzebne jest tak¿e w dowiadczeniu duchowym. Ten rodzaj wiedzy nie prowadzi do zysków
doczesnych, lecz wiecznej nagrody. Jej specyfik¹ jest podwójny charakter: Otó¿ ta wiedza jest podwójna: pierwsza praktike, tj. [maj¹ca
na celu ¿ycie czynne], d¹¿y do naprawy obyczajów i do oczyszczenia
siê z wad; druga, theoretice polega na kontemplacji rzeczy Boskich
i na poznawaniu najtajniejszych znaczeñ [Pisma wiêtego]28; [in contemplatione divinarum rerum et sacratissimorum sensuum cognitione consistit]29.
W jaki sposób mo¿na zdobyæ wiedzê duchow¹? W odpowiedzi na
to pytanie Kasjan pisze: Ktokolwiek wiêc chce dojæ do wiedzy teoretycznej, ten wpierw musi z wszelk¹ pilnoci¹ i wszystkimi si³ami d¹¿yæ do uzyskania praktycznej. Albowiem praktyczn¹ bez teoretycznej
posi¹æ mo¿na, ale teoretycznej bez praktycznej bynajmniej nie osi¹gniesz. Istniej¹ bowiem pewne stopnie kolejne, tak rozdzielone, aby po
nich niskoæ ludzka mog³a siê wznosiæ do szczytu: je¿eli bêd¹ nastêpowa³y po sobie we wspomnianym porz¹dku, to dojdziemy do góry; natomiast nie dolecimy tam, gdy pierwszego stopnia zabraknie30. Koniecznym warunkiem zdobycia spiritalis scientia jest wiêc przemia-

C. Stewart, dz. cyt., s. 191.
PL 49, 953B.
25
Rozmowa 14.1.2
26
Rozmowa 14.1.2; PL 49, 954B.
27
Rozmowa 14.1.3.
28
Tam¿e.
29
PL 49, 955A.
30
Rozmowa 14.2.1.
23
24
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na obyczajów i ¿ycia, która sprawia, ¿e mo¿liwe jest osi¹gniêcie wiedzy kontemplacji i zrozumienia Pisma wiêtego.
Jan Kasjan stosuje tradycyjn¹ liniê podzia³u na ¿ycie aktywne lub
inaczej praktyczne i kontemplacyjne i to rozró¿nienie jest tematem
nauczania w Rozmowie 1. Kasjan wprowadza s³ownictwo Ewagriusza
 praktike i theoretike  w Rozmowie 14 okrelaj¹c nimi cel ¿ycia kontemplacyjnego, jakim jest spotkanie Chrystusa w Pimie wiêtym.
W koncepcji Kasjana widoczny jest wp³yw Ewagriusza, który stosowa³
rozró¿nienie miêdzy ¿yciem praktycznym a kontemplacyjnym zawsze
w kontekcie Pisma wiêtego. Jego koncepcja wiedzy duchowej to
wgl¹d w Bibliê  to koncepcja szko³y aleksandryjskiej uznaj¹ca Pismo
wiête za ród³o wszelkiej wiedzy. Kasjan wskazuje praktike i theoretike jako dwa aspekty scientia31.
Nasz autor wyjania pojêcie doskona³oci czynnej, która zale¿y od
dwóch warunków: Pierwszy jej stopieñ jest ten, bymy poznali naturê
wszystkich wad i sposób ich leczenia. Drugi, bymy tak rozró¿niali
porz¹dek cnót i tak ukszta³towali duszê nasz¹ ich doskona³oci¹, i¿by
ju¿ nie s³u¿y³a im jakoby z przymusu i ulegaj¹c gronemu jakiemu
rozkazowi, lecz rozkoszowa³a siê niemi jako swem dobrem przyrodzonym i kroczy³a po owej stromej i w¹skiej drodze z uciech¹32. ¯ycie
czynne oznacza ró¿ne powo³ania i d¹¿enia: w inny sposób realizuj¹
swoje powo³anie mnisi ¿yj¹cy na pustyni, w inny mnisi, którzy oddali siê kszta³ceniu braci, w inny jeszcze ci, którzy oddali siê trosce
o podró¿uj¹cych lub chorych. Obdarzeni ró¿nymi charyzmatami mnisi powinni byæ wierni swojemu rozpoczêtemu dzie³u33.
Warunkiem osi¹gniêcia wiedzy duchowej jest osi¹gniêcie drugiego stopnia wiedzy praktycznej: Jak¿e bowiem pozna istotê cnót  a na
tem w³anie polega drugi stopieñ wiedzy praktycznej  albo jak zdo³a
osi¹gn¹æ jeszcze wy¿szy stopieñ kontemplacji rzeczy duchowych i tajemnic niebieskich, kto jeszcze nie rozumie w³aciwoci swoich wad
ani nie stara siê ich wykorzeniæ?34. Kluczem do zrozumienia spiritalis
scientia s¹ cnoty chrzecijañskie.
Kasjan wielokrotnie podkrela znaczenie duchowych predyspozycji i potrzebê realizacji cnót, która prowadzi do rozwoju ¿ycia duchowego. W Rozmowie 14 dostrzegamy równie¿ pseudowiedzê tych, któC. Stewart, dz. cyt., s. 193-194.
Rozmowa 14.3.1.
33
Rozmowa 14.4-5.
34
Rozmowa 14.3.1.
31
32
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rzy poznali Bibliê, ale nie mog¹ osi¹gn¹æ czy dojæ do wiedzy duchowej, poniewa¿ nie maj¹ dowiadczenia lub znajduj¹ siê w grzechu lub
herezjach. Z drugiej strony poznanie duchowe znane jest tym, którzy
æwicz¹ siê w cnotach, tak¿e wówczas kiedy nie maj¹ wykszta³cenia ani
w³aciwych umiejêtnoci. W Rozmowie 15 Kasjan kontynuuje polemikê przeciwko wieckiej erudycji. Ani filozofia, ani osi¹gniêcia nauki
nie mog¹ wyrównaæ braków w ¿yciu praktycznym. Warto zwróciæ uwagê na kontrast miêdzy naukami filozoficznymi a wiedz¹ chrzecijañska opart¹ na Pimie wiêtym. Kasjan uwa¿a, ¿e czystoæ serca jest
warunkiem prawdziwego wg³êbienia siê w Pismo wiête, w jego
treæ35.
W tym kontekcie na uwagê zas³uguje przyk³ad abby Teodora, który poznanie Biblii zdoby³ nie dziêki wykszta³ceniu, ale jedynie dziêki
czystoci serca36. Abba Teodor zachêca³ swych s³uchaczy nie do czytania ksi¹¿ek komentatorów, ale do oczyszczenia siê z wad  aby za
pomoc¹ Ducha wiêtego oczy serca mog³y kontemplowaæ tajemnice Pisma37. Kasjan podaje przyk³ad, ¿e Teodor natrafi³ raz na trudny
do zrozumienia fragment Pisma i modli³ siê przez siedem dni, a¿ rozwi¹zanie przysz³o dziêki Bo¿emu objawieniu38. Sam Kasjan czyta³
równie¿ ksi¹¿ki komentatorów i zna³ zasady wiedzy ksi¹¿kowej, jednak akcentowa³ dowiadczenie wiedzy duchowej  monastycznej39.
Poznanie duchowe oznacza znajomoæ zasad interpretacji biblijnej. Kasjan pisze najpierw o trzech rodzajach sensu duchowego: tropologii, alegorii i anagogii, stawiaj¹c na pierwszym miejscu tropologiê, czyli znaczenie ascetyczno-moralne. Nastêpnie mówi o czterech
sposobach t³umaczenia: historii, alegorii, anagogii i tropologii. Wed³ug
Kasjana sens historyczny ukazuje rzeczy przysz³e i widzialne; alegorii przypisuje znaczenie typiczne, wskazuj¹c obrazowo na inn¹ przysz³¹ tajemnicê40. Anagogia wznosi siê od tajemnic duchowych do pewnych wy¿szych i wiêtszych skrytoci niebieskich41; tropologia jest t³umaczeniem obyczajowym, odnosz¹cym siê do oczyszczenia ¿ycia
i wskazówek praktycznych42.

Rozmowa 14.9.3.
Regu³y 5.33.
37
Regu³y 5.34.
38
Regu³y 5.33
39
C. Stewart, dz. cyt. s. 190-191.
40
Rozmowa 14.8.2.
41
Rozmowa 14.8.3.
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Tam¿e.
35
36

PISMO WIÊTE RÓD£EM SPIRITALIS SCIENTIA

49

W Rozmowie 14 pisze: Tak, wiêc, je¿eli chcemy, wszystkie cztery
powy¿sze sposoby t³umaczenia skojarz¹ siê w jedno, bo jedn¹ i tê sam¹
Jerozolimê mo¿emy rozumieæ w znaczeniu czworakim: w historycznem
miecie ¿ydowskim, w alegorycznym o Kociele Chrystusowym, w anagogicznym o owem niebieskim miecie Bo¿em, które jest matk¹ wszystkich, w tropologicznem o duszy ludzkiej, któr¹ Pan czêsto pod tem nazwiskiem karci albo pochwala. Odwo³uje siê do s³ów Aposto³a: Jeli ja
teraz przyjdê do was bracia, a bêdê mówi³ jêzykami; jak¹¿ wam korzyæ
przyniosê, je¿eli do was mówiæ bêdê, nie dok³adaj¹c albo objawienia
albo umiejêtnoci albo proroctwa albo nauki (1Kor 14,6). Objawienie
odnosi do alegorii, która zapowiada znaczenia i t³umaczenia duchowego ods³aniaj¹c to, co kryje znaczenie historyczne43. Umiejêtnoæ oznacza tropologiê, za pomoc¹ której wszystko, co nale¿y do praktycznego
rozs¹dku, roztropnie badamy, rozró¿niaj¹c, czy jest po¿ytecznem i godziwem44. Proroctwo wyra¿a anagogiê, która przenosi do rzeczy niewidzialnych i przysz³ych45. Nauka rozwija prosty porz¹dek historyczny,
w którym nie kryje siê ¿aden inny sens46.
W ujêciu Kasjana na temat wiedzy duchowej napotykamy czasami
na trudnoci wynikaj¹ce z pewnych niespójnoci i zawi³oci. Stosuje on
poczwórny schemat interpretacji Biblii, ale uwa¿a jednoczenie, ¿e nie
wszystkie rodzaje wiedzy musz¹ siê znaleæ w ka¿dym tekcie. Wydobywa na przyk³ad wszystkie cztery rodzaje w spiritalis scientia z Ga
4,22-27 (Rozmowa 14.8.2-4). Nie zawsze jest konsekwentny w stosowaniu czterech rodzajów wiedzy duchowej47.
Rozmowa 14 jest oparta na tezie, ¿e wiedza praktyczna, kontemplacyjna oraz duchowa s¹ nierozerwalnie ze sob¹ z³¹czone: bez
wiedzy praktycznej nie mo¿na przejæ do wiedzy duchowej, bez wiedzy duchowej nie mo¿na przejæ do zrozumienia tekstów biblijnych.
Rozmowa 14 to w praktyce traktat na temat interpretacji biblijnej. Dla
Jana Kasjana wzrost w cnotach jest kluczem do g³êbszego wnikniêcia
w Pismo wiête. Nasz autor potêpia tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e wiedza
duchowa to ich zas³uga, a nie dar ³aski. Jan porusza siê tu w obrêbie
tradycji patrystycznej, która uwa¿a³a, ¿e interpretacja Pisma wiêtego oznacza³a swego rodzaju reformê ¿ycia, a nie tylko æwiczenia akademickie i naukê48.
Rozmowa 14.8.5.
Rozmowa 14.8.6.
45
Tam¿e.
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Rozmowa 14.8.7.
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C. Stewart, dz. cyt., 196-197.
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4. POZNANIE DUCHOWE I CNOTY CHRZECIJAÑSKIE
Droga do spiritalis scientia prowadzi przez odrzucenie grzesznej
che³pliwoci oraz przez ³askê oczyszczenia49. Pierwszym etapem d¹¿enia do wiedzy duchowej jest zdobycie umiejêtnoci wiedzy czynnej,
któr¹ Kasjan nazywa etyk¹50. Zdobycie wiedzy duchowej jest kroczeniem drog¹ cnót, odrzuceniem wad oraz odwróceniem siê od trosk
obecnego wiata51. Kolejnym krokiem jest przyjmowanie wskazówek
i nauki starszych z uwa¿nym sercem i d¹¿enie do ich wykonywania,
a nie g³oszenia52. Niemo¿liwe jest osi¹gniêcie prawdziwej wiedzy przez
tego, kto pilnuje czytania z zamiarem szukania chwa³y u ludzi53. Mnich
Kasjan przestrzega przed pójciem za przyk³adem tych, którzy posiadaj¹ umiejêtnoæ piêknego wys³awiania siê czy wieck¹ uczonoæ. Wiedzê duchow¹ daje czystoæ duszy przez owiecenie Ducha wiêtego54.
Droga do spiritalis scientia prowadzi przez pokorê serca, która ciê
poprowadzi nie do owej nauki, która nadyma, lecz tej, co owieca za
pomoc¹ udoskonalenia mi³oci55. Nastêpnie nale¿y usun¹æ wszystkie
troski ziemskie i oddaæ siê nieustannemu wiêtemu czytaniu: To ci¹g³e rozmylanie powinno powoli przenikn¹æ ca³¹ tw¹ duszê i ukszta³towaæ j¹ jakby na swoje podobieñstwo56. Uczenie siê tekstów na pa49
Rozmowa 14.9.1: Je¿eli tedy chodzi wam o to, abycie doszli do wiat³a wiedzy duchowej nie w grzesznej i pró¿nej che³pliwoci, lecz przez ³askê oczyszczenia, to rozgorzejcie
najprzód pragnieniem tego b³ogos³awieñstwa, o którem powiedziano: «B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹».
50
Rozmowa 14.9.2: Trwaj¹c wiêc dalej przy tej pilnoci czytania, któr¹ u was spostrzeg³em, pieszcie siê z wszelk¹ gorliwoci¹, abycie jak najprêdzej i zupe³nie zdobyli wiedzê
czynn¹ czyli etykê. Bez niej bowiem kontemplacyjnej czystoci, której mówilimy, zyskaæ
nie mo¿na, bo tê osi¹gaj¹ po mnogiej pracy i ciê¿kich trudach jakoby w nagrodê tylko ci,
którzy siê udoskonalili  nie za pomoc¹ nauki drugich, lecz moc¹ w³asnych cnotliwych
uczynków.
51
Rozmowa 14.9.3: Dlatego, je¿eli chcecie przygotowaæ w swem sercu wiêty przybytek wiedzy duchowej, to oczyæcie siê z zarazy wszystkich wad i wyzujcie siê z trosk obecnego wiata. Jest bowiem niemo¿liwe, aby dusza, zajêta choæby lekko wieckiemi roztargnieniami, zas³u¿y³a na dar wiedzy i zaczê³a p³odziæ myli duchowe lub przypominaæ sobie z ³atwoci¹ wiête czytania.
52
Rozmowa 14. 9. 4; Rozmowa 14.9. 1: Je¿eli tedy chodzi wam o to, abycie doszli do
wiat³a wiedzy duchowej nie w grzesznej i pró¿nej che³pliwoci, lecz przez ³askê oczyszczenia, to rozgorzejcie najprzód pragnieniem tego b³ogos³awieñstwa, o którem powiedziano:
B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹ [ ].
53
Rozmowa 14.9.5.
54
Rozmowa 14.9.7: Bo co innego jest mieæ ³atwoæ wys³owienia i piêknoæ stylu, a co
innego wnikn¹æ a¿ do rdzenia i wnêtrznoci s³ów niebieskich i ogl¹daæ najczystszym wzrokiem serca g³êbokie i ukryte tajemnice. Tego nie posi¹dzie niejako ani ludzka umiejêtnoæ,
ani wiecka uczonoæ, lecz jedynie czystoæ duszy przez owiecenie Ducha wiêtego.
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miêæ i medytacja wszystkich ksi¹g Pisma wiêtego s¹ dla Kasjana
wa¿ne, poniewa¿ ta ci¹g³oæ czytania: przynosi podwójny efekt: Po
pierwsze, dopóki uwaga skupia siê oko³o czytania i przygotowywania
czytañ, dopóty w ¿aden sposób staæ siê nie mo¿e, by j¹ opêta³y jakie
sid³a myli szkodliwych. Po drugie, nieraz ucz¹c siê czego na pamiêæ,
nie mo¿emy mimo bardzo licznych powtórek zrozumieæ zdarza treci
ustêpu, oko³o którego siê trudzimy, lecz umys³ nasz jest jakby zwi¹zany57. Jeli jednak uwolnimy siê od czynnoci zewnêtrznych, a szczególnie po rozmylaniu nocnym widzimy janiej i otwieraj¹ siê przed
nami najtajniejsze znaczenia Pisma58. Znaczenie i sens Pisma wiêtego dostosowany jest do zdolnoci pojêæ ludzkich; inne znaczenie
otwiera przed ludmi cielesnymi, inne za przed duchowymi59.
Przeszkod¹ w procesie poznawania sensu duchowego jest literatura wiecka: bajki, dzieje wojen czy poematy60. Jednak pilnoæ i gorliwoæ, która charakteryzuje oddawanie siê studiom wieckim, mo¿e
byæ zachêt¹ dla mnichów, którzy powinni tak¹ sam¹ pilnoæ stosowaæ
w lekturze Pisma wiêtego i rozmylaniu pism duchowych61. Nieustanne i gruntowne æwiczenie siê w pismach duchowych pozwoli
usun¹æ z umys³u to, co wieckie i wiatowe. Nale¿y jednak przestrzegaæ nastêpuj¹cej zasady: Chocia¿by czasem nauki, które s³yszysz
w rozmowie duchowej, zna³ bardzo dobrze, nie gard niemi z tego powodu, ¿e ci s¹ znane, ani ich nie przyjmuj z niechêci¹, lecz bierz je do
serca z tak¹ chciwoci¹, na jak¹ zas³uguj¹ drogocenne s³owa zbawienia, które powinnimy bez ustanku chciwie poch³aniaæ uszami lub
g³osiæ ustami62.
Rozmowa 14.10.4.
Por. Rozmowa 14.10.4.
59
Rozmowa 14.11.1: W miarê, jak za pomoc¹ takiego studium roæ bêdzie odnowienie
naszej duszy, zacznie siê tak¿e odnawiaæ oblicze Pism, i piêknoæ wiêtszego ich znaczenia
jakby razem z postêpuj¹cym postêpowaæ bêdzie. Albowiem do zdolnoci pojêæ ludzkich stosuje siê tak¿e postaæ Pism: ludziom cielesnym wydaje siê ona ziemsk¹, a duchowym Bosk¹,
tak, ¿e ci, którzy dawnej widzieli j¹ okryt¹ jak¹ gêst¹ mg³¹, teraz nie mog¹ zd¹¿yæ za wszystkiemi jej subtelnociami ani wytrzymaæ jej blasku.
60
Rozmowa 14.12.1: Mo¿e pozna³em trochê i powierzchownie pimiennictwo, którem
miê trapi³ wymagaj¹cy nauczyciel oraz w³asna pilnoæ i wytrwa³oæ w czytaniu. I oto teraz
umys³ mój, jakoby by³ od tych pieni zarzony, zajmuje siê nawet w czasie modlitwy temi
czczemi bajkami i dziejami wojen, jakiemi go karmiono od lat ch³opiêcych i od ³awki szkolnej. Gdy piewam psalmy lub b³agam o przebaczenie grzechów, [naraz] przypomina mi siê
jaki bezwstydny poemat lub staj¹ przed oczyma postacie walcz¹cych bohaterów.
61
Rozmowa To samo, co siê sta³o dla ciebie przyczyn¹ tak wielkiego zw¹tpienia, mo¿e
ci dostarczyæ rych³ego i nader skutecznego rodka na oczyszczenie myli. Przenie tylko tê
sam¹ pilnoæ i gorliwoæ, któr¹, jak powiadasz, posiada³e w owych studiach wieckich, na
czytanie i rozmylanie Pism duchowych.
62
Rozmowa 14.13.3.
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Kasjan uwa¿a, ¿e niemo¿liwe jest posiadanie wiedzy duchowej
przez duszê nieczyst¹. Pisze o tym w nastêpuj¹cy sposób: Albowiem
niemo¿liwem jest, aby dusza nieczysta, choæby siê nie wiem jak zanosi³a oko³o pilnego czytania, uzyska³a wiedzê duchow¹. Wszak nikt nie
wlewa do cuchn¹cego naczynia jakiego szlachetnego olejku lub zacnego miodu albo jakiego innego kosztownego p³ynu. Bo gdy skorupa raz
przesi¹k³a obrzydliwym smrodem, to ³atwiej ona zara¿a choæby najwonniejszy balsam, ni¿ ¿eby sama przyjê³a jego woñ lub s³odycz; daleko prêdzej bowiem rzeczy czyste siê psuj¹, ani¿eli zepsute czystoæ
odzyskuj¹63.
Nasz autor odpowiada równie¿ na zarzut i pytanie: dlaczego wielu
nieczystych posiada wiedzê, a wielu wiêtych jej nie posiada?: [ ]
dlaczegó¿ wiêc liczni ¿ydzi, heretycy lub tak¿e katolicy, zawik³ani w
ró¿ne wady, zdobywaj¹ doskona³¹ znajomoæ Pisma i che³pi¹ siê sw¹
wielk¹ wiedz¹ duchow¹, podczas gdy niezliczone mnóstwo mê¿ów
wiêtych, których serce jest oczyszczone od wszelkiej zarazy grzechów,
zadowala siê prost¹ nabo¿n¹ wiar¹, nie znaj¹c tajemnic g³êbszej wiedzy? Jak¿e wiêc ostoi siê twoje zdanie, przypisuj¹ce wiedzê duchown¹ jedynie czystoci serca?64.
W odpowiedzi nasz autor pisze, ¿e tacy ludzie maj¹ tylko bieg³oæ
w dyspucie i ozdobny sposób mówienia, ale zreszt¹ nie mog¹ wnikaæ
do wnêtrza Pism i do tajnych znaczeñ duchowych. Prawdziw¹ wiedzê
posiadaj¹ jedynie prawdziwi czciciele Boga65. Prawdziw¹ wiedzê posiada tylko ten, kto pozna³ Chrystusa i Nim nie wzgardzi³, nie bluni
wiêtokradzkimi ustami i nie wystêpuje przeciwko wierze swoimi
uczynkami66. Wed³ug Kasjana ludzie nieczyci wiedzy posi¹æ nie
mog¹, posiadaj¹ oni wprawdzie pseudonymon, czyli pozory wiedzy67.
Do duchowego poznania dochodzimy za pomoc¹ pewnego porz¹dku: najpierw trzeba posiadaæ sprawiedliwoæ, czyli staraæ siê przez
Rozmowa 14.14.2
Rozmowa 14.15.1.
65
Rozmowa 14.16.1.
66
Rozmowa 14.16.2: Skoro bowiem w Chrystusie «skryte s¹ wszystkie skarby m¹droci i wiedzy» jak¿e moglibymy uwierzyæ, ¿e wiedzê prawdziw¹ osi¹gn¹³ ten, kto Chrystusa,
wzgardziwszy Nim, nie znalaz³, albo, znalaz³szy, bluni Mu wiêtokardzkiemi ustami, albo
nareszcie kala wiarê katolick¹ plugawemi uczynkami?
67
Rozmowa 14.16.4: Wspomniani przez was ludzie nie posiadaj¹ tej wiedzy, której nieczyci mieæ nie mog¹, lecz wiedzê (pseudonymon). Tj. fa³szywie tak nazwan¹, o której powiada Aposto³: «O Tymoteuszu, strze¿ powierzonego ci skarbu, unikaj¹c wiatowych s³ów
nowotnych i sprzecznoci nauki, fa³szywie nosz¹cej to miano», co brzmi po grecku: tas anthihesejs tes pseuonymu gneseos.
63
64
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sprawiedliwe uczynki o doskona³oæ, dalej trzeba usun¹æ u siebie
wady cielesne, gromadziæ cnoty duchowe i wówczas mo¿emy rozwietliæ sobie tak¿e wiat³oæ wiedzy68. Kasjan przeciwstawia prawdziw¹
i duchow¹ wiedzê wieckiej uczonoci69.
W zakoñczeniu Rozmowy 14 stawia pytanie? Komu nale¿y przekazywaæ wiedzê duchow¹? Odpowiadaj¹c na nie pisze: Strze¿ siê, gdy
z wiekiem dojrzalszym zaczniesz nauczaæ, aby ciê nie zwiod³a mi³oæ
pró¿nej chwa³y, i aby tego, czego siê sam raczej znojnym dowiadczeniem ni¿ czynem nauczy³e, nie wyk³ada³ pierwszym lepszym ludziom
nieczystym70. Przed ludmi nieczystymi nale¿y zakrywaæ znaczenia
duchowe, a dawaæ je tym, którzy ¿a³uj¹c dawnych czynów swoich, s¹
przygnêbieni boleci¹ i smutkiem. Nieskutecznoæ wiedzy duchowej
posiada dwie przyczyny: pierwsz¹ z nich jest b³¹d nauczyciela, który
naucza to, czego nie dowiadczy³, drug¹ niegodnoæ s³uchacza i zamkniêcie na g³oszon¹ naukê71.
Poznanie duchowe osi¹ga siê przede wszystkim przez zachowywanie cnót. Szczególn¹ przeszkod¹ na tej drodze jest sk³onnoæ do cielesnoci i rozwi¹z³oæ72. Do wiedzy duchowej d¹¿ymy przez nocne czuwania, posty, czystoæ, pob³a¿liwoæ i dobroæ. Jest to porz¹dek wiedzy
duchowej, którym nale¿y kroczyæ, wtedy wiedza ta przyniesie obfite
owoce tak¿e u s³uchaczy73.

*
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e Pismo wiête jest dla Jana
Kasjana ród³em duchowego poznania. Okrelenie spiritalis scientia
Rozmowa 14.16.3.
Rozmowa 14.16.6-7: Ucieka tedy prawdziwa i duchowna wiedza od owej wieckiej
uczonoci, skalanej brudem na³ogów cielesnych. Za to widzielimy j¹ czasem kwitn¹c¹ przedziwnie u niektórych mê¿ów nieudolnego jêzyka i prawie nieuków. wiadectwem tego najoczywistszem s¹ aposto³owie oraz mnodzy inni mê¿owie wiêci. Nie nadymali siê oni z powodu czczego przepychu rêkopisów, lecz chylili siê pod ciê¿arem prawdziwych owoców wiedzy duchownej.
70
Rozmowa 14.17.1.
71
Rozmowa 14.18.1: Dwie za niew¹tpliwie istniej¹ przyczyny, dla których nauka o rzeczach duchowych bywa bezskuteczn¹: Albo ucz¹cy poleca, czego nie dowiadczy³, i pustym
dwiêkiem wyrazów sili siê owieciæ s³uchacza. Albo te¿ s³uchacz, niegodny i pe³en przywar,
zbawiennej i wiêtej nauki mê¿a duchownego nie przyjmuje w swym sercu zatwardzia³em.
72
Rozmowy 14.16.8: Albowiem nikt, w kim jeszcze w³adnie sk³onnoæ do namiêtnoci
cielesnych, a zw³aszcza do porubstwa, nie mo¿e posi¹æ wiedzy duchownej.
73
Rozmowy 14.16.9: £¹cz¹c cnoty w ten sposób, chcia³ nas najoczywiciej pouczyæ, ¿e
z nocnych czuwañ i postów przechodzi siê do czystoci, z czystoci do umiejêtnoci, z umiejêtnoci do pob³a¿liwoci, z pob³a¿liwoci do dobroci, z dobroci do Ducha wiêtego, a z Ducha wiêtego do nagrody mi³oci nieob³udnej.
68
69
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zastosowane w Rozmowie 14 opisuje wgl¹d w treæ Biblii. Duchowa
wiedza oznacza z jednej strony wysi³ek intelektualny, który polega na
znajomoci zasad interpretacji Pisma wiêtego, w czym zawiera siê
równie¿ umiejêtnoæ czytania Biblii, uczenie siê jej fragmentów na
pamiêæ, rozró¿nianie sensów biblijnych, a z drugiej strony poznanie
duchowe oznacza wejcie na drogê cnót chrzecijañskich i doskona³oci wewnêtrznej.
Dla Kasjana liczy siê przede wszystkim asceza i przekonanie, ¿e
duchowe poznanie rodzi postêpy w cnotach oraz prowadzi do odkrywania Chrystusa w ksiêgach Starego i Nowego Testamentu. Celem
spiritalis scientia jest kontemplacja tajemnic Bo¿ych zawartych
w tekstach Biblii i kszta³towanie ¿ycia chrzecijañskiego w oparciu
o S³owo Bo¿e, jak równie¿ uwiêcenie cz³owieka. Mo¿na powiedzieæ,
¿e spiritalis scientia to dla mnicha cel ¿ycia monastycznego jakim jest
kontemplacja i zjednoczenie z Bogiem. To swego rodzaju spotkanie
z Chrystusem, które przemienia i upodabnia do Niego.
Dla wspó³czesnego cz³owieka, charakteryzuj¹cego siê pêdem ku
wiedzy i poznawaniu wiata, refleksja Jana Kasjana jest cenna, poniewa¿ ukazuje duchowy wymiar ¿ycia chrzecijañskiego. Równolegle do
rozwoju intelektualnego i praktycznego powinien nastêpowaæ tak¿e
rozwój duchowy oparty na refleksji nad S³owem Bo¿ym.

ZUSAMMENFASSUNG
Das Thema dieses Aufsatzes lautet: Die Heilige Schrift als Quelle spiritalis scientia
nach Johannes Cassian. Johannes wurde um 360-365 in der Dubrudscha als Sohn einer
wohlhabender christlichen Familie geboren. Er ehielt eine klassische Schulbildung und
sprach flieâend Griechisch und Latein. Nach seinem Klostereintritt mit seinem Freund
Germanus (378-380) erhielten beide die Erlaubnis zu einer geistlichen Studienreise nach
Ägyptens Anachoreten. Um 400 galang Cassianus nach Konstantinopel, danach nach Rom,
wo er späteren Papst Leo I. gewann und Germanus durch den Tod verlor. Von Rom begab
sich Cassian nach Marseille und gründete die Klöster St. Victor für Mönche und St. Salvator
für Nonnen. Er starb um 435.
Während seiner Zeit in St. Victor hat er drei Werke verfaât: Instiutiones, Conlationes
Patrum und De incarnatione Domini contra Nestorium libri VII. In den zwei ersten Werken
hat Cassianus die Lehre des monastischen Lebens in lateinischer Sprache vorgelegt. Der
Ausdruck spiritalis scientia (geistiges Wissen) trifft man in Cassians Schriften. Besonders
in Conlationes Patrum. Er bedeutet die Regel der Auslegung der Heiligen Schrift, aber vor
allem das Ziel des monastischen Lebens: die Kontemplation und die Vereinigung des
Menschen mit Gott. Der Aufsatz hat vier Teile: die Heilige Schrift und seine Interpretationsregel, geistiges Wissen (spiritalis scientia) und Gebet, praktisches und geistiges
Wissen, spiritalis scientia und die Tugenden.
Spiritalis scientia erreicht man durch Askese und christliche Tugenden. Der Mönch
widet sich dem Studium der Heiligen Schrift, aber seine wichtigste Aufgabe ist durch das
Gebet und Kontemplation auf die höchste Stufe der Wissens und Erkennens zu steigen.

PISMO WIÊTE RÓD£EM SPIRITALIS SCIENTIA

55

REFLEKSJA OJCÓW KOCIO£A NAD S£OWEM BO¯YM
TEOLOGIA PATRYSTYCZNA  TOM 6, 2009
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY

BOGDAN CZY¯EWSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny

Osobowoæ kaznodziei na przyk³adzie
De doctrina christiana i De pastoribus w. Augustyna
The Personality of the Preacher on the Example of St. Augustines De doctrina christiana
and De pastoribus

Przed wspó³czesnym kaznodziej¹ stoj¹ wysokie wymagania stawiane mu zw³aszcza przez s³uchaczy Bo¿ego s³owa. Jest to ca³kowicie
zrozumia³e i uzasadnione, kiedy wemiemy pod uwagê oczekiwania
wiernych, aby g³oszona im Ewangelia w postaci ¿ywego s³owa by³a
zrozumia³a, przystêpnie wyjaniona i pomaga³a rozwi¹zywaæ codzienne problemy, z jakimi spotykaj¹ siê na co dzieñ. Nie s¹ to jednak zupe³nie nowe dylematy. W staro¿ytnym chrzecijañstwie, kiedy rozwija³o siê z tak wielk¹ si³¹ kaznodziejstwo, szukano tak¿e nowych form
i rozwi¹zañ, aby dotrzeæ do uszu i serc s³uchaczy. Nale¿y zaznaczyæ,
¿e do piêkna jêzyka mówionego i pisanego przywi¹zywano w czasach
patrystycznych ogromn¹ wagê. Wiêkszoæ wybitnych Ojców Kocio³a
przesz³a przez szko³y retorskie, st¹d te¿ mogli wykorzystaæ ca³e bogactwo tego, czego nauczyli siê od wybitnych nauczycieli.
Niew¹tpliwym mistrzem w dziedzinie retoryki oraz kaznodziejstwa pozostaje w. Augustyn, który wielokrotnie dawa³ wyraz potrzeby zwracania du¿ej uwagi na jêzyk mówiony. W dwóch swoich pismach kreli nawet obraz kaznodziei i zadañ, jakie przed nim staj¹.
Chodzi tutaj o czwart¹ ksiêgê De doctrina christiana1 powiêcon¹
1
W niniejszym opracowaniu korzystam z tekstu ³aciñskiego i przek³adu polskiego w:
w. Augustyn, De doctrina christiana, tekst ³aciñsko-polski, prze³o¿y³, wstêpem i komentarzem opatrzy³ J. Sulowski, Warszawa 1989.
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w ca³oci tej w³anie problematyce2. Uznawana jest ona nawet za
pierwsz¹ pracê na temat retoryki napisan¹ z myl¹ o kap³añstwie3, co
wiêcej, przez wiele lat s³u¿y³a za swoisty podrêcznik dla duchownych,
którzy zajmowali siê przepowiadaniem s³owa Bo¿ego4. Drugie dzie³o,
w którym w. Augustyn rysuje obraz kaznodziei, to 46 kazanie opatrzone tytu³em: De pastoribus5.
Na podstawie tych dwóch tekstów spróbujê przedstawiæ osobowoæ
kaznodziei wed³ug w. Augustyna. Postaram siê tak¿e ukazaæ ewentualne mo¿liwoci wykorzystania tego obrazu biskupa Hippony przez
wspó³czesnych g³osicieli Dobrej Nowiny o zbawieniu. Przed przyst¹pieniem do prezentacji tematu zapowiedzianego w tytule, wypada najpierw podaæ definicjê s³owa osobowoæ. Termin ten u¿ywany jest
zazwyczaj, gdy charakteryzujemy b¹d opisujemy w³aciwoci jakiej
osoby, podaj¹c to, co dla niej znamienne, sta³e, a tak¿e to, co wyró¿nia
j¹ sporód innych.

1. WYMAGANIA DUCHOWE I INTELEKTUALNE STAWIANE KAZNODZIEI
Lektura wspomnianych dzie³ w. Augustyna pozwala na usystematyzowanie tego wszystkiego, co napisa³ na temat osobowoci kaznodziei. Nale¿y rozpocz¹æ od wypowiedzi dotycz¹cych przymiotów duchowych i intelektualnych stawianych g³osicielom s³owa Bo¿ego.
Pierwszym z nich jest znajomoæ Pisma wiêtego. Przymiot ten
wa¿ny jest zw³aszcza wówczas, gdy kaznodzieja nie posiada daru wymowy. W tym przypadku przyswojenie i cytowanie tekstów pochodz¹cych z Bo¿ego Objawienia powoduje, ¿e spodoba siê nawet ten, którego wymowa nie sprawia przyjemnoci6. wiêty Augustyn poleca tym,
którym brakuje talentu kaznodziejskiego, aby jak najwiêcej korzysta2
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dzie³o to pisa³ w. Augustyn w dwóch etapach. Pierwsza jego
czêæ  ksiêgi I-III (poza koñcowymi rozdzia³ami) powsta³a w 397 roku. Koñcówka ksiêgi III
i ca³a czwarta dopiero w latach 426-427, a zatem pod koniec ¿ycia w. Augustyna (+430),
o czym sam zawiadcza w Retractiones II,30,4. Wypowiedzi zatem dotycz¹ce kaznodziejstwa
pisane by³y z pozycji cz³owieka ju¿ dowiadczonego i dojrza³ego. Nie mo¿na zapominaæ
o tym, ¿e biskup Hippony powiêci³ pracy homiletycznej wiele lat swojego kap³añskiego
i biskupiego ¿ycia.
3
Por. Britannica, edycja polska, t. 36 Re  Ro, Poznañ 2003, s. 140.
4
Por. W. Ostafiñski, Wstêp w teorii i praktyce kaznodziejskiej, Kraków 2002, s. 67.
5
W niniejszym opracowaniu korzystam z przek³adu polskiego 46 Kazania w. Augustyna, który znajduje siê w Liturgii Godzin, Poznañ  Pallottinum 1988, t. IV, s. 190-236.
6
De doctrina , IV, V, 8, s. 189.
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li z tekstów Pisma wiêtego. Tego rodzaju praktyka pozwoli im nadrobiæ luki w s³ownictwie, a co najwa¿niejsze, bêd¹ lepiej odbierani
przez swoich s³uchaczy7. wiêty Augustyn podkrela, ¿e opanowanie
przez kaznodziejê treci Pisma wiêtego przyczynia siê do lepszej jakoci jego przemawiania. W ca³ym procesie poznawania Biblii nale¿y
siê w ni¹ wczytywaæ i szukaæ w³aciwego sensu zawartych w niej treci. Kaznodzieja winien poznaæ Dobr¹ Nowinê do tego stopnia, aby
sprawnie przytaczaæ teksty biblijne na potwierdzenie tego, co mówi.
Wa¿ne jest tak¿e podjêcie medytacji nad Bo¿ym s³owem, aby ono sta³o siê dowiadczeniem ¿yciowym kaznodziei. Wtedy teksty Pisma
wiêtego bêd¹ w³aciwie zastosowane i interpretowane8. Dobra znajomoæ Biblii przyczyni siê tak¿e do tego, ¿e kaznodzieja bêdzie opiera³
swoje kazanie na s³owie Bo¿ym: Gromadcie siê wokó³ wzgórz Pisma
wiêtego. Tam odnajdziecie rozkosz waszego serca, tam nie ma nic zatrutego, nic szkodliwego, tam najobfitsze pastwisko. [ ] Z gór, o których mówilimy, sp³ywaj¹ strumienie nauki ewangelicznej, albowiem
n a c a ³ y  w i a t i c h g ³ o s s i ê r o z c h o d z i (por. Rz 10,18), a wszystkie zamieszka³e miejsca staj¹ siê obfitym i przyjemnym pastwiskiem
dla owiec9.
Ze znajomoci¹ Pisma wiêtego zwi¹zany jest tak¿e wymóg dotycz¹cy odpowiedniego wykszta³cenia kaznodziei. Augustyn mówi, ¿e
kto pragnie wiedzieæ, umieæ nauczyæ i nabyæ sprawnoci wymowy
odpowiedniej mê¿owi kocielnemu, niechaj wprawdzie uczy siê
wszystkiego, co potrzebne, lecz w chwili samego wyg³aszania niech
pamiêta, ¿e w g³êbi serca przystoi stosowanie siê do tego, co powiedzia³ Pan: «Nie martwcie siê o to, jak ani co macie mówiæ. W owej
bowiem godzinie bêdzie wam poddane, co macie mówiæ, gdy¿ nie wy
bêdziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego bêdzie mówi³ przez was»
(Mt 10,19)10.
W³aciwe wykszta³cenie kaznodziei wa¿ne jest z kilku powodów.
Augustyn zwraca uwagê na koñcowy rezultat, jaki daje kazanie: mo¿e
utwierdzaæ w dobru albo te¿ namawiaæ do z³a. Dlatego z takim naci7

s. 65.

Por. S. Wielgus, Badania nad Bibli¹ w staro¿ytnoci i redniowieczu, Lublin 1990,

8
Bo w rzeczy samej s¹ tacy ludzie, którzy Pismo czytaj¹ tylko, by czytaæ; czytaj¹, ¿eby
je zapamiêtaæ, lecz nie dok³adaj¹ najmniejszego wysi³ku, ¿eby je zrozumieæ. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e znacznie wy¿ej trzeba ceniæ tych, którzy mniej pamiêtaj¹ s³owa, lecz oczyma
serca przenikaj¹ ich g³êbiê. Wszak¿e od jednych i drugich lepszy jest ten, kto na zawo³anie
potrafi je przytoczyæ i rozumie je jak nale¿y (De doctrina , IV, V, 7, s. 187).
9
De pastoribus 46,24.
10
De doctrina , IV, XV, 32, s. 217-219.
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skiem biskup Hippony pragnie przekonaæ kaznodziejê, ¿e jego powo³aniem jest s³u¿ba prawdzie i g³oszenie jej z ambony. Mo¿e to czyniæ
tylko ten, kto jest wykszta³cony i dobrze przygotowany do wype³niania tego zadania11. wiêty Augustyn wypowiada siê na ten temat bardzo zdecydowanie. W kazaniu De pastoribus wymaga od kaznodziei,
by g³osi³ ludziom prawdê: niech nios¹ ludziom s³owa prawdy. S¹ bowiem niejako pochodniami12. G³oszenie prawdy winno polegaæ zw³aszcza na tym, aby nie oszukiwaæ i nie zwodziæ ludzi: Kim¿e za s¹ ci,
którzy lêkaj¹c siê uraziæ s³uchaczy, nie tylko nie przygotowuj¹ na zbli¿aj¹ce siê próby, ale nawet obiecuj¹ szczêcie na tym wiecie, którego
Bóg wcale wiatu nie obieca³13. Kaznodzieja w g³oszeniu prawdy
Ewangelii powinien pamiêtaæ tak¿e o jeszcze jednej wa¿nej rzeczy,
mianowicie: Gdybymy bowiem g³osili w³asn¹ naukê, bylibymy pasterzami, którzy pas¹ siebie samych, a nie owce. Jeli natomiast g³osimy Jego naukê, On jest waszym Pasterzem, kimkolwiek by³by porednik14.
Wykszta³cenie kaznodziei winno obejmowaæ tak¿e naukê muzyki.
Posiadanie zdolnoci muzycznych uwra¿liwia osobê na zachowywanie
rytmu w wypowiedzi. Biskup Hippony przypomina, ¿e na ten aspekt
przygotowania kaznodziejskiego zwróci³ uwagê miêdzy innymi w.
Hieronim, który zauwa¿a stosowanie rytmu w niektórych pismach
prorockich15. Retoryka jako jedn¹ z regu³ u¿ywa klauzul rytmicznych.
Sam Augustyn nie unika stosowania tych zasad, ironizuje jednak nieco i mówi o nich: podobaj¹ mi siê one u naszych pisarzy tym bardziej,
im rzadziej je spotykam16. Wa¿ne jest, aby w przemowie, koncentruj¹c
siê na odpowiedniej rytmice, nie zmniejszyæ rangi wypowiadanych
treci. Zbytnia troska o w³aciwe zachowanie rytmu mo¿e spowodowaæ, ¿e zagubimy sens swoich s³ów17.
11
Skoro zatem sztuka wymowy sprawia dwojaki skutek i posiada tak wielk¹ moc przekonywania zarówno o czym z³ym, jak i o dobrym, dlaczego¿ by ludzie uczciwi nie mieli
do³o¿yæ starañ dla zdobycia tej sztuki celem spo¿ytkowania jej w s³u¿bie prawdy, gdy przewrotni pos³uguj¹ siê ni¹ w s³u¿bie niesprawiedliwoci i b³êdu, maj¹c na oku osi¹gniêcie
zwyciêstwa w sprawie przewrotnej i k³amliwej (De doctrina , IV, II, 3, s. 183).
12
De pastoribus 46,6.
13
Tam¿e, 46,11.
14
Tam¿e, 46,1.
15
Nauka muzyki, która najlepiej uczy rytmu, nie by³a obca naszym prorokom do tego
stopnia, ¿e m¹¿ uczony Hieronim wspomina miary muzyczne tak¿e w niektórych utworach
poetyckich przynajmniej w jêzyku hebrajskim (De doctrina , IV, XX, 41, s. 233).
16
De doctrina , IV, XX, 41, s. 233.
17
Strzec siê jednak nale¿y, aby k³ad¹c wiêkszy nacisk na zachowanie rytmu w tych
boskich i pe³nych znaczenia pismach nie umniejszaæ ich powagi (De doctrina , IV, XX,
41, s. 233).
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Kolejny przymiot kaznodziei, na jaki zwraca uwagê w. Augustyn
zwi¹zany jest z tym, co nazwaæ mo¿na ogólnie sztuk¹ wymowy. Temat
ten biskup Hippony rozwija dosyæ szeroko i dok³adnie omawia, co
przez ni¹ rozumie. Aby kaznodzieja osi¹gn¹³ oczekiwany przez s³uchaczy i w³aciwy poziom sztuki wymowy, powinien, wed³ug Augustyna,
pamiêtaæ o stosowaniu trzech wa¿nych norm. Nale¿y mianowicie u¿ywaæ zasad retoryki, ale w ograniczonym stopniu, troszczyæ siê o m¹droæ swoich wypowiedzi, godzi siê stosowaæ w przepowiadaniu Bo¿ego s³owa piêkny, aczkolwiek prosty i niewyszukany styl. Spróbujmy
dowiedzieæ siê, jak ka¿d¹ z tych zasad dobrej sztuki wymowy rozumie
w. Augustyn.
Wczeniej ju¿ zaznaczono, ¿e retoryka u staro¿ytnych pisarzy
i mówców odgrywa³a wa¿n¹ rolê, tak¿e w ¿yciu w. Augustyna. Dlatego te¿ usi³owano przenieæ j¹ tak¿e do kaznodziejstwa. Biskup Hippony chwali z jednej strony retorykê i poleca uczyæ siê jej, zw³aszcza
m³ode pokolenie, które w jego czasach nie przyk³ada³o chyba do niej
zbyt wielkiej wagi. Z drugiej natomiast apeluje, aby nie przesadzaæ
z jej stosowaniem18. Kaznodzieja winien raczej wykorzystywaæ retorykê jako zasadê pomocnicz¹, poniewa¿ najwa¿niejsz¹ rolê w przepowiadaniu odgrywaj¹ jego wrodzone zdolnoci, czyli bystry i gorliwy umys³, nie za popisywanie siê umiejêtnociami retorycznymi. Poleca
raczej czytaæ i s³uchaæ wielkich mówców ni¿ stosowaæ ich zasady19.
W spojrzeniu w. Augustyna na retorykê dostrzec mo¿na wyrane
przesuniêcie akcentów. Jako m³ody nauczyciel retoryki w Rzymie,
potem za w Mediolanie, przyk³ada³ wielk¹ wagê do jej stosowania.
Wytyka³ chrzecijanom, ¿e Pismo wiête zosta³o napisane zbyt prostym jêzykiem, dlatego te¿ prawie ca³kowicie w pewnym okresie swojego ¿ycia zarzuci³ jego lekturê. Po latach odkry³ w Bo¿ym s³owie zupe³nie co innego, nawet kaznodziejom poleca, aby z umiarem pos³ugiwali siê retoryk¹.
Na w³aciwe opanowanie sztuki wymowy sk³ada siê tak¿e dosyæ
trudna zasada zwi¹zana z m¹drym sposobem wypowiadania siê przez
kaznodziejê. wiêty Augustyn zdaje sobie sprawê z tego, ¿e nie maj¹
My jednak regu³ tych nie oceniamy a¿ tak wysoko, bymy kazali ludziom dojrza³ym
i powa¿nym powiêcaæ czas na ich wyuczenie siê, choæ czasami nawet i mniej zdolni mogliby je sobie przyswoiæ. Wystarczy, ¿eby o to starali siê m³odzieñcy, których pragniemy wykszta³ciæ na po¿ytek Kocio³a, i to nie wszyscy, ale tylko ci, których jeszcze nie zajmuje co
pilniejszego, co z pewnoci¹ i bezwarunkowo nale¿a³oby postawiæ wy¿ej (De doctrina , IV,
III, 4, s. 183).
19
De doctrina , IV, III, 4, s. 183.
18
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z tym problemu ludzie z wrodzonymi zdolnociami i w³aciw¹ sobie inteligencj¹. Takim wystarczy lektura Pisma wiêtego i literatury kocielnej20. Nie mo¿na jednak, zdaniem biskupa Hippony, wyuczyæ siê inteligentnego i m¹drego przemawiania, poniewa¿ tego rodzaju przymiot
le¿y w naturze cz³owieka. Zasady retoryki pojmie tylko ten, kto posiada do tego odpowiednie predyspozycje21. Biskup Hippony przestrzega
jednak takich ludzi przed zbytnim podkrelaniem swojej elokwencji,
która nie zawsze ma na uwadze dobro s³uchaj¹cych. wiêty Augustyn
zgadza siê jednak z tym, ¿e nie wszyscy kaznodzieje obdarzeni s¹ inteligencj¹ i wynikaj¹cymi z niej zdolnociami przemawiania. Czy nale¿y
zatem pozbawiæ ich mo¿liwoci g³oszenia Bo¿ego s³owa? Biskup Hippony uwa¿a, i¿ piêkne przemawianie nie implikuje jego skutecznoci.
Mo¿na bowiem robiæ to niekiedy nieudolnie, ale liczy siê przede wszystkim po¿ytek s³uchaj¹cych, najwa¿niejsze staje siê dotarcie do ich serc22.
Najlepiej jest, gdy kaznodzieja potrafi po³¹czyæ w sobie kilka elementów: inteligencjê, wiedzê i m¹droæ. Je¿eli brakuje mu tego, winien
z ca³¹ pokor¹ czytaæ, s³uchaæ i naladowaæ ludzi elokwentnych, a nie
traciæ niepotrzebnie czasu i energii na uczenie siê retoryki, która na nic
siê jemu nie przyda. wiêty Augustyn jest tutaj bardzo stanowczy, ale
nale¿y zaznaczyæ, ¿e taka postawa spowodowana jest jego g³êbok¹ trosk¹ o wiernych i jednoczenie o kaznodziejê23. Jaki wniosek nale¿y wy20
Nie licz¹c ksi¹g kanonicznych, dla naszego zbawienia ciesz¹cych siê najwy¿sz¹ powag¹, nie brakuje te¿ literatury kocielnej, któr¹ czytaj¹c cz³owiek zdolny, nawet nie praktykuj¹cy tej sztuki, a powiêcaj¹cy ca³¹ swoj¹ uwagê jedynie zrozumieniu treci, przyswaja
sobie pewien sposób wyra¿ania siê przez samo obcowanie z tak¹ literatur¹ (De doctrina ,
IV, III, 4, s. 183).
21
Wszak¿e, jeli nie posiada odpowiednich dyspozycji do przyswajania sobie czego takiego, to równie¿ nie wyuczy siê zasad retoryki. [ ] Co wiêcej, s¹dzê, ¿e nadto spotkaæ mo¿na
kogo, kto potrafi jednoczenie i piêknie przemawiaæ, i w czasie przemówienia pamiêtaæ
o zasadach elokwencji. Bo w istocie trzeba mieæ siê na bacznoci, ¿eby z pamiêci nie uciek³y
myli, jakie pragnie siê przedstawiæ, [ ] w przemówieniach i wyst¹pieniach ludzi wymownych
znajduj¹ zastosowanie zasady retoryki. Mówcy tacy nie myleli o nich ani w czasie przygotowania swego przemówienia, ani podczas jego wyg³aszania, niezale¿nie od tego, czy ich siê
wyuczyli, czy te¿ nawet tego przedmiotu nie tknêli. Oni stosuj¹ je dlatego, ¿e s¹ wymowni,
a nie w tym celu, ¿eby wymownymi zostaæ (De doctrina , IV, III, 4, s. 183185).
22
Ale wiadomo, ¿e jedni robi¹ to bez³adnie, s³abo, oziêble, inni za dowcipnie, piêknie
i z werw¹  trzeba zatem, aby mówca maj¹cy zdolnoæ dyskutowania lub przemawiania
m¹drze podj¹³ siê dzie³a, o którym mówiê, szukaj¹c po¿ytku s³uchaczy, choæby robi³ to ma³o
wymownie, a wiêc i mniej skutecznie, ni¿ gdyby mówi³ tak¿e elokwentnie (De doctrina ,
IV, V, 7, s. 187).
23
Z pewnoci¹ orator, który pragnie przemawiaæ nie tylko m¹drze, lecz równie¿ wymownie, oka¿e siê bardziej po¿yteczny, jeli uda mu siê i jedno, i drugie. St¹d tym bardziej
zachêcam go do czytania, s³uchania i naladowania w æwiczeniach ludzi elokwentnych, im
bardziej odradzam mu uczêszczanie na lekcje nauczycieli retoryki (De doctrina , IV, VI,
8, s. 189).
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ci¹gn¹æ z tego surowego kryterium stawianego g³osicielowi Bo¿ego s³owa? Wydaje siê, ¿e biskup Hippony wszystkim mniej zdolnym w trudnej
sztuce kaznodziejskiej zaleca dok³adne przygotowanie kazania, nawet
w oparciu o wiedzê innych, a nie pok³adanie nadziei w swoich si³ach,
które w przypadku takich ludzi bywaj¹ ograniczone i mog¹ zawieæ.
Kolejnym potrzebnym elementem, by kaznodzieja móg³ posi¹æ
dobr¹ sztukê wymowy, jest pos³ugiwanie siê przez niego piêknym, a jednoczenie prostym s³ownictwem. Augustyn nie ma tutaj na myli wyszukanego jêzyka, ale taki styl, który przemówi do ka¿dego cz³owieka.
Jako przyk³ad niew³aciwej mowy stawia biskup Hippony w. Cypriana. W jednym ze swoich listów  zdaniem w. Augustyna  stosuje on
zupe³nie niepotrzebne ozdobniki: Usi¹dmy tu; daj¹ schronienie s¹siednie ustronia, gdzie nachylone, zb³¹kane winne latorole, zwisaj¹cymi pn¹c siê po ociê¿a³ych trzcinach splotami, liciastym nakryciem
z winnych ga³êzi portyk uczyni³y24. Augustyn s¹dzi, i¿ tego rodzaju styl
mo¿na naladowaæ, ale prawie niemo¿liwe jest jego osi¹gniêcie. Stosowanie bowiem wyszukanych s³ów i kwiecistoæ mowy powoduj¹, ¿e traci siê nale¿yty sens wypowiedzi25. Kaznodzieja nie powinien zatem skupiaæ swojej uwagi na u¿ywaniu piêknych wyrazów i budowie zdania, ile
raczej jego troska winna dotyczyæ przekazywanych treci, aby by³y jasne i zrozumia³e dla wszystkich s³uchaj¹cych26. Zasady retoryki maj¹
pomagaæ kaznodziei, nie za przeszkadzaæ w odbiorze kazania i stawaæ
siê mêcz¹ce dla odbiorców. Dlatego nale¿y  zdaniem w. Augustyna 
unikaæ retoryki w przypadkach, kiedy mo¿na ukazaæ te same treci
przez piêkno myli i cis³oæ rozumowania27.
De doctrina , IV, XIV, 31, s. 217. (w. Cyprian, Ad Donatum I 3, 1214 H).
Zwyczajnie w taki sposób nie mówi siê, chyba ¿e w przyp³ywie nadobfitoci s³owa,
jednak taka wylewnoæ nie godzi siê z powag¹. Kto lubuje siê w takim sposobie wypowiadania siê, ten, rzecz jasna, przemawia inaczej. St¹d mówi¹cych prociej uwa¿a on za nieudolnych, a nie za wiadomie unikaj¹cych takiego wys³awiania siê. Dlatego m¹¿ wiêty pokaza³,
¿e potrafi w taki sposób wyra¿aæ siê, gdy¿ w przytoczonym miejscu tak w³anie napisa³, lecz
wyrzek³ siê tego, gdy¿ póniej nigdy takiego czego nie stosowa³ (De doctrina , IV, XIV,
31, s. 217).
26
Usilna troska o jasnoæ czêsto prowadzi do niezwracania zbytniej uwagi na stosowanie s³ów g³adkich i nie troszczy siê o budowanie zdañ poprawnych, a raczej stara siê, aby
nawietliæ i daæ nale¿ycie poznaæ prawdê, któr¹ g³osi. [ ] Zreszt¹, chocia¿ prawdziwi nauczyciele powinni troszczyæ siê bardzo o przekazywanie nauki, to je¿eli w ³acinie klasycznej jaki termin jest zbyt niejasny i dwuznaczny, natomiast w jêzyku potocznym jest u¿ywany
jasny i dok³adny, niech stosuj¹ termin ludowy, jakim zwyczajowo pos³uguj¹ siê ludzie proci (De doctrina , IV, X, 24, s. 207).
27
Por. A. Eckmann, Sztuka wymowy w teorii i praktyce w. Augustyna, w: S³owo Boga
i drogi cz³owieka. Ksiêga pami¹tkowa ks. bpa Jana Szlagi, (red. Z. Machnikowski), Tczew 
Pelplin 1998, s. 158.
24
25
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Przyk³adem s¹ dla w. Augustyna autorzy natchnieni. Posiadali
zarówno m¹droæ, jak i sztukê wymowy. Biskup Hippony uwa¿a, ¿e
przewy¿szaj¹ oni mówców pogañskich, którzy chocia¿ u¿ywaj¹ bogatej i kwiecistej mowy, to jednak nie potrafi¹ zachwyciæ ni¹ innych.
Tylko autorzy natchnieni mog¹ stanowiæ wzór w³aciwego pos³ugiwania siê sztuk¹ wymowy, u¿ywania prostego jêzyka, który przemawia
do cz³owieka oraz potrafi¹ we w³aciwy sobie sposób korzystaæ z wszelkich ozdób retorycznych28.
Okazuje siê, ¿e w. Augustyn porusza w swoim dziele problem bliski równie¿ czasom wspó³czesnym. Kiedy mówi o potrzebie pracy nad
sztuk¹ wymowy dotyka osób, które chocia¿ posiadaj¹ odpowiednie
zdolnoci jêzykowe, nie potrafi¹ jednak nale¿ycie przygotowaæ kazania. W tej sytuacji przyzwala na skorzystanie z kazania lub mowy
u³o¿onej przez innego kaznodziejê. Poleca takiemu kaznodziei nauczenie siê na pamiêæ zapo¿yczonych treci i ich wyg³oszenie. wiêty Augustyn jest zdania, ¿e taka praktyka nie powinna byæ dla innych gorsz¹ca, poniewa¿ chodzi zawsze o korzyæ dla s³uchacza, który ma prawo us³yszeæ kazanie prawid³owo zbudowane i zawieraj¹ce
poprawne treci29.

2. UMIEJÊTNOÆ U¯YWANIA TRZECH STYLÓW MOWY
Na osobowoæ kaznodziei sk³ada siê tak¿e w³aciwe pos³ugiwanie
siê przez niego trzema stylami mówienia. Augustyn uwa¿a, ¿e podstawowym zadaniem mówcy jest nauczaæ, zachwycaæ i wzruszaæ s³uchaczy, na co zwraca³ ju¿ uwagê Cyceron30. Biskup przytacza nawet jego
s³owa: Byæ elokwentnym znaczy umieæ przemawiaæ, by nauczaæ o sprawach drobnych stylem prostym, aby zachwycaæ omawiaj¹c zagadnie28
Potrafi³bym przecie¿ wykazaæ, gdybym na to znalaz³ czas, ¿e w ich czcigodnych pismach, które Opatrznoæ Bo¿a przekaza³a dla naszej nauki i oderwania nas od zwodniczego
wiata ku innemu, szczêliwemu, wystêpuj¹ wszystkie zalety oraz ozdoby retoryczne, jakimi szczyc¹ siê ci, którzy ponad jêzyk naszych autorów stawiaj¹ w³asny, nie ze wzglêdu na
si³ê tego drugiego, lecz ze wzglêdu na jego napuszonoæ (De doctrina , IV, VI, 10, s. 191).
29
S¹ tak¿e i tacy ludzie, którzy nale¿ycie potrafi¹ wyg³osiæ dyskurs, lecz nie s¹ w stanie dobrze go przygotowaæ. Tacy, jeli zapo¿yczaj¹ od kogo innego mowê napisan¹ wed³ug
regu³ m¹droci i elokwencji, ucz¹c siê jej na pamiêæ, a nastêpnie wobec ludzi j¹ wyg³aszaj¹c, nie czyni¹ niczego godnego nagany (De doctrina , IV, XXIX, 62, s. 259  261).
30
Trzem bowiem wspomnianym cechom: nauczaniu, zachwycaniu i wzruszaniu odpowiadaj¹ trzy style, jak to zdaje siê pragn¹³ podkreliæ sam mistrz rzymskiej wymowy, [ ] To
tak jakby do trzech w³aciwoci doda³ te trzy style (De doctrina , IV, XVII, 34, s. 221).
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nia redniej miary stylem umiarkowanym, i aby wzruszaæ wyk³adaj¹c rzeczy wielkie stylem wznios³ym31.
wiêty Augustyn zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e wykorzystane
przez niego trzy style Cycerona musz¹ byæ w³aciwie dostosowane do
jêzyka kocielnego, by mo¿na je by³o pozyskaæ w kaznodziejstwie.
W retoryce wieckiej  jak przyznaje sam biskup Hippony  stylu prostego u¿ywano w s¹downictwie, zw³aszcza wtedy, gdy spór dotyczy³
maj¹tku. Stylem wznios³ym pos³ugiwano siê w sytuacji, kiedy zagro¿one by³o ludzkie ¿ycie lub zdrowie. Trzeci wreszcie styl  umiarkowany  dotyczy³ pozosta³ych, zwyk³ych i przeciêtnych spraw32. wiêty
Augustyn, jako wytrawny retor i cz³owiek obeznany w sprawach s¹dowych, dobrze zna³ sposoby pos³ugiwania siê wspomnianymi stylami w mowie. Wiedzia³ te¿, ¿e zastosowanie ich w kaznodziejstwie
musi byæ inne ni¿ w sztuce wymowy o charakterze wieckim, chocia¿by z tego wzglêdu, ¿e na p³aszczynie przepowiadania chrzecijañskiego nie mamy do czynienia z tematami niewa¿nymi b¹d te¿
drugorzêdnymi.
Augustyn uzasadnia powy¿sz¹ wypowied konkretnymi przyk³adami. Pierwszy dotyczy tak zwanego stylu prostego. Pos³uguje siê obrazem kubka nape³nionego zimna wod¹. Nikt nie zastanawia siê nad
rol¹, jak¹ odgrywa on w ludzkim ¿yciu, st¹d te¿, kto usi³uje go opisaæ,
uczyni to w zwyk³y i ma³o znacz¹cy sposób. Kiedy jednak czytamy
w Pimie wiêtym opowiadanie Pana Jezusa o kubku zimnej wody,
wówczas ten przedmiot w Jego rêkach nabiera ca³kowicie innego znaczenia. Podany bowiem osobie, która jest spragniona, oznacza nagrodê wieczn¹. Augustyn daje wiadectwo, ¿e treæ g³oszonego przez niego kazania na ten w³anie temat, z zastosowaniem odpowiedniego stylu, mia³a na celu zachêciæ wiernych do udzielenia pomocy drugim, do
okazania im mi³osierdzia, a przede wszystkim pobudziæ ich serca do
podjêcia konkretnych czynów mi³oci33. Drugi przyk³ad stosowania
De doctrina , IV, XVII, 34, s. 221. (Cyceron, Orator, 29, 101).
Bowiem drobnymi sprawami nazywa siê te, w których rozpatruje siê spory o maj¹tek, wielkimi  gdy chodzi o zdrowie i ¿ycie ludzkie. Te sprawy natomiast, gdzie nic takiego
siê nie roztrz¹sa i nie chodzi o to, by s³uchacz rozstrzyga³ albo przyst¹pi³ do dzia³ania, lecz
jedynie, aby go zachwyciæ  le¿¹ pomiêdzy jednymi i drugimi, niejako w rodku. St¹d zwane
s¹ zwyk³ymi albo przeciêtnymi [modica]. (De doctrina , IV, XVIII, 35, s. 223).
33
Czy mo¿e dlatego, ¿e kubek zimnej wody to drobnostka nic nie znacz¹ca, Pan równie¿ w taki sposób to os¹dzi³, kiedy rzek³, ¿e ten, kto go poda uczniowi, nie utraci swojej
nagrody? A mo¿e nauczyciel omawiaj¹cy ten temat w kociele powinien uwa¿aæ, ¿e porusza
co ma³o znacz¹cego, a zatem nie powinien stosowaæ ani stylu umiarkowanego, ani wznios³ego, ale tylko prosty? Tymczasem, kiedy przydarzy³o mi siê omawiaæ tê kwestiê wobec
31
32
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stylu prostego w kaznodziejstwie zaczerpn¹³ w. Augustyn od w.
Ambro¿ego. Biskup Mediolanu w dziele O Duchu wiêtym chcia³ ukazaæ równoæ trzech Osób Boskich. Aby tak wa¿nego, by nie powiedzieæ
fundamentalnego dla naszej wiary tematu nie zaciemniæ niepotrzebnymi ozdobnikami s³ownymi, u¿y³ w. Ambro¿y prostego stylu i w ten
sposób dostarczy³ konkretnych dowodów na potwierdzenie g³oszonej
prawdy34.
Drugi ze stylów, na który zwraca uwagê w. Augustyn, nazwany
zosta³ umiarkowanym. Biskup uznaje go za ma³o wa¿ny, z tego te¿
wzglêdu winien byæ stosowany jedynie z innymi stylami35. Samo bowiem zachwycanie s³uchaczy przez kaznodziejê nie przynosi im korzyci, poniewa¿ brakuje w nim pouczenia i pobudzenia do dzia³ania,
co winno byæ celem ka¿dego kazania36. W przypadku tego stylu w.
Augustyn pos³uguje siê przyk³adem tak¿e zaczerpniêtym od w. Ambro¿ego oraz od w. Cypriana. Pierwszy z nich mówi¹c o dziewictwie
podaje wskazania kobietom, które pragn¹ oddaæ siê Bogu i zachowaæ
czyste ¿ycie. Maj¹ byæ one pokorne sercem, powa¿ne w s³owach, roztropne w myli i oszczêdne w mowie37. wiêty Cyprian za porównuje
¿ycie w dziewictwie do kwiatu kocielnej latoroli i nazywa je piêkniejsz¹ czêci¹ trzody Chrystusa38. Zarówno pierwszy jak i drugi Ojciec Kocio³a, podejmuj¹c temat dziewictwa i pos³uguj¹c siê przy jego
omawianiu stylem umiarkowanym, mia³ na celu pokazanie wzoru takiego w³anie ¿ycia. Dlatego w. Augustyn uznaje styl umiarkowany
za najbardziej odpowiedni do osi¹gniêcia zamierzonego celu. W przyludu i dziêki pomocy Bo¿ej zastosowaæ styl odpowiedni, to czy¿ z tego kubka zimnej wody
nie bucha³ p³omieñ obejmuj¹cy nawet lodowate serca ludzi obojêtnych i czy¿ nie pobudza³
ich do wykonywania dzie³ mi³osierdzia, w nadziei otrzymania wiecznej nagrody? (De doctrina , IV, XVIII, 37, s. 225).
34
Równie¿ i wiêty Ambro¿y w traktacie powiêconym bardzo wa¿nej kwestii, mianowicie Duchowi wiêtemu, pragn¹c wykazaæ, ¿e jest On równy Ojcu i Synowi, zastosowa³ styl
prosty. Post¹pi³ tak, poniewa¿ zagadnienie wymaga dowodów rzeczowych, nie za ozdób
s³ownych czy pobudzania uczuæ w celu nak³onienia umys³u (De doctrina , IV, XXI, 46,
s. 239).
35
Przeciwnie styl umiarkowany, którego skutkiem jest wprawienie s³uchacza w zachwyt sam¹ wymow¹, nie powinien byæ stosowany dla samego siebie (De doctrina , IV,
XXV, 55, s. 251).
36
Pragn¹ osi¹gn¹æ go ci, którzy chlubi¹ siê krasomówstwem, popisuj¹ siê p³ynnymi
panegirykami czy innymi ozdobnymi popisami, gdzie ani s³uchacza siê nie poucza, ani nie
pobudza do wype³nienia obowi¹zku, lecz tym wprawia siê go w zachwyt (De doctrina , IV,
XXV, 55, s. 251).
37
Por. De doctrina , IV, XXI, 48, s. 241.
38
Kwiat to jest kocielnej latoroli, wdziêk i ozdoba ³aski duchowej, weso³e usposobienie, ca³e i nieska¿one dzie³o chwa³y i czci, obraz Boga, odpowiedni do wiêtoci Pana, piêkniejsza czêæ trzody Chrystusowej (De doctrina , IV, XXI, 47, s. 241).
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padku bowiem rozwijania w¹tku zwi¹zanego ze wzorem, jakim jest
dziewictwo, pos³ugiwanie siê w mowie obrazami, figurami retorycznymi, czy te¿ rodkami krasomówczymi nie stanowi odpowiedniego narzêdzia i czêsto nie trafia do s³uchaczy.
Trzeci ze stylów  wznios³y  omawia w. Augustyn tak¿e w oparciu o wypowiedzi biskupa Kartaginy i biskupa Mediolanu. Chodzi
o kwestiê zwi¹zan¹ z reakcj¹ na u¿ywanie kosmetyków i malowaniem
siê kobiet. U¿yta przez w. Cypriana i Ambro¿ego krytyka, by nie poprawiaæ samego Stwórcy i nie fa³szowaæ w ten sposób prawdziwego
obrazu, powinna poruszyæ, a nawet przestraszyæ kobiety, by nie stosowa³y wspomnianych rodków. Styl wznios³y wywo³a tutaj, zdaniem w.
Augustyna, w³aciw¹ reakcjê, wzbudzi u kobiet obawê i niepokój39.
Jego bowiem celem jest poruszaæ uczucia u s³uchaczy, poniewa¿ zwraca siê uwagê na piêkno jêzyka40. Biskup Hippony zaznacza jednak, ¿e
wszelkiego rodzaju ozdoby jêzykowe nie s¹ konieczne, tak jak bywa
w przypadku wojownika. Jego piêkna zbroja ozdobiona szlachetnymi
kamieniami nie stanowi o jego sile i zwyciêstwie. Najwa¿niejszy jest
bowiem walcz¹cy cz³owiek i posiadane przez niego umiejêtnoci. To
samo odnosi siê, zdaniem w. Augustyna, do kazania, nie piêkne
i patetyczne s³owa w nim u¿yte, ale treæ w nim zawarta przemawia
do wiernych41.
Augustyn podsuwa tak¿e kaznodziejom kilka praktycznych uwag
odnosz¹cych siê do stosowania omówionych trzech stylów. Radzi mianowicie, aby stosowaæ wszystkie trzy style na przemian, powinny byæ
one jednak spójne i w³aciwie dobrane42. Nie by³ on pod tym wzglêdem wy³¹cznie teoretykiem, ale przede wszystkim praktykiem i umiejêtnie pos³ugiwa³ siê trzema stylami, swobodnie te¿ przechodzi³ z jednego w drugi43. Wiedzia³, ¿e nale¿y urozmaicaæ swoj¹ wypowied, aby
39
S¹dzê, ¿e s³owa te dostatecznie przera¿¹ kobiety, ¿eby kosmetykami nie przekszta³ca³y w³asnych rysów, gdy¿ powy¿sza wymowa dosyæ mocno sk³ania do wstydliwoci i bojani. Dlatego te¿ taki rodzaj wymowy uznajemy za wznios³y, a nie za prosty albo umiarkowany (De doctrina , IV, XXI, 50, s. 245).
40
Je¿eli chodzi o styl wznios³y, ró¿ni siê on od stylu umiarkowanego przede wszystkim
pod tym wzglêdem, ¿e w nim mniej zwraca siê uwagê na elegancjê oraz ozdoby s³owne ni¿
na ¿arliwoæ poruszeñ ducha (De doctrina , IV, XX, 42, s. 233).
41
Bo skoro dzielnego mê¿a uzbroi siê w ¿elazo z³ocone, ozdobione szlachetnymi kamieniami, to on bêdzie nim w³ada³ nie dlatego, ¿e jest drogocenne, lecz ¿e jest to orê¿. Wojownik jednak zawsze jest najwa¿niejszy, zw³aszcza, gdy przy zadawaniu ciosów rozpali go
gniew (De doctrina , IV, XX, 42, s. 233).
42
Por. J. Kiciñski, Zasady kaznodziejstwa w. Augustyna, PHom 8 (1930), s. 243.
43
Por. A. Trapè, wiêty Augustyn, cz³owiek  duszpasterz  mistyk, t³um. J. Sulowski,
Warszawa 1987, s. 145.

66

BOGDAN CZY¯EWSKI

nie znu¿yæ s³uchaczy. Dlatego poleca przeplataæ w kazaniu ró¿ne style, aby wprowadziæ u wiernych o¿ywienie i wyeliminowaæ w ten sposób monotoniê wypowiadanych zdañ44.
wiêty Augustyn uzasadnia równie¿ cel stosowania wskazanych
przez siebie stylów. Kaznodzieja powinien przemawiaæ w tym stylu
i w taki sposób, ¿eby go s³uchano nie tylko ze zrozumieniem, ale równie¿ z przyjemnoci¹ i uleg³oci¹45. Wybór w³aciwej formy nale¿y zawsze do samego oratora. Powinni kaznodzieje pamiêtaæ jednak¿e
i o tym, by swoim prostym ¿yciem potwierdzaæ to, co mówi¹46. Ka¿de
za kazanie musi byæ zawsze wiadectwem wiary, niezale¿nie od tego,
w jakim stylu jest g³oszone47.

3. PRZYK£AD ¯YCIA KAZNODZIEI
Osobowoæ kaznodziei winna tak¿e odznaczaæ siê przyk³adem ¿ycia, jaki ten daje swoim s³uchaczom. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e cecha ta nale¿y do najwa¿niejszych. Nie ma bowiem nic bardziej cennego, nawet od sposobu mówienia, ni¿ pokazywanie tego, jak kaznodzieja ¿yje tym, co g³osi48. W kazaniu De pastoribus Augustyn wypowiada
siê niezmiernie ostro pod adresem z³ych pasterzy: Ka¿dy wiêc, kto
niew³aciwie postêpuje wobec tych, dla których jest pasterzem, o ile od
niego zale¿y, zabija owce, i to nawet zdrowe. Kto bierze zeñ przyk³ad,
umiera; ten kto nie naladuje, pozostaje przy ¿yciu. O ile jednak zale¿y od niego, zabija jednych i drugich. To c o b y ³ o t ³ u s t e  r z e c z e 
z a b i l i  c i e , a l e o w i e c m o i c h n i e p a  l i  c i e (Ez 34,3)49.
S³uchaj¹cy Bo¿ego s³owa doskonale orientuj¹ siê, czy ich g³osiciel
dowiadcza sam na sobie tego, co mówi. Je¿eli brakuje mu tej cechy,
wówczas wszelkiego rodzaju pouczenia, zachwycanie i wzruszanie s³u44
Albowiem, przeci¹ganie nazbyt d³ugie jednego os³abia uwagê s³uchaczy. Przeciwnie,
kiedy przechodzi siê od jednego do drugiego, przemówienie, choæby nawet siê przed³u¿a³o,
rozwija siê swobodniej i zgrabniej (De doctrina , IV, XXII, 51, s. 247).
45
De doctrina , IV, XXVI, 56, s. 255.
46
Por. E. Staniek, Wielcy mówcy staro¿ytnego Kocio³a. Antologia, Kraków 2007, s. 344.
47
Por. E. Staniek, Sekrety dobrego kaznodziejstwa w ujêciu w. Augustyna, RBL 4
(1989), s. 307.
48
Obowi¹zek starania siê, ¿eby oratora s³uchano z uleg³oci¹, poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoæ raczej odnosz¹c¹ siê do jego sposobu ¿ycia ni¿ do potrzeby wypowiadania siê
w stylu wznios³ym, niezale¿nie od doskona³oci tego ostatniego (De doctrina , IV, XXVII,
59, s. 255).
49
De pastoribus 46,9.
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chaczy nie bêd¹ skuteczne, bowiem za g³oszonymi s³owami nie id¹
w³aciwe czyny. Dlatego te¿ w. Augustyn z takim naciskiem podkrela, ¿e najwa¿niejsze w przepowiadaniu jest w³aciwe ¿ycie kaznodziei
i tylko takie bêdzie zachêt¹ dla wiernych do ¿ycia zgodnego z Bo¿ym
s³owem50, nie za wytworny styl wypowiedzi, jakim siê pos³uguje51.
Aby nie pozostawaæ go³os³ownym stwierdza wyranie: G³osz¹c to, czego nie czyni¹ sami, innym przynosz¹ korzyæ, lecz znacznie wiêcej
ludzi skorzysta³oby z tego, co g³osz¹, gdyby postêpowali zgodnie z tym,
co mówi¹52. Augustyn zdaje sobie sprawê z tego, ¿e u¿ywanie piêknego stylu mówienia, znajomoæ techniki wymowy wp³ywa w du¿ej mierze na jakoæ kazania i bêdzie ono niew¹tpliwie pouczaj¹ce dla ludzi.
Ale tylko zewnêtrznie, poniewa¿ niew³aciwe ¿ycie kaznodziei wyrz¹dzi szkodê jemu samemu, to natomiast, co przepowiada pozostanie
bezowocne53. Nale¿y jednak pamiêtaæ o tym, ¿e wartoæ s³owa Bo¿ego
sama w sobie, nawet w przypadku z³ego kaznodziei, nie ulegnie zmianie, poniewa¿, jak powie w. Augustyn, Chrystus jest prawd¹, nawet
gdy fa³sz mo¿e g³osiæ prawdê, to znaczy, ¿e ten, kto ma z³e i ob³udne
serce, g³osi to, co jest s³uszne i prawdziwe54. Kiedy w tak jednoznacznie negatywny sposób ocenia kaznodziejê, który sam nie ¿yje s³owem
Bo¿ym, powiada za Ewangelist¹ Mateuszem: Czyñcie wiêc i zachowujcie wszystko, co wam polec¹, lecz uczynków ich nie naladujcie. Mówi¹ bowiem, ale sami nie czyni¹ (Mt 23,3). Powy¿sze biblijne zdanie
rozwija jeszcze w nastêpuj¹cy sposób: Tak wiêc z po¿ytkiem mo¿na
s³uchaæ nawet tych, którzy nie postêpuj¹, jak nale¿y. Szukaj¹ oni w³asnego po¿ytku, lecz nie odwa¿aj¹ siê z miejsca podwy¿szonego uczyæ
po swojemu, czyli przemawiaæ z mównicy kocielnej, któr¹ ustanowi³a prawdziwa nauka [ ] Ta kazalnica nie nale¿y do nich, lecz do
Moj¿esza, co zmusza ich mówiæ dobrze, choæ nie postêpuj¹ dobrze.
Szukaj¹ zatem w³asnego po¿ytku w ¿yciu prywatnym, ale uczyæ po
swojemu nie zezwala kazalnica, nie nale¿¹ca do nich55. Natomiast
w kazaniu O pasterzach uzupe³ni: W jaki sposób odbiera swe owce,
aby tamci nie byli ju¿ d³u¿ej pasterzami? «Czyñcie, co wam polec¹,
ale uczynków ich nie naladujcie» (Mt 23,3). To tak, jak gdyby móPor. J. Kiciñski, dz. cyt., s. 245.
Por. S. Wielgus, dz. cyt., s. 65.
52
De doctrina , IV, XXVII, 60, s. 257.
53
W rzeczy samej bowiem ten, kto przemawia m¹drze i elokwentnie, a ¿yje le, ten
z pewnoci¹ poucza wielu ludzi, szukaj¹cych nauki, lecz zgodnie z powiedzeniem Pisma
wiêtego dla w³asnej duszy jest bezu¿yteczny (De doctrina , IV, XXVII, 59, s. 255).
54
De doctrina , IV, XXVII, 59, s. 257.
55
Tam¿e, IV, XXVII, 59, s. 257.
50
51
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wi³: To, co mówi¹, pochodzi ode Mnie, co czyni¹  od nich samych.
Kiedy nie czynicie tego, co czyni¹ li pasterze  nie s¹ waszymi pasterzami. Kiedy za spe³niacie to, co polecaj¹, Ja sam jestem waszym
Pasterzem56.
Kaznodzieja nie powinien dbaæ o formê swojego kazania, chocia¿
i ona jest wa¿na, ale o jego treæ, o to, w jaki sposób on sam nim ¿yje.
Dlatego Augustyn poleca g³osz¹cemu Bo¿e s³owo, ¿e winien okazywaæ
bojañ przed Bogiem, nad ludmi za powinien czuwaæ. Co wiêcej,
w mowach swoich winien raczej staraæ siê o treæ ni¿eli o formê i byæ
przekonanym, ¿e nie bêdzie w stanie niczego powiedzieæ lepiej ni¿
w³anie prawdy. To nie doktor bowiem powiêca siê s³u¿bie s³ów, ale
s³owa maj¹ s³u¿yæ doktorowi57.
wiêty Augustyn domaga siê, co prawda, od kaznodziei, by ten
mówi³ m¹drze i piêknie, skoro jednak nie potrafi sprostaæ tym zadaniom, winien pamiêtaæ o dawaniu przyk³adu ¿ycia. Wtedy nie bêdzie
nazywany mówc¹ lecz nauczycielem, natomiast jego w³aciwe postêpowanie zast¹pi wszelkiego rodzaju braki w s³ownictwie58.
Biskup Hippony nie szczêdzi ostrych s³ów wobec tych, którzy nie
¿yj¹ na co dzieñ g³oszonym Bo¿ym s³owem. Stwierdza dosadnie, ¿e
Bóg nazywa z³odziejami swoich s³ów tych, którzy pragn¹ uchodziæ za
dobrych, wyk³adaj¹c naukê Bo¿¹, gdy w istocie rzeczy s¹ z³ymi, ¿yj¹c
wed³ug w³asnych zasad. Jeli zwrócicie na nich baczn¹ uwagê, przekonacie siê, ¿e i oni sami nie twierdz¹, i¿ idee, jakie g³osz¹, s¹ dobre.
W jaki wiêc sposób mog¹ s³owami stwierdzaæ to, czemu zaprzeczaj¹
w³asnym postêpowaniem?59 wiêty Augustyn bierze pod uwagê sytuacjê, w której osoba le ¿yje, ale mo¿e ³adnie pisaæ i mówiæ. Zachêca
wówczas takiego kaznodziejê do tego, aby stworzone przez siebie treci przekaza³ w rêce kogo, kto nie jest wprawdzie wymowny, ¿yje jednak w sposób godny Ewangelii. Chocia¿ podawana prawda ewangeDe pastoribus 46,21.
De doctrina , IV, XXVIII, 61, s. 257259.
58
Bo i co znaczy przemawiaæ wymownie i m¹drze, jeli nie u¿ywaæ s³ów koniecznych
w stylu prostym, wyszukanych w umiarkowanym, a namiêtnych w podnios³ym, zawsze jednak o rzeczach prawdziwych i godnych s³uchania? A kto nie potrafi równoczenie jednego
i drugiego, niech raczej mówi m¹drze, kiedy nie potrafi piêknie, ni¿by mia³ wymownie g³osiæ g³upstwa. Ale ten, kto nawet tego nie potrafi, powinien postêpowaæ w taki sposób, ¿eby
nie tylko zdo³a³ zyskaæ zap³atê dla siebie, ale równie¿ tak, a¿eby innym dawa³ przyk³ad i ¿eby
ze swojego sposobu postêpowania i ¿ycia czyni³ swojego rodzaju kazanie (De doctrina ,
IV, XXVIII  XXIX, 61, s. 259).
59
De doctrina , IV, XXIX, 62, s. 261.
56
57
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liczna nie bêdzie pochodzi³a od tego, kto kazanie napisa³, zostanie jednak¿e poparta przyk³adem dobrego ¿ycia, co w konsekwencji okazuje
siê byæ najwa¿niejsze60.
Na przyk³ad ¿ycia kaznodziei sk³ada siê tak¿e troska o zachowanie jednoci wród s³uchaczy Bo¿ego s³owa. Dlatego w De pastoribus
w. Augustyn z takim naciskiem poleca: Wszyscy za niech przemawiaj¹ w Nim jednym g³osem, a nie ró¿nymi g³osami. «Upominam was,
bracia, abycie byli zgodni i by nie by³o wród was roz³amów» (1Kor
1,10). Niech owce s³uchaj¹ tego g³osu, który nie wprowadza ¿adnego
roz³amu i podzia³u i niech id¹ za swym Pasterzem, który mówi: «Moje
owce s³uchaj¹ mego g³osu i id¹ za Mn¹» (J 10,27)61. Podkrelenie tego
w¹tku jest wa¿ne, by kaznodzieja zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e kazanie winno prowadziæ do budowania wspólnoty s³uchaj¹cych. Nie ma
bowiem nic gorszego nad kazanie, w którym dochodzi do g³osu nienawiæ b¹d te¿ inne elementy wprowadzaj¹ce niepokój. Ten aspekt
wydaje siê szczególnie wa¿ny w naszych czasach, gdy niektórzy kaznodzieje zapominaj¹ o tym, ¿e g³osz¹ s³owo Bo¿e, ono za winno byæ
zawsze s³owem mi³oci, a nie wprowadzaæ wzajemne uprzedzenia
i podzia³y.
wiêty Augustyn zwraca uwagê na jeszcze jeden wa¿ny element
tego, co nazywa wiadectwem ¿ycia. Bo¿e s³owo mo¿e autentycznie
trafiaæ do s³uchaczy i zostaæ przez nich przyjête, jeli bêdzie odpowiednio przygotowane. Nie chodzi tutaj tylko o to, co zosta³o wczeniej
powiedziane na temat zdolnoci intelektualnych kaznodziei i stosowania przez niego odpowiednich stylów w kazaniu. Augustyn zwraca
uwagê na bardzo wa¿ny element tego procesu, mianowicie na koniecznoæ modlitwy. Powinna ona towarzyszyæ przygotowaniu kazania:
Otó¿ kiedy mówcy przyjdzie przemawiaæ do ludu czy te¿ do jakiej
grupy albo kiedy ma podyktowaæ przemówienie przeznaczone do wyg³oszenia przed ludem lub odczytane przez tych, którzy zechc¹ i potrafi¹  niechaj prosi Boga, ¿eby w jego usta w³o¿y³ s³owa odpowiednie62.
Nale¿y dodaæ, ¿e we w³asnym ¿yciu sam w. Augustyn cile stosowa³ siê do tej zasady  przygotowywa³ siê do kazania poprzez modlitwê i rozmylanie63. Okazywa³o siê to konieczne chocia¿by z tego
60
Bywa i tak, ¿e dobry kaznodzieja, a z³y cz³owiek, sam uk³ada mowê na temat prawdy, by wyg³osi³ j¹ kto ma³o wymowny, lecz dobry (De doctrina , IV, XXIX, 62, s. 261).
61
De pastoribus 46,30.
62
De doctrina , IV, XXX, 63, s. 263).
63
Por. J. Czuj, Pogl¹dy w. Augustyna na wymowê kocieln¹, Warszawa 1936, s. 50.
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wzglêdu, ¿e niekiedy g³osi³ s³owo Bo¿e codziennie, a zdarza³o siê, ¿e
przemawia³ nawet dwa razy na dzieñ. Potrzebowa³ wówczas prawdziwego natchnienia, które, jak wierzy³, móg³ zaczerpn¹æ wy³¹cznie na
modlitwie64.
Biskup Hippony przekonany jest o s³usznoci swoich s³ów dotycz¹cych modlitwy przed wyg³oszeniem kazania, chocia¿by z tego wzglêdu, ¿e wskazuje na to Pimo wiête. Chocia¿ biblijne przyk³ady nie dotycz¹ bezporednio kazania, to jednak wyranie mówi¹ o duchowym,
modlitewnym przygotowaniu siê cz³owieka przed wa¿nym wyst¹pieniem. wiêty Augustyn przypomina postaæ królowej Estery i jej modlitwê o ³askê natchnienia przed rozmow¹ z królem na temat wybawienia swoich rodaków65. Dodaje te¿ zaraz: o ile¿ bardziej powinien
modliæ siê o otrzymanie podobnej ³aski ten, kto trudzi siê s ³ o w e m
i n a u c z a n i e m o wieczne zbawienie ludzi?66 Wa¿ne jest, aby kaznodzieja uwiadomi³ sobie potrzebê kierowania proby do Boga
przed wyg³oszeniem kazania, poniewa¿ tylko On mo¿e w³aciwie go
poprowadziæ i podpowiedzieæ, o czym powinien mówiæ wiernym67.
Temat potrzeby modlitwy przed wyg³oszeniem kazania sprowokowa³ w. Augustyna do postawienia kilku pytañ. Czy kaznodzieja powinien siê modliæ, aby osi¹gn¹æ zamierzony w kazaniu cel? Jaka jest
rola wskazañ, których sam udziela kaznodziejom, chocia¿by odnonie
do stylu przepowiadania? A gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla
Ducha wiêtego, skoro Pan Jezus w Ewangelii w. Mateusza stwierdza: Wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim Go poprosicie (Mt
6,8)68. Odpowiedzi¹ s¹ dla niego ró¿ne fragmenty z Listów w. Paw³a
do Tymoteusza i do Tytusa: Zalecaj to i nauczaj (1Tm 4,11); Starszego
nie strofuj, lecz nak³aniaj prob¹ jak ojca (1Tm 5,1); Zdrowe zasady,
Por. F. Dr¹czkowski, Patrologia, Pelplin  Lublin 1999, s. 360.
Bo je¿eli królowa Estera, w chwili gdy udawa³a siê do króla, aby przemówiæ doñ
z prob¹ o ratunek doczesny dla swojego ludu, prosi³a Boga, ¿eby w jej usta w³o¿y³ odpowiednie s³owa (De doctrina , IV, XXX, 63, s. 263).
66
De doctrina , IV, XXX, 63, s. 263.
67
Chocia¿ znawcy przedmiotu potrafi¹ wiele i w ró¿norodny sposób powiedzieæ na ka¿dy temat potraktowany z wiar¹ i mi³oci¹, to kto z nas w danej chwili wie, co mówiæ powinnimy i co s³uchacze od nas us³yszeæ maj¹, jeli nie Ten, który patrzy w serca wszystkich
i mo¿e sprawiæ, bymy wyrazili, co trzeba i jak trzeba, w którego rêkach jestemy my i s³owa
nasze? (De doctrina , IV, XV, 32, s. 217).
68
W istocie rzeczy, ktokolwiek powiedzia³by, ¿e to nie ludziom nale¿y dawaæ wskazówki odnosz¹ce siê do przedmiotu i sposobu nauczania, skoro Duch wiêty powo³uje nauczycieli, temu natychmiast mo¿na odpowiedzieæ: Wcale nie musimy siê modliæ, poniewa¿ Pan
wyrazi³ siê: Wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim Go poprosicie (De doctrina , IV,
XVI, 33, s. 219).
64
65
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które pos³ysza³ ode mnie, miej za wzorzec (2Tm 1,13); Do³ó¿ starania,
by sam stan¹³ przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który
nie przynosi wstydu, trzymaj¹c siê prostej linii prawdy (2Tm 2,15);
G³o naukê, nastawaj w porê, nie w porê; wyka¿ b³¹d, poucz, podnie
na duchu z ca³¹ cierpliwoci¹, ilekroæ nauczasz (2Tm 4,2); a tak¿e: Nic
nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który
daje wzrost  Bóg (Tt 1,9)69. Teksty te, zdaniem w. Augustyna, stanowi¹ wystarczaj¹cy dowód na to, ¿e aby prawdziwie g³osiæ Bo¿e s³owo,
zw³aszcza za przyk³adem swojego ¿ycia, nale¿y wytrwale modliæ siê,
a przez to zdaæ sobie sprawê z ogromnej odpowiedzialnoci, jaka z³o¿ona zosta³a na barkach kaznodziei przez samego Pana Boga.
wiêty Augustyn podejmuje jeszcze jeden wa¿ny i ciekawy w¹tek
zwi¹zany z modlitw¹ kaznodziei. Dotyczy on tych, którzy nie g³osz¹
swoich, ale cudze kazania. Biskup Hippony zachêca ich w nastêpuj¹cy sposób: Jeli natomiast chodzi o mówców, którzy maj¹ wyg³osiæ
przemówienie przygotowane przez innych, powinni jeszcze przed
otrzymaniem go modliæ siê za tego, od kogo je przyjmuj¹, by wyprosiæ
dla niego ³askê, któr¹ pragn¹ otrzymaæ za jego porednictwem. Kiedy
za ju¿ j¹ otrzymali, powinni modliæ siê za siebie samych, aby nale¿ycie wyg³osili swoj¹ mowê oraz ¿eby s³uchacze, do których maj¹ j¹ skierowaæ, wynieli z niej korzyæ. Nastêpnie niechaj Bogu z³o¿¹ dziêkczynienie za szczêliwy skutek swoich s³ów70.
Powy¿sza wypowied stanowi z jednej strony przyk³ad uczciwoci
kaznodziei, który sam nie potrafi u³o¿yæ kazania, musi jednak¿e
umieæ modliæ siê za tego, który mu w tym pomóg³. Z drugiej strony
w tych wskazówkach ci¹gle jest widoczna troska w. Augustyna o innych, zw³aszcza za o korzyæ, jak¹ jego s³uchacze winni wynieæ
z ka¿dego kazania. W dobie tak bardzo rozpowszechnionego Internetu i drukowanych kazañ warto, aby kaznodzieje zapytali siebie, czy korzystaj¹c z pomocy innych modl¹ siê za nich, a tak¿e za tych, do których przemawiaj¹?

*
wiêty Augustyn ukazuje obraz kaznodziei, który przez wiele wieków s³u¿y³ za podstawê wykszta³cenia kleru w dziedzinie homiletyki.
Nakreli³ tym samym osobowoæ dobrego kaznodziei. Kiedy u¿ywam

69
70

Por. De doctrina , IV, XVI, 33, s. 219.
De doctrina , IV, XXX, 63, s. 263.
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zwrotu dobry kaznodzieja mam na myli pasterza na wzór Chrystusa
dobrego Pasterza. Wa¿ne s¹ zatem odpowiednie zdolnoci kaznodziei.
Licz¹ siê nie tylko zasady retoryki, ale nade wszystko ws³uchiwanie
siê i naladowanie dobrych mówców. Obok zdolnoci i opanowania
sztuki wymowy kaznodzieja musi nieustannie dbaæ o pog³êbianie swojej wiedzy i m¹droci. W tym aspekcie najwiêksz¹ rolê odgrywa lektura Pisma wiêtego.
Kaznodzieja ma w pierwszym rzêdzie pouczaæ. Nie wolno mówiæ
zbyt zawile i byæ niezrozumianym, nie mo¿na mówiæ jakby siê z kim
rozmawia³o, gdy¿ podczas g³oszenia kazania nie ma mo¿liwoci konwersacji. Trzeba zatem mówiæ jasno i klarownie.
Najpiêkniejszym kazaniem bêdzie zawsze ¿ycie mówcy, prowadzone w sposób nienaganny. Taki orator stanie siê autorytetem do naladowania nie tyle przez to, co mówi, ile przez to, co czyni. To ró¿ni
mówcê kocielnego od retorów wieckich, ¿e ci pierwsi w swym przepowiadaniu wiedz¹, ¿e ich s³owo jest s³owem samego Boga. Augustyn
ukazuje trzy style, jakich powinien u¿ywaæ mówca w pos³udze g³oszenia s³owa. Celem kazania jest nauczanie wiernych, zachwycenie ich
Bo¿ym s³owem i wzruszenie. Wszystko za po to, by zainspirowaæ s³uchaczy do w³aciwego dzia³ania. Jak wa¿ne i ponadczasowe treci
przekaza³ w. Augustyn mo¿e wiadczyæ dyskusja, która przez trzy
miesi¹ce toczy³a siê na ³amach Dziennika Polskiego. Zebrano w niej
g³osy czytelników na temat kaznodziejów i powsta³ tym samym ciekawy dekalog mówcy autorstwa ks. prof. Wies³awa Przyczyny. Pozwolê sobie zakoñczyæ ten artyku³ wspomnianym dekalogiem i stwierdziæ,
¿e oczekiwania wspó³czesnych wiernych niczym nie ró¿ni¹ siê od
tych, które przestawi³ w. Augustyn pokazuj¹c osobowoæ kaznodziei
w Kociele V wieku.
Oto Dekalog dobrego mówcy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nie bêdziesz mia³ zajêæ wa¿niejszych ni¿ g³oszenie kazañ.
Nie bêdziesz lekcewa¿y³ s³owa Bo¿ego zawartego w Biblii.
Pamiêtaj w czyim imieniu wystêpujesz.
¯yj blisko ludzi.
Nie obra¿aj.
Nie udawaj kogo innego ni¿ jeste.
Nie podawaj cudzych myli jako w³asnych.
Nie mów pod publiczkê.
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9. Nie mów za du¿o.
10. Nie improwizuj, ale zawsze b¹d przygotowany71.

RÉSUMÉ
La personnalité du prédicateur selon De doctrina christiana
et De pastoribus de saint Augustin
Saint Augustin montre limage du prédicateur, qui, pendant de nombreux siècles,
a servi comme base pour léducation des membres du clergé dans le domaine de
lhomilétique. Lévêque dHippone indique la même personnalité du bon prédicateur.
Augustin parle des exigences spirituelles et intellectuelles du prédicateur. Ceux-ci
comprennent: la connaissance de lEcriture Sainte, la nécessité dapprofondir de la
connaissances et la maîtrise de la prononciation de lart. Lévêque dHippone souligne
également la capacité dutiliser les trois styles de parler par le prédicateur. Saint Augustin
indique également limportance du troisième élément de la personnalité du prédicateur, il
doit donner un témoignage de sa vie sur ce quil proclame.
71
Por. W. Przyczyna, Czas na dobre kazanie, w: Dziennik Polski z 4 lipca 2009 r., Region Kraków.
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Warunki skutecznego g³oszenia s³owa wed³ug Grzegorza Wielkiego
na podstawie Liber regulae pastoralis
Conditions of a Successful Preaching of the Word according to Gregory the Great
on the Basis of Liber regulae pastoralis

Historia dzie³ wiêtego Grzegorza Wielkiego i wp³yw, jaki wywar³
on na dzieje duchowoci chrzecijañskiej, nie pozwalaj¹ nawet na cieñ
w¹tpliwoci, ¿e by³ on skutecznym g³osicielem s³owa. Znaczenie jego
pism sk³ania jednoczenie do pog³êbionej refleksji nad praktyk¹ kaznodziejsk¹, jak¹ stosowa³ zarówno w ¿ywym s³owie jak i w tekstach.
Te ostatnie s¹ ród³em pozwalaj¹cym poznaæ, co wed³ug Grzegorza
by³o w jego czasach i jest jednoczenie dzisiaj istotnym warunkiem
skutecznego g³oszenia s³owa Bo¿ego.
Bez w¹tpienia najwiêcej wskazówek podanych przez autora, jak
i tych, które mo¿na wyczytaæ ze sposobu kszta³towania przezeñ tekstu, znajduje siê w napisanej wkrótce po konsekracji biskupiej na stolicê rzymsk¹ Ksiêdze regu³y pasterskiej. Zadanie g³oszenia, czy te¿ 
jak sam mówi³  nauczania (pastorale magisterium1), postrzega³ jako
podstawowe zadanie pasterskie i przywi¹zywa³ do niego najwy¿sz¹
wagê, poniewa¿ to ono by³o narzêdziem najwiêkszej sporód sztuk,
jak¹ jest rz¹d dusz. Stwierdzaj¹c: ars est artium regimen animarum2,
nawi¹zuje do s³ów w. Grzegorza z Nazjanzu mówi¹cego, ¿e w rzeczywistoci sztuk¹ nad sztuki i umiejêtnoci¹ ponad wszystkie wydaje
mu siê kierowanie cz³owiekiem, najbardziej zmienn¹ i zawi³¹ ze
1
2

Liber regulae pastoralis [dalej jako RP], 1, 1.
Tam¿e.
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wszystkich istot ¿yj¹cych3. Wed³ug Grzegorza zadanie to wymaga d³ugotrwa³ych studiów i dog³êbnego poznania zasad ¿ycia duchowego,
bez których nie mo¿na podejmowaæ siê pos³ugi. Winno im towarzyszyæ wsparcie ze strony osobistych przymiotów i wiadomoæ boskiego wezwania. Dowiadczenie i znajomoæ Prawdy s¹ pierwszymi warunkami koniecznymi do tego, aby s³uchacze nie doznawali szkody4.
Mamy tu do czynienia z wprowadzeniem kryterium negatywnego, do
którego czêste odwo³ywanie siê jest charakterystyczn¹ cech¹ stylu
i sposobu argumentacji. Grzegorz wiadom, ¿e zasadniczo cel jest jeden  poznanie prawdy i s³u¿enie jej, a przez to osi¹gniêcie zbawienia
 stara siê pokazywaæ przeszkody, jakie mog¹ stan¹æ na drodze wiod¹cej do tego podstawowego celu. Skutecznoæ g³oszenia s³owa, a tym
samym wype³niania przez rz¹dcê jego zasadniczej pos³ugi, nie mo¿e
byæ ograniczana nie tylko tym, co mo¿e jej szkodziæ, ale równie¿ tym,
co nie przynosi jej po¿ytku, stanowi¹c niepotrzebne obci¹¿enie. Wydaje siê istotnym zastrze¿enie, ¿e w rozumieniu Grzegorza pos³uga
s³owa nie ogranicza siê do samej czynnoci wyra¿ania stosownych treci do ich adresatów. Rozumie on j¹ znacznie szerzej, jako ca³okszta³t
¿ycia g³osiciela, w którym s³owa potwierdzone s¹ ca³ym jego ¿yciem,
równie¿ jako wiadka.
Mówi¹c o g³oszeniu s³owa i warunkach, jakie nale¿y spe³niæ, aby
by³o ono skuteczne, mo¿emy w tej samej mierze (sc. zamiennie) odnosiæ do g³osiciela i g³oszenia to, co Grzegorz mówi o rz¹dcy (pasterzu) i rz¹dzeniu. Zamiennoæ tê uzasadnia wspomniane wy¿ej uznanie przez Grzegorza jednoci zasadniczego celu jednego i drugiego
(rz¹dzenia i g³oszenia), jak równie¿ struktura samej Regu³y. Ksiêga
zaczyna siê bowiem przestrog¹ dotycz¹c¹ podejmowania siê zadania
nauczania (pastorale magisterium)5 skierowan¹ do niedowiadczonych
3
Gregorius Nazianzenus, Apologetica (orat. 2) 35, 425, 12-15: tù Ônti g¦r aÛth moi fa netai
tcnh tij e'nai tecnîn, ka pist»mh pisthmîn, ¥nqrwpon ¥gein, tÕ polutropètaton zîon ka
poikilètaton. Sformu³owanie Grzegorza ma genezê Platoñsk¹ w Fajdrosie, 230a  zob. C. Moreschini, Filosofia e letteratura in Gregorio di Nazianzo, Milano 1997, s. 260. (£ac.: Revera
mihi videtur ars artium, et disciplina disciplinarum, hominem regere, qui certe est inter
omnes homines maxime et moribus varius, et voluntate diversus  M. Bernegger, Observationes Historico-Politicae, Tubingae 1666, s. 299). Rufin przet³umaczy³ ten tekst parafrazuj¹c: «ars artium et disciplina disciplinarum hominem vel regere vel imbuere» (Ruf. Greg.
Orat, XVI, CSEL 46, 18)  oddaje tu greckie s³owo ¥gein za pomoc¹ dwóch czasowników ³aciñskich regere oraz imbuere  zob. S. Floryszczak, Die Regula Pastoralis Gregors des Großen, Tübingen 2005, s. 98. Tradycja ³aciñska, której pocz¹tek da³o wspomniane t³umaczenie
Rufina, oddaje polutropètaton i poikilètaton za pomoc¹ s³ów moribus varius et voluntate
diversus  zob. np. Vincentius Beluacensis, De morali principis institutione, 11, Corpus
Christianorum, Continuatio Mediaevalis 137 (R. J. Schneider, 1995).
4
RP 1, 1.
5
Tam¿e.
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(imperiti). Warto zaznaczyæ, ¿e samo s³owo imperitia oznacza nieumiejêtnoæ zawodow¹, powoduj¹c¹ odpowiedzialnoæ z tytu³u braku
fachowych umiejêtnoci u maj¹cego spe³niæ wiadczenie d³u¿nika, np.
wykonuj¹cego dzie³o rzebiarza. Koniecznoæ bycia peritus odnosi
wiêc w pierwszym rzêdzie do zajmowania stanowiska kierowniczego
i pos³ugi rz¹dzenia. Powiêca temu pierwsz¹ czêæ Regu³y. W czêci
drugiej mówi o przymiotach i sposobie ¿ycia pasterza, w trzeciej
o zró¿nicowanych postaciach sztuki g³oszenia s³owa. Czêæ tê koñczy
omówieniem relacji czynów i s³ów g³osiciela. W czêci czwartej za,
stanowi¹cej krótkie zakoñczenie Ksiêgi, daje odpowied na pytanie,
w jaki sposób g³osiciel (praedicator) po w³aciwym wype³nieniu
wszystkiego ma powróciæ do siebie samego, aby ani sposób ¿ycia, ani
przepowiadanie nie wbi³o go w pychê6. W podsumowaniu ca³oci Grzegorz wskazuje wiêc jednoznacznie, ¿e munus regendi opiera siê wed³ug niego na munus praedicandi, jeli wrêcz z nim siê nie uto¿samia.
Konsekwentnie dusz¹ obu tych zadañ pasterza jest ars bene vivendi,
co postaramy siê pokazaæ.

UWARUNKOWANIA PODMIOTOWE
Id¹c w lad za myl¹ Grzegorza zauwa¿amy, ¿e pierwszym istotnym elementem w³aciwego przygotowania do pos³ugi g³oszenia jest
po³¹czone z kontemplacj¹ dzia³anie. Brak ich jednoci prowadzi do
zniszczenia tego, co przez s³owo siê zbudowa³o. Nikt nie przynosi
wiêkszej szkody w Kociele, ni¿ ten, kto z imienia lub przynale¿noci
do stanu jest wiêty, lecz dzia³a przewrotnie  stwierdza Grzegorz7
a s³owa te odnosi do tych, którzy ¿yciem nie spe³niaj¹ tego, czego nauczyli siê medytuj¹c8. Mog¹ oni odznaczaæ siê subteln¹ umiejêtnoci¹
wnikania w duchowe nakazy, lecz to, co zostaje zg³êbione moc¹ rozumu, depc¹ swoim ¿yciem; nieoczekiwanie ucz¹ tego, czego nie w dzia³aniu, lecz w rozmylaniu siê nauczyli; a co s³owami g³osz¹, obyczajami zwalczaj¹9. Jednoæ kontemplacji i ¿ycia postawiona przez
RP 4.
RP 1, 2: Nemo quippe amplius in Ecclesia nocet, quam qui perverse agens, nomen
vel ordinem sanctitatis habet. Wszystkie cytaty w jêzyku polskim, o ile nie zaznaczono inaczej, wed³ug t³umaczenia autora.
8
Tam¿e: qui vivendo non perficiunt quae meditando didicerunt.
9
Tam¿e: Et sunt nonnulli qui solerti cura spiritalia praecepta perscrutantur, sed quae
intelligendo penetrant, vivendo conculcant; repente docent quae non opere, sed meditatione didicerunt; et quod verbis praedicant, moribus impugnant.
6
7
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Grzegorza jako zasadniczy warunek przepowiadania wskazuje na podstawowe znaczenie motywacji religijnej w g³oszeniu s³owa. Jest to
g³ówny wyznacznik mistyki Grzegorza przewiecaj¹cy wszystkim jego
dzie³om. Stanowi jednoczenie wyrane odciêcie siê od wymiaru czysto intelektualnego w pos³udze przepowiadania. Motywacja religijna
zostaje jeszcze wzmocniona przez odwo³anie siê do kary piek³a, która
by³aby bardziej znona dla tego, kto sam upad³ nie gorsz¹c innych
s³owem lub przyk³adem10.
W lad za uwiadomieniem wagi zadania idzie wskazanie Grzegorza na zwi¹zan¹ z nim odpowiedzialnoæ. Ka¿e ona z jednej strony
uciekaæ przed godnociami wiata (favores mundi fugere), z drugiej
za nie obawiaæ siê tego, co budzi w nim strach. Powodzenie bowiem
znieprawia serce przez odebranie wewnêtrznej równowagi (pertumorem), natomiast przeciwnoci oczyszczaj¹ je11. Wydaje siê, ¿e mamy tu
do czynienia z echem przekonania staro¿ytnych Greków, ¿e zbytnie
powodzenie (Ôlboj) odmienia serce i umys³ cz³owieka wprowadzaj¹c go
w stan pychy (Ûbrij) i prowadz¹c w konsekwencji do zguby.
Innym powodem utraty równowagi ducha jest nadmiar zajêæ. Ich
liczba czêsto zaciemnia umys³ tego, kto przyj¹³ zadanie kierowania.
Koniecznoæ zachowania równowagi potwierdza s³owami Ksiêgi Syracha: Synu, nie bierz na siebie za wielu spraw12. Stwierdzenie to oddaje
jedn¹ z naczelnych idei Regu³y pasterskiej, jak¹ jest zasada zachowania równowagi i umiaru we wszystkim.
Jasne jest, ¿e ten, kto równowagê ducha posiada, jest w³aciwie
usposobiony do wype³niania zadania kierowniczego. Poniewa¿ wymaga ono, jak wspomnielimy wy¿ej, tych samych przymiotów, co
pos³uga g³oszenia s³owa, mo¿emy przytoczyæ za Grzegorzem podstawowe cechy-cnoty, jakimi powinni siê odznaczaæ g³osiciele: niewinni w d¹¿eniu do czystoci, silni moc¹ wstrzemiêliwoci, nasyceni
pokarmem nauki, uni¿eni w ³agodnej cierpliwoci, pewni dziêki sile
autorytetu, szczodrzy ³ask¹ dobroczynnoci, przejêci surowoci¹
sprawiedliwoci13.
Jednym z pocz¹tkowych warunków dla pe³nienia pos³ugi s³owa
jest oczyszczenie. Jego koniecznoæ wynika st¹d, ¿e nikt nie mo¿e
uwa¿aæ, i¿ zadanie to wype³nia z w³asnego pragnienia i woli. Wype³nia
10
11
12
13

Tam¿e.
RP 1,3.
Syr 11,10 (t³um. wg Biblii Tysi¹clecia).
RP 1, 5.
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siê je natomiast na mocy powo³ania, jak to widaæ na przyk³adzie Izajasza czy Jeremiasza14.
Chc¹c wskazaæ na kryteria negatywne  a nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e zajmuj¹ one trzy razy wiêcej miejsca ni¿ podane we wczeniejszym rozdziale pozytywne  odwo³uje siê do zamieszczonego w Ksiêdze Kap³añskiej katalogu skaz uniezdalniaj¹cych do wype³niania pos³ugi kap³añskiej. Stosuje przy tym ulubion¹ przez siebie alegoryczn¹
interpretacjê tekstu. Mów do Aarona: Cz³owiek z twego nasienia w pokoleniach, który by mia³ jak¹ skazê, nie z³o¿y w ofierze chlebów Panu
Bogu swemu, ani nie przyst¹pi do pos³ugi Jemu. Tam te¿ natychmiast
dodaje siê: Jeli bêdzie niewidomy, jeli chromy, albo o ma³ym albo
wielkim i krzywym nosie, jeli bêdzie mia³ z³aman¹ nogê albo rêkê,
albo garbaty, albo kaprawy, albo maj¹cy bielmo na oku, albo ustawiczny wierzb, albo liszaj, albo przepuklinê (por. Lev., 21, 17-20).
Wed³ug Grzegorza we fragmencie tym lepy (caecus) oznacza tego,
kto nie zna wiat³a niebiañskiej kontemplacji (supernae contemplationis lumen ignorat), lecz ow³adniêty ciemnociami obecnego ¿ycia nie
mo¿e dostrzec przysz³ego wiat³a, ani nie wie jak stawiaæ kroki w swoim dzia³aniu. Kulawy to ten, kto wie dok¹d winien iæ, lecz odznacza
siê zbytni¹ s³aboci¹ rozumu (per infirmitatem mentis) i brakiem silnego charakteru (fluxa consuetudo), aby zachowaæ w³aciwy kierunek.
Cz³owiek o ma³ym nosie to ten, kto nie jest zdolny do zachowania w³aciwej miary w rozró¿nianiu. Nos s³u¿¹cy cz³owiekowi do w¹chania
zapachów przyjemnych i nieprzyjemnych wyobra¿a tu umiejêtnoæ
rozró¿niania, dziêki której wybiera siê cnoty, a odrzuca wady. Ponadto
s³u¿y umiejêtnoci wyczuwania zagra¿aj¹cych b³êdów. Nos wielki
i wykrzywiony oznacza nieumiarkowan¹ dok³adnoæ w rozeznawaniu,
która nadmiernie rozwiniêta nie s³u¿y prostocie dzia³ania. Z³amana
rêka lub noga wyobra¿a ca³kowit¹ niemo¿noæ pe³nienia dobrych czynów  w odró¿nieniu od cz³owieka kulawego, który choæ w ograniczonym stopniu, mo¿e je spe³niaæ. Garbaty to ten, kogo przygniata ciê¿ar
ziemskiej troski i nie jest w stanie spojrzeæ ku rzeczom wy¿szym, ale
patrzy jedynie na te, po których siê st¹pa. Kaprawy, czyli cierpi¹cy na
zapalenie spojówek, to cz³owiek którego umys³ wyrywa siê wprawdzie
do poznania prawdy, lecz zaciemniaj¹ je dzia³ania cielesne. Grzegorz
idzie dalej w g³êbi tego porównania analizuj¹c stan chorego. Stwierdza wiêc, ¿e przy kaprawych oczach renice s¹ zdrowe, lecz z powodu
sp³ywaj¹cego p³ynu powieki puchn¹ i w ten sposób ulega os³abieniu
14

RP 1, 7.
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ostroæ renic. Podobnie pêdzenie cielesnego ¿ycia rani zdolnoæ rozumienia. Tacy ludzie mogli dok³adnie widzieæ rozumem to, co s³uszne, lecz przez z³e czyny pozostaj¹ w ciemnoci. Kaprawy zatem to ten,
kogo natura obdarzy³a ostroci¹ rozumienia, lecz z³e obyczaje je zm¹ci³y. W tym miejscu Grzegorz do³¹cza z upodobaniem kolejny cytat
biblijny na potwierdzenie swej interpretacji tekstu. Odwo³uje siê do
Apokalipsy stosuj¹c s³owa: Posmaruj twe oczy maci¹, aby widzia³15.
W dobrych czynach widzi Grzegorz maæ wspomagaj¹c¹ umys³ w poznaniu jasnoci prawdziwego wiat³a. Bielmo na oku to zarozumia³e
przekonanie o w³asnej m¹droci lub sprawiedliwoci. Widzenie najg³êbszej jasnoci jest mo¿liwe tylko wówczas, gdy cz³owiek rozumem
pojmie, ¿e jest g³upi i grzeszny. wierzb jest symbolem opanowania
cia³a przez rozpustê. Liszaj  spustoszenia umys³u przez chciwoæ.
Opanowuje cia³o bez bólu, ale wywo³uje wstrêt. Cz³owiek z przepuklin¹ to ten, kto wprawdzie nie postêpuje haniebnie, lecz myl jego obci¹¿a bez miary mylenie o tym; nie daje siê doprowadziæ do niegodziwoci, ale delektuje siê pragnieniem zbytku.
To d³ugie nieco zestawienie, bêd¹ce przyk³adem alegorycznej interpretacji tekstu, dobrze oddaje charakter Grzegorza lubuj¹cego siê
w tego rodzaju egzegezie i aplikowaniu jej do potrzeb ¿ycia duchowego. Pewna uci¹¿liwoæ tego przekazu nie zmienia jednak faktu, ¿e
autor odziewa swoje spostrze¿enia dotycz¹ce interesuj¹cej go dziedziny ¿ycia w szatê uszyt¹ z materii, której osnowê stanowi Pismo wiête. W¹tek natomiast w tym przypadku to dowiadczenia bystrego obserwatora ¿ycia, charakterów, osobowoci, sposobów zachowañ.
Wszystko to razem  osnowa wraz z w¹tkiem  tworz¹ jedn¹ tkaninê,
której subtelnoæ i trwa³oæ zarazem jawi¹ siê jako owoc g³êbokiej
medytacji. Inspiracj¹ dla niej s¹ spostrze¿enia dotycz¹ce ¿ycia wewnêtrznego: jego wymogów, braków, dobrych i z³ych stron. Celem jest
umiejscowienie wszystkiego na swoistym uk³adzie wspó³rzêdnych,
który wyznacza natchniona m¹droæ Pisma. Lecz i Pismo jest inspiracj¹, ¿eby poznan¹ w nim m¹droæ stosowaæ do wyjaniania otaczaj¹cej rzeczywistoci. Ten w³anie sposób postêpowania jest dla Grzegorza najbardziej charakterystyczny i przewija siê we wszystkich jego
dzie³ach. Dotyczy to równie¿ interesuj¹cego nas tematu: warunków
skutecznego g³oszenia s³owa Bo¿ego. Wed³ug Grzegorza tylko taka,
jeli mo¿na siê tak wyraziæ, zwrotna inspiracja dla kontemplacji znajduj¹cej w Pimie odbicie rzeczywistoci i w rzeczywistoci odbicie
15

Ap 3,18.
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Pisma, daje dobre podstawy do przepowiadania s³owa. W jego ujêciu
g³oszenie jest bowiem skuteczne wówczas, gdy sam rdzeñ tego S³owa,
czyli Pismo wiête, zostanie zaanga¿owane do patrzenia na rzeczywistoæ, do rozumienia jej i wyjaniania. Pismo musi przenikn¹æ do koñca ¿ycie, aby nadaæ mu sens w wymiarze moralnym. Chcia³oby siê powiedzieæ, ¿e podobnie jak u Filona Logos przenika ka¿d¹ cz¹stkê rzeczywistoci, nawet gdyby j¹ dzieliæ w nieskoñczonoæ, tak u Grzegorza
ka¿dy czyn i ka¿da myl winny znaleæ swoje odbicie w m¹droci Pisma, aby mo¿na by³o uznaæ, ¿e s¹ naprawdê dobre.
Odwo³anie siê do kryteriów negatywnych w przytoczonym wy¿ej
fragmencie Ksiêgi Kap³añskiej stanowi nawi¹zanie w ostatnim rozdziale pierwszej czêci do porównania pasterza dusz do lekarza pojawiaj¹cego siê na samym pocz¹tku pierwszego rozdzia³u czêci pierwszej. Jest to niejako rekapitulacja podejmowanej dotychczas problematyki16.
Cztery pocz¹tkowe rozdzia³y pierwszej czêci omawiaj¹ powody
niezdolnoci do podjêcia pos³ugi. Nastêpne trzy dotycz¹ tych, którzy
mog¹ siê podj¹æ, ale nie chc¹. Kolejne dwa dotycz¹ niew³aciwych
wyobra¿eñ o pos³udze. Jeden powiêcony jest w³aciwym kandydatom
i jeden niew³aciwym17.
Druga czêæ Regu³y ma za zadanie sprecyzowaæ wizerunek pasterza. Pierwszy jej rozdzia³ zapowiada omówienie sposobu ¿ycia tego,
kto w odpowiedni sposób doszed³ do kierowania (regimen) w Kociele. Zapowied tê realizuje szeæ nastêpnych rozdzia³ów. Okrelone s¹
tu przymioty idealnego pasterza. Winien on byæ zatem czysty w mylach, wyj¹tkowy w dzia³aniu, przezorny w milczeniu, u¿yteczny
w mowie, bliski ka¿demu dziêki wczuwaniu siê w jego sytuacjê, bardziej ni¿ wszyscy oddany kontemplacji, z³¹czony przez pokorê ze
wszystkimi postêpuj¹cymi dobrze, przez gorliwoæ dla sprawiedliwoci czujny na b³êdy grzeszników, nie umniejszaj¹cy troski o sprawy
wewnêtrzne wskutek zewnêtrznych zajêæ, nie porzucaj¹cy troski
o sprawy zewnêtrzne wskutek gorliwoci w wewnêtrznych18.

Zob. Floryszczak, Die Regula , s. 122.
Por. tam¿e, s. 123.
18
RP 2, 1: cogitatione mundus, actione praecipuus, discretus in silentio, utilis in verbo, singulis compassione proximus, prae cunctis contemplatione suspensus, bene agentibus
per humilitatem socius, contra delinquentium vitia per zelum iustitiae erectus, internorum
curam in exteriorum occupatione non minuens, exteriorum providentiam in internorum
sollicutidine non relinquens.
16
17
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Jak zaznaczono, omówieniu powy¿szych przymiotów powiêca
Grzegorz szeæ nastêpuj¹cych rozdzia³ów. Sporód przedstawionych
w nich treci trzeba przywo³aæ przynajmniej nastêpuj¹ce. Pasterz
przez rzetelnoæ i wiarygodnoæ swego postêpowania bierze w rêce
dusze i prowadzi je do wiecznych przybytków. Winien w zwi¹zku z tym
zachowaæ serce czyste od nierozwa¿nych myli (cogitationes fluxae).
Przeciwnie, staraæ siê rozwa¿aæ przyk³ady ¿ycia wiêtych (sanctorum
vestigia considerare). Wymaga siê bowiem od niego czystoci zgodnie
z nakazem Izajasza: Oczyæcie siê wy, którzy nosicie naczynia Pañskie
(Iz 52,11)19.
Oczyszczenie myli jest przygotowaniem do przyk³adnego dzia³ania. Jest ono konieczne z tego wzglêdu, ¿e na postêp wiernych maj¹
wiêkszy wp³yw czyny ni¿ s³owa (per exempla melius quam per verba)20.
Nie chodzi tu jednak o dzia³anie budz¹ce podziw sw¹ niezwyk³oci¹,
ale o doskona³¹ zgodnoæ tego, co siê mówi z tym, jak siê ¿yje, poniewa¿ ten g³os g³êbiej przenika do serca s³uchaczy, który poparty jest
¿yciem mówi¹cego. Dzieje siê tak, gdy¿ to, co s³owem mówca nakazuje, przyk³adem wspiera, aby siê sta³o21.
Konieczne jest przy tym zachowanie równowagi wród przeciwnoci i zdarzeñ pomylnych. Symbolizuje j¹ efod w stroju arcykap³ana22.
Idea wewnêtrznego pokoju oparta na owej równowadze nale¿y do najczêciej wyra¿anych przez Grzegorza23.
Kolejnym warunkiem jest zachowanie roztropnoci w milczeniu
i w mowie. Nieprzemylane milczenie (indiscretum silentium), mo¿e
pozostawiaæ s³uchacza w b³êdzie. Nieroztropna mowa (incauta locutio)
za do b³êdu prowadzi. St¹d potrzeba czasem nagany, aby uwiadomiæ
s³uchaczowi winê24. Podkrela Grzegorz koniecznoæ posiadania przez
kap³ana umiejêtnoci g³oszenia s³owa. Ma on byæ heroldem poprzedzaj¹cym Pana przybywaj¹cego jako sêdzia. Bez tej umiejêtnoci jest
on po prostu niemym heroldem25. Mamy tu do czynienia, po raz kolejTam¿e 2, 2.
Tam¿e 2, 3: qui enim loci sui necessitate exigitur summa dicere, hac eadem necessitate compellitur summa monstrare.
21
Tam¿e: Illa namque vox libentius auditorum cor penetrat, quam dicentis vita commendat, quia quod loquendo imperat, ostendendo adiuvat ut fiat.
22
Zob. Ex 28.
23
Wydaje siê ona jakby stoicka, ale warto rzecz przebadaæ.
24
RP 2, 4: Clavis quippe apertionis est sermo correptionis, quia increpando culpam
detegit, quam saepe nescit ipse etiam qui perpetravit.
25
Tam¿e: Praeconis quippe officium suscipit, quisquis ad sacerdotium accedit, ut ante
adventum judicis qui terribiliter sequitur, ipse scilicet clamando gradiatur. Sacerdos ergo si
praedicationis est nescius, quam clamoris vocem daturus est praeco mutus?.
19
20
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ny w przypadku pism Grzegorza, z ide¹ nieub³aganego s¹du Bo¿ego,
który nieuchronnie nadchodzi26. G³osiciel musi byæ równie¿ go wiadom.
Si³a s³ów poparta postêpowaniem mo¿e byæ jednak os³abiona przez
gadatliwoæ. Grzegorz czyni tu fizjologiczne porównanie. Wielomówstwo jest jak wydawanie z siebie nasienia, ale nie dla wzbudzenia potomstwa, lecz dla nieczystoci27.
Wa¿ne z punktu widzenia skutecznoci g³oszenia s³owa jest wspó³czucie okazywane s³uchaczom. Kto d¹¿y ku wznios³oci rzeczy niewidzialnych (invisibilia appetendo), nie mo¿e wskutek tego gardziæ tym,
co przyziemne (ne infirma despiciat), a odnajduj¹c siê poród s³aboci, przestaæ d¹¿yæ do rzeczy wy¿szych (ne appetere alta derelinquat)28.
Nie mo¿na w przepowiadaniu ograniczaæ siê wy³¹cznie do g³oszenia
tego, co wznios³e i duchowe. Z koniecznoci wa¿ne jest uwzglêdnienie potrzeb materialnych s³uchaczy. Pomijaj¹c je nie wychodzi siê
naprzeciw z pomoc¹ w tym, co konieczne. St¹d te¿ tacy kaznodzieje
nie s¹ chêtnie s³uchani, a ich nauka jest lekcewa¿ona. S³owo nauki
nie przenika umys³u biedaka, jeli w jego sercu nie wesprze go rêka
mi³osierdzia. Wówczas bowiem ziarno s³owa z ³atwoci¹ kie³kuje, gdy
w sercu s³uchaj¹cego zrasza je dobroæ g³osiciela29.
Grzegorz podkrela zatem znaczenie uwzglêdniania t³a spo³ecznego i dzia³alnoci charytatywnej, która jak wiadomo by³a niezwykle
wa¿nym obszarem jego aktywnoci duszpasterskiej. Stawia jednoczenie niezwykle mocny akcent na trosce o potrzeby wspó³wyznawców
odwo³uj¹c siê do s³ów wiêtego Paw³a: A jeli kto nie dba o swoich,
a zw³aszcza o domowników, wypar³ siê wiary i gorszy jest od niewierz¹cego (1Tm 5,8).
Powiêæmy jeszcze osobne miejsce wieñcz¹cemu drug¹ czêæ Regu³y zagadnieniu medytacji s³owa Bo¿ego30. Ma siê ni¹ cechowaæ ka¿dy nauczyciel, a dziêki jej codziennej praktyce odnawiaæ siê przez
tchnienie pobudzaj¹ce do umi³owania ojczyzny duchowej. Grzegorz
w niezwykle sugestywnym porównaniu odwo³uje siê znowu do Pisma
26
Wystarczy siêgn¹æ do takich fragmentów jak np. HEv I, 1; HEv II, 28; HEz II, 6 22;
Reg. Ep., III, 29.
27
RP 2, 4.
28
RP 2, 5.
29
RP 2, 7: Egentis etenim mentem doctrinae sermo non penetrat, si hunc apud ejus
animum manus misericordiae non commendat. Tunc autem verbi semen facile germinat,
quando hoc in audientis pectore pietas praedicantis rigat.
30
RP 2, 11.
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mówi¹cego o poleceniu Boga danym Moj¿eszowi w odniesieniu do
Arki: Odlejesz do niej cztery piercienie ze z³ota i przymocujesz je do
czterech jej krawêdzi: dwa piercienie do jednego jej boku i dwa do
drugiego jej boku. Rozka¿esz zrobiæ dr¹¿ki z drzewa akacjowego i pokryjesz je z³otem. I w³o¿ysz dr¹¿ki te do piercieni po obu bokach arki
celem przenoszenia jej. Dr¹¿ki pozostan¹ w piercieniach arki i nie
bêd¹ z nich wyjmowane (Ex 25,12-15).
Arka wyobra¿a tu Koció³. Jej cztery piercienie to cztery Ewangelie. Akacjowe dr¹¿ki to silni i wytrwali nauczyciele (fortes perseverantesque doctores). Nosiæ arkê za pomoc¹ dr¹¿ków wykonanych z niepodatnego na gnicie drewna oznacza wprowadzanie wiêtego Kocio³a przez dobrych nauczycieli do surowych umys³ów niewiernych za
pomoc¹ przepowiadania (bonis doctoribus sanctam Ecclesiam ad rudes infidelium mentes praedicando deducere). Pokrycie dr¹¿ków z³otem znaczy, ¿e nauczyciele maj¹ wieciæ przyk³adem swego ¿ycia. Pozostawianie ich ci¹gle w kr¹¿kach to z jednej strony znak, ¿e ci, na
których spoczywa obowi¹zek g³oszenia, nie mog¹ odstêpowaæ od ustawicznej lektury Pisma, z drugiej za ich ci¹g³ej gotowoci do pos³ugiwania siê Pismem. Bo, jak powiada Grzegorz, nie ma czasu na ich
przewlekanie wówczas, gdy kto zwróci siê o wyjanienie jakiej sprawy duchowej. Co wiêcej, hañb¹ by³oby dla niego, gdyby zapytany mia³
siê dopiero uczyæ tego, co winien w³anie rozwi¹zaæ31.
Szereg szczegó³owych wskazówek przy powo³ywaniu siê za ka¿dym
razem na Pismo wiête pokazuje nie tylko wyobraniê autora. wiadczy równie¿ o wielkiej wiedzy. Sam Grzegorz zreszt¹ stara siê od czasu
do czasu podkrelaæ jej wielkie znaczenie, nazywaj¹c j¹ karmicielk¹
cnót (virtutum nutrix doctrina)32. Ona pozwala dostrzec nauczycielowi
przemianê, jaka zasz³a w s³uchaczu, a jednoczenie jej przyczynê33. Postawienie diagnozy ma byæ po³¹czone z umiejêtnoci¹ perswazji34.
W³aciwe miejsce w g³oszeniu s³owa winna zajmowaæ sztuka takiego d y s p o n o w a n i a m a t e r i a ³ e m, aby jak najlepiej s³u¿y³a przekazywaniu treci. Dobrym przyk³adem tego mo¿e byæ schemat rozdzia³u 14. czêci trzeciej o ró¿nym sposobie pouczania ma³omównych
i gadatliwych. Jest on skonstruowany wed³ug schematu zawieraj¹cego nastêpuj¹ce elementy:
Tam¿e.
Tam¿e, 3, 9.
33
Tam¿e.
34
Tam¿e, 3, 10 : Quibus citius a praedicante succurritur, si quae sit huius permutationis causa pandatur.
31
32
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 t e z a:
m a ³ o m ó w n i unikaj¹c wielomówstwa wik³aj¹ siê w gorszy b³¹d
 trzeba jêzyk przezornie powci¹gaæ, a nie wi¹zaæ

g a d a t l i w i odchodz¹ od sprawiedliwoci przez swe wielomówstwo

 o m ó w i e n i e w a d y:
ma³omównych nie cechuje roztropnoæ, kiedy w sercu s¹ wielomówni, tym bardziej myli siê
w nich burz¹, kiedy nierozwa¿nie
stawiaj¹ tamê s³owom

umys³ gadatliwych rozproszony
przez wielomówstwo nie mo¿e
wnikn¹æ w tajniki rozwa¿ania wewnêtrznego; nie wystrzegaj¹c siê
s³ów niepotrzebnych dochodzi siê
do szkodliwych; wielomówstwem
walcz¹ przeciwko sobie

 w s k a z a n i e s p o s o b u d z i a ³ a n i a:
wskazaæ na potrzebê zastanowienia, jakimi winni byæ wewn¹trz
i na zewn¹trz i uwiadomiæ, ¿e
w jednym i w drugim przypadku
winni byæ tacy sami

uwiadomiæ, jaka kara czeka za
wielomówstwo, zw³aszcza takie,
w którym jest miejsce na s³owa
szkodz¹ce innym

 a r g u m e n t a c j a b i b l i j n a:
M¹dry bêdzie milcza³ do czasu35
(Syr 20,7); Jest [ ] czas mówienia
i czas milczenia (Koh 3,7); Ustaw,
Panie, stra¿ przy moich ustach
i bramê obronn¹ przy moich wargach (Ps 140 [141], 3)36;

Jak miasto stoj¹ce otworem i nieotoczone murami, tak cz³owiek,
który nie mo¿e w mówieniu powci¹gn¹æ swego ducha (Prz 25,28
Vulg.)37; Kto puszcza wodê, przyczyn¹ k³ótni (Prz 17,14 Vulg.)38;
Wod¹ g³êbok¹ s³owa ust cz³owieka
(Prz 18,4)39; Przynosi ukojenie ten,
kto g³upiemu milczeæ ka¿e (Prz
26,10)40; etc41

Sapiens tacebit usque ad tempus.
Pone, Domine, custodiam ori meo, et ostium circumstantiae labiis meis.
37
Sicut urbs patens et absque murorum ambitu, ita vir qui non potest in loquendo cohibere spiritum suum.
38
Qui dimittit aquam, caput est iurgiorum.
39
Aqua profunda, verba ex ore viri.
40
Qui imponit stulto silentium, iras mitigat.
41
Zob. Ps 140, 10; Prz 10,19; Iz 32,17 (Vulg.); Jk 1, 19.26; 3,8.
35
36
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 ¿ycie porównañ na podstawie obserwacji wiat a (n p. f i z j o l o g i c z n y c h):
kiedy nie mówi¹ o tym, co cierpi¹,
ich stan jest podobny do zamkniêtej rany, która sprawia wiêkszy
jeszcze ból; przeciwnie usuniêcie
z jej wnêtrza materii powoduje
szybsze jej gojenie

umys³ ludzki podobny jest wodzie  zamkniêty dooko³a podnosi
siê w górê, poniewa¿ zmierza na
powrót tam, sk¹d przyszed³; uwolniony ginie, poniewa¿ rozlewa siê
bezu¿ytecznie po tym, co najni¿sze

 K o n k l u z j a:
Czêsto zawiera charakterystyczne odwo³anie siê do Ewangelii jako
ród³a nauki Jezusa-Prawdy. Zastosowanie wypowiedzi Pisma wiêtego ze szczególnym podkreleniem znaczenia Ewangelii, uzmys³awia
nie tylko jej nadrzêdny charakter. Pozwala jednoczenie uwiadomiæ,
¿e s¹ z ni¹ zgodne wszystkie poprzednie wypowiedzi. Podkrela tym
samym jednoæ ca³ego Pisma. Odkrywa w nim wiecznie bij¹cy zdrój
S³owa, które jest ród³em wszystkich s³ów pasterza-nauczyciela-g³osiciela. Podstawowe znaczenie Pisma dla pos³ugi przepowiadania widoczne jest zawsze w praktyce Grzegorza. ¯ycie obecne to ciemna noc,
a Pismo jest jego lamp¹42. Jest ono pociech¹ w wiecie zmierzaj¹cym
nieuchronnie do upadku43 i sterem pozwalaj¹cym zachowaæ w³aciwy
kierunek poród nawa³nic ¿ycia. Nic wiêc dziwnego, ¿e w pojêciu
Grzegorza Pismo wiête staje siê podstawowym narzêdziem przepowiadania, dziêki któremu mo¿na uczyæ innych, jak w wiecie pe³nym
zagro¿eñ bezpiecznie prowadziæ ¿ycie44.
Obok Pisma podstawowym ród³em, z którego nale¿y czerpaæ, jest
poznanie samego siebie. Nie chodzi tu jedynie o staro¿ytn¹ wskazówkê
m¹droci greckiej:  poznaj samego siebie  rozumianej jedynie jako
nakaz o wymiarze etycznym. Staro¿ytnoæ widzia³a w nim rodzaj przykazania natury religijnej. Wyranie mówi o tym Cycero w Rozmowach
tuskulañskich: Gdyby zatem wiedza o tym nie by³a rzecz¹ bosk¹, nie
by³oby to przykazanie przypisywane bogu jako wy¿szej inteligencji45.
RP 3, 24.
Zob. Markus, s. 68 nn.
44
Schemat powy¿szy znalaz³ póniej swoj¹ doskona³¹ formê w Sumie teologicznej w.
Tomasza z Akwinu.
45
Cicero, Tusc., 1,52: Hunc igitur nosse nisi divinum esset, non esset hoc acrioris cuiusdam animi praeceptum tributum deo.
42
43
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W staro¿ytnoci poznanie to mia³o jednak na celu uwiadomienie cz³owiekowi, ¿e nie jest bogiem46. Poznaj siebie oznacza³o ni mniej ni wiêcej tylko: poznaj w³asn¹ ograniczonoæ. Dlatego w³anie napis gnîqi
seautÒn umieszczony by³ na frontonie wi¹tyni Apollina w Delfach47.
I w nim zawiera³a siê tak bliska Grzegorzowi treæ: b¹d rozs¹dny. Dla
niego jednak owo poznanie oznacza³o co wiêcej. By³ bli¿szy myli wyra¿onej przez Orygenesa, dla którego Pismo i dusza maj¹ to samo ród³o  Logos48. Jest on zasiany w ka¿dej duszy podobnie jak w Pimie,
poniewa¿ jest ona obrazem Boga49. Dlatego w przygotowaniu do pos³ugi s³owa nie wolno zaniedbywaæ wewnêtrznego poznania samego siebie50, poniewa¿ dusza i Pismo wzajemnie siê wyjaniaj¹51. Grzegorz
w podobnym duchu stosuje s³owa z Ksiêgi Przys³ów: Pij wodê z cysterny swojej i wody p³yn¹ce twej studni. Niech ród³a twe rozp³yn¹
siê na zewn¹trz, i na ulicach rozdzielaj wody. Miej je sam, i niech obcy
nie maj¹ z tob¹ udzia³u52.
Grzegorz objania te s³owa nastêpuj¹co: Wodê pije oczywicie g³osiciel ze swojej cysterny, kiedy zwracaj¹c siê do swego serca, najpierw
sam s³ucha tego, co mówi. Pije wody p³yn¹ce swej studni, jeli jest nawadniany w³asnym s³owem53 [ ] Bez w¹tpienia jest s³uszne, ¿eby sam
najpierw pi³, a potem przepowiadaniem innym nalewa³. Kierowaæ bowiem ród³a na zewn¹trz, oznacza wlewaæ na zewn¹trz innym moc
przepowiadania. Rozdzielaæ za wody na ulicach, znaczy wydzielaæ
Bo¿e wypowiedzi przy wielkiej ró¿norodnoci s³uchaczy wed³ug jakoci ka¿dego. [ ] Obcymi bez w¹tpienia nazywa z³oliwe duchy,
o których mówi siê przez proroka g³osem cz³owieka kuszonego: «Obcy
powstali przeciwko mnie i silni godzili na me ¿ycie» (Ps 53,5 Vulg.)54.
46
Zob. U. von Wilamowitz-Moellendorff, Erkenne dich selbst, w: Reden und Vorträge II,
Berlin 19264, s. 171-189.
47
Zob. E. Heitsch, Platon und die Anfänge seines dialektischen Philosophierens, Göttingen 2004, s. 97, zw³. przyp. 56.
48
Zob. Origenes, Comm. Math., 17, 8: Ka noe sqw n k£stV yucÍ Ð lÒgoj ¥mpeloj
pefuteumnh ØpÕ toà okodespÒtou
49
Ten¿e, Comm. Io., 19,2.
50
Ten¿e, Comm. Cant., 2, 148: Sic ingens animae periculum est scientiam sui agnitionemque negligere.
51
Szerzej na temat tej idei u Orygenesa zob. H. de Lubac, Histoire et esprit. Lintelligence de lÉcriture daprès Origène, Paris 1981, s. 346-355.
52
Prz 5,15-17 (Vulg.): Bibe aquam de cisterna tua, et fluenta putei tui. Deriventur fontes tui foras, et in plateis aquas divide. Habeto eas solus, nec sint alieni participes tui.
53
To znaczy, jeli jest ono norm¹ najpierw dla niego samego  JL.
54
RP 3, 24: Aquam quippe praedicator de cisterna sua bibit, cum ad cor suum rediens,
prius audit ipse quod dicit. Bibit sui fluenta putei, si sui irrigatione verbi infunditur. [ ]
Rectum quippe est ut ipse prius bibat, et tunc praedicando aliis influat. Fontes namque fo-
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Skutecznoæ g³oszenia s³owa mo¿e byæ zniweczona przez pychê.
Dlatego kolejnym istotnym warunkiem jest pokora i obojêtnoæ na
ludzkie pochwa³y. Wyjania w tym kierunku dalej s³owa: N a u l i c a c h
r o z d z i e l a j w o d y, a jednak m i e j j e s a m. Znacz¹ one wed³ug niego tyle: Tak konieczne jest, aby nauczaniu na zewn¹trz oddawa³ siê
na tyle, na ile przez wynios³oæ nie ³¹czysz siê z duchami nieczystymi,
aby do udzia³u w pos³udze s³owa nie dopuszcza³ swych wrogów. Rozdzielamy za wody na ulicach, a jednak sami posiadamy, kiedy szeroko na zewn¹trz rozlewamy przepowiadanie, a jednak nie zabiegamy przez nie w najmniejszym stopniu o ludzkie pochwa³y55.
Wspomniane wy¿ej poznanie siebie i dowiadczenie towarzysz¹ce
kontemplacji s³owa musi wi¹zaæ siê z odczytaniem wewnêtrznego g³osu, który nakazuje podzieliæ siê z innymi bogactwem poznania. Kto
us³ysza³ wezwanie Pana winien g³onym wo³aniem (clamando) poci¹gaæ innych tam, dok¹d sam pod¹¿a. Niektórzy nie czyni¹ tego powodowani fa³szyw¹ pokor¹ albo te¿ z powodu wewnêtrznego lenistwa.
Przypominaj¹ wówczas ludzi, którzy gromadz¹ pieni¹dze, lecz ukrywaj¹ je przed potrzebuj¹cymi pomocy ich krewnymi i przyjació³mi.
Z drugiej strony przeszkod¹ w skutecznoci mo¿e byæ nierozwa¿ne podejmowanie siê pos³ugi s³owa mimo w³asnej niedoskona³oci lub nieodpowiedniego wieku. Brak dojrza³oci opisuje trzema wymownymi
porównaniami. W pierwszym nawi¹zuje do obserwacji wiata zwierzêcego: pisklêta, jeli usi³uj¹ lataæ przed wykszta³ceniem siê skrzyde³,
sk¹d chc¹ siê wznieæ ku górze, stamt¹d spadaj¹ na dó³. W drugim
wykorzystuje znajomoæ techniki budowlanej: Jeli ciê¿ar belek spocznie na murach wie¿ych, które jeszcze nie zwi¹za³y, powstanie nie
budynek, lecz ruina. Trzeci odwo³uje siê do przebiegu ci¹¿y u kobiet:
Jeli kobiety wydaj¹ na wiat potomstwo zanim w pe³ni siê ukszta³tuje, to nie domy, lecz groby nape³niaj¹56.

ras derivare, est exterius aliis vim praedicationis infundere. In plateis autem aquas dividere, est in magna auditorum amplitudine iuxta uniuscuiusque qualitatem divina eloquia dispensare. [ ] Alienos quippe malignos spiritus vocat, de quibus per Prophetam tentati hominis voce dicitur: Alieni insurrexerunt in me, et fortes quaesierunt animam meam.
55
Tam¿e: Sic necesse est ut praedicationi exterius servias, quatenus per elationem te
immundis spiritibus non coniungas, ne in divini verbi ministerio hostes tuos ad te participes admittas. Aquas ergo et in plateis dividimus, et tamen soli possidemus, quando et exterius late praedicationem fundimus, et tamen per eam humanas laudes assequi minime
ambimus.
56
RP 3, 25.
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UWARUNKOWANIA OBIEKTYWNE
Poza uwarunkowaniami podmiotowymi istotn¹ rolê dla skutecznoci g³oszenia s³owa ma uwzglêdnienie stanu s³uchaczy. Z wypowiedzi
Grzegorza mo¿na wydobyæ postulaty dokonania w³aciwej diagnozy
opieraj¹cej siê na wiedzy, która wchodzi w zakres dzisiejszej socjologii i psychologii. Jednoczenie w Regule znajdujemy wprost wymagania posiadania wiedzy o stanie s³uchaczy, jak równie¿ wiadomoci porednich celów oddzia³ywania na nich. Bêd¹c dalekim od w³aciwych
naszym czasom prób in¿ynierii spo³ecznej i manipulacji odbiorcami,
wie, ¿e bardzo wa¿n¹ rzecz¹ jest umiejêtnoæ kierowania innymi. Wyra¿enie kierowaæ cz³owiekiem budzi dzisiaj nasz¹ daleko id¹c¹ nieufnoæ. Jego znaczenie staje siê jednak zrozumia³e, gdy uwiadamiamy
sobie, ¿e celem owego kierowania jest wykszta³cenie w cz³owieku takiej postawy i umiejêtnoci wewnêtrznej, aby sam móg³ zwróciæ siê ku
poznawaniu prawdy, umiejêtnie ni¹ odkrywaæ i przyj¹æ j¹ jako normê
wyznaczaj¹c¹ w³asne postêpowanie. Tego rodzaju cechê cz³owieka
mo¿na nazwaæ cnot¹. Dlatego w³anie, wed³ug Grzegorza, nauczanie
winno byæ wspieraniem cnót. Jest to zadanie niezwykle trudne, gdy
ma siê do czynienia z licznym gronem s³uchaczy jednoczenie. Trudnoæ tê sprawia ró¿norodnoæ namiêtnoci, jakim podlegaj¹. Trzeba
tak sformu³owaæ wypowied, aby w tym samym czasie nie tylko mia³a
wp³yw na ró¿ne wady s³uchaczy, ale te¿ nie zawiera³a wewnêtrznych
sprzecznoci. Na przyk³ad, kiedy wynios³ym g³osi siê pokorê, trzeba
uwa¿aæ, aby nie budziæ strachu u niemia³ych. Jednoczenie kiedy
niemia³ym usi³uje siê zaszczepiæ poczucie osobistego znaczenia, nale¿y zwa¿aæ, aby nie wzmaga³o to zuchwa³oci wynios³ych57. Znów
znajdujemy w toku wypowiedzi papie¿a koniecznoæ znalezienia w³aciwej miary  aby skuteczne s³owo jak miecz przesz³o przez rodek
namiêtnoci58.
Przyk³ady podane w rozdziale 36 czêci trzeciej Regu³y postuluj¹
wyranie koniecznoæ znajomoci psychologii. Mimo, ¿e termin taki
oczywicie nie pojawia siê wprost, jasne jest, ¿e papie¿ zna rzeczywistoæ psychologii i j¹ uwzglêdnia. Widaæ to wyranie w stwierdzeniu,
¿e trudniejsza od panowania na ró¿norodnoci¹ s³uchaczy jest sztuka
odpowiedniego zwracania siê do cz³owieka popadaj¹cego z ³atwoci¹
w ró¿ne stany, czêsto przeciwne. Omawiaj¹c ten problem odwo³uje siê
do obserwacji, wedle których cz³owiek o bardzo weso³ym usposobie57
58

RP 3, 36.
Inter passiones medias, tam¿e.
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niu mo¿e mieæ sk³onnoæ do nag³ego popadania w nieprzezwyciê¿ony
smutek, raptownego w dzia³aniu mo¿e nagle sparali¿owaæ lêk, a lêkliwy mo¿e nierozwa¿nie rzuciæ siê w wir dzia³ania. rodek zaradczy
przeciw jednej wadzie mo¿e pog³êbiæ inn¹. Konieczne jest wiêc dzia³anie rozwa¿ne, stosowne do okolicznoci, czêsto w oparciu o dowiadczenia z zakresu sztuki medycyny59. Uwzglêdnia ono stan s³uchacza
i pozwala wykluczyæ rodki mog¹ce bardziej szkodziæ ni¿ pomagaæ.
Lekarz mo¿e bowiem podaæ lekarstwo lecz¹ce stan psychiczny, jednak
mog¹ce zabiæ organizm ze wzglêdu na inne s³aboci. Konieczne jest
takie rozwa¿ne aplikowanie pomocy, aby poprawiaj¹c stan psychiczny
nie pogarszaæ stanu fizycznego. Nie mo¿na razem z wad¹ gubiæ cz³owieka. Przepowiadanie s³owa jest narzêdziem medycyny ducha. Trzeba siê nim pos³ugiwaæ w sposób o wiele bardziej subtelny ni¿ w przypadku medycyny cia³a, poniewa¿ dzia³a ono w zakresie rzeczy niewidzialnych60.
Równie wa¿nym warunkiem skutecznoci dzia³ania jest stosowanie zasady proporcjonalnoci. W przypadku leczenia jednej wady istnieje niebezpieczeñstwo stwarzania sprzyjaj¹cych warunków dla rozwoju innej. Nale¿y zawsze zapobiegaæ w pierwszym rzêdzie tej, która
szybciej prowadzi do zguby. Wi¹¿e siê to czasami z koniecznoci¹ nie
tylko tymczasowego pozostawienia bez rodka zaradczego l¿ejszych
s³aboci, ale nawet dopuszczenia, aby one wzrasta³y, byle za¿egnaæ
niebezpieczeñstwo ze strony innej, gro¿¹cej mierci¹61. Mo¿na mówiæ
w tym przypadku wrêcz o rachunku ekonomicznym, który nakazuje
stosowanie proporcjonalnych rodków.
Kolejnym tego przyk³adem jest uwzglêdnienie predyspozycji duchowych s³uchaczy. G³osz¹cy s³owo nie powinien eksploatowaæ umys³u s³uchacza ponad jego si³y i nie wymagaæ od niego wiêcej ni¿ mo¿e
przyj¹æ, aby nie zerwaæ struny ducha przez naci¹ganie jej ponad miarê. Pró¿n¹ jest prac¹ usi³owaæ z rzeczami wznios³ymi trafiæ do ciasnych serc62.
Czêsto porównania bywaj¹ rozwijane lub zwielokrotniane. S¹ one
dowodem bystroci obserwacji Grzegorza i jego znawstwa sfery ¿ycia
duchowego cz³owieka. Grzegorz stosuje przy tym rozbudowan¹ argumentacjê odwo³uj¹c¹ siê do obserwacji ¿ycia zwierz¹t, dzia³ania praw
59
60
61
62

Medicina corporis, tam¿e, 3, 37.
De invisibilibus tractatur, tam¿e.
Tam¿e, 3, 38.
Tam¿e, 3, 39.
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przyrody, zachowañ ludzkich  jakiejkolwiek wiedzy mog¹cej stanowiæ
ilustracjê problemu duchowego. W³aciwe ostrze jego metody stanowi
jednak argumentacja biblijna, w której odznacza siê on niezwyk³¹ bieg³oci¹, pos³uguj¹c siê bardzo subtelnymi odcieniami interpretacji stosowanej dla potrzeb wyk³adu. Takiej bieg³oci wymaga Grzegorz od
ka¿dego, kto spe³nia pos³ugê s³owa. Ostatecznie nie bieg³oæ jednak
jest najwa¿niejszym warunkiem skutecznoci g³oszenia. Poczucie si³y
w³asnego oddzia³ywania by³o dla kaznodziei niejednokrotnie powodem upadku, za pok³adanie ufnoci we w³asnych si³ach mo¿e prowadziæ do zgubnego zaniedbania samego siebie. Jako ostatni akcent podsumowuj¹cy podejmowane zagadnienie owej skutecznoci stawia
Grzegorz wielokrotnie wczeniej wydobywany postulat w³aciwego
sposobu ¿ycia. G³osiciel swoim postêpowaniem winien niejako znaczyæ lady, po których bêd¹ mogli we w³aciwym kierunku poruszaæ
siê jego s³uchacze. Chodzi tu o praktykê mi³oci bliniego, która sprawia, ¿e g³osi siê bardziej czynem ni¿ s³owem. Czyny odciskaj¹ lady
wiod¹ce do zbawienia i na nie w³anie maj¹ wskazywaæ s³owa63.
Wszystko to musi opieraæ siê na fundamencie pokory, aby g³osz¹cy
s³owo sam nie zaniedba³ troski o w³asne zbawienie.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e przez wszystkie dzie³a papie¿a Grzegorza
przebija powracaj¹ca jak refren idea wyznaczaj¹ca okrelony sposób
podejcia do ¿ycia. Jest ni¹ wydobyta niejako na nowo zasada odgrywaj¹ca istotn¹ rolê w kulturze greckiej: mhdn ¥gan, owocnie przeszczepiona na grunt ³aciñski m.in. dziêki Terencjuszowi (ne quid nimis)64, Horacemu (aurea mediocritas)65 czy Senece66. Roztropnoæ, pozwalaj¹ca zachowaæ s³uszn¹ miarê we wszystkim, jest dla Grzegorza
podstawowym narzêdziem we wszelkim dzia³aniu. Podziwia³ j¹ w regule napisanej przez Benedykta i dla niego samego by³a kluczem do
¿ycia duchowego67. Jest wed³ug niego koniecznym narzêdziem w przepowiadaniu, poniewa¿ pozwala na w³aciwe g³oszenie Ewangelii. Pozwala ona nie tylko odpowiednio kszta³towaæ osobowoæ duchow¹
pasterza. Jej owocem jest równie¿ dobre rozeznanie dyspozycji s³uchaTam¿e, 3, 40.
Andria, 61.
65
Carmina, 2, 10.
66
De vita beata.
67
Zob. R.A. Markus, Grzegorz Wielki, Warszawa 2003, s. 87-88 oraz C. Straw, Gregorys
politics: theory and practice, w: Gregorio Magno e il suo tempo. XIX Incontro di studiosi
dellantichità cristiana in collaborazione con lÉcole française de Rome, Roma, 9-12 maggio
1990, SEA 33, Roma 1991, s. 50-51. Idea ta odniesiona do kierownictwa dusz przewija siê np.
w Dial., II, 2.
63
64
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czy. Choæ ta ostatnia nale¿y zasadniczo do uwarunkowañ przedmiotowych, to jednak jej rozeznanie przynale¿y do zadañ g³osz¹cego.
Grzegorz podaje zatem konkretne wskazania, jak nale¿y g³osiæ naukê ró¿nego rodzaju odbiorcom, po to, aby wiedza o nich sta³a siê
stosownym przymiotem nauczyciela.
W trzeciej czêci Regu³y pasterskiej, zanim przejdzie do analizy
cech odbiorcy, Grzegorz ju¿ w samym tytule wskazuje na istotny przymiot nauczyciela: Qualiter rector bene vivens debeat docere et admonere subditos  W jaki sposób pasterz68 dobrze ¿yj¹cy winien uczyæ
i napominaæ sobie powierzonych. Wyra¿enie rector bene vivens  to
podstawowe wskazanie na podmiotowe uwarunkowanie skutecznoci
przepowiadania. Spe³nienie tego warunku pozwala dopiero na dalszy
krok, jakim jest diagnoza stanu s³uchaczy69. Jest ona konieczna po to,
aby w umiejêtny sposób dostosowaæ sposób wypowiedzi do mo¿liwoci i potrzeb odbiorców70. Mówca winien mieæ przy tym wiadomoæ,
¿e nadrzêdnym celem jego dzia³ania jest budowanie wspólnoty, które
polega na wydobywaniu z poszczególnych ludzi w³aciwych im darów
dla umocnienia w mi³oci, niczym ró¿nych dwiêków z napiêtych
strun cytry dla stworzenia harmonii71.
Roztropne przewidywanie potrzeb s³uchaczy jest obowi¹zkiem
ka¿dego, kto zamierza powiêciæ siê pos³udze s³owa. Dlatego odpowiedzi¹ na nie musi byæ gruntowne studium. Przede wszystkim w³aciwym jego przedmiotem jest Pismo wiête oraz poznanie przyk³adów
¿ycia wiêtych, aby dziêki nim uczyæ siê, jak nale¿y podchodziæ do
rozwi¹zywania wszelkich problemów ¿yciowych. Dowodem na takie
postrzeganie potrzeb formacyjnych jest samo pisarstwo Grzegorza powiêcone egzegezie i szeroko pojêtej hagiografii.
T³umaczenie s³owa ³aciñskiego orygina³u rector  pasterz podyktowane jest tym, ¿e
u Grzegorza pojawia siê ono w kontekcie wskazuj¹cym na zasadnicz¹ to¿samoæ jego treci w Regule z pojêciami odpowiadaj¹cymi terminom pastor i praedicator, pojawiaj¹cymi siê w tytu³ach poszczególnych czêci dzie³a.
69
Trzecia czêæ dzie³a to w zasadzie opis-katalog rodzajów s³uchaczy, których wylicza
36 w antynomicznym zestawieniu. Powtarza siê refrenem na pocz¹tku ka¿dego zdania s³owo aliter:
Aliter namque admonendi sunt viri, atque aliter feminae.
Aliter iuvenes, aliter senes.
Aliter inopes, aliter locupletes.
Aliter laeti, aliter tristes.
Aliter subditi, aliter praelati.
Aliter servi, aliter domini etc. RP 3, 1.
70
Tam¿e, 3, Prol.
71
Tam¿e.
68
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SUMMARY
Gregory the Great in his book of the Rules for Pastors (Liber regulae pastoralis) places
many essential pointers concerning conditions for effective propagation of the word. The
most general systematization includes subjective conditioning (on the side of the preacher)
and objective conditioning (on the side of listeners). Among the first group, one should
acquire the personal theoretical preparation through the school of the Bible, as well as
thorough getting to know principles ruling spiritual life. Personal attributes and the sense
of vocation given by God are supposed to be a significant support for knowledge. The
preacher must combine action and contemplation in order to retain religious motivation for
ones service and the balance for her completion. The best interests of the listeners must
also guide him.
Gregory the Great also provides negative criteria that can be an obstacle for the
effective propagation of the word. In the second part of the Rule, building the image of the
perfect preacher is discussed through individual features to which they belong: in the purity
of the heart, in the balance between learning and action, in the rashness of silence and of
speech, in the ability to deliver the word, in sympathizing with the listeners, in the
meditation of the word of God, in competent discerning needs of the listeners, and finally
in prudence.
Besides the conditionings of the subjective Gregory the Great also points to those that
are on the side of the listeners. They must be subjected to appropriate sociological and
psychological analysis with a goal to apply the proportional means of influence.
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REFLEKSJA OJCÓW KOCIO£A NAD S£OWEM BO¯YM
TEOLOGIA PATRYSTYCZNA  TOM 6, 2009
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY

PAWE£ WYGRALAK
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny

Pog³êbienie wiary w oparciu o Pismo wiête
wed³ug w. Cezarego z Arles
The Deepening of Faith Based on the Holy Scripture according to St. Caesarius of Arles

wiêty Pawe³ w Licie do Rzymian 10,17 g³osi, i¿ wiara rodzi siê
z tego, co siê s³yszy, tym za, co siê s³yszy, jest s³owo Chrystusa. wiêty
Cezary z Arles jest w pe³ni wiadomy tej prawdy. Rozwija j¹ w komentarzu do czwartego b³ogos³awieñstwa, zapisanego przez w. Mateusza:
B³ogos³awieni, którzy ³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwoci, albowiem oni
bêd¹ nasyceni (5,6). Biskup Arles uwa¿a, i¿ owo ³aknienie i pragnienie sprawiedliwoci oznacza nie co innego, jak tylko cierpliwe i ochotne s³uchanie Bo¿ego s³owa. Najpierw bowiem trzeba poznaæ, aby potem czyniæ. Powo³uje siê tu Cezary na pouczenie proroka Izajasza:
Ka¿dy, kto nie nauczy³ siê sprawiedliwoci na ziemi, nie bêdzie czyni³
prawdy (Iz 26,20)1. Dlatego te¿, biskup Arles stara siê tak wype³niaæ
swoj¹ pastersk¹ pos³ugê, aby powierzeni mu wierni mieli okazjê nie
tylko us³yszeæ s³owo Bo¿e, ale równie¿ je zrozumieli, rozwa¿ali i wcielali w codzienne ¿ycie.

1. UDOSTÊPNIENIE PISMA WIÊTEGO I JEGO TRECI WIERNYM WIECKIM
Pierwszym miejscem poznania treci Pisma wiêtego pozostaje liturgia. To w czasie jej trwania wierni maj¹ najlepsz¹ okazjê us³yszeæ
1
Por. Kazanie 4, 1. T³um. pol. S. Ryznar, w. Cezary z Arles, Kazania, PSP 52, Warszawa
1989, 37. Wszystkie cytaty z kazañ: 1, 4, 6, 7, 8, 31, 37, 38 podajmy w tym t³umaczeniu.

96

PAWE£ WYGRALAK

s³owa objawione przez samego Boga i zapisane na kartach Biblii. Nale¿y wiêc uczyniæ wszystko, aby z tej mo¿liwoci jak najczêciej i jak
najowocniej korzystali. Cezary wzywa swoich s³uchaczy do gorliwego
uczestnictwa we wszystkich zgromadzeniach liturgicznych. Wierni
powinni zapamiêtaæ jak najwiêcej z g³oszonego im Bo¿ego s³owa2. Jednak nie tylko liturgia jest miejscem poznania treci Pisma wiêtego.
Nale¿y je czytaæ albo s³uchaæ go w swoich domach. Cezary sam dawa³
przyk³ad takiej postawy. Jak opisuj¹ autorzy jego ¯ywota, zapewne
zwyczajem zaczerpniêtym jeszcze z okresu pobytu w klasztorze w.
Honorata w Lerynie, wymaga³ on, aby w czasie posi³ków czytano fragmenty Pisma wiêtego3. Cia³o krzepi siê jedzeniem, dusza niech siê
wzmacnia s³owem Bo¿ym4. Podobnie mieli postêpowaæ nie tylko mnisi i konsekrowane dziewice5, ale równie¿ wszyscy wierni wieccy. Zachêca wiêc ich s³owami: Kto umie czytaæ, niech czyta. Kto za nie umie
czytaæ, niech chêtnie s³ucha czytaj¹cego6. Od praktyki lektury Pisma
wiêtego nikt nie mo¿e siê zwolniæ. Nale¿y powiêciæ jej wiele czasu
w ci¹gu dnia, szczególnie w okresie zimowym, kiedy to s³uchacze naszego biskupa, w przewa¿aj¹cej czêci rolnicy, mieli sporo wolnego
czasu. Gdy noce staj¹ siê d³u¿sze, czy móg³by kto tak d³ugo spaæ, ¿eby
nie potrafi³ czytaæ choæ przez trzy godziny Pisma wiêtego 7. Trudno
s¹dziæ, aby wierni, proci wieniacy, mieli faktycznie codziennie tak
wiele czasu powiêcaæ na lekturê Biblii. Z pewnoci¹ kaznodzieja
chcia³ podkreliæ, i¿ nale¿y tak wa¿nej dla wiecznych losów cz³owieka
praktyce oddaæ mo¿liwie jak najwiêcej czasu. Da³ temu wyraz w wielu
innych wypowiedziach8. Ws³uchuj¹c siê w zachêty biskupa Arles rodz¹
siê pytania dotycz¹ce nie tyle chêci, ile raczej mo¿liwoci wype³nienia
przez s³uchaczy proponowanych przez kaznodziejê praktyk. Pierwsze
z nich dotyczy wykszta³cenia wiernych, do których Cezary kierowa³
swoje pouczenia. Z ca³¹ pewnoci¹ znaczna czêæ ch³opów by³a analfabetami i nigdy nie posiad³a umiejêtnoci czytania. Jednak ten brak,
zdaniem Cezarego, nie mo¿e stanowiæ przeszkody w codziennej lekPor. Kazanie 6, 8. PSP 52, 49.
Por. ¯ywot w. Cezarego z Arles I, 62. POK 32, 84.
4
Kazanie 198, 5. T³um. pol. L. G³adyszewski, Staro¿ytne teksty chrzecijañskie. Kazania i homilie na wiêta Pañskie i Maryjne, Lublin 1976, 102. Wszystkie cytaty kazañ: 190,
198 podajemy w tym t³umaczeniu.
5
Por. Regu³a dla mnichów 9; Regu³a dla dziewic 18.
6
Kazanie 6. PSP 52, 44-45.
7
Kazanie 6, 2. PSP 52, 46.
8
Por. Kazanie 7, 1. 5. PSP 52, 50; 53. Por. P. Wygralak, Formacja biblijna w duszpasterstwie VI wieku na przyk³adzie dzia³alnoci w. Cezarego z Arles (+542), Biblia i Ekumenizm 3, 2006, s. 118-119.
2
3
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turze biblijnej. Nieumiej¹cy czytaæ powinni bowiem wynajmowaæ sobie lektorów, podobnie jak kupcy wynajmuj¹ p³atnych pisarzy do prowadzenia swoich rachunków9. Drugie pytanie dotyczy dostêpnoci
tekstów biblijnych. Nie posiadaj¹c wystarczaj¹cych danych na ten temat, nale¿y przyj¹æ, i¿ jeli biskup w swoich kazaniach tak usilnie
zachêca³ do lektury Pisma wiêtego, to z pewnoci¹ musia³ istnieæ
jaki system u³atwiaj¹cy dostêp do ksi¹g wiêtych.

2. TROSKA O W£ACIWE ZROZUMIENIE TRECI PISMA WIÊTEGO
PRZEZ WIERNYCH
Cezary, zachêcaj¹c do s³uchania tekstów biblijnych, do ich czytania, nie pozostawia wiernych samym sobie. Zdaj¹c sobie sprawê
z trudnoci, jakie mog¹ pojawiæ siê w czasie lektury Pisma wiêtego
wród prostych i nieprzygotowanych ludzi, zachêca ich do s³uchania
kazañ, które wyjaniaj¹ czytane perykopy. Jednak chc¹c, aby g³oszone kazania sta³y na wysokim poziomie duchowym i intelektualnym,
a tak¿e odpowiada³y s³uchaczom na ich pytania i w¹tpliwoci, nale¿a³o odpowiednio przygotowaæ kaznodziejów. Biskupowi Arles bardzo le¿a³a na sercu dobra formacja kleru. Znane jest jego obszerne kazanie
skierowane do duchowieñstwa, które w pierwotnej formie by³o najprawdopodobniej listem napisanym w trosce o pos³ugê duszpastersk¹,
równie¿ pos³ugê s³owa10. Wymaga wiêc, aby duchowni wype³niaj¹c
pouczenie w. Paw³a: przyk³adaj siê do czytania, zachêcania, nauki
(1Tm 4,13), podjêli ochoczo studium Pisma wiêtego. Ju¿ od kandydatów do wiêceñ diakonatu wymaga³, aby przeczytali Pismo wiête
przynajmniej cztery razy11. Zg³êbianie tekstów biblijnych powinno
wiêc zajmowaæ duchownym znaczn¹ czêæ dnia12. Wymaga³ od nich,
aby w zwi¹zku z tym ograniczyli wszelkie inne zajêcia. Cezary wzorowa³ siê tu na przepisie Starego Testamentu, który nie pozwala³ kap³anom i lewitom posiadaæ ziemi w zarz¹dzie, aby mieli doæ czasu na
studium. Taka postawa ca³kowitego oddania siê lekturze i zg³êbianiu
9
Por. Kazanie 6, 2. PSP 52, 46. Por. P. Wygralak, Praktyki pokutne w nauczaniu w. Cezarego z Arles, Poznañskie Studia Teologiczne 8, 1998, 104-105; P. Riché, Edukacja i kultura w Europie Zachodniej VIVIII w., Warszawa 1995, s. 105.
10
Por. A. ¯urek, Formacja intelektualno-ascetyczna duchowieñstwa w V  VI wieku, Vox
Patrum 24-29, 1993-1995, 176-178.
11
Por. ¯ywot w. Cezarego z Arles I, 56. POK 32, 78-79.
12
Por. Kazanie 4, 4. PSP 52, 39.
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Bo¿ego s³owa, jest równie¿ zgodna z pouczeniem Pana Jezusa, który
przestrzega³, i¿ nikt nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ (Mt 6,24)13. Tak
przygotowani duszpasterze mogli w czasie g³oszonych kazañ kompetentnie wyjaniaæ odczytane perykopy. Cezary zachêca³ duchownych,
aby g³osili homilie jak najczêciej. Aby u³atwiæ pos³ugê s³owa przygotowa³ dla nich homiliarz i postara³ siê o jego rozpowszechnienie14.
Gani³ ostro tych wszystkich, którzy uchylali siê od g³oszenia Bo¿ego
s³owa, przypominaj¹c ostrze¿enia proroka Izajasza: Biada mi, bo zamilk³em15, i Aposto³a Narodów: Biada mi gdybym nie g³osi³ Ewangelii16. Biskup Arles sam chêtnie wyjania³ znaczenie tekstów Pisma
wiêtego, jak zawiadczaj¹ autorzy jego ¯ywota17. Potwierdzaj¹ to
równie¿ wszystkie zachowane kazania Cezarego, w których bardzo
czêsto odwo³uje siê do Pisma wiêtego. Obliczono, i¿ przytoczy³ a¿
2916 fragmentów Pisma18. Kazania 81-186 w ca³oci powiêci³ egzegezie biblijnej. Znany jest równie¿ jego wyk³ad Apokalipsy w. Jana,
jeden z nielicznych w staro¿ytnoci chrzecijañskiej19. Swoim s³uchaczom przybli¿a³ teksty Starego i Nowego Testamentu, staraj¹c siê nie
tylko wyt³umaczyæ treæ komentowanych perykop, ale i wskazaæ na
ich znaczenie dla rozwoju duchowego i kszta³towania moralnoci
chrzecijañskiej. Pismo wiête by³o dla niego ród³em wszelkiego
przepowiadania. Samo g³oszenie S³owa jednak¿e nie wystarcza, potrzeba bowiem czynnego zaanga¿owania ze strony wiernych. Biskup
Arles przypomina wiêc swoim s³uchaczom, i¿ dla zrozumienia treci
Biblii konieczne jest bardzo uwa¿ne ws³uchiwanie siê w g³oszone s³owo. Cezary ucieka siê tutaj do bardzo ciekawego porównania, wiadcz¹cego te¿ o wielkim jego szacunku dla s³owa Bo¿ego. Otó¿ porównywa³ on postawê wobec g³oszonego s³owa Bo¿ego do szacunku dla
samego Cia³a Pañskiego.

Por. Kazanie 1, 7. PSP 52, 21. Por. P. Wygralak, Formacja biblijna w duszpasterstwie
VI wieku na przyk³adzie dzia³alnoci w. Cezarego z Arles (+542), Biblia i Ekumenizm 3,
2006, 115.
14
Por. P. Riché, Edukacja i kultura w Europie Zachodniej VI  VIII w., Warszawa 1995,
s. 105.
15
Por. Iz 6,5. Por. ¯ywot w. Cezarego z Arles 1, 18. POK 32, 49.
16
I Kor 9,16. Por. ¯ywot w. Cezarego z Arles 1, 18. POK 32, 49.
17
Por. ¯ywot w. Cezarego z Arles 1, 52. POK 32, 75.
18
Por. E. Stanula, Wstêp w: w. Cezary z Arles, Kazania, PSP 52, Warszawa 1989, 11.
19
W jêzyku polskim ukaza³y siê t³umaczenia wybranych kazañ egzegetycznych i wyk³adu Apokalipsy w. Jana. Cezary z Arles, Homilie do Ksiêgi Rodzaju. Objanienie Apokalipsy w. Jana, t³um., wstêp, opracowanie: A. ¯urek, BOK 17, Kraków 2002; Cezary z Arles,
Pisma dogmatyczne i egzegetyczne, t³um. A. Strzelecka, POK 29, Poznañ 2004, 93-191.
13
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Podobnie nale¿y uwa¿aæ, aby nawet najmniejsza cz¹stka Cia³a
Pañskiego nie upad³a na ziemiê, tak samo trzeba zabiegaæ ze wszystkich si³, aby nic nie utraciæ z us³yszanego s³owa Bo¿ego20. Jednak, jak
wynika to z treci zachowanych kazañ, nie wszyscy byli skorzy do tak
uwa¿nego s³uchania. Niektórzy bowiem po odczytaniu Ewangelii
opuszczali wi¹tyniê. Cezary w trosce o dobro duchowe tych wiernych,
nie tylko nakazuje im pozostanie na kazaniu, ale nawet ucieka siê do
pewnej formy przymusu, nakazuj¹c zamkniêcie drzwi wi¹tyni, tak
aby nikt jej nie opuci³ przed koñcowym b³ogos³awieñstwem21. Wierni
nie tylko powinni byæ gotowi na s³uchanie g³oszonych im przez duchownych nauk, ale nawet winni domagaæ siê od nich, aby s³owo Bo¿e
by³o im g³oszone jak najczêciej. Przekonuj¹c do takiej postawy, kaznodzieja galijski ucieka siê do porównañ, trafiaj¹cych z pewnoci¹ do
wspó³czesnego mu s³uchacza, osadzonego w rzeczywistoci wiejskiej.
Otó¿ Cezary obserwuj¹c ¿ycie zwierz¹t zauwa¿y³, i¿ g³odne cielêta
bod¹ swoje matki, domagaj¹c siê w ten sposób po¿ywienia. Analogicznie, wierni spragnieni Bo¿ego s³owa, winni niepokoiæ kap³anów, zachêcaj¹c ich do g³oszenia kazañ i wyjaniania treci Pisma wiêtego.
Mówi³ wiêc: lud chrzecijañski ma prowokowaæ usilnie dzieciêcymi
pytaniami piersi wiêtej Matki  Kocio³a, czyli kap³anów swoich, aby
mogli otrzymaæ pokarm zbawienny i zapewniæ duszy swojej konieczny pokarm22.
Wys³uchane s³owo Bo¿e, aby przynios³o owoce w codziennym ¿yciu, powinno byæ najpierw przyswojone. Temu, zdaniem biskupa Arles, najlepiej s³u¿¹ rozmowy wiernych na temat wys³uchanego fragmentu Pisma wiêtego i wyg³oszonego kazania. Dlatego wierni po
powrocie z kocio³a winni dzieliæ siê wzajemnie us³yszanymi treciami. Proszê was, zawsze przypominajcie sobie, zawsze zachowujcie
w pamiêci, co wam g³osimy dla zbawienia dusz waszych. [ ] Kto potrafi zapamiêtaæ wszystko, co mówimy, niech Bogu dziêkuje i innym
zawsze przekazuje to, co pamiêta23. Taka praktyka pozwala nie tylko
na zapamiêtanie us³yszanego w kociele pouczania, ale przede wszystkim daje okazjê do g³êbszej refleksji nad Bo¿ym s³owem. I w tym
przypadku siêga Cezary do przyk³adu z ¿ycia zwierz¹t. Podobnie jak
niektóre zwierzêta, które d³ugo trawi¹ swój pokarm, czêsto w mylach
wracajcie do s³ów Bo¿ych, abycie mogli z nich czerpaæ po¿yteczne
Por. Kazanie 78, 2. Por. P. Wygralak, Formacja biblijna w duszpasterstwie VI wieku na
przyk³adzie dzia³alnoci w. Cezarego z Arles (+542), Biblia i Ekumenizm 3, 2006, s. 116.
21
Por. ¯ywot w. Cezarego z Arles I, 27. POK 32, 55-56.
22
Kazanie 4, 4. PSP 52, 40.
23
Kazanie 6, 8. PSP 52, 49.
20
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soki, to znaczy duchowy sens, którym karmiæ bêdziecie siê sami i dostarczaæ go, przy Bo¿ej pomocy, równie¿ drugim24. W ten sposób wierni zaczynaj¹ wzajemnie nie tylko dzieliæ siê s³owem, ale i poczynion¹
nad nim refleksj¹. Tak przeczytane w kociele czy to w domu fragmenty Ewangelii wchodz¹ niejako w krwioobieg codziennego ¿ycia
wiernych.
W swoich pouczeniach biskup Arles zwraca uwagê na jeszcze jedn¹ kwestiê. Uwa¿a, i¿ do owocnego czytania Pisma wiêtego konieczne jest odpowiednie przygotowanie. I wcale nie chodzi tu o problem
zdobycia tekstu biblijnego czy te¿ wynajêcie lektora. Cezary uwa¿a, i¿
konieczne jest nale¿yte przygotowanie duszy cz³owieka tak, aby by³a
zdolna do przyjêcia s³owa samego Boga. W swoich wypowiedziach zachêca wiêc s³uchaczy, aby serca p³ugiem ewangelicznym i lemieszem
krzy¿a porozcinaæ i przeoraæ, i rozdrobniæ, rozetrzeæ przez pokutê,
zmiêkczyæ przez ja³mu¿nê, przygotowaæ na nasienie Pañskie przez
mi³oæ, aby tak oczyszczona i uprawiona rola serca , mog³a przyj¹æ
z radoci¹ ziarno s³owa Bo¿ego 25.

3. DUCHOWE SKUTKI LEKTURY I MEDYTACJI PISMA WIÊTEGO
W ¯YCIU CHRZECIJANINA
Cezary, dbaj¹c o kontakt wiernych z Bo¿ym s³owem, jest wiadomy ogromnej wagi tej praktyki dla duchowego rozwoju wiernych.
Wszak s³uchanie s³owa Bo¿ego jest s³uchaniem samego Boga. Biskup
Arles u¿ywa tu porównania Pisma wiêtego do listu, który Bóg kieruje do ludzi. Mówi, i¿ Pismo wiête jest jakby zbiorem listów przys³anych nam z Ojczyzny naszej. Ojczyzn¹ nasz¹ bowiem jest raj niebieski26. Ten kontakt ze s³owem Bo¿ym musi mieæ wp³yw na cz³owieka,
na jego duchowy rozwój, a w konsekwencji równie¿ na sposób postêpowania w codziennym ¿yciu. U¿ywane przez Cezarego porównania
s³owa Bo¿ego do pokarmu, czy te¿ do ziarna, nios¹ ze sob¹ doæ jasne
przes³anie. Wskazuj¹, i¿ nie jest mo¿liwy duchowy rozwój cz³owieka
bez kontaktu z Pismem wiêtym. Ws³uchiwanie siê bowiem w s³owo
Boga, rozwa¿anie przeczytanych fragmentów Ewangelii, to karmienie
siê duchowym pokarmem. Jest to pokarm ¿yciodajny, gdy¿ bez niego
24
25
26

Kazanie 198, 5. STCh, 103.
Kazanie 6, 7. PSP 52, 49.
Kazanie 7, 2. PSP 52, 51.
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dusza ani widzieæ, ani wy¿yæ nie mo¿e27. Podkrelenie roli Bo¿ego s³owa jako pokarmu dla duszy powraca w kazaniach biskupa Arles wielokrotnie28. Jest oczywiste, ¿e cz³owiek musi rozwijaæ siê ca³ociowo.
Podobnie jak pokarm cielesny przyczynia siê do rozwoju cia³a, tak
kontakt Dobr¹ Nowin¹ przyczynia siê do rozwoju duchowego. Cezary
przytacza tu s³owa samego Zbawiciela, który uczy, i¿ nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, lecz ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust Bo¿ych29.
To w³anie lektura i medytacja Pisma wiêtego jest jednym z istotnych elementów ascezy chrzecijañskiej. Praca nad rozwojem ¿ycia
duchowego nie mo¿e zatem obejæ siê bez Pisma wiêtego. Co prawda Cezary nie wskazuje tu ¿adnych metod lektury ani medytacji tekstów biblijnych, zachêca jednak wiernych do uczenia siê wybranych
tekstów na pamiêæ. Konkretnie wskazuje na trzy psalmy: 50, 9030 oraz
10331. Wybór w³anie tych psalmów nie jest przypadkowy. Z ca³¹ pewnoci¹ biskup pragn¹³, aby wierni modlili siê s³owami psalmisty.
W ten te¿ sposób chcia³ sk³oniæ swoich s³uchaczy do ci¹g³ego kontaktu ze s³owem Bo¿ym, które staje siê natchnieniem do modlitwy, pomoc¹ w nawi¹zaniu ¿ywej, g³êbokiej i jednoczenie bardzo osobistej
relacji z Bogiem. Medytacja Psalmu 50 pozwala cz³owiekowi na uznanie swojej grzesznoci, a jednoczenie sk³ania do ufnego poddania siê
Bo¿emu mi³osierdziu. Psalm 90 uwiadamia wierz¹cemu jak wa¿ne
w ¿yciu jest ca³kowite powierzenie siebie Bo¿ej opiece. Psalm 103 natomiast jest modlitw¹ uwielbienia Boga, który stworzy³ wiat, jest ci¹gle w nim obecny i sprawuje nad nim swoje rz¹dy32. Tak wiêc wszystko powinno zmierzaæ ku temu, aby kontakt ze s³owem sta³ siê ostatecznie rozmow¹ z samym Bogiem, w której cz³owiek wyra¿a swoje
najbardziej intymne pragnienia i doznane bóle. Dla Cezarego jest
oczywiste, i¿ ten, kto czêsto Pismo Bo¿e albo czyta albo czytanego s³ucha, z Bogiem rozmawia33.
Dziêki refleksyjnej lekturze Pisma wiêtego, przede wszystkim
Nowego Testamentu, wierni maj¹ szansê zbudowaæ swoj¹ osobist¹ relacjê z samym Bogiem. Cezaremu, jako dowiadczonemu duszpasteKazanie 6, 2. PSP 52, 46; Kazanie 198, 5. STCh, 102-103.
Por. Kazanie 6, 2. PSP 52, 46; Kazanie 8, 1. PSP 52, 53; Kazanie 198, 2. STCh, 100.
29
Mt 4,4. Por. Kazanie 1, 17. PSP 52, 30.
30
Por. Kazanie 6, 3. PSP 52, 46.
31
Por. Kazanie 136, 1.
32
Por. T. K³osowski, Przepowiadanie wiary w rodowisku wiejskim w kazaniach w.
Cezarego z Arles, w: Ewangelizacja w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane. Pr. zb. pod
red. F. Dr¹czkowskiego, J. Pa³uckiego, Lublin 1994, s. 52.
33
Kazanie 8, 3. PSP 52, 56.
27
28
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rzowi, nie chodzi³o o wyuczenie wiernych jedynie samych zachowañ
i zasad postêpowania. On myla³ znaczenie g³êbiej. Pragn¹³ zachêciæ
swoich s³uchaczy do formowania osobistej relacji ze Zbawicielem.
St¹d g³osz¹c, podobnie jak aposto³owie, przede wszystkim kerygmat,
wskazuje na wielk¹ mi³oæ Boga do cz³owieka, na dzie³o zbawcze Jezusa Chrystusa, który po to przyj¹³ niezas³u¿on¹ karê, aby uwolniæ od
niej tych, którzy na ni¹ w pe³ni zas³u¿yli, po to zawisn¹³ na drzewie
mierci, aby uczyni³ zadoæ za winê, któr¹ grzech przy drzewie zapocz¹tkowa³ 34. Dziêki takiej formie przybli¿ania tajemnic zbawienia,
wierni mieli szansê prze¿yæ i przyj¹æ prawdê o niewypowiedzianej
mi³oci Boga. Ostatecznie wszystko mia³o s³u¿yæ celowi ostatecznemu:
doprowadzenia wiernych do radoci nieba. Biskup Arles by³ bowiem
przekonany, i¿ cz³owiek pochylaj¹cy siê nad Pismem wiêtym gromadzi sobie zapasy na drogê do ¿ycia wiecznego35.
Chrzecijanin, który spotyka siê z Bogiem w Jego s³owie, nabiera
równie¿ si³ do walki ze z³em, staje siê zdolny do przeciwstawienia siê
szatanowi. Nie mo¿e bowiem ulec diabelskiej pokusie ten, kto przez
¿yw¹ relacjê ze s³owem, trwa na gor¹cej rozmowie z Bogiem36. Biskup
Arles jest przekonany, i¿ ten nie grzeszy, kto ukry³ w sercu swoim s³owo Bo¿e37. Jednoczenie wierni, którzy zaniedbuj¹ praktykê lektury
i rozwa¿ania Pisma wiêtego ponosz¹ bardzo wysokie ryzyko. Najpierw brak zainteresowania duchow¹ lektur¹, a wiêc zamkniêcie siê
na s³owo samego Boga, nara¿a cz³owieka na bezowocnoæ modlitwy.
Uwa¿a bowiem Cezary, cytuj¹c fragment z Ksiêgi Przys³ów, i¿ Kto uszy
zamyka, aby Prawa nie s³yszeæ, tego nawet modlitwa jest wstrêtna38.
Ponadto lekcewa¿enie mo¿liwoci s³uchania s³ów samego Boga
mo¿e wiadczyæ o popadniêciu w grzech pychy. Wszak cz³owiek, który
ignoruje listy skierowane do niego od samego Boga, wydaje siê patrzyæ na swego Stwórcê z góry39. Jest to bardzo powa¿ne oskar¿enie,
poniewa¿ zgodnie z przekonaniem Ojców Kocio³a to pycha doprowadzi³a Adama do pope³nienia grzechu40. Na jak¿e wiêc straszny grzech
nara¿a siê cz³owiek nie korzystaj¹c z daru Bo¿ego s³owa. Bagatelizowanie lektury Pisma wiêtego os³abia cz³owieka i nara¿a na uleg³oæ
Kazanie 190, 2. STCh, 72.
Por. Kazanie 7, 1. PSP 52, 51.
36
Kazanie 8, 3. PSP 52, 56.
37
Kazanie 7, 1. PSP 52, 51. Por. J. Grzywaczewski, La lecture à la campagne en Gaule
au VIe siècle daprès les Sermons de Césaire dArles, Vox Patrum 42-43, 2002, s. 470.
38
Prz 28, 9; Kazanie 7, 3. PSP 52, 53.
39
Por. Kazanie 7, 3. PSP 52, 53.
40
Por. J.N.D. Kelly, Pocz¹tki doktryny chrzecijañskiej, Warszawa 1988, s. 270.
34
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wobec pokus szatana41. Taki chrzecijanin nie ukry³ swego serca
w Bo¿ym s³owie, nie podda³ siê w pe³ni Bo¿emu Mi³osierdziu42. Ostatecznie wiêc jego ¿ycie mo¿e zmierzaæ ku duchowej mierci43. Dla biskupa Arles jest te¿ oczywiste, i¿ dusza pozbawiona pokarmu s³owa
Bo¿ego staje siê równie¿ zasuszona, niewra¿liwa i niezdolna do jakiegokolwiek dobrego czynu44. Cezary znaj¹cy wietnie ludzk¹ psychikê
zdawa³ sobie sprawê, i¿ ¿aden cz³owiek nie mo¿e ¿yæ pró¿ni¹, st¹d jeli zabraknie duchowego pokarmu, duszê cz³owieka wype³nia z³o45.
Staje siê wówczas podobny do naczynia pe³nego b³ota albo do zachwaszczonej roli, która nie wy¿ywi posianego ziarna, lecz je zdusi46.
W konsekwencji ka¿dy wierny, rezygnuj¹c z ofiarowanej mu mo¿liwoci kontaktu z Bogiem w s³owach Pisma wiêtego, nara¿a siê na
wieczne potêpienie. Kaznodzieja Galijski powiêca temu zagro¿eniu
znaczny fragment jednego ze swoich kazañ, wskazuj¹c, i¿ nie mog¹
liczyæ na spotkanie z Bogiem w wiecznoci ci, którzy nie szukali Go
w ziemskim ¿yciu. Mog¹ natomiast spodziewaæ siê, i¿ na s¹dzie us³ysz¹ s³owa wypowiedziane ju¿ kiedy do g³upich panien: Nie wiem
sk¹d jestecie, odst¹pcie ode Mnie wszyscy dopuszczaj¹cy siê niesprawiedliwoci47. W swojej przestrodze Cezary pyta siebie i swoich s³uchaczy: Co to znaczy: «Nie znam was, nie wiem sk¹d jestecie?» I odpowiada: Jak ich nie zna, skoro ich posy³a w ogieñ? Oczywicie dlatego, poniewa¿, je¿eli na tym wiecie nie chc¹ Go zrozumieæ przez
czytanie, w dzieñ s¹du Bóg nie bêdzie ³askaw ich uznaæ48. Tak sformu³owana wypowied tchnie co prawda rygoryzmem, ale z pewnoci¹
by³a bardzo przemylana. Cezary zna³ swoich s³uchaczy i wiedzia³, i¿
jako ludzie proci, rozumiej¹ i przyjmuj¹ pouczenia sformu³owane jêzykiem jasnym i konkretnym, bez zbêdnych dywagacji teologicznych
i filozoficznych.

Por. Kazanie 8, 3. PSP 52, 56.
Por. Kazanie 7, 1. PSP 52, 51.
43
Por. Kazanie 1, 17. PSP 52, 30. Por. P. Wygralak, Formacja biblijna w duszpasterstwie
VI wieku na przyk³adzie dzia³alnoci w. Cezarego z Arles (+542), Biblia i Ekumenizm 3,
2006, s. 117.
44
Kazanie 198, 2. STCh, 100.
45
Por. Kazanie 8, 3. PSP 3, 55.
46
Kazanie 8, 3. PSP 52, 55.
47
Por. Mt 25,12; Kazanie 7, 3. PSP 52, 52.
48
Kazanie 7, 3. PSP 52, 52.
41
42
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4. WP£YW S£OWA BO¯EGO NA KSZTA£TOWANIE CHRZECIJAÑSKICH
POSTAW WIERNYCH
Lektura pism w. Cezarego z Arles jednoznacznie wskazuje, i¿ s³owo Bo¿e by³o dla niego drogowskazem i pomoc¹ w codziennym ¿yciu.
To dziêki us³yszanemu s³owu wierni mieli kszta³towaæ postawy godne
uczniów Chrystusa. Dla biskupa Arles by³o oczywiste, i¿ ka¿dy us³yszany czy przeczytany fragment Pisma wiêtego, jako list samego
Boga do cz³owieka, wskazuje wiernym prawdziwie chrzecijañskie
drogi ich ¿ycia. Nie sposób omówiæ tu wszystkich wskazañ moralnych
i ascetycznych Cezarego opartych na przes³aniu biblijnym. Wska¿emy
wiêc tylko na kilka przyk³adów. I tak biskup Arles szeroko komentuje
Przypowieæ o bogaczu i £azarzu (16,1-31). W proponowanym komentarzu nie odbiega od rozwa¿añ innych autorów staro¿ytnoci chrzecijañskiej49. Zwraca na przyk³ad uwagê na piekielne cierpienia jêzyka
bogacza, który najbardziej odczuwa ¿ar, bo nim w³anie gardzi³ ¿ebrakiem unosz¹c siê pych¹. Jêzyk przecie¿, który nie chcia³ powiedzieæ,
aby dano ja³mu¿nê ubogiemu, pali siê ciê¿ej p³omieniami piek³a50.
Wskazuj¹c na wieczne cierpienia bogacza, który za ¿ycia nie pomaga³
ubogiemu, lekcewa¿¹c wskazania s³owa Bo¿ego, Cezary poucza swoich s³uchaczy o koniecznoci dzielenia siê swoimi dobrami z ludmi
najbardziej potrzebuj¹cymi. Tylko w taki sposób cz³owiek mo¿e uchroniæ siê przed wyrokiem skazuj¹cym za brak wra¿liwoci na ludzkie
potrzeby, zgodnie z przypowieci¹ Pana Jezusa o s¹dzie ostatecznym51.
W kazaniu 37 Cezary porusza temat mi³oci nieprzyjació³. Wchodz¹c w duchowy dialog ze s³uchaczami stwierdza: Ale powie kto:
w ¿aden sposób nie mogê kochaæ moich wrogów. Bóg ci mówi we
wszystkich ksiêgach Pisma wiêtego, ¿e mo¿esz. A ty przeciwnie upierasz siê i odpowiadasz, ¿e nie mo¿esz. Zastanów siê, czy tobie czy Bogu
trzeba wierzyæ?52 I w dalszej czêci prowadzonego rozwa¿ania Cezary
przedstawia wiernym ca³¹ antologiê tekstów Starego i Nowego Testamentu, które jednoznacznie wskazuj¹ na postawê mi³oci wszystkich
ludzi, tak¿e nieprzyjació³, jako integraln¹ czêæ duchowoci chrzeci49
Por. Asteriusz z Amazji, Homilia o bogaczu i £azarzu z Ewangelii wed³ug w. £ukasza, PG 40, 163-18. T³um. pol. A. Strzelecka, Myl Teologiczna w. Jana Chryzostoma, Teologia Patrystyczna 2008, 5, s. 215-224; Jan Chryzostom, De Lazaro, Homilie 1-7, PG 48, 9631054; Nil z Ancyry, Peristeria. Traktat dla mnicha Agatiusza, IV, 14-17. PG 79, 811-968. T³um.
pol. L. Niecior, Nil z Ancyry, Peristeria. Traktat dla mnicha Agatiusza. Wstêp, przek³ad
z jêzyka greckiego, opracowanie L. Niecior, POK 30, Poznañ 2003, 58-68.
50
Kazanie 31, 4. PSP 52, 140.
51
Por. Mt 25,34-35. Por. Kazanie 31, 5. PSP 52, 141.
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jañskiej. Z przes³ania Pisma wiêtego wynika, i¿ przejawem mi³oci
bliniego jest równie¿ umiejêtnoæ przebaczenia. Poród cytowanych
tekstów odnajdziemy miêdzy innymi nastêpuj¹ce: Mi³ujcie waszych
nieprzyjació³ i módlcie siê za tych, którzy was przeladuj¹ (Mt 5,44)53;
Po tym wszyscy poznaj¹, ¿ecie uczniami moimi, jeli bêdziecie siê wzajemnie mi³owali (Mt 18, 34-35)54; Nikomu z³em za z³o nie odp³acajcie.
Starajcie siê dobrze czyniæ wobec wszystkich ludzi. B³ogos³awcie tych,
którzy was przeladuj¹. B³ogos³awcie, a nie z³orzeczcie (Rz 12,17.14);
Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u, ale z³o dobrem zwyciê¿aj (Rz 12,21)55. W sumie tylko w tym jednym kazaniu Cezary cytuje a¿ 37 fragmentów Pisma wiêtego, w przewa¿aj¹cej czêci z Nowego Testamentu (34).
Oczywicie nie wszystkie kazania zawieraj¹ tak wielk¹ iloæ cytacji biblijnych. Trudno jednak znaleæ takie, w którym biskup Arles nie odwo³a³by siê do Pisma wiêtego.
Warto jeszcze wspomnieæ, i¿ w formacji ascetycznej wiernych kaznodzieja wskazywa³ równie¿ na postaci biblijne, które powinny stanowiæ dla wiernych wzór godny do naladowania. Przyk³adem mo¿e
byæ prezentowana w kilku kazaniach postaæ Józefa Egipskiego. Staje
siê on, wed³ug Cezarego, wzorem cnót prawdziwie chrzecijañskich.
Fakt, i¿ zachowuje i szanuje swoj¹ godnoæ, zarówno jako cz³owiek
wolny, jak i sprzedany w egipsk¹ niewolê, wiadczy, i¿ pope³nianie
grzechów zale¿y nie od stanu, w jakim siê cz³owiek znajduje, ale od
jego charakteru56. Józef zachowuj¹c czystoæ seksualn¹ wobec propozycji ¿ony swego w³aciciela staje siê równie¿ wzorem dla ma³¿onków
chrzecijañskich. Dostrzegaj¹c zatem wiat³em swojego sumienia
ukryte piêkno czystoci, jak¿e by móg³ pozwoliæ na jej zbrukanie. Jak¿e by móg³ pozwoliæ, by zosta³a ona zniewa¿ona przez pokusê tej kobiety. Co on widzia³, mo¿esz i ty, jeli zechcesz, zobaczyæ. Je¿eli tylko
masz jakikolwiek wzrok, to mo¿esz zobaczyæ duchowe i wewnêtrzne
piêkno, jakie stanowi skromnoæ57.
Innym wzorem do naladowania jest postawa pierwszych chrzecijan wobec przeladuj¹cego ich Szaw³a. Cezary wspominaj¹c tamte
wydarzenia, uwiadamia swoim s³uchaczom: Bracia moi! Czy owi
chrzecijanie, których Szawe³ przeladowa³, nie modlili siê za niego?
Kazanie 37, 2. PSP 52, 162.
Por. Kazanie 37, 4. PSP 52, 164.
54
Por. tam¿e, 165.
55
Por. Kazanie 37, 6. PSP 52, 166.
56
Kazanie 90, 1. T³um. pol. A. ¯urek, Cezary z Arles, Homilie do Ksiêgi Rodzaju. Objanienie Apokalipsy w. Jana, t³um., wstêp, opracowanie A. ¯urek, BOK 17, Kraków 2002, 62.
57
Kazanie 90, 2. BOK 17, 63.
52
53
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Oczywicie!
ci, których Pawe³ aposto³ przeladowa³, dobrze znali
mi³osierdzie Bo¿e i dlatego wiedzieli, ¿e Szawe³, ich przeladowca
móg³ siê zmieniæ w g³osiciela Ewangelii
On przeladowa³, a oni
zwyciê¿yli. Oni go raczej zabili, a zabili w nim przeladowcê, modl¹c
siê za niego58. Tak opowiedziana historia o gorliwoci pierwszych
chrzecijan mia³a byæ zachêt¹ do wytrwa³ej modlitwy równie¿ za
wszelkich nieprzyjació³, aby ich Bóg zabi³, to jest, zabi³ ich z³oæ i przewrotnoæ, któr¹ was nienawidz¹59.
Jednoczenie Cezary siêga równie¿ do Pisma wiêtego wskazuj¹c
na negatywne przyk³ady postêpowania niektórych postaci. W kazaniu
46, w którym zachêca swoich s³uchaczy do unikania pijañstwa, przypomina ile¿ z³ego w ¿yciu osób znanych z Biblii sta³o siê przez nadu¿ywanie alkoholu. Wspomina wiêc Lota i jego córki. Pijañstwo doprowadzi³o do pope³nienia strasznego grzechu kazirodztwa. Biskup Arles
wspomina równie¿ inne wydarzenia, jak np. mieræ Jana Chrzciciela,
która jego zdaniem by³a owocem dotrzymania przez rozgrzanego zbytnio winem Heroda, obietnicy danej córce Herodiady. Kaznodzieja
wyranie ubarwia pewne fakty znane z przekazu biblijnego, chc¹c
uzyskaæ zamierzony efekt swego nauczania. Wszak powo³anie siê na
Pismo wiête jest powo³aniem siê na najwy¿szy autorytet, autorytet
samego Boga. Takie metody nadinterpretacji tekstu biblijnego, dzisiaj
z ca³¹ pewnoci¹ niedopuszczalne, by³y usprawiedliwione apostolsk¹
gorliwoci¹ i trosk¹ o zbawienie dusz, tym bardziej, i¿ liczne teksty
z Ksiêgi Przys³ów i M¹droci Syracha wskazuj¹, jak wielkim z³em jest
nadu¿ywanie alkoholu60.

*
Analiza kazañ w. Cezarego z Arles ukazuje go jako cz³owieka, którego wiara, a wiêc i dzia³alnoæ duszpasterska, by³y g³êboko zakorzenione w Pimie wiêtym. Jego nauczanie jest przenikniête treciami
biblijnymi. On sam czyta³ Pismo wiête, s³ucha³ go, studiowa³
i rozwa¿a³. Nie móg³ wiêc swoim wiernym zaproponowaæ innego modelu formacji duchowej, jak tylko zakorzenionej w Biblii. Dlatego
w pierwszym rzêdzie stara³ siê udostêpniæ wiernym Pismo wiête,
wskazaæ wszelkie mo¿liwoci kontaktu z Bo¿ym s³owem. Od duszpasterzy wymaga³, aby jak najczêciej i w sposób jak najbardziej kom58
59
60

Kazanie 38, 4. PSP 52, 169.
Tam¿e.
Por. Syr 19,1.2; 31,27; 35-40. Prz 23,31-32; 21,17; 31,4-5. Por. Kazanie 46, 5. PSP 52, 205.
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petentny podejmowali pos³ugê g³oszenia Ewangelii. Wiernym za
wskazywa³ dobro p³yn¹ce z kontaktu z Pismem wiêtym. To ono jest
pokarmem dla duszy, ono przybli¿a cz³owieka do Boga, ono wskazuje
drogê do wiecznoci. Jednoczenie s³owo Bo¿e jest najlepszym nauczycielem cz³owieka. Jest bowiem listem, który Bóg napisa³ do ludzi,
aby wskazaæ im, jak powinni na co dzieñ postêpowaæ. Cezary wskaza³
te¿ swoim s³uchaczom zagro¿enia, jakie p³yn¹ dla ¿ycia duchowego
cz³owieka, który nie korzysta z daru kontaktu z Bo¿ym s³owem.
Pouczenia Cezarego w swojej najg³êbszej treci pozostaj¹ aktualne równie¿ dla wspó³czesnego czytelnika. Pewn¹ trudnoæ stanowiæ
mo¿e forma przekazu, u¿yte porównania i przyk³ady. Jednak zapa³
biskupa Arles, jego troska o zbawienie wiernych, znajomoæ tekstów
biblijnych urzekaj¹ wspó³czesnego czytelnika i stanowi¹ jeszcze jedn¹ zachêtê do jak najczêstszego pochylania siê nad t¹ wiêt¹ Ksiêg¹.

RESUMEN
El artículo presenta la enseñaza de San Cesareo de Arlés sobre la formación bíblica de
los fieles. La fuente de investigación son las homilías del Obispo de Arlés y su Vita. Cesareo
de Arlés formado en ambiente monacal, estaba muy convencido de la importancia
fundamental de Palabra de Dios en el desarollo de la vida espiritual de cada hombre. Por
eso trataba de animar a sus oyentes, campesinos simples, para que tengan el contacto con
la palabra del Dios lo más frecuentamente. El primer lugar de encuentro con la Palabra del
Dios es la liturgía. Cesareo exigía de los sacerdotes que la enseñen a los fieles predicando
durante todas las misas. En cambio, los fieles no solo deberían escuchar las homilías con
mucha atención, pero tambien después de volver a casa, deberían hablar con sus familiares
sobre la Palabra de Dios y además contemplarla en su corazón. Otra práctica de formación
bíblica recomendada por Obispo de Arlés es la lectura de la Sagrada Escritura. Los fieles
debrían leer largos pasajes de Biblia todos los días, sobre todo en invierno, también durante
la comida. El vivo y frecuente contacto con la Palabra de Dios consolida la fe del hombre, le
proporciona (da) fuerzas para luchar con el mal y modela su comportamiento. Además
Cesaro subraya la importancia del conocimiento de personajes biblicas que son un buen
ejemplo a seguir para el cristiano.

S³owa klucze:
w. Cezary z Arles, Pismo w., formacja biblijna, wierni wieccy, duszpasterstwo,
kaznodziejstwo

Palabras claves:
San Cesareo de Arlés, la Sagrada Escritura, la formación bíblica, los fieles laicos,
predicación
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REFLEKSJA OJCÓW KOCIO£A NAD S£OWEM BO¯YM
TEOLOGIA PATRYSTYCZNA  TOM 6, 2009
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY

MAKSYMILIAN NAWARA
Opactwo Benedyktynów w Lubiniu

Wiara warunkiem rozumienia s³owa Bo¿ego
wed³ug wiêtego Efrema Syryjczyka
Faith as a Condition of Understanding the Word of God according to St. Ephrem the Syrian

Koció³ oddychaj¹cy dwoma p³ucami: wschodnim i zachodnim,
jest Kocio³em, który stoi na fundamencie trzech wielki tradycji: greckiej, ³aciñskiej i orientalnej. Tradycje te, na przestrzeni tysi¹cleci
w wyrany i sobie charakterystyczny sposób naznaczy³y zarówno myl
teologiczn¹, liturgiê, duchowoæ, egzegezê jak i pobo¿noæ chrzecijan
w ró¿nych czêciach wiata. Dzi zarówno dla teologów jak i studentów oraz sympatyków myli teologicznej Europy i zachodniej czêci
wiata, tak tradycja ³aciñska, jak i grecka s¹ powszechnie znane. Tradycja orientalna, której wietlanym przyk³adem jest tradycja syryjska,
wydaje siê byæ nieco pominiêta i zapomniana. W tym krótkim studium chcemy przybli¿yæ nieco przebogat¹ tradycjê syryjsk¹, ukazuj¹c refleksjê nad s³owem Bo¿ym jednego z najwiêkszych Ojców Orientu  Efrema Syryjczyka, najwiêkszego poety epoki patrystycznej (Robert Muray).

I. EFREM SYRYJCZYK
Efrem (306-373) urodzi³ siê prawdopodobnie w chrzecijañskiej
rodzinie w Nisibis, we wschodniej prowincji Imperium rzymskiego,
która geograficznie le¿a³a w pó³nocno-wschodniej Mezopotamii.
W czasie okupacji miasta przez Persów w roku 363, Efrem  jak i ca³a
chrzecijañska wspólnota  by³ zmuszony do przeniesienia siê do
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Edessy. Tam za³o¿y³ szko³ê teologiczn¹ i spêdzi³ ostatnie owocne lata
pracy. Ostatnie zewnêtrze informacje jakie posiadamy o nim i jego
pismach pochodz¹ od Hieronima, który w 392 roku, 19 lat po jego
mierci napisa³ o nim w nastêpuj¹cy sposób: Efrem diakon Kocio³a
w Edessie, napisa³ bardzo wiele w jêzyku syryjskim i cieszy³ siê tak¹
s³aw¹, ¿e w niektórych Kocio³ach po publicznym czytaniu Pisma
wiêtego s¹ czytane jego pisma. Czyta³em prze³o¿one z jêzyka syryjskiego jego dzia³o o Duchu wiêtym i mimo przek³adu uderzy³a mnie
bystroæ i wynios³oæ jego umys³u. Umar³ w czasach kiedy panowa³
Walens (365-378)1.
wiadectwo Hieronima zdajê siê byæ wyrazem powszechnej, ówczesnej opinii o Poecie z Edessy. Genialna literacka twórczoæ Efrema
(pisa³ zarówno prozê jak i poezjê), jego wiara i twórcza teologia sprawi³y, ¿e na przestrzeni wieków obdarzono go takimi tytu³ami jak: Harfa Ducha wiêtego, Lew Syrii czy Doktor maryjny. Natomiast przez
wspó³czesnych badaczy jest okrelany m.in. jako: poeta genialny (Sebastian Brock) czy najwiêkszy poeta epoki patrystycznej (Robert Murray). Prawos³awny teolog John Meyendorff scharakteryzowa³ Efrema
nastêpuj¹co: Jego imiê otwiera listê przes³awnych wiêtych na Wschodzie i na Zachodzie, a jego pisma wp³ynê³y na liturgiczn¹ hymnografiê. Ka¿dy, kto mo¿e poczytaæ Efrema w oryginalnym jêzyku syryjskim, dostrze¿e w nim najwiêkszego chrzecijañskiego poetê swojej
epoki. Mo¿emy tylko ¿a³owaæ, ¿e nie mo¿emy odtworzyæ oryginalnych
melodii, które bez w¹tpienia komponowa³ dla swych hymnów i pieni,
a które by³y integraln¹ czêci¹ jego medytacji nad tajemnicami wiary Efrem jest zawsze zdolny prze³o¿yæ zamro¿one formu³y i podtrzymaæ wyj¹tkow¹ biblijn¹ wie¿oæ. To daje wczesnej syryjsko-chrzecijañskiej tradycji znaczenie prawdziwie uniwersalne. To szczególnie
ujawnia siê w Efremowej teologii wcielenia, jego sakramentalnej typologii i jego rozumieniu etyki2.
Wród ogromnej spucizny literackiej Teologa z Edessy znajdujemy zarówno dzie³a d o g m a t y c z n o - p o l e m i c z n e jak choæby: Hymny przeciw heretykom, Hymny o wierze, Piêtnacie Hymnów o raju
czy Cztery Hymny przeciw Julianowi Apostacie; l i t u r g i c z n e
i a s c e t y c z n e jak: Hymny o Kociele (ponad 50), Hymny o Bo¿ym
Narodzeniu, O tajemnicach ¿ycia Jezusa, Mêce Pañskiej, ZmartwychCyt. za SWP, Poznañ 1971, s. 128.
J. Meyendorff, Preface to K. McVey, Ephrem the Syrian Hymns, translated and introduction, New York 1989, s. 1-2.
1
2
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wstaniu, O dziewictwie; h i s t o r y c z n e takie jak: Hymny o ró¿nych
wiêtych czy Miecie Nisibis oraz e g z e g e t y c z n e: Komentarze do
Ewangelii (Diatessaron), Komentarze do Listów w. Paw³a i Dziejów
Apostolskich oraz homilie3.
Z ca³oci dostêpnych nam dzi róde³ dotkniemy tylko niektórych,
które pomog¹ nam ukazaæ rolê wiary w rozumieniu Pisma wiêtego,
biblijn¹ teologiê i egzegetyczn¹ metodê pracy Efrema Syryjczyka.

II. TRZY RÓD£A OBJAWIENIA
Kluczowym dla zrozumienia teologii biblijnej Poety z Edessy, wydaje siê okrelenie przez niego róde³ Objawienia4. Wed³ug Efrema
istniej¹ trzy ród³a Objawienia: wiat, Pismo wiête i Wcielenie Odwiecznego S³owa Bo¿ego. Ksiêga Pisma wiêtego i natura s¹ zgodnie
z Prawem (Pwt 19,15; Jon 8,17) dwoma wiadkami Jedynego Boga. Ci
dwaj wiadkowie wskazuj¹ drogê do Nowego Przymierza. S¹ przygotowaniem na przyjcie Pana Pisma i natury:
A gdy natura i Prawo ziemiê oczyci³y,
Nowe przykazania zasia³y
W ziemi serca, aby da³a owoc.
Chwa³a Panu natury
Czeæ Panu Pisma5.
Oczywicie dla cz³owieka wiary  jak twierdzi Syryjczyk  wszystko, co znajduje siê w Pimie i w wiecie stworzonym wskazuje na
Stwórcê: W jakiekolwiek spojrzysz miejsce  tam znajdziesz Jego symbol i gdziekolwiek czytasz, znajdziesz Jego typy6. Jednak¿e to w Chrystusie Efrem widzi Tego, który harmonijnie graj¹c na trzech harfach:
znaków, symboli i prototypów, objawia samego siebie:
[ ] lecz kto ujrza³ Pana i podziwia³ Jego grê na trzech harfach?
To On zgina ich przeciwne punkty m¹drze
Aby ich s³uchacze nie zostali zra¿eni
Znaki, symbole i prototypy
Za SWP, Poznañ 1971, s. 128.
G. Kaniarakath CMI, Biblical Theology of Aphrahat and Ephrem, w: East Syriac Theology red. P. Maniyattu, Santa 2007, s. 74.
5
Hymni adversus haereses 28,11: cyt. za S. Bock, wiêty Efrem syryjski diakon  poeta,
Vox Patrum 9 (1989) z. 17, s. 661.
6
Tam¿e, s. 662.
3
4
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Tak natura i pisma mog¹ przekonaæ
Z jednym stworzeniem On zespoli³ razem Dwa Testamenty
Ukazuj¹c w¹tpi¹cym to samo7.
To w³anie Wcielenie jest dla Niego kulminacj¹ ca³ego Objawienia.
Znaki, symbole i typy wype³niaj¹ siê w Jezusie, a On zespalaj¹c
wszystko, nieskoñczenie wszystko przewy¿sza.
1. Od stworzenia do Stwórcy
Efrem stale wpada w podziw, gdy rozwa¿a dzie³o stworzenia, rzeczywistoæ powo³an¹ do ¿ycia i stale odnawian¹ przez Ducha wiêtego. Teolog z Edessy zaznacza, ¿e ten zachwyt powinien cz³owiekowi
wystarczyæ i prowadziæ go do uwielbienia samego Stwórcy. Bóg stworzy³ wiat przez swoje s³owo, i ten wiat objawia co z Jego chwa³y,
która jedynie w ten sposób jest dostêpna cz³owiekowi. Efrem wyranie odró¿nia stworzenie od swego Stwórcy. Blunierstwem wydaje mu
siê próba badania natury Stworzyciela, od którego wszystko pochodzi.
Jest kontynuatorem staro¿ytnej myli Ojców, która okrela, ¿e przedmiot mo¿e byæ zawarty i pojêty tylko przez co wy¿szego ni¿ on sam,
dlatego nikt nie jest w stanie poznaæ i przeszukiwaæ Boskiej natury:
Ojciec, Syn i Duch wiêty mog¹ byæ poznani tylko w swych imionach
Nie pójdziesz dalej, do ich Osób
Po prostu rozwa¿aj imiona
Jeli rozwa¿asz osobê Boga zginiesz
Ale jeli uwierzysz w imiê bêdziesz ¿y³
Niech imiê Ojca bêdzie dla ciebie granic¹
Nie przekraczaj jej i nie badaj Jego natury
Niech imiê Syna bêdzie dla ciebie cian¹
Nie przekraczaj jej i nie badaj Jego narodzin z Ojca
Niech imiê Ducha bêdzie dla ciebie p³otem
Nie przechod przez niego, aby tam czego siê doszukiwaæ8.
Syryjczyk nie jest przeciwny próbom intelektualnego poznania
Boga w ogóle, lecz wyranie podkrela, ¿e w tych dociekaniach cz³o7
Hymns on Virginity 30.1, cyt. za K. McVey, Ephrem the Syrian. Hymns, New York 1989,
t³um. w³asne.
8
On Faith 4,129-40, cyt, za K. McVey, Ephrem the Syrian. Hymns, New York 1989, t³um.
w³asne.
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wiek nie powinien wchodziæ w dziedzinê, w której s¹ one zupe³nie
niestosowne. Cz³owiek nie jest wstanie opisaæ niczego z natury Boga,
mo¿e jedynie próbowaæ wyraziæ za pomoc¹ paradoksów to, co jest niewyra¿alne9. Sama wspania³oæ stworzenia, powo³anego do istnienia
i podtrzymywanego w nim, wskazuje na Stwórcê i sk³ania do oddania
Mu czci. Koniecznym do takiego zrozumienia oraz p³yn¹cego z niego
uwielbienia jest wiara.
2. Pismo wiête jako Boskie samoobjawienie w s³owie pisanym
Pismo wiête jest wiadectwem Izraelitów o smaoobjawiaj¹cym
siê Bogu w s³owach i czynach. Mówi ono o Nim, oraz o Jego planach
zbawienia cz³owieka. Bóg przyj¹³ ludzki jêzyk, zni¿y³ siê, aby powiedzieæ cz³owiekowi co o sobie samym. Dla Efrema jest jasne, ¿e Bóg
nie zawar³ wszystkiego o sobie w literach i znakach i nie wyczerpa³
swojego Objawienia w literalnym i historycznym rozumieniu zapisanych w Pimie wiêtym s³ów. Podejcie Syryjczyka do Biblii jest bardzo twórcze. Jest ona ksiêg¹ natchnion¹, lecz to natchnienie Teolog
z Edessy ³¹czy z ci¹g³¹ obecnoci¹ Ducha wiêtego, który sprawia, ¿e
nie zamyka siê ono tylko w przesz³oci, lecz jest ci¹g³ym procesem
i nieustannie w przedziwny nowy sposób oddzia³uje na czytelników.
Dlatego te¿ symbole i metafory w Biblii nie mog¹ byæ odczytywane
literalnie. Biblia jest ¿ywa, jest jak zwierciad³o, w którym oko wiary
mo¿e zobaczyæ obraz prawdy10.
3. Syn jako Objawiciel par excellence
Pismo wiête i natura objawiaj¹ Boga, lecz pe³nia Objawiania dostêpna jest cz³owiekowi w Synu Bo¿ym, w którym te dwa ród³a objawiania osi¹gaj¹ swoj¹ kulminacjê. W Nim ontologiczna przepaæ pomiêdzy Bogiem a stworzeniem zostaje usuniêta. Centrum historii zbawienia jest w Chrystusie, który jest porednikiem pomiêdzy Stwórc¹
i stworzeniem11.
Wed³ug Efrema Bóg, choæ jest ukryty, mo¿e byæ jednak poznany,
ale tylko w takim stopniu, w jakim sam pozwoli siê poznaæ. Choæ
9
Do specyficznego u¿ycia paradoksu jako formy wyrazu przez Efrema wrócimy przy
analizie metody egzegetycznej Syryjczyka.
10
On faith 67.8, cyt. za K. McVey, Ephrem the Syrian. Hymns, New York 1989, t³um.
w³asne
11
Por. G. Kaniarakath CMI, Biblical Theology of Aphrahat and Ephrem, w: East Syriac
Theology, red. P. Maniyattu, Santa 2007, s. 77.
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w swoim Synu Ojciec Objawi³ siê najpe³niej, to jednak tak¿e i w Nim
pozosta³ ukryty. Napiêcie pomiêdzy dwoma biegunami  skrytoci¹
Boga i Objawieniem, wydaje siê byæ dla Syryjczyka czym wiêcej ni¿
tylko napiêciem pomiêdzy transcendencj¹ i immanencj¹ Boga12. Dotykamy tutaj istotnej kwestii w teologii Poety z Edessy, a mianowicie
aspektu ograniczonoci ludzkiego poznania i dowiadczenia wiary.
4. Aspekt ukrycia w Objawianiu
Wszystkie trzy ród³a Objawiania posiadaj¹ aspekt ukrycia, który  wed³ug Efrema  mo¿e byæ ods³oniêty tylko w wierze. Tylko w niej
bowiem cz³owiek jest zdolny zobaczyæ Stwórcê ponad stworzeniem,
tylko w wierze mo¿e us³yszeæ Boga w Pimie i tylko w wierze jest
w stanie rozpoznaæ Boga w Osobie Jezusa Chrystusa. Semicko-syryjskie podejcie do Boga objawiaj¹cego siê ka¿e Efremowi uznaæ z natury konieczne ograniczenie ludzkiego poznania. Teolog z Edessy jest
wiadomy, ¿e Objawieniu nie mo¿na stawiaæ granic, ale jest tak¿e
wiadomy, ¿e tego Objawienia nie mo¿na okrelaæ i ostatecznie definiowaæ. Mo¿na jedynie ryzykownie przyj¹æ, bo trzeba zgodziæ siê na
w³asn¹ niemo¿noæ ostatecznego poznania. To Bóg bowiem pierwszy
zaryzykowa³, objawiaj¹c siebie Niepojêtego  ograniczonemu cz³owiekowi13. W takim apofatycznym rozumieniu Boga wszelkie próby ostatecznego definiowania i okrelania okazuj¹ siê chybione. W przypadku teologii syryjskiej, takie definiuj¹ce greckie pojêcia jak: prosopon,
physis i ousia s¹ prawie nie do zastosowania i powoduj¹ du¿o zamieszania14.

III. METODA EGZEGEZY EFREMA SYRYJCZYKA
Jak ju¿ wspomnielimy Efrem jest przekonany, ¿e Bóg nieustannie mówi do cz³owieka w swoim s³owie. Cz³owiek wiêc, pozostaj¹c
otwarty na s³owo Boga, nie powinien zawê¿aæ Boskiego Objawienia do
interpretacji czysto literalnej i historycznej Pisma wiêtego. Syryjczyk jest bardziej skoncentrowany na duchowym i wewnêtrznym znaczeniu Pisma ni¿ na historycznym, które nazywa zewnêtrznym. Teo12
Por. T. Anikuzhikattil, Theology of St. Ephrem, w: East Syriac Theology, red. P. Maniyattu, Santa 2007, s. 98.
13
Por. G. Kaniarakath, Biblical Theology of Aphrahat and Ephrem, w: East Syriac Theology, dz. cyt., s. 78.
14
Por. tam¿e.
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log z Edessy zdaje siê przypominaæ, ¿e w Pimie wiêtym Bóg objawia swoje imiona, a dopiero we wcieleniu staje siê cia³em.
Efrem wyranie ostrzega przed literalizmem, który uwa¿a za brak
wra¿liwoci. Pismo wiête posiada wewnêtrzne znaczenie, zawiera
mnóstwo symboli i typów, które w czysto literalnej interpretacji s¹
prawie niepoznawalne. Symbol to dla Syryjczyka misterium, typ
to znak. Aby jednak umiejêtnie odczytaæ wszystkie znaki i symbole
potrzeba  jak zaznacza Efrem  wewnêtrznego oka wiary15. Nie oznacza to jednak, ¿e zewnêtrzne, historyczne znaczenie Pisma nie posiada wartoci. Jest ono konieczne, aby s³owo by³o czytelne. Efrem porównywa³ zewnêtrzne znaczenie Pisma do pokory Chrystusa, który
tak¿e przyj¹³ zewnêtrzn¹ formê, aby staæ siê czytelny16.
Poeta z Edessy chcia³ jednak przede wszystkim, za pomoc¹ symboli i typów, rozkodowaæ wewnêtrzne, zbawcze znaczenie Pisma.
Ludzki jêzyk Pisma wiêtego jest dla niego wa¿ny, ale Syryjczyk
ostrzega, ¿e jeli cz³owiek w odczytywaniu S³owa Boga bêdzie bazowa³ tylko na nim, mo¿e wiele utraciæ. Efrem czêsto przypomina o wieloci wewnêtrznych znaczeñ Biblii. Ca³y tekst Pisma, a zw³aszcza poetyckie fragmenty wzywaj¹ do wielokrotnego czytania. To dopiero
przy wielokrotnym prze¿uwaniu S³owa, staje siê ono zrozumia³e,
a uk³ad typów i antytypów ukazuje tekst biblijny jako jedn¹ wielk¹
ca³oæ. Byæ mo¿e ¿aden inny pisarz nie stosowa³ nigdy egzegezy typologicznej równie twórczo jak Efrem Syryjczyk, splataj¹c z jej pomoc¹
zawi³¹ sieæ powi¹zañ pomiêdzy obu Testamentami oraz pomiêdzy tym
wiatem a wiatem niebieskim17. Metoda egzegezy Syryjczyka wykazuje du¿e podobieñstwo do rabinackiej metody Midraszu18. Midrasz
interpretuje Bibliê sam¹ Bibli¹. Dla Efrema, podobnie jak dla komentatorów rabinackich szkó³, Biblia stanowi integraln¹ ca³oæ. W niej
ka¿dy wers jest po³¹czony z innym, a poniewa¿ Bóg objawia siebie
poprzez typy i symbole, komentator za pomoc¹ sentencji, objanieñ
lub przypowieci, ³¹cz¹c dydaktykê z form¹ osobistych przemyleñ,
wyjania znaczenie Pisma. Metoda ta, z jednej strony uznaj¹ca ograniczenia ludzkiej inteligencji w poznawaniu objawiaj¹cego siê Boga,
15
Por. S.P Brock. The Luminous Eye, The Spiritual World Vision of St. Ephrem, Rome
1985, s. 73-80.
16
Por. T. Kuzhuppil, The Patristic Foundation of the East Syriac Theology, w: East Syriac Theology red. P. Maniyattu, Santa 2007, s. 56.
17
Por. S. Brock, wiêty Efrem syryjski diakon  poeta, Vox Patrum 9 (1989) z. 17,
s. 660.
18
Por. T. Kuzhuppil, The Patristic Foundation of the East Syriac Theology, w: East Syriac Theology, dz. cyt., s. 57.
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jednoczenie pozwala³a czytelnikowi pozostaæ otwartym na Nieskoñczonego.
1. Poetycka interpretacja Pisma wiêtego
Poetycka wra¿liwoæ Efrema, oraz sama poezja jako rodek wyrazu okaza³y siê w przypadku Teologa z Edessy doskona³¹ form¹ oddania wewnêtrznego sensu Pisma wiêtego. Zanim jednak przejdziemy
do omówienia charakterystycznego poetyckiego przekazu czy g³oszenia S³owa Bo¿ego przez Efrema, trzeba choæ ogólnie wspomnieæ o syryjskiej poezji. Ró¿ni siê ona bowiem radykalnie od dobrze znanej
nam poezji wiata klasycznego opartej na iloczasie. Poezja syryjska
opiera siê na regularnej liczbie sylab (7+7). Mo¿e byæ stroficzna tzw.
madrasa  hymn lub nie, czyli tzw. memra  homilia wierszowana.
Stroficzne hymny przeznaczone by³y zazwyczaj do piewania przez
chóry i posiada³y refren. Wierszowane homilie by³y natomiast recytowane19.
Poetycka interpretacja Efrema wyrasta z wiary i do wiary prowadzi.
Ona bowiem umo¿liwi³a mu lepsze wyra¿enie wewnêtrznej treci Objawienia, ³atwiejsze zapamiêtanie i przyswojenie prawdy z przekonaniem
i uczuciem, a tak¿e wypiewanie uwielbienia Boga Stwórcy i Odkupiciela. Tylko w poezji symbolizm, paradoks, paralelizm i rytm mog¹ wyraziæ to, czego ¿aden tekst narracyjny nie jest w stanie opisaæ. W efremowym u¿yciu symbolizmu, paradoksu i paralelizmu mo¿emy odnaleæ rytmiczn¹ równowagê osobowoci, instytucji i sytuacji. Obok
symbolizmu i paralelizmu paradoks jest wa¿nym sk³adnikiem syryjskiej, poetyckiej egzegezy. To paradoks pozwala mu zerkn¹æ w g³¹b tajemnicy, któr¹ poeta kontempluje. Faktycznie tylko za pomoc¹ paradoksów mo¿na podj¹æ siê opisania tego, co jest nie do opisania. Efrema
czêsto nazywa siê poet¹ chrzecijañskiego paradoksu20. Dla potwierdzenia tego tytu³u przytoczmy fragment z Hymnu o dziewictwie:
Przez moc Jego Maryi ³ono sta³o siê zdolne
Nosiæ Tego, który nosi wszystko
Z wielkiego skarbca ca³ego stworzenia
Maryja da³a Mu wszystko co posiada³a
Da³a Mu mleko, które On uczyni³
Da³a Mu pokarm, który On sam stworzy³
19
20

Por. S. Brock, wiêty Efrem syryjski diakonpoeta, Vox Patrum 9 (1989) z. 17, s. 661.
S. Brock, wiêty Efrem syryjski diakonpoeta, Vox Patrum 9 (1989) z. 17, s. 657.
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On da³ Jej mleko jako Bóg
Z kolei to On by³ karmiony przez Ni¹ jako cz³owiek
Jej ramiona Go nosi³y, lecz to On uczyni³ siebie lekkim
Jej ³ono Go objê³o, ale to On uczyni³ siebie ma³ym
Kto zdo³a zmierzyæ Jego Wspania³oæ?21
2. Teologia symboli
Paradoks i typ, jako nieod³¹czne dla teologii biblijnej Efrema,
zwi¹zane s¹ integralnie z jedn¹ z charakterystycznych cech wczesnych syryjskich pism, jak¹ jest obfite u¿ycie symboli. Symbole pomagaj¹, tak Efremowi, jak innym Ojcom Syryjskim (Afrahat, Narsai)
wyraziæ misterium Osoby Jezusa Chrystusa. W zastosowaniu symboliki Syryjczycy s¹ wiernymi kontynuatorami judeochrzecijañskiej
i biblijno-semickiej tradycji symboli.
Efrem znajduje symbole i typy Chrystusa zarówno w Pimie wiêtym jak i w naturze. Wed³ug Syryjczyka symbole i typy funkcjonuj¹
na dwóch odrêbnych p³aszczyznach: horyzontalnej  pomiêdzy Starym a Nowym Testamentem, oraz wertykalnej  pomiêdzy tym wiatem a wiatem niebieskim. W obu przypadkach s³u¿¹ one odkryciu
czego zakrytego i jeszcze nie w pe³ni objawionego. Wszystkie symbole Starego Testamentu ogniskuj¹ siê w Osobie Jezusa Chrystusa, Pana
symboli22, który w Nowym Testamencie ukazuje ich prawdziwy sens.
Symbole i typ s¹ dostêpne jednak tylko dla tych, którzy wierz¹
i maj¹ wietlane oko23. Jednym z ulubionych symboli Efrema jest
symbol ognia. Stosuje on naturalny i biblijny obraz ognia, aby ukazaæ
Boskoæ, Boski akt uwiêcenia i oczyszczenia, a tak¿e Ducha wiêtego, Chrystusa, oraz misterium Trójcy wiêtej24. Aby za wyjaniæ daj¹c¹ ¿ycie obecnoæ Pana w Eucharystii25 Efrem u¿ywa symbolu lekarstwa, a dok³adnie lekarstwa ¿ycia. Warto tutaj zaznaczyæ, ¿e w podobny sposób tak¿e inny syryjski Ojciec  Narsai u¿ywa okreleñ
ognia i lekarstwa ¿ycia w odniesieniu do S¹du Bo¿ego oraz dzia³ania Eucharystii.
21
On Virginity 4, 119, cyt, za K. Mc Vez, Ephrem the Syrian. Hymns, New York 1989,
t³um. w³asne.
22
Ephrem the Syrian; Selected Prose Work: Washington D.C 1994, s. 53.
23
S.P Brock. The Luminous Eye, The Spiritual World Vision of St. Ephrem, Rome 1985,
s. 73-80.
24
Por. T. Kuzhuppil, The Patristic Foundation of the East Syriac Theology, w: East Syriac Theology red. P. Maniyattu, Santa 2007, s. 55.
25
Por. tam¿e, s. 56.
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Poeta z Edessy czêsto stosuje tak¿e symbole zaczerpniête z rolnictwa, ³ucznictwa, ¿eglarstwa i wielu innych sfer ¿ycia ludzkiego, które
mo¿emy odnaleæ w jego Hymnach:
B³ogos³awiony Pasterz, który sta³ siê
Barankiem naszego pojednania
B³ogos³awiona Odrol, co siê sta³a
Kielichem naszego odkupienia
B³ogos³awiony tak¿e Rolnik, który sta³ siê
Zasian¹ Pszenic¹ i z¿êtym Snopem26.
Kontynuuj¹c wczeniejsz¹ chrzecijañsk¹ tradycjê, tak Efrem jak
i Afrahat u¿ywaj¹ wielu typologicznych paralel oraz wielu symbolicznych tytu³ów Chrystusa ze Starego Testamentu. W Komentarzu Efrema do Ksiêgi Rodzaju i Ksiêgi Wyjcia znajdujemy d³u¿sze typologiczne wyjanienia na przyk³ad w opisach Baranka paschalnego (Wj 2,328). Podobnie jak Afrahat w swoich Demonstrationes, Efrem ukazuje
Chrystusa jako Tego, który dzieli ze Starym Testamentem figury takie jak: Józef, Moj¿esz, Daniel, Dawid, Eliasz, Elizeusz, Ezechiel,
i inni. Poza tym pos³uguje siê typowymi paralelami Chrystusa w Starym Testamencie jak: Henoch, Eliasz, ofiara Izaaka, tabernakulum,
historia Jonasza, Micheasza, Malachiasza i Daniela. Ta typologicznosymboliczna spucizna Efrema i Afrahata jest do dzi u¿ywana we
wschodnio-syryjskich liturgicznych tekstach dostêpnych w Kocio³ach obrz¹dku syro-malabarskiego i syro-malankarskiego. Typ jest
osob¹, rzecz¹, wydarzeniem, i zapowiada osobê, rzecz lub wydarzenie.
Baranek Paschalny jest typem Chrystusa w chrzecijañskim rozumieniu, ale typy czy modele wskazuj¹ jeszcze na inne rzeczywistoci duchowe takie jak: ofiara, powiêcenie, oczyszczenie. Efrem wybiera
mnóstwo typów ze Starego Testamentu, a u¿ycie symboli i typów jest
obecne prawie we wszystkich Hymnach Harfy Ducha wiêtego.
3. Interpretacja kontekstualna
Efrem nie zostaje jednak wyobcowany i wyniesiony przez poetykê
ponad rzeczywistoæ do sfer czysto duchowych. Wrêcz przeciwnie.
Efrem nigdy nie odchodzi od Jezusa obecnego w codziennym ¿yciu.
Wielokrotnie podkrela, ¿e jest On tym, który uzdrawia, daje chleb,
towarzyszy, pokrzepia.
26
On Nativitate 3,15, cyt, za K. McVey, Ephrem the Syrian. Hymns, New York 1989, t³um.
w³asne.
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Dla Syryjczyka S³owo Bo¿e jest wyzwaniem dla codziennego ¿ycia.
Jeli S³owo Odwieczne sta³o siê cia³em, to oznacza to, ¿e tak¿e s³owo
spisane powinno owietlaæ ka¿d¹ historyczn¹ sytuacjê jednostki
i wspólnoty, która je czyta i interpretuje. W Hymnach Nisibinskich
Efrem rozwa¿a biblijn¹ historiê Arki Noego podczas potopu, w kontekcie ówczesnego oblê¿enia przez Persów miasta Nisibis. Historia
biblijna interpretowana w obliczu szczególnej sytuacji ¿yciowej o¿ywa
i ma konkretne odniesienie do ¿ycia. Szczególnie podczas trzeciego
ataku Persów na Nisibis, w którym król próbowa³ podkopaæ fortyfikacjê miasta zmieniaj¹c bieg rzeki Mydonius. Efrem wypiewuje sw¹
modlitwê do Stwórcy przywo³uj¹c wydarzenia zwi¹zane z Ark¹ Noego,
która unosi³a siê na wielkich wodach:
Oto zewsz¹d cisn¹ mnie fale.
Arkê szczêliwa uczyni³e,
Bo otacza³a j¹ tylko woda,
Mnie gro¿¹ szañce, w³ócznie i fale
Arka s³u¿y³a Ci za ochronê skarbów,
Ja jestem siedliskiem grzechów
Arkê nios³y fale w Twej mi³oci,
Mnie Twój gniew wystawi³ na w³ócznie
Arkê nios³a w triumfie fala
Mnie unosi rzeka
Sterniku Arki,
B¹d mym przewodnikiem na l¹dzie!
Jej da³e spocz¹æ w przystani na górze
I mnie u¿ycz pokoju w przystani mych murów!27
Kolejnym znacz¹cym przyk³adem kontekstualnoci Efremowej
interpretacji Pisma wiêtego jest aplikacja przypowieci Jezusa. Dla
Teologa z Edessy przypowieci s¹ jak paradygmaty, które nadaj¹ siê
na ró¿ne ¿yciowe sytuacje28. Widaæ zatem, ¿e Efrem czyta S³owo Bo¿e
w kontekcie ¿ycia.

*
Efrem Syryjczyk jest bez w¹tpienia najs³ynniejszy wród Syryjskich Ojców tak zwanego Z³otego wieku jest przyk³adem bogatej
Muza Chrzecijañskiego Wschodu, t³um. W. Kania, WAM Kraków 2008, s. 225.
Por. G. Kaniarakath CMI, Biblical Theology of Aphrahat and Ephrem, w: East Syriac
Theology, dz. cyt., s. 78.
27
28
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i wyj¹tkowo charakterystycznej tradycji chrzecijañskiego Orientu.
Poniewa¿ ¿y³ w czasach, gdy Kocio³y pos³uguj¹ce siê jêzykiem syryjskim jeszcze nie uleg³y daleko id¹cej hellenizacji, jest on tak¿e jednym
z nielicznych przedstawicieli chrzecijañstwa prawdziwie semickiego,
którego spucizna do dzi zosta³a zachowana. W swych pismach ujawnia on typowo semickie zami³owanie do paralelizmu oraz antytezy, które pod jego piórem stanowi¹ narzêdzie nadaj¹ce siê doskonale do
wyra¿enia ró¿nych paradoksów misterium chrzecijañskiego29. Niew¹tpliwie by³ poet¹ ³¹cz¹cym zdumiewaj¹c¹ technikê artystyczn¹ z bogactwem obrazów, których zastosowanie czasem wprost zapiera dech.
Wyczucie sensu ró¿nych form literackich Biblii, umiejêtnoæ dostrze¿enia wewnêtrznego znaczenia i logiki Pisma wiêtego, które
w mistrzowski sposób umia³ wyraziæ za pomoc¹ dostêpnych mu symboli i typów, jego poetyckie podejcie i wra¿liwoæ, która pomog³a mu
nie zatrzymywaæ siê na sensie literalnym, ale pójæ g³êbiej i dostrzec
wewnêtrzn¹ i zbawcz¹ Dobr¹ Nowinê, która dotyka i przemienia ¿ycie, ukazuj¹ Efrema jako teologa oraz kaznodziejê oryginalnego, twórczego i wiernego zarazem. Dla niego, podobnie jak dla Afrahata,
w centrum ¿ycia i teologii stoi Chrystus, S³owo Wcielone, które bior¹c
ludzk¹ naturê pozwoli³o cz³owiekowi podzieliæ swoj¹ naturê Bosk¹.
Ten Syn Bo¿y sta³ siê Synem ludzkim i otworzy³ cz³owiekowi bramy
raju, które by³y przed nim zamkniête:
Pan zst¹pi³
Na ziemiê
Do ludzi
Czyni¹c ich
Nowym stworzeniem
Jak Anio³om
Tak i ludziom
Da³ Ogieñ i Ducha
stali siê wewnêtrznie
Ogniem i duchem30.
W teologii Harfy Ducha wiêtego przebija duchowa uniwersalnoæ
zbawienia, które jest dostêpne dla ka¿dego, kto prawdziwie szuka. Objawione w naturze i S³owie dostosowuje siê do ka¿dego niezale¿nie od predyspozycji i uzdolnieñ. Zbawienia, które w osobie Jezusa Chrystusa, S³owa przyjê³o ludzkie cia³o, staje siê dowiadczeniem ¿ycia.
29
30

S. Brock, wiêty Efrem syryjski diakon  poeta, Vox Patrum 9 (1989) z. 17, s. 657.
Muza Chrzecijañskiego Wschodu, t³um. W. Kania, WAM Kraków 2008, s. 220.
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Egzegeza alegoryczna w kazaniach Cezarego z Arles
jako narzêdzie g³oszenia s³owa Bo¿ego
Allegorical Exegesis in the Sermons of Caesarius of Arles as a Device of Preaching the Word of God

CEZARY Z ARLES I JEGO DZIA£ALNOÆ KAZNODZIEJSKA
wiêty Cezary by³ w VI wieku biskupem miasta Arles w po³udniowej Galii. Jego dzia³alnoæ przypad³a na bardzo trudny okres wêdrówki ludów. Niekoñcz¹ce siê wojny i inwazje plemion germañskich niszczy³y Koció³ zachodni, wp³ywaj¹c nie tylko na z³y stan duchowieñstwa, ale i na poziom wiadomoci religijnej wiernych1. Rysowa³y siê
problemy z pe³nym przyjêciem chrzecijañstwa na wsiach, przez przywi¹zanie do kultu pogañskiego, utrzymuj¹ce siê nawet po formalnym
przyjêciu do Kocio³a. Powszechne by³o równie¿ przenikanie wierzeñ
pogañskich do praktyk chrzecijañskich, tak¿e oddawania czci Bogu2.
W 533 r. Synod w Orleanie potêpi³ takie zachowania3. Napomnienia
sformu³owane na synodzie znajdujemy tak¿e w kazaniach Cezarego.
Biskup Cezary niestrudzenie stara³ siê dotrzeæ do swoich diecezjan, którzy w wiêkszoci byli ludmi prostymi, pochodzili z terenów
wiejskich. W nauczaniu, któremu oddawa³ siê z wielk¹ gorliwoci¹,
stara³ siê dostosowaæ jêzyk i sposób obrazowania do mo¿liwoci percepcyjnych galijskich wieniaków. W ten sposób sta³ siê mistrzem
K. Panu, Zarys historii kaznodziejstwa w Kociele Katolickim, t. 1, s. 115.
Conf. T. Ko³osowski, Nauczanie biskupa Cezarego z Arles na temat kultu wiêtych
w kontekcie ówczesnej religijnoci chrzecijañskiej, Saeculum Christianum Rok VI (1999)
nr 2, s. 5.
3
Conf. J. Kelly, Pocz¹tki doktryny chrzecijañskiej, Warszawa 1988, s. 277.
1
2
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przepowiadania zarazem rzetelnego i przystêpnego. Kazania g³osi³
Cezary w ka¿d¹ niedzielê i wiêta w katedrze w Arles, a czêsto tak¿e
w dni powszednie, daj¹c w ten sposób przyk³ad innym kap³anom, których próbowa³ nak³aniaæ do uczestniczenia w tej pos³udze. Do obowi¹zku biskupa nale¿a³o udzielanie sakramentów, w pierwszym rzêdzie chrztu i bierzmowania. Tego wiêc dotyczyæ bêdzie wiele kazañ
Cezarego.
Poza nauczaniem zajmowa³ siê, z racji swego urzêdu, dyscyplin¹
kocieln¹, czuwa³ nad ¿yciem monastycznym, oraz pomaga³ potrzebuj¹cym. W historii Kocio³a Cezary zapisa³ siê tak¿e jako stra¿nik ortodoksji, to z jego inicjatywy odby³ siê synod w Orange w 529 r. gdzie
szeroko dyskutowano na temat ³aski. Cezary, trwaj¹c przy nauce w.
Augustyna, ostro sprzeciwia³ siê herezjom semipelagian.
W kwestii formacji duchowej i intelektualnej mo¿na domniemywaæ u Cezarego to, co okrela siê mianem podstawowego wykszta³cenia w zakresie kultury klasycznej, wiadczy o tym choæby dobra znajomoæ ³aciny i retoryki4. Jednak biskup Arles wyranie nie uto¿samia³ siê z dziedzictwem antyku grecko-rzymskiego, w jego pismach
pró¿no szukaæ odniesieñ do klasycznych autorów. Chêtnie natomiast
korzysta z autorów chrzecijañskich. W tekstach autorstwa Cezarego widoczny jest wp³yw zw³aszcza w. Augustyna i Ambro¿ego5. Formacja w leryñskim klasztorze, gdzie przebywa³ w m³odoci, umo¿liwi³a Cezaremu lekturê wielu innych autorów: Orygenesa, od którego byæ mo¿e uczy³ siê egzegezy Pisma wiêtego, w. Hilarego i Jana
Kasjana, z którego z pewnoci¹ korzysta³, pisz¹c regu³y zakonne. Interesuj¹cy mo¿e byæ fakt, ¿e cytowane przez Cezarego teksty pochodz¹ przede wszystkim z dzie³ o charakterze duszpasterskim (mowy,
homilie), brak natomiast odniesieñ do dzie³ spekulatywnych6. Lektura Pisma wiêtego by³a podstaw¹ jego formacji jako mnicha, by³a to
jednak lektura bardziej medytacyjna, duchowa ni¿ naukowa. St¹d
szczególna forma Cezariañskiej egzegezy, jak¹ spotykamy w jego
kazaniach.

4
A. ¯urek, Formacja intelektualno-ascetyczna duchowieñstwa w V-VI wieku w Galii na
podstawie pism w. Cezarego z Arles, Vox Patrum 13-15 (1993-1995) nr 24-29, s.175; Ksi¹dz
¯urek jest zdania, ¿e mo¿na domylaæ siê równie¿ u Cezarego znajomoci greki.
5
Cezary z Arles, Testament, wstêp P. Wygralak, przek³. A. Strzelecka, Poznañskie Studia Teologiczne 10 (2001) s. 76.
6
¯urek A., Formacja intelektualno-ascetyczna duchowieñstwa w V-VI wieku w Galii na
podstawie pism w. Cezarego z Arles, Vox Patrum 13-15 (1993-1995) nr 24-29, s. 175.
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Duszpasterz Arles pozostawi³ po sobie dzie³a z ró¿nych dziedzin
swojej dzia³alnoci. Przede wszystkim obszerny zbiór kazañ (238), które doczeka³y siê wydania krytycznego dopiero w po³owie XX wieku.
Zachowa³y siê tak¿e jego Regu³y, komentarze do pism Janowych
i traktaty: O Trójcy wiêtej, O ³asce i Skrót nauki przeciw heretykom.
Ostatnim, zwi¹zanym z Cezarym dzie³em jest jego ¯ywot, ale ten zosta³ spisany przez uczniów ju¿ po mierci biskupa. Pisma Cezarego
wyda³ w latach 1937-1942 benedyktyn G. Morin i od tego momentu
sta³y siê one czêci¹ spucizny opisywanej przez patrologów.
Celem niniejszego artyku³u jest omówienie egzegezy alegorycznej
zawartej w wybranych siedmiu (124-130) kazaniach w. Cezarego
i wskazanie jej przydatnoci jako narzêdzia g³oszenia s³owa Bo¿ego.

STRUKTURA SYMBOLU BIBLIJNEGO
W analizie alegorii w kazaniach Cezarego z Arles pos³ugiwaæ siê
bêdê terminologi¹ struktury symbolu biblijnego, opracowan¹ przez
K. Bardskiego7.
Podstaw¹ ka¿dego symbolu biblijnego jest r z e c z (³ac. res)  rzeczywistoæ wewn¹trz utworu, oddzia³ywuj¹ca na czytelnika, s¹ to: osoby, rzeczy, wydarzenia, w¹tki itd. Ogólnie mo¿na je okreliæ jako:
s y m b o l i z u j ¹ c e. Aby symbol móg³ zaistnieæ, symbolizuj¹cej rzeczy, musi odpowiadaæ p a r a l e l a i n t e n c j o n a l n a czyli s y m b o l i z o w a n e. Ma ona z zasady charakter duchowy, moralny lub doktrynalny i nie musi posiadaæ jednoznacznego odpowiednika wród
elementów wiata materialnego. W³anie dziêki res paralela intencjonalna zyskuje warstwê wyobra¿eniow¹ blisk¹ wiatu materialnemu:
rzecz wywo³uje formê wizualn¹ w umyle czytelnika, której paralela
intencjonalna, sama z siebie, nie posiada. Res umo¿liwia równie¿ autorowi przedstawienie relacji pomiêdzy kilkoma paralelami intencjonalnymi. Wyjanienia wymaga przymiotnik intencjonalna. Oznacza on zarówno intencjê autora konstruuj¹cego symbol, ale tak¿e intencjê czytelnika, w umyle którego symbol buduje siê niejako na
nowo. Takie ujêcie wynika z dynamicznego pojmowania sensu, który nie jest raz na zawsze dan¹ treci¹, ale stale ¿yw¹ odpowiedzi¹ dla
czytelnika.
7
K. Bardski, Pokarm i napój mi³oci. Symbolizm w ponaddos³ownej interpretacji
Biblii w tradycji Kocio³a, Warszawa 2004, s. 67-70.
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Ostatnim elementem struktury symbolu biblijnego, który trzeba
wyró¿niæ jest m o t y w a c j a. Nazywa siê tak relacjê miêdzy res a paralel¹ intencjonaln¹. Relacja ta naznaczona jest zawsze wyran¹ dysproporcj¹; jak pisa³ H.G. Gadamer alegoria biblijna odzwierciedla wzajemn¹ nieadekwatnoæ formy wobec istoty8. Okrelenie charakteru
zwi¹zku jakim jest motywacja jest wa¿ne dla badania alegorii w tekcie, poniewa¿ nie wszystkie cechy res musz¹ odnosiæ siê do paraleli
intencjonalnej. Najwyraniej widaæ to w budowie symboli antytetycznych.

RODZAJE BIBLIJNYCH ASOCJACJI
W procesie tworzenia siê symbolu biblijnego kluczowe znaczenie
ma moment skojarzenia (asocjacji) danej rzeczy z jej paralel¹ intencjonaln¹. Ró¿ne rodzaje asocjacji pozwalaj¹ na orientacyjn¹ klasyfikacjê symboli biblijnych9.
Najprostszym i bazowym dla innych asocjacji jest skojarzenie
ogl¹dowe. Maj¹ one miejsce wówczas, gdy odbiorca kieruje swoj¹ uwagê na charakterystyczn¹ cechê danej res oraz kojarzy j¹ z charakterystyczn¹ cech¹ okrelonej paraleli intencjonalnej. Na przyk³ad czerwony kolor purpury mo¿e siê kojarzyæ z czerwonym kolorem krwi10. Analogicznie do asocjacji ogl¹dowych powstaj¹ skojarzenia oparte na
wra¿eniach innych zmys³ów lub procesów fizjologicznych.
Osobn¹ grup¹, niezwykle wa¿n¹ dla egzegezy patrystycznej, s¹
skojarzenia reminiscencyjne, polegaj¹ce na odniesieniach wewn¹trz
Biblii. Dog³êbna znajomoæ Pisma wiêtego powodowa³a, ¿e interpretator w naturalny sposób ³¹czy³ pewne w¹tki11. Jak pokazuje historia
egzegezy patrystycznej, tego rodzaju asocjacje leg³y u podstaw niektórych regu³ interpretacyjnych.
Spotykane s¹ równie¿ skojarzenia numeryczne. Wynikaj¹ one
z powszechnego w staro¿ytnoci przekonania o szczególnej roli czy
nawet mocy oddzia³ywania liczb. W Biblii nie spotyka siê raczej przypisywania liczbom znaczenia magicznego (jak to ma miejsce w kabalistyce), natomiast s¹ one nonikiem sensu, dzi nie zawsze mo¿liwego
Conf. H.G. Gadamer, Symbol i alegoria, w: Symbole i symbolika, opr. M. G³owiñski,
Warszawa 1991, s. 103.
9
Conf. K. Bardski, dz. cyt., s. 121
10
K. Bardski, dz. cyt., s. 122.
11
Tam¿e, s. 123
8
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do odczytania (jak w przypadku Apokalipsy w. Jana). Przy tworzeniu
symboli biblijnych czêsto liczba jest jedynie rodkiem ³¹cz¹cym paralelê intencjonaln¹ i res, czyli rodzajem motywacji12.
Bardzo wa¿nymi dla twórczoci egzegetycznej okaza³y siê skojarzenia etymologiczne, opieraj¹ siê one na znaczeniu nazw w³asnych
wystêpuj¹cych w Biblii. Pomoc¹ w konstruowaniu takich symboli by³y
s³owniki, pierwszy przypisywano ju¿ Filonowi. Najwa¿niejszym dzie³em w tej dziedzinie by³ Liber interpretationis hebraicorum nominum
w. Hieronima. Podobnie funkcjonowa³y skojarzenia dotycz¹ce zwierz¹t, rolin i zjawisk przyrody w oparciu o dostêpne opracowania.
Zdarza siê, ¿e kilka alegorii zostaje po³¹czonych lub ¿e asocjacja
obejmuje ca³y w¹tek literacki, wówczas mamy do czynienia ze skojarzeniami sekwencyjnymi. Pozwalaj¹ one zobrazowaæ nie tylko jak¹
ideê lub zjawisko, ale równie¿ fakt przemiany, zwi¹zki przyczynowoskutkowe. Skojarzenia sekwencyjne tworz¹ z narracji Pisma wiêtego rodzaj przypowieci: nie zmieniaj¹c jej podstawowej treci nadbudowuj¹ sens ponaddos³owny13.
W procesie tworzenia interpretacji ponaddos³ownej tekstu biblijnego konstrukcja symboliczna zyskuje niekiedy znaczenie nadrzêdne
wobec elementów interpretowanego tekstu. Wówczas rzeczy otrzymuj¹ znaczenie alegoryczne nie ze wzglêdu na swoje cechy wywo³uj¹ce
skojarzenia z jak¹ paralel¹ intencjonaln¹, ale w konsekwencji budowania egzegetycznej wypowiedzi. W takim wypadku mówi siê o skojarzeniach pochodnych.
W egzegezie alegorycznej zwykle ró¿ne rodzaje asocjacji ³¹cz¹ siê
ze sob¹, co jest przyczyn¹ jej bogactwa i dynamiki rozwoju.

G£ÓWNE MOTYWY ALEGOREZY CEZAREGO
Zgodnie z najstarsz¹ tradycj¹ interpretacji ponaddos³ownej Pisma
wiêtego, a zw³aszcza Starego Testamentu, wiêkszoæ postaci, o których
Cezary wspomina w toku swoich kazañ to dla niego figury Chrystusa.
Sam zreszt¹ tê prawid³owoæ przedstawia w kazaniu 95: Moj¿esz stanie
siê figur¹ Chrystusa, jak b³ogos³awiony Izaak, Jakub, Józef14. Motywacja tych alegorycznych przedstawieñ bywa ró¿na, Jozue jest np. figur¹
Conf. K. Bardski, dz. cyt., s. 125.
Tam¿e, s. 128.
14
Cyt. za: J. Correau, Lexégèse allégorique de saint Césaire, Bulletin de littérature
ecclésiastique 78 (1978), s. 185.
12
13
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Chrystusa z powodu swojego imienia, które po hebrajsku ma taka
sama formê jak Iesus. Gedeon, Samson, Eliasz, Elizeusz  ka¿da z tych
postaci w taki czy inny sposób zapowiada³y Chrystusa: sam¹ Jego osobê lub mesjañsk¹ dzia³alnoæ. W tej ogromnej ró¿norodnoci figur odnosz¹cych siê do Chrystusa powracaj¹ prawie zawsze pewne tematy
zasadnicze: tajemnica Wcielenia, odrzucenie Chrystusa przez ¯ydów
i zbawczy Krzy¿15. Nierzadko refleksja nad tymi tematami zwi¹zana
jest z omawianiem sakramentów, zw³aszcza chrztu.
Pos³anie Syna przez Ojca w celu zbawienia rodzaju ludzkiego mia³o wiele prefiguracji w Starym Testamencie. Syn, który staje siê cz³owiekiem, uosabia i objawia ludziom potêgê i m¹droæ Boga. Wed³ug
takiej koncepcji Cezary interpretuje werset psalmu 103 Z m¹droci¹
je uczyni³e  wszystko dokonuje siê w Chrystusie i ze wzglêdu na
Jego misjê. Podobnie w kazaniu 126 wyjania epizod z Elizeuszem
oczyszczaj¹cym gorzkie ród³o. Najwiêksze znaczenie, jako res, ma tutaj misa z sol¹ jako figura Chrystusa. Sama misa  naczynie wype³nione cenn¹ zawartoci¹, wed³ug skojarzenia ogl¹dowego, odpowiada tajemnicy Wcielenia Chrystusa, sól natomiast ma byæ m¹droci¹ Bo¿¹,
w zwi¹zku z przywo³anym tekstem Paw³owym: [ ] nie bêdzie to b³êdem jeli przyjmiemy w jej obrazie tajemnicê Wcielenia Pañskiego.
A poniewa¿ sól jest symbolem m¹droci, jak napisano: «wszelka mowa
wasza niech bêdzie przyprawiona sol¹»16, i poniewa¿ Chrystus jest nie
tylko moc¹ Bo¿¹, ale i m¹droci¹, nowe cia³o Chrystusa, nape³ni³o
was sol¹ Bo¿ej m¹droci, kiedy S³owo sta³o siê Cia³em17. Gorzkie
wody, które musia³y zostaæ oczyszczone, oznaczaj¹ grzech ludzki przez
proste skojarzenie zmys³owe. Cezary wykorzystuje je, by podkreliæ
pos³anie przez Ojca, cel dzia³ania Chrystusa i obrazowo przedstawiæ
przemianê, jaka dokonuje siê dziêki ³asce: Bóg Ojciec zes³a³ now¹
misê, to jest S³owo Wcielone, aby przywróci³o do s³odyczy ród ludzki,
niczym gorzki strumieñ, a z niegodziwoci obyczajów czy ubóstwa
dobrych czynów przywiod³o do czystoci mi³owania i bogactwa sprawiedliwoci18.
Motyw uzdrowienia z grzechu jest kontynuowany w kazaniu 129,
gdzie trêdowaty Syryjczyk Naaman zostaje oczyszczony przez k¹piel
w Jordanie. W sposób oczywisty pojawiaj¹ca siê w perykopie rzeka
J. Correau, Lexégèse allégorique de saint Césaire, Bulletin de littérature ecclésiastique 78 (1978), s. 185.
16
Kol 4,6.
17
Kazanie 126, 2.
18
Tam¿e.
15
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wywo³uje skojarzenie z chrztem. Cezary t³umaczy wiernym, w jaki
sposób obmycie mog³o wywo³aæ takie skutki. Kwestia ta wymaga³a
ucilenia, zw³aszcza wobec s³uchaczy, w wiadomoci których g³êboko zakorzenione by³o mylenie magiczne o ¿ywio³ach. Diecezjanie biskupa Arles przyjmowali wobec wody postawê religijn¹ przekonani, ¿e
jest ona obdarzona bosk¹ si³¹19. Dlatego konieczne by³o nauczanie
wskazuj¹ce na Chrystusa jako sprawcê zbawczego dzia³ania dokonuj¹cego siê w znaku wody.
Do uzdrowienia Naamana, wed³ug opowieci z Ksiêgi Królewskiej,
w du¿ym stopniu przyczyni³a siê jego niewolnica, która przekona³a
syryjskiego wodza, by przyj¹³ pomoc ¿ydowskiego proroka. Cezary
wykorzystuje ten w¹tek, aby omówiæ rolê Kocio³a jako porednika
w szafowaniu ³ask¹. W drugim akapicie tego kazania mówi: niewolnica ta, twierdzê, ma byæ obrazem przepowiadania. Figur¹ Kocio³a jest
tak¿e s³uga Gechazi, który przekazuje Naamanowi polecenia od Elizeusza. Cezary tak przedstawia rolê s³ugi: [ ] Elizeusz sam nie przemawia³ ani nie obmywa³ sam, oznacza to, ¿e Chrystus nie wychodzi³
do pogan sam, ale przez swoich Aposto³ów.
Kolejnym motywem alegorezy Cezarego jest wrogoæ ¯ydów wobec Chrystusa. Ma swoj¹ prefiguracjê w Starym Testamencie, zosta³a
zilustrowana tym, co spotyka³o Patriarchów. Nienawiæ ¯ydów do
Chrystusa wynika³a z tego, ¿e w Niego nie wierzyli. Antyjudaizm kazañ Cezarego jest nieraz bardzo silny, jak to zauwa¿ymy w kazaniu
127. Radykalne sformu³owania wynikaj¹ z przekonania, ¿e odrzucaj¹c
Chrystusa ¯ydzi zas³u¿yli sobie na najgorszy los. Los ten w jaki sposób jest przestrog¹ dla wierz¹cych. We wspomnianym kazaniu 127,
polemizuj¹c z manichejczykami, Cezary wyjania kontekst historyczny perykopy o Elizeuszu. Oto lekcewa¿ony prorok musi wyst¹piæ
w obronie godnoci swojego urzêdu, chocia¿ w³aciwie to sam Bóg staje po jego stronie surowo karz¹c przemiewców. Kaznodzieja uto¿samia ¯ydów  wrogów proroka, z ¯ydami  przeciwnikami Jezusa.
Mamy tu do czynienia z typowym symbolizmem sekwencyjnym: skoro Elizeusz jest figur¹ Chrystusa, to jego przeciwnicy s¹ prefiguracj¹
wrogów Mesjasza. Cezary wyci¹ga z tego dalsze wnioski: powinien ich
spotkaæ taki sam los jak owych czterdziestu ch³opców; jako wype³nienie tego losu podaje zag³adê ¯ydów Jerozolimskich dokonan¹ przez
Rzymian. Skojarzenie dzieci z opowieci o Elizaeuszu, z ¯ydami z czaT. Ko³osowski, Sakramenty w nauczaniu i praktyce duszpasterskiej biskupa Cezarego z Arles, Seminare 16 (2000), s. 11.
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sów Jezusa ma dla Cezarego równie¿ uzasadnienie etymologiczne i
brzmieniowe. Góra ukrzy¿owania, Calvaria, ma w jêzyku ³aciñskim
ten sam rdzeñ znaczeniowy i podobne brzmienie co przymiotnik calvus  ³ysy  jak wo³ali ch³opcy na proroka20.
Motyw zbawczego Krzy¿a Chrystusa czêsto zwi¹zany jest ze chrztem.
Cezary bowiem chrzest uwa¿a za sakrament Krzy¿a. Takie podejcie
wynika z tradycji egzegetycznej (w ten sposób o chrzcie mówi³ te¿
wspominany ju¿ Ambro¿y21), ale i z liturgicznego umiejscowienia:
wiêkszoæ kazañ o tej tematyce by³a g³oszona w czasie Wielkiego Postu, bo w czasach Cezarego zwyczajowym czasem chrztu tak dla doros³ych jak dla dzieci by³a Wielkanoc22. Kaznodzieja pragnie, aby równie¿ wierni ju¿ ochrzczeni, w tym czasie zastanowili siê nad bogactwem przyjêtego sakramentu. Tak¿e ryty chrztu (zanurzenie, formu³y)
uzasadniaj¹ w du¿ej mierze wybór takich, a nie innych prefiguracji
obecnych w Starym Testamencie23.
Konstruowane przez Cezarego alegorie osadzone s¹ w sposób naturalny w kontekcie eklezjalnym. Zdarza siê tak¿e, i¿ w szeregu interpretacji wariantywnych jakiego wersetu biblijnego kaznodzieja
umieszcza jako paralelê intencjonaln¹ wspólnotê Kocio³a, jej misjê
oraz porednictwo ³aski24.

ALEGORIA W KAZANIACH 124-130
Kazania 124-130 komentuj¹ liturgiczne czytania o Eliaszu i Elizeuszu z Ksi¹g Królewskich, niezwykle barwne (mo¿na by powiedzieæ
za E. Charpentierem ludowe25) opowieci. Centralnym tematem jest
tu rola proroków jako przedstawicieli Boga wobec Izraela, a tak¿e
wobec pogan.
Kazanie 124 omawia czytanie z pierwszej Ksiêgi Królewskiej (17,3-6),
gdzie mowa jest o Eliaszu, jego wizycie u wdowy w Sarepcie Sydoñskiej, uzdrowieniu syna wdowy, oraz cudownym sprowadzeniu
Conf. 2Krl 2,23-24.
w. Ambro¿y, Misteria 4,20, w: Wybór pism dogmatycznych, przek³. i opr. L. G³adyszewski, S. Pieszczoch, POK 26, Poznañ-Warszawa-Lublin 1970, s. 40.
22
T. Ko³osowski, Sakramenty w nauczaniu i praktyce duszpasterskiej biskupa Cezarego z Arles, Seminare 16 (2000), s. 13.
23
J. Correau, Lexégése allégorique de saint Césaire, Bulletin de Littérature Ecclésiastique 78 (1978), s. 262.
24
Zob. Kazanie 129.
25
E. Charpentier, Czytaj¹c Stary Testament, Bydgoszcz 1993, s. 63.
20
21
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deszczu. Kazanie rozpoczyna wstêp, w którym Cezary argumentuje
koniecznoæ duchowego odczytania starotestamentalnej perykopy,
przygotowuj¹c tym samym i odpowiednio nastawiaj¹c s³uchaczy do
przyjêcia homiletycznego wywodu. Pos³uguje siê przy tym ulubionym
tekstem Orygenesa o literze, która zabija i duchu, który daje ¿ycie26.
Mo¿liwe, ¿e bez tego, przedstawionego na pocz¹tku uzasadnienia,
wierni nie zrozumieliby motywacji alegorycznych konstrukcji wokó³
wydarzeñ z Ksiêgi Królewskiej ani znaczenia, jakie ma to S³owo Bo¿e
w ich ¿yciu. Cezary wyranie uwiadamia s³uchaczom jednoæ rzeczywistoci Starego i Nowego Testamentu na p³aszczynie duchowej:
Wszystkie te rzeczy, o których siê czyta, s¹ typem i obrazem rzeczywistoci przysz³ych: w ¯ydach stanowi³y figurê, a w nas siê wype³ni³y
dziêki ³asce danej od Boga. B³ogos³awiony Eliasz jest obrazem Pana
Zbawiciela [ ]27. Po tym wyjanieniu nastêpuje równoleg³e zestawienie motywacji, dla których Eliasz ma byæ figur¹ Chrystusa. Zbie¿noci wskazane przez Cezarego dotycz¹ podjêtych dzia³añ, np.: Eliasz
odszed³ od swego ludu, a Chrystus opuci³ synagogê, oraz dowiadczeñ:
Eliasz cierpia³ przeladowanie od ¯ydów, tak samo prawdziwy Eliasz
 Pan nasz  przez ¯ydów zosta³ odrzucony i wzgardzony28. Charakterystyczne jest okrelenie Chrystusa jako prawdziwego Eliasza, czyli
wype³niaj¹cego zamiary Bo¿e ca³kowicie. Takie ujêcie nie jest nowe 
stosowa³ je ju¿ choæby Ambro¿y. Nastêpn¹ w kolejnoci jest figura ludów pogañskich, które symbolizuj¹ kruki us³uguj¹ce Eliaszowi. Zaproponowana przez Cezarego paralela intencjonalna dla Eliaszowych
kruków nie jest jedyn¹, jak¹ spotykamy w pismach Ojców29. Motywacj¹ alegorii budowanych z udzia³em tych ptaków jest przede wszystkim czerñ piór. Dla wariantu obranego przez siebie, znajduje Cezary
potwierdzenie w wersecie z Pieni nad pieniami (1,5): czarna jestem
i piêkna, córki Jerusalem. Na tej wewnêtrznej opozycji buduje Cezary
obraz uwiêcania pogan przez ³askê (niejako wybielania), przywo³uj¹c dodatkowo werset Psalmu 51. Nastêpnie podaje kolejn¹ motywacjê, dla której kruki s¹ figur¹ pogan: ptaki te ¿ywi¹ siê padlin¹, a poganie przyjêli ³askê dopiero po mierci Pana.
W drugim akapicie Cezary wyjania sytuacjê proroków w czasach
Eliasza, jako kontekst dla omawianej perykopy30. Otó¿ prorocy s¹ prze26
27
28
29
30

2Kor 3,6.
Kazanie 124, 1.
Tam¿e.
Ambro¿y np. twierdzi, i¿ kruki s¹ obrazem grzechów.
Podobnie czyni w kazaniu 129.
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ladowani, ukrywaj¹ siê nawet uczniowie proroków31 i nie ma nikogo, kto by przekazywa³ wolê Bo¿¹, dlatego, wyjania Cezary, Pan przemawia przez wewnêtrzne natchnienie do dobra, we wnêtrzu duszy 
poprzez ³askê32. Wdowa, której Pan, w taki w³anie, wewnêtrzny sposób nakaza³ ugociæ Eliasza, jest dla kaznodziei typem Kocio³a,
zapewne ze wzglêdu na to, ¿e jest kobiet¹, bo Koció³ w jêzyku ³aciñskim to Ecclesia, ale te¿ z samego faktu, ¿e Eliasz do niej przychodzi,
tak jak Chrystus mia³ przyjæ do Kocio³a33.
Nastêpuj¹cy w dalszym ci¹gu kazania komentarz o zbieraniu drew
jest cile zale¿ny od lekcji z Wulgaty, gdzie rzeczywicie jest mowa
o dok³adnie dwóch kawa³kach drewna. Na takiej ogl¹dowej i liczbowej asocjacji Cezary opiera motywacjê dla budowanego przez siebie
symbolu krzy¿a Pañskiego z³o¿onego z dwóch belek. Woda, której
chcia³a nabraæ wdowa w oczywisty sposób oznacza sakrament chrztu.
Oba te symbole s¹ Kocio³owi, jak dowodzi Cezary, niezbêdne. S³owa
kobiety: przygotujê posi³ek sobie i memu synowi, i zjemy, a potem
pomrzemy34  t³umaczy Cezary dos³ownie: wierni powinni obumrzeæ
w tym wieku. Bowiem ktokolwiek chcia³by godnie spo¿ywaæ Cia³o
Chrystusa, trzeba by umar³ dla przesz³oci, a ¿y³ dla przysz³oci35.
W czwartym akapicie pojawia siê syn wdowy, który, ze wzglêdu na
mieræ, a potem uzdrowienie za spraw¹ Eliasza, oznacza ludzi, cilej
lud pogañski upad³y na skutek grzechów, a przywrócony do ¿ycia
dziêki Chrystusowi. Cezary zwraca uwagê na to, ¿e Eliasz pochyli³ siê,
aby uzdrowiæ ch³opca36  ³¹czy to ze zbawiennym upadkiem Chrystusa podczas mêki: pochyli³ siê trzykrotnie, ¿eby objawiæ tajemnicê Trójcy wiêtej. Ciekawe jest sformu³owanie ujête w kazaniu i nawi¹zuj¹ce do wyznania wiary: Bo syna wdowy, to jest lud pogañski, do ¿ycia
przywróci³ nie sam Ojciec, bez Syna, ani Syn, bez Ducha wiêtego,
lecz ca³a Trójca37.
Nastêpna czêæ kazania omawia wydarzenia z góry Karmel, przede
wszystkim sprowadzenie deszczu przez Eliasza. Ponownie Cezary stoGrupy zawodowych proroków, których zadaniem by³o wzbudzanie w narodzie zapa³u patriotycznego i religijnego. Wspomina o nich tak¿e 1Sm. Por. Katolicki Komentarz Biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, red. naukowa wyd. pol. W. Chrostowki,
Warszawa 2001, s. 596.
32
Kazanie 124, 2.
33
Tam¿e.
34
Conf. 1Krl 17,12.
35
Kazanie 124, 3.
36
Motyw uni¿enia pojawi siê tak¿e w kazaniu 128.
37
Kazanie 124, 4.
31
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suje symbol oparty na liczbie, chce bowiem wyjaniæ dlaczego prorok
kaza³ s³udze siedem razy wygl¹daæ ob³oku nad morzem. Ma to oznaczaæ siedmiorakie dary Ducha wiêtego, które mia³y byæ dane Kocio³owi38. Góra Karmel i deszcz symbolizuj¹  na mocy skojarzenia
ogl¹dowego  odpowiednio Górê Oliwn¹ i sp³ywaj¹c¹ na ludzi ³askê. Cezary zwraca uwagê nawet na okres suszy i ³¹czy go z czasem przepowiadania Chrystusa. Doæ oryginalne jest skojarzenie ob³oku z Cia³em
Chrystusa: które z morza tego wiata siê wy³oni³o.
Ostatni akapit zawiera rekapitulacjê, konieczn¹ ze wzglêdu na
mnogoæ poruszonych w¹tków. Dodatkowo Cazary odwo³uje siê tu do
realiów dobrze znanych jego diecezjanom: zachêca ich mianowicie, by
duchow¹ paszê nieustannie prze¿uwali w duszach [ ] niczym ziemskie zwierzêta39.
Kazanie 125, w odró¿nieniu od poprzedniego, gdzie omówione zosta³y ró¿ne wydarzenia z ¿ycia Eliasza, wyjania jeden tylko epizod.
Ksiêga Królewska opowiada, ¿e piorun porazi³ dowódców wojskowych,
którzy pos³ani przez króla do proroka, nie okazali mu nale¿ytego szacunku. Cezary ostrzega wiernych przed b³êdami manichejczyków, którzy odrzucali Stary Testament i niejako usprawiedliwia tekst Pisma
wiêtego, wykazuj¹c celowoæ tak surowej kary wymierzonej owym
piêædziesi¹tnikom. Rozumowanie Cezarego zmierza do uznania kar
dla cia³a jako najprostszego rodka wychowawczego, w tym wypadku
dla ogó³u wspólnoty. wiêty i mi³osierny Pan porazi³ kilku, aby uzdrowiæ wszystkich, na niewielu bowiem sprowadzi³ mieræ, aby zbawienie przynieæ wszystkim, i poniewa¿ ¿aden z nich nie ba³ siê przysz³ego s¹du, przynajmniej przez ogl¹danie mierci cia³a nauczyli siê baæ
upadku dusz40. Kara mierci nie jest przypisana wy³¹cznie do Starego
Testamentu, co udowadnia Cezary wspominaj¹c los Ananiasza i Safiry, opisany w Dziejach Apostolskich. Przy tej okazji podkrela, i¿ to
nie m¹¿ Bo¿y, a sam Duch wiêty wymierza karê. Pod koniec pierwszego akapitu powraca motyw obojêtnoci ¯ydów na zbawcze dzia³anie Boga: nieszczêni ¯ydzi wierzyli tylko w cia³o i nie chcieli, by ich
pobudzano do zbawienia dusz; w tym¿e ciele, o które najbardziej siê
troszczyli, z Bo¿ego rozkazu ponosili karê41. W drugiej czêci kazania
wspomniany jest Moj¿esz karz¹cy ba³wochwalstwo mierci¹ i kap³an

38
39
40
41

Kazanie 124, 5.
Kazanie 124, 6.
Kazanie 125, 2.
Tam¿e.
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Finees w ten sam sposób postêpuj¹cy z cudzo³o¿nikami. Kazanie koñczy siê poleceniem, by wierni z ufnoci¹ i czci¹ podchodzili tak do
Nowego jak i do Starego Testamentu.
Kazanie 126 rozpoczyna cykl o Elizeuszu. Na wstêpie, podobnie
jak w kazaniu 124, kaznodzieja zachêca s³uchaczy do poszukiwania
duchowego sensu odczytanych w czasie liturgii s³ów. Od razu te¿
wskazuje chrystologiczn¹ perspektywê dla dalszych rozwa¿añ: Elizeusz zawiera w sobie obraz Pana Zbawiciela42. Jako motywacjê tej figury podaje szereg dokonanych przez proroka cudów. Cezary streszcza perykopê, dalej wyjania symboliczne znaczenie ka¿dego szczegó³u. Gorzkie ród³o ma oznaczaæ Adama, z którego powsta³ ród ludzki43.
Mamy tu do czynienia z doæ powszechnym skojarzeniem goryczy
z grzechem, tu: z grzechem pierworodnym. Dodatkowo pojawia siê cecha ja³owoci, jako konsekwencja goryczy  grzechu. Dalej Cezary
zastanawia siê nad obrazem nowej misy. Proponuje w tym miejscu
dwa warianty egzegezy: albo bêd¹ to aposto³owie (przez reminiscencjê tekstu Paw³owego), b¹d te¿ figura tajemnicy Wcielenia Bo¿ej
m¹droci. W obu przypadkach motywem symbolu nie s¹ w³aciwoci
samej misy, ale sól, która j¹ wype³nia. Rozwijaj¹c drugi wariant Cezary odwo³uje siê do ulubionego przez siebie motywu uni¿enia. Misa
zostaje wrzucona do rzeki  i ten ruch staje siê motywacj¹ do nastêpuj¹cej interpretacji: Bóg Ojciec zes³a³ now¹ misê, to jest S³owo Wcielone, aby przywróci³o do s³odyczy ród ludzki, niczym gorzki strumieñ, a z niegodziwoci obyczajów czy ubóstwa dobrych czynów
przywiod³o do czystoci mi³owania i bogactwa sprawiedliwoci44.
Dalsza czêæ kazania skupia siê wokó³ sakramentu chrztu. Po raz
kolejny biskup Arles podkrela, ¿e uzdrawiaj¹ca moc wody pochodzi
od Chrystusa, który przez swój chrzest sprawi³, ¿e wszelkie wody odmienione zosta³y w s³odkie, a przez now¹ misê, to jest Cia³o Chrystusa, do tego stopnia zosta³y uwiêcone, ¿e nie tylko same nie s¹ ja³owe,
lecz przez ³askê chrztu, po ca³ym wiecie mno¿¹ niezliczon¹ liczbê
chrzecijan, niczym urodzaj owoców czy najobfitsze ¿niwa45. Proces
przemiany pod wp³ywem ³aski zosta³ tu zobrazowany figur¹ na bazie
skojarzenia sekwencyjnego. W trzecim akapicie w¹tek ten jest rozwijany: przez reminiscencjê tekstu Apokalipsy woda staje siê nie tylko
obrazem narzêdzia dokonuj¹cego siê oczyszczenia, ale te¿ figur¹ sa42
43
44
45

Kazanie 126, 1.
Kazanie 126, 2.
Tam¿e.
Tam¿e.
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mych oczyszczanych z grzechów ludzi. Powraca te¿ Cezary do koncepcji jakoby misa z sol¹ mia³a wskazywaæ na Aposto³ów (tu przez odwo³anie do Ewangelii Mateusza). Wychodz¹c poza schemat przypisania
ról  Cezary wskazuje, ¿e i Aposto³owie musieli najpierw zostaæ uzdrowieni z goryczy, by potem mogli pomagaæ innym.
Koñcowa czêæ tego kazania ma charakter parenetyczny. Kaznodzieja zachêca wiernych, by przyjêli prawdê, któr¹ im Bóg objawia
w Pimie wiêtym i podjêli wysi³ek postêpowania zgodnie z ni¹. Motywem przewodnim wezwañ Cezarego jest cytat z listu do Koryntian:
Zaklinam was bracia, bycie ³aski nie przyjmowali na pró¿no46. Wierni maj¹ sobie uwiadomiæ, ¿e sakrament chrztu winien wp³yn¹æ na
zmianê ich ¿ycia. Nie mog¹ wracaæ do tego, co by³o, bo wówczas popadliby w gorszy stan ni¿ przed przyjêciem sakramentu.
Przed koñcow¹ doksologi¹, która by³a  warto zauwa¿yæ  sta³ym
elementem patrystycznej homilii47, Cezary odwo³uje siê jeszcze do
wiejskich realiów ¿ycia swoich diecezjan, przywo³uj¹c ewangeliczny
motyw ¿niw: My za, bracia, jak wczeniej pouczalimy, którzymy
dziêki ³asce chrztu zostali uwolnieni od wszelkiego z³a, z jej pomoc¹
starajmy siê nape³niaæ dobrami duchowymi, abymy, gdy przybêdzie
Ów niebieski Rolnik, i zacznie przewiewaæ swoje zbo¿e, nie sp³onêli w
ogniu nieugaszonym [jak plewa], lecz zebrani jak pszenica otrzymali
miejsce w niebieskim spichlerzu48.
Kazanie 127 jest interpretacj¹ tekstu równie kontrowersyjnego jak
omawiane wczeniej pora¿enie gromem lekcewa¿¹cych Eliasza ¿o³nierzy. Znowu wiêc Cezary rozpoczyna od apologii Starego Testamentu
skierowanej przeciw manichejczykom, którzy blunili przeciw prorokowi, nazywaj¹c go okrutnikiem. W rzeczy samej, dziêki rozbudowanej alegorezie, kaznodzieja stara siê udowodniæ, ¿e w starotestamentalnej perykopie nie chodzi³o o krwaw¹ zemstê na niewinnie ¿artuj¹cych dzieciach. Ponownie Cezary odmalowuje sytuacjê proroków
w czasach Elizeusza, przywo³uj¹c w tym celu inny fragment Ksiêgi
Królewskiej, gdzie mowa jest o namaszczeniu Jehu na króla. Pe³ne pogardy zapytanie dowódców Jehu Po co do ciebie przyszed³ ten szaleniec? kaznodzieja zestawia z okrzykami ch³opców biegn¹cych drog¹
za Elizeuszem: Chod tu ³ysy49. Cezary widzi w ich zachowaniu obraz
2Kor 6,1.
M. Szram, Koncepcje komentarza biblijnego w epoce patrystycznej, VoxP 23 (2003)
t. 44-45, s. 41.
48
Kazanie 126, 5.
49
Conf. 2Krl 2,23-24.
46
47
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zepsucia jakie wówczas opanowa³o ¯ydów i przekonuje, ¿e mieræ
tych ch³opców by³a konieczna jako przestroga dla ich rodziców. Podobnie jak w kazaniu 125, Cezary wykazuje na przyk³adach z ró¿nych
ksi¹g, tak Starego jak i Nowego Testamentu, nieodzownoæ swoistej
pedagogii negatywnej wobec zatwardzia³ych grzeszników, jakimi,
wed³ug biskupa Arles, byli ¯ydzi.
Dopiero w drugiej czêci kazania Cezary odwo³uje siê do symbolicznego znaczenia omawianych wydarzeñ. Pierwszym jest wspomniane
ju¿ w poprzednim rozdziale skojarzenie etymologiczne: tak, jak ci niegrzeczni ch³opcy wo³ali do b³ogos³awionego Elizeusza: Chod tu ³ysy,
chod tu ³ysy, g³upi ¯ydzi na prawdziwego Elizeusza  Chrystusa,
w czasie Jego mêki, wo³ali blunierczym g³osem: Ukrzy¿uj, ukrzy¿uj!
Có¿ to znaczy Chod tu ³ysy!, jeli nie: Chod na krzy¿, na Kalwariê?50
Dalej nastêpuj¹ skojarzenia numeryczne: czterdziestu dwu ch³opców ma oznaczaæ czterdzieci dwa lata dziel¹ce mieræ Jezusa od zajêcia Jerozolimy przez Rzymian, dwa niedwiedzie to Cesarze rzymscy.
Dziwiæ mo¿e radykalizm, z jakim kaznodzieja wykazuje, i¿ ¯ydzi
w pe³ni zas³u¿yli sobie na to, co ich spotka³o. Na koniec jeszcze Cezary zachêca wiernych do dobrego ¿ycia, by mieli udzia³ w królestwie
Bo¿ym (i nie podzielili losu ¯ydów).
Kazanie 128 jest interpretacj¹ opisów spotkañ Elizeusza z dwiema
kobietami: biedn¹ wdow¹ oraz pobo¿n¹ kobiet¹ z Szunem, której syna
prorok przywróci³ do ¿ycia51. Cezary streszcza najpierw opowieæ o oliwie wdowy, po czym objania, ¿e wdowa jest figur¹ Kocio³a. Motywacja dla tego symbolu jest taka sama jak w innych kazaniach. D³ug
wdowy kaznodzieja identyfikuje z grzechem, który zniewala  odwo³uj¹c siê tutaj do Ksiêgi Izajasza. Wykorzystuje te¿ etymologiê tytu³u
Odkupiciela, aby wskazaæ na Chrystusa, który uwalnia Koció³. rodkiem, który pomaga w wyzwoleniu jest oliwa. Cezary mówi: Rozumiemy, ¿e oliwa jest obrazem mi³osierdzia52. Gdy wzrasta mi³osierdzie
i mi³oæ  ginie z³o. Takie skojarzenie leg³o u podstaw tego symbolu,
który jest równie¿ obecny w celebracji sakramentalnej, Cezary mówi
w tym kontekcie o oliwie b³ogos³awieñstwa. S¹siedzi, od których
wdowa ma po¿yczyæ naczynia, to ludy, do których pos³any jest Koció³.
Pojawia siê ponownie motyw pustego naczynia, które dopiero ma byæ
nape³nione oliw¹. Tê fizyczn¹ w³aciwoæ naczynia wykorzystuje Ce50
51
52

Kazanie 127, 2.
2Krl 4,1-37.
Kazanie 128, 1.
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zary by zobrazowaæ kondycjê cz³owieka nieogarniêtego przez Bo¿e mi³osierdzie. Trzeci akapit zawiera piêkny dyskurs o naturze mi³oci,
która wzrasta, gdy siê j¹ rozdaje. W opisie rozdawania mi³oci pobrzmiewa echo ewangelicznego cudu rozmno¿enia chleba. Kaznodzieja zachêca te¿ wiernych, by starali siê kochaæ i dobrych i z³ych ludzi,
¿eby wzrasta³a mi³oæ, w przeciwnym razie, gdy zabraknie naczyñ,
oliwa przestanie p³yn¹æ. Dalej Cezary zwraca uwagê s³uchaczy na
polecenie, jakie wdowie da³ Elizeusz  by nape³nia³a naczynia oliw¹
za zamkniêtymi drzwiami  co wed³ug niego ma oznaczaæ, ¿e ja³mu¿nê nale¿y czyniæ nie dla chwa³y u ludzi, ale dla Boga i zbawienia
swojej duszy  a gdy kto z takim nastawieniem bêdzie rozdawa³
dobra, to, choæby publicznie dzia³a³, przed Bogiem pozostanie sprawiedliwy.
Jak widaæ interpretacja Cezarego znacznie odbiega od sensu dos³ownego. Tekst Pisma wiêtego mówi bowiem, ¿e wdowa mia³a oliwê
sprzedaæ, aby oddaæ d³ug, a nie rozdaæ j¹ s¹siadom, od których po¿yczy³a naczynia. Mo¿liwe, ¿e tekst Ksiêgi Królewskiej wywo³a³ w Cezarym takie skojarzenia, gdy¿ by³ on bardzo wra¿liwy na kwestie dobroczynnoci, temu zagadnieniu powiêci³ szereg kazañ moralnych53.
Od szóstego akapitu rozpoczyna Cezary omówienie czytania o Szunemitce. Najpierw zwraca uwagê na fakt, ¿e wczeniej by³a ona bezp³odna, a dziêki modlitwie Elizeusza urodzi³a syna. Po raz kolejny
kobieta okazuje siê typem Kocio³a, choæ tym razem Cezary nie mówi
tego wprost. Po jakim czasie ch³opiec umiera i Elizeusz wysy³a s³ugê
ze swoj¹ lask¹, by jako swego rodzaju porednik pomóg³ dziecku. Upomina go przy tym ¿eby z nikim nie rozmawia³. Ten szczegó³ Cezary
wyjania wiernym w taki sposób: W tym miejscu uwa¿ajcie bracia, by
kto nieopatrznie nie pomyla³ bezbo¿nie, ¿e Elizeusz dla jakiej wró¿by zakaza³ swemu s³udze odpowiadaæ na pozdrowienia. Zale¿a³o mu
na czasie. W istocie powiedzia³: id szybko, nie pozwól siê zatrzymywaæ i zajmowaæ jakimi opowieciami54. Chodzi³o tu wiêc o popiech
wskazany przy spe³nianiu wa¿nej misji55. S³udze jednak nie udaje siê
uleczyæ ch³opca, co oznacza, wed³ug Cezarego, prawo Moj¿eszowe,
które samo nie mog³o zbawiæ ludzi, dopóki w doskona³y sposób nie
wype³ni³ go Chrystus. Skojarzenie pochodne, wykorzystane przy zbu53
Conf. Kazania 26,28, 30, w: w. Cezary z Arles, Kazania, wstêp i opr. E. Stanula, PSP
52, Warszawa 1989.
54
Kazanie 128, 7.
55
Conf. Katolicki Komentarz Biblijny, red. R.E. Brown, J. A. Fitzmyer, R.E. Murphy, red.
naukowa wyd. pol. W. Chrostowki, Warszawa 2001, s. 287.
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dowaniu tej alegorii, prowadzi s³uchacza wprost do Osoby Chrystusa,
który jedynie mo¿e przynieæ zbawienie.
Scena uzdrowienia ch³opca pozwala Cezaremu odwo³aæ siê do
motywu uni¿enia. Interpretacjê tej sceny koñczy symbolem na podstawie skojarzenia numerycznego: otó¿ siedmiokrotne ziewniêcie
ch³opca ma oznaczaæ siedem darów Ducha wiêtego. Ale ju¿ samo
tchnienie naturalnie mog³oby byæ przes³ank¹ wskazuj¹c¹ na Tego,
który zosta³ dany aposto³om. Na koniec kaznodzieja zachêca do
wdziêcznoci Odkupicielowi za dary ³aski.
Kazanie 129, interpretuj¹c perykopê o uzdrowieniu z tr¹du Syryjczyka Naamana, omawia przede wszystkim rzeczywistoæ przemiany,
jaka dokonuje siê w sakramencie chrztu. Na zasadzie reminiscencji
Cezary nawi¹zuje do chrztu Jezusa, dziêki któremu wszystkie wody
mog³y staæ siê narzêdziem zbawienia: [ ] Naaman, który jest figur¹
ludów pogañskich, dost¹pi³ uzdrowienia w tej rzece, któr¹ potem
Chrystus uwiêci³ przez swój chrzest56. Cezary t³umaczy tak¿e fakt
w¹tpliwoci Naamana co do szczególnych w³aciwoci wód Jordanu,
w których kaza³ mu siê obmyæ Elizeusz: A poniewa¿ wierzy³, ¿e rzeki
jego kraju mog¹ go wyleczyæ, to [jakby] twierdzi³, ¿e ród ludzki z wolnego wyboru i osobistych zas³ug spodziewa siê uzdrowienia57; ale osobiste zas³ugi, bez ³aski Chrystusa mog¹ nieæ tr¹d, a nie zdrowie. Dlatego podobnie jak Naaman ród ludzki nie móg³by uwolniæ siê ani od
pierwotnego tr¹du, ani od aktualnego, gdyby nie wys³ucha³ pouczenia
Elizeusza i, dziêki ³asce Chrystusa, nie przyj¹³ daru ³aski chrztu58. Jak
ju¿ wspomniano, ³aska dociera do pogan dziêki podwójnemu porednictwu: przepowiadania, które ma swoj¹ figurê w osobie niewolnicy
i pos³ugiwaniu, które symbolizuje Gechazi przekazuj¹cy polecenia
Elizeusza syryjskiemu wodzowi. Co ciekawe, w omawianej perykopie
charakterystyka Gechaziego nie ogranicza siê do roli pos³añca, zosta³a tam równie¿ opisana jego zach³annoæ. Od tego motywu Cezary rozpoczyna kazanie 129. Gdy Elizeusz odmówi³ przyjêcia od Syryjczyka
darów za uzdrowienie, aby nie pomylano, ¿e cud jest jego zas³ug¹,
a nie ³ask¹ Boga, Gechazi chcia³ zatrzymaæ te dary dla siebie. Spotka³a go za to kara: spad³ na niego ten sam tr¹d, z którego zosta³ uleczony Naaman. Chciwoæ s³ugi proroka wywo³uje skojarzenie z Judaszem
przez odwo³anie do tekstu Ewangelii Jana: Nie bêdzie za b³êdem, je56
57
58

Kazanie 129.
Pobrzmiewa tu polemika z semipelagianami.
Tam¿e.
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li Gechaziego, ucznia Elizeusza uznamy za figurê zdrajcy Judasza
albo narodu ¿ydowskiego. Gechazi bowiem po to s³u¿y³ b³ogos³awionemu Elizeuszowi, by zdobyæ pieni¹dze i tak samo Judasz dlatego towarzyszy³ Panu Zbawicielowi, aby dokonywaæ kradzie¿y i gromadziæ
dobra doczesne. W koñcu w Ewangelii o nim napisano, ¿e by³ z³odziejem: dzier¿¹c sakiewki zaw³aszcza³ pieni¹dze, jakie tam wrzucano59.
Gechazi jest te¿, jak pisze kaznodzieja, typem narodu ¿ydowskiego.
Powi¹zanie to wynika z ciekawego skojarzenia reminiscencyjnego
z okrzykiem ¯ydów przy okazji procesu Jezusa: krew jego na nas i na
dzieci nasze60. Tak na Gechaziego spad³ tr¹d, jak na ¯ydów mia³a
spaæ kara za krew Chrystusa. Widaæ tu, podobnie jak w innych kazaniach, ¿e ruch ma dla Cezarego du¿e znaczenie symbolotwórcze.
Egzegezê perykopy o Naamanie uzdrowionym z tr¹du odnajdziemy tak¿e u w. Ambro¿ego w Misteriach. Niewykluczone, ¿e Cezary
korzysta³ z tego tekstu, podobny jest tutaj kontekst: sakrament
chrztu. Tak¿e Ambro¿y zwraca uwagê na w¹tpliwoci Syryjczyka, co
do uzdrowienia przez k¹piel w Jordanie, a koñczy to omówienie sformu³owaniem prawdy, któr¹ Cezary pragn¹³ zaszczepiæ swoim diecezjanom: gdy [Naaman] zosta³ uzdrowiony, zrozumia³, ¿e oczyszczenie
ka¿dego cz³owieka jest dzie³em ³aski, a nie wody61. Ambro¿y powtórzy
to zdanie jeszcze raz, odwo³uj¹c siê do tej perykopy w Sakramentach62.
Cezary, autor traktatu O £asce, wierny uczeñ Augustyna, podkrela w tym kazaniu jej fundamentalne znaczenie, uczyni tak kilkakrotnie i w odniesieniu do ró¿nych szczegó³ów perykopy.
Polecenie Elizeusza, aby Naaman obmy³ siê siedem razy, w istocie
oznaczaj¹ce pewnie, ¿e ma to zrobiæ dok³adnie63, dla Cezarego znów
jest zapowiedzi¹ siedmiorakiej ³aski Ducha wiêtego. Przywo³ywanie
darów Ducha nie wynika zapewne tylko ze skojarzenia liczbowego, ale
z ogólnego kontekstu  sakramentu chrztu, który w czasach biskupa
Arles ³¹czony by³ z bierzmowaniem64.

Conf. J 12,6.
Mt 27,25.
61
w. Ambro¿y, Misteria 3, 17, w: Wybór pism dogmatycznych, przek³. i opr. L. G³adyszewski, S. Pieszczoch, s. 39.
62
w. Ambro¿y, Sakramenty 5, 15, w: Wybór pism dogmatycznych, przek³. i opr. L. G³adyszewski, S. Pieszczoch, s. 57
63
Conf. Katolicki Komentarz Biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, red.
naukowa wyd. pol. W. Chrostowki, Warszawa 2001, s. 288.
64
T. Ko³osowski, Sakramenty w nauczaniu i praktyce duszpasterskiej biskupa Cezarego z Arles, Seminare 16 (2000), s. 14.
59
60
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W koñcowej czêci kazania Cezary stara siê wzbudziæ w s³uchaczach wdziêcznoæ za otrzymane dobra i przypomina zas³ugi mêki
Chrystusa. Prawdopodobnie jest to nawi¹zanie do okresu Wielkiego
Postu, w czasie którego kazanie to by³o g³oszone.
Kazanie 130 w ca³oci powiêcone jest sakramentowi chrztu i jak
wynika z tekstu wyg³oszone by³o do katechumenów, których Cezary nazywa competentes, czyli ubiegaj¹cy siê, prosz¹cy i do tych, którzy ich
do Kocio³a przyprowadzili. Podstaw¹ jest opowiadanie o Elizeuszu, który w cudowny sposób wydoby³ z rzeki siekierê upuszczon¹ przez jednego z uczniów proroków. Omówienie rozpoczyna siê od streszczenia perykopy. Nastêpnie kaznodzieja przedstawia g³ówn¹ figurê chrystologiczn¹,
tym razem doæ szczególn¹, bo Cezary proponuje uznaæ za obraz Chrystusa Pana  proroka Elizeusza, ale te¿ owego ucznia, któremu wypad³a
siekiera. Konstrukcja tego symbolu ma nie tylko dwa warianty, ale przypisuje to samo znaczenie dwu postaciom, które na p³aszczynie sensu
dos³ownego s¹ niejako po dwóch stronach akcji. Wszystko po to, aby móc
wyzyskaæ element narracyjny, jakim jest ruch, cile mówi¹c wypadanie z rêki. Siekiera wiêc ma byæ obrazem Adama, albo w ogóle ca³ego
rodzaju ludzkiego, skoro wypad³a z rêki ucznia prorockiego, w którym
ma byæ rozpoznany Pan. Rzeka, cilej jej g³êbia, ma przedstawiaæ ludzki grzech. Cezary stara siê nawet etymologicznie dowieæ w³aciwoci
tego skojarzenia: Rzeka wziê³a swoj¹ nazwê od przep³ywania65. Mówi
siê, ¿e wszyscy grzesznicy p³yn¹ unoszeni przez doczesne przyjemnoci
[ ]66. Elizeuszowi uda³o siê w cudowny sposób odzyskaæ siekierê: wrzuci³ [kawa³ek] drewna i wyp³ynê³o ¿elazo67. Po raz kolejny drewno zostaje po³¹czone z tajemnic¹ Krzy¿a jako paralel¹ intencjonaln¹. To Krzy¿
pozwala wydobyæ siê z odmêtów z³a. W charakterystyczny dla siebie
sposób Cezary ³¹czy tajemnicê Krzy¿a z sakramentem chrztu, subtelnie wskazuj¹c, przez reminiscencje tekstów Paw³owych, koniecznoæ zanurzenia siê w mierci, aby mieæ udzia³ w zmartwychwstaniu.
Dalsza czêæ kazania jest zachêt¹ do postêpowania zgodnie z ³ask¹
dan¹ na chrzcie. Cezary wskazuje te¿ na wagê swojej pos³ugi jako
kaznodziei w uwiadamianiu ochrzczonym ich obowi¹zków  z ich
wype³niania bêd¹ s¹dzeni przed trybuna³em Chrystusa. Ostatni akapit rozpoczyna zwrot skierowany do katechumenów i ich opiekunów.
Chocia¿ autor zapowiada, ¿e nast¹pi wyjanienie symbolu wiary, wyg³asza tylko ogólne napomnienia.
65
66
67

£aciñskie: fluvius  rzeka; fluo  p³yn¹æ
Kazanie 130, 1.
Conf. 2Krl 6,1-7.
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ALEGOREZA NARZÊDZIEM G£OSZENIA S£OWA
Cezary w swoich kazaniach czêsto stosuje konstrukcje symboliczne. Jego egzegeza alegoryczna jest jednak nierówna. Czasami ca³kowicie zdominuje tekst kazania, zbli¿aj¹c go do hermeneutycznego wyk³adu, kiedy indziej jest rodzajem medytacji nad tekstem, gdzie alegoreza jest tylko pretekstem do wg³êbiania siê w tajemnice wiary,
a zdarza siê te¿, ¿e dominuje zasadniczy temat, nie zwi¹zany cile
z komentowanym czytaniem biblijnym.
Wszystkie jednak przypadki zastosowania egzegezy alegorycznej
maj¹ swoje uzasadnienie w d¹¿eniu do jak najdoskonalszego przekazu s³uchaczom ¿ywej wiary i formowania ich poprzez wyk³ad sensu
czytanego im w czasie liturgii Pisma wiêtego68. wiadcz¹ o tym czêste familiarne zwroty do wiernych i powtarzaj¹ce siê zachêty do lepszego ¿ycia. Alegoreza jawi siê jako narzêdzie przepowiadania, bo
wpisa³a siê w cele i model patrystycznej homilii, pojmowanej jako
przyjacielski dialog uwzglêdniaj¹cy osobê g³osz¹cego, zgromadzonych
s³uchaczy i samego Boga69, gdzie wydarzenia zbawcze, o których
mowa jest w Biblii s¹ tak przedstawiane, aby s³uchaj¹cy poczuli siê
ich uczestnikami70.
Przepowiadanie S³owa Bo¿ego jest jednym z g³ównych zadañ Kocio³a, zwi¹zanym z jego misj¹ w wiecie. Narzêdziem tego przepowiadania by³y kazania g³oszone wiernym oraz tym, którzy przygotowywali siê do sakramentów inicjacji chrzecijañskiej. Pierwotnie g³osicielami byli wy³¹cznie biskupi, ale w czasach Cezarego i po czêci z jego
inicjatywy zaczê³o siê to zmieniaæ. Niedocignionym wzorem kaznodziei
by³ dla swoich nastêpców w. Augustyn. On to w³¹czy³ w przepowiadanie
prawd wiary elementy staro¿ytnej retoryki, wychodz¹c z za³o¿enia (sformu³owanego wczeniej przez Cycerona), ¿e sztuka wymowy polega na
takim sposobie mówienia, aby mówca drog¹ przekonywania doprowadzi³ s³uchaczy do uleg³oci wobec sugerowanych wskazañ71, a taki by³
podstawowy cel chrzecijañskiego kaznodziejstwa. Najistotniejsze,
wed³ug Augustyna, by³o przedstawienie i udowodnienie g³oszonej
prawdy. Mówca mo¿e to zrobiæ w sposób mi³y dla s³uchaczy (dzi powiedzielibymy: atrakcyjny), ale przede wszystkim powinien ich we68
69
70
71

s. 95.

M. Szram, dz. cyt., s. 41.
E. Staniek, Koncepcja homilii patrystycznej, VoxP 23 (2003) t. 44-45, s. 26-27.
Tam¿e.
K. Panu, Zarys historii kaznodziejstwa w Kociele Katolickim, Kraków 1999, t. 1,
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wnêtrznie poruszyæ72. Wa¿ne jest  mówi Augustyn  aby ró¿nicowaæ
rodki wyrazu, bo d³ugotrwa³e jednostajne mówienie mo¿e os³abiæ
uwagê s³uchaczy73. Wymaga to wielkiego wysi³ku ze strony g³osz¹cego, podejmowanego ze wiadomoci¹ asystencji Ducha wiêtego. Wiele w tej materii zale¿y nie tylko od intelektualnego przygotowania
kaznodziei, ale przede wszystkim od jakoci jego ¿ycia duchowego.
Piêkna zasada: Karmiê was tym, czym sam ¿yjê  zawarta w jednym
z kazañ Augustyna, by³a mottem dzia³alnoci jego nastêpców, w tym
w. Cezarego.
Biskup Arles realizowa³ w swojej dzia³alnoci regu³y nakrelone
przez Augustyna, ale dostosowywa³ je do poziomu swoich s³uchaczy 
mieszkañców wiosek galijskich. Dlatego w du¿ej mierze rezygnuje on
z klasycznych figur retorycznych, by mówiæ janiej, w sposób zrozumia³y dla prostych ludzi. W kazaniu 86 Cezary tak pisa³: [ ] poniewa¿ nieuczeni i prostacy nie mog¹ podnieæ siê na poziom wysokich
uczonych, niech wiêc wykszta³ceni bêd¹ ³askawi zni¿yæ siê do ich niewiedzy, bo to, co powie siê prostaczkom, zrozumiej¹ i uczeni, a tego,
co siê wyg³osi dla uczonych, prostaczkowie nie bêd¹ w stanie poj¹æ74.
Pamiêtaj¹c jednak o potrzebie skutecznego oddzia³ywania Cezary zastêpuje rodki retoryczne innym narzêdziem: egzegez¹ alegoryczn¹.
Okazuje siê bowiem, ¿e taka interpretacja Pisma wiêtego wypracowana przez uczonych  dziêki swej obrazowoci doskonale siê nadaje,
by spe³niaæ retoryczne funkcje zachwycania (delectare) i poruszania
(movere) s³uchaczy nawet niewykszta³conych i przyczynia siê znacznie do efektywnoci g³oszenia.
Pierwszym, wynikaj¹cym z analizy tekstów Cezarego, argumentem na szczególn¹ kaznodziejsk¹ przydatnoæ egzegezy alegorycznej
jest fakt, ¿e g³oszenie mia³o miejsce przede wszystkim w ³¹cznoci
z liturgi¹, która ze swej natury jest pe³na symboli i obrazów. Có¿ lepiej nadaje siê do wyjanienia tajemnicy chrztu, w którym dziêki ³asce Boga woda ma moc ocalania od mierci grzechowej, ni¿ biblijne
obrazy obmycia czy uzdrowienia wod¹? I z drugiej strony  czy lepiej
mo¿na wyjaniæ znaczenie perykop Pisma wiêtego ni¿ wskazanie ich
aktualizacji we mszy wiêtej lub innej celebracji? Tak wa¿ne w przepowiadaniu ³¹czenie Bo¿ego kairos z ludzkim hodie75 jest cech¹ charakterystyczn¹ tak¿e wypowiedzi budowanych w oparciu o sens po72
73
74
75

Tam¿e.
K. Panu, dz. cyt., s. 96.
Cyt. za: K. Panu, dz. cyt., s. 116.
Z. Grzegorski, Homiletyka kontekstualna, Poznañ 1999, s. 27.
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naddos³owny. Ta g³êboka pokrewnoæ miêdzy wiatem symboli liturgicznych a alegorez¹ Pisma wiêtego przekonuje o s³usznoci wyboru
tego rodka w pos³udze przepowiadania.
Pismo wiête, które jest treci¹ przepowiadania, ale te¿ niejednokrotnie  w myl zasady t³umaczenia Pisma przez Pismo, drog¹ jego
wyjanienia  domaga siê, by w ka¿dym momencie, w ka¿dej sytuacji
wiadczenia by³o traktowane ca³ociowo. Sprzyja temu w ca³ej rozci¹g³oci metoda alegoryczna. Nieustannie bowiem wi¹¿e ona Stary
i Nowy Testament, odleg³e sobie postacie jako typy rzeczywistoci
zbawczych, wreszcie wskazuje samego Chrystusa i Jego dzie³a jako
najg³êbsz¹ treæ ka¿dej perykopy.
Jednak¿e warunkiem skutecznego zastosowania tej metody omawiania Pisma jest sta³e odnoszenie siê, mimo naturalnych w tego rodzaju interpretacji dygresji, do tekstu g³ównego (zwykle jest nim czytanie mszalne). Chodzi³oby tu o zachowanie pewnej hierarchii przytaczanych s³ów Pisma  czytelne dla s³uchacza rozró¿nienie miêdzy
tekstem podstawowym a wersetami pomocniczymi. £atwo o zatarcie
siê tej ró¿nicy, zw³aszcza gdy motywem przewodnim kazania jest nie
sama treæ czytania liturgicznego, ale jaka prawda wiary zeñ wynikaj¹ca.
Tak¿e uk³ad wypowiedzi, który w kazaniu bezwzglêdnie musi byæ
przejrzysty i uporz¹dkowany, z powodzeniem mo¿e zawieraæ wywody
egzegetyczne wykorzystuj¹ce alegoriê, gdy¿ zwykle opieraj¹ siê one
na logicznym wynikaniu, paralelach i innych tego typu strukturach
bliskich tak¿e retoryce. Niebezpieczeñstwem mo¿e byæ cecha niejednorodnoci, jak¹ posiadaj¹ omówienia alegoryzuj¹ce, nie³atwo podaj¹
siê one ujednoliceniu z innymi czêciami g³oszonego kazania. Mo¿e
wiêc nast¹piæ zerwanie w¹tku lub niedostateczne zwi¹zanie przywo³anego fragmentu Pisma wiêtego z g³ównym tematem kazania. Podobnie destabilizuj¹cy charakter mog¹ mieæ wyrywkowo przywo³ywane wersety Pisma, które podane jako dowód na poparcie tezy mówcy,
nie s¹ szerzej interpretowane. Dotyczy to zw³aszcza cytatów z ksiêgi
o ca³kowicie odmiennym charakterze. Jako przyk³ad mo¿na tu podaæ
przywo³anie przez w. Cezarego wersetu Pieni nad pieniami (1,4)
czarna jestem, lecz piêkna w kazaniu 124.
Najwa¿niejsz¹ cech¹ interpretacji ponaddos³ownych jest ich obrazowoæ. Tê cechê Cezary szczególnie wykorzysta³ w swoich kazaniach.
Odwo³uj¹c siê do modelu powstania symbolu mo¿emy powiedzieæ, ¿e
najwa¿niejszy dla skutecznoci jest obraz rzeczy (symbolizuj¹cy) jaki
powstaje w umyle s³uchacza. W kazaniach Cezarego widaæ jego wysi-
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³ek doboru obrazów jak najbli¿szych wiernym; odwo³uje siê do wiata
przyrody i ludzkiej egzystencji w jej najbardziej prozaicznych aspektach. Udaje mu siê na tej pewnej podstawie (bo bazuj¹cej na autentycznym dowiadczeniu s³uchaczy) formu³owaæ naukê o prawdach
wiary i zasadach moralnych, które same z siebie by³yby trudne do zrozumienia i przyjêcia. Widaæ przy tym (w ró¿nych, pe³nych dobroci
zwrotach) nieustanny wysi³ek Cezarego, by nawi¹zaæ jak najbli¿szy
kontakt ze s³uchaczami.

*
Analiza tekstów Cezarego potwierdza prawdziwoæ tezy o przydatnoci metody alegorycznej w g³oszeniu S³owa Bo¿ego, szczególnie
wobec s³uchaczy, których wykszta³cenie i stopieñ religijnoci nie pozwala na zastosowanie tradycyjnej retoryki lub rozwiniêtego dyskursu teologicznego.
Budz¹ce podziw kaznodziejskie zaanga¿owanie w. Cezarego z Arles, znajduj¹ce odbicie w tekstach jego kazañ, sk³ania do refleksji nad
przydatnoci¹ obrazowej i pe³nej wewnêtrznego dynamizmu metody
alegorycznej tak¿e we wspó³czesnej homiletyce, zw³aszcza, ¿e dokumenty Kocio³a uznaj¹ wypracowan¹ przez Ojców interpretacjê ponaddos³own¹ za czêæ Tradycji.
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CEZARY Z ARLES

Kazania 124  130
Przek³ad Joanna Dybczyñska

Sermons 124  130 of Caesarius of Arles. Translated by Joanna Dybczyñska

Pisma Cezarego z Arles wyda³ w latach 1937-1942 benedyktyn
G. Morin. Zbiór ten obejmuje miêdzy innymi 238 kazañ. W Polsce niektóre z nich t³umaczyli S. Ryznar i A. ¯urek. Poni¿ej publikujê przek³ad siedmiu kazañ odwo³uj¹cych siê do biblijnych opowieci o prorokach Eliaszu i Elizeuszu, które dot¹d w jêzyku polskim siê nie ukaza³y. Tekst ³aciñskiego orygina³u pochodzi ze wspomnianego wydania
krytycznego G. Morina. Z uwagi na potrzebê zachowania spójnoci
wywodu homiletycznego tak¿e cytaty z Pisma wiêtego s¹ t³umaczeniem wersji przyjêtej przez Kaznodziejê.

KAZANIE 124 O ELIASZU I WDOWIE ZBIERAJ¥CEJ DRWA
1. Omawiaj¹c czytania, które s¹ nam przedstawiane w tych dniach,
bracia najmilsi, czêsto przypomina³em, abymy nie pod¹¿ali za zgubn¹ liter¹ [Pisma], porzucaj¹c przy tym ducha, który daje ¿ycie. Tak
bowiem powiedzia³ Aposto³: litera zabija, duch za daje ¿ycie1. Jeli
bowiem chcemy rozumieæ tylko to, co brzmi w literze, niewielki odniesiemy po¿ytek duchowy ze s³ów Pisma wiêtego albo zgo³a ¿aden.
Wszystkie te rzeczy, o których siê czyta, s¹ typem i obrazem rzeczywistoci przysz³ych: w ¯ydach stanowi³y figurê, a w nas siê wype³ni³y
dziêki ³asce danej od Boga. B³ogos³awiony Eliasz jest obrazem Pana
1

2Kor 3,6.
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Zbawiciela: bowiem jak Eliasz cierpia³ przeladowanie od ¯ydów, tak
samo prawdziwy Eliasz  Pan nasz  przez ¯ydów zosta³ odrzucony
i wzgardzony. Eliasz odszed³ od swego ludu, a Chrystus opuci³ synagogê. Eliasz wyszed³ na pustyniê, a Chrystus przyszed³ na wiat.
Eliasz na pustyni karmiony by³ przez us³uguj¹ce mu kruki2, a Chrystus pokrzepi³ siê na pustyni wiata wiar¹ swego ludu. Owe kruki,
które us³ugiwa³y Eliaszowi, z rozkazu Pana, oznaczaj¹ ród pogañski;
poniewa¿ o Kociele pogan3 mówi siê: czarna jestem i piêkna, córki
Jerusalem4. Dlaczego Koció³ mia³by byæ czarny i piêkny? Czarny
z natury, piêkny dziêki ³asce. Dlaczego czarny? Oto bowiem w niegodziwoci zosta³em poczêty i w grzechu zrodzi³a mnie matka5. Dlaczego piêkny? Pokrop mnie hizopem, a stanê siê czysty, obmyj mnie
a nad nieg wybielejê6. Dlaczego czarny? Aposto³ powiedzia³: Widzê
inne prawo w moich cz³onkach sprzeciwiaj¹ce siê prawu mojego umys³u i prowadzi mnie w niewolê, w prawie grzechu7. Dlaczego piêkny?
Któ¿ mnie wyzwoli z cia³a, co wiedzie do tej mierci?8 £aska Bo¿a,
przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Zaiste Koció³ pogan podobny
jest do kruków, skoro odrzucili ¿yj¹cego Pana i nim przyjêli ³askê, niejako s³u¿yli trupom, jak idolom.
2. Potem mia³ Eliasz iæ do Sarepty Sydoñskiej, gdzie go ¿ywi³a
pewna wdowa. Tak bowiem powiedzia³ do niego Pan: Id do Sarepty
Sydoñskiej, ja polecê wdowie, by ciê ¿ywi³a9. W jaki sposób i przez
kogo [Pan] da³ polecenie wdowie, skoro w pobli¿u nie by³o ¿adnego
proroka, poza Elizeuszem, przez którego Bóg móg³by wprost przemawiaæ? Chocia¿ byli w tym czasie jacy uczniowie proroków, to jednak
siê ukrywali  do tego stopnia boj¹c siê przeladowañ Jezabel10. Ja 
rzek³ Pan  naka¿ê wdowie. W jaki sposób Pan nakazuje? Przez wewnêtrzne natchnienie do dobra, we wnêtrzu duszy  poprzez ³askê.
I tak ka¿demu cz³owiekowi, który czyni³by co dobrego, w g³êbi [duszy] Bóg mówi: nikt za nie chlubi siê ze swojego powodu, ale z powodu Pana. Czy wtedy w Judei nie by³o wiele wdów? Czy¿by ¿adna z ¿y1Krl 17,3-6.
ecclesia gentium
4
Pnp 1,5 [Wulgata: Nigra sum sed formosa,filiae Ierusalem] Cezary: nigra sum et formosa filia hierusalem. U Cezarego jest wiêc b³¹d w lekcji albo parafraza.
5
Conf. Ps 51,7.
6
Conf. Ps 51,9.
7
Rz 7,23.
8
Rz 7,24.
9
1Krl 17,9.
10
Conf. 1Krl 18,4.
2
3

KAZANIA 124  130

145

dowskich wdów nie zas³u¿y³a, by nakarmiæ Eliasza? Zosta³ on pos³any do wdowy pokornej, aby go ugoci³a. Wdowa, do której zosta³ pos³any Eliasz jest typem Kocio³a. Podobnie jak kruki, które s³u¿y³y
Eliaszowi [na pustyni] by³y figur¹ ludów pogañskich. Zatem Eliasz
przyszed³ do wdowy, poniewa¿ Chrystus mia³ przyjæ do Kocio³a.
3. Lecz zobaczmy, bracia najmilsi, gdzie b³ogos³awiony Eliasz spotka³ ow¹ wdowê. Wysz³a ona zaczerpn¹æ wody i zebraæ drewna. Zobaczmy, co oznacza woda, a co drewno. Doæ jest dla nas jasne, ¿e oba
musz¹ byæ dla Kocio³a dobre i konieczne11; w koñcu tak napisano:
i bêdzie jak drzewo zasadzone nad p³yn¹c¹ wod¹12. Bowiem w drewnie objawia siê tajemnica Krzy¿a, a w wodzie sakrament chrztu. Wysz³a wiêc by zebraæ dwa [kawa³ki] drewna: tak bowiem odpowiedzia³a
b³ogos³awionemu Eliaszowi, gdy poprosi³ j¹ o po¿ywienie. Rzek³a mu:
Na ¿ycie Pana, mam tylko garæ m¹ki i trochê oliwy w naczyniu. Oto
wysz³am, by zebraæ ze dwa [kawa³ki] drewna i przygotujê posi³ek sobie i memu synowi, i zjemy, a potem pomrzemy13. Zatem, jak ju¿ powiedzia³em, owa wdowa jest typem Kocio³a; syn wdowy to figura ludu
chrzecijañskiego. Kiedy wiêc nadszed³ Eliasz, wdowa [w³anie] wysz³a, by zebraæ dwa [kawa³ki] drewna. Widzicie, bracia, nie powiedzia³a: trzy, ani cztery, ani jeden tylko [kawa³ek] drewna; ale chcia³a zebraæ dwa [kawa³ki] drewna. Dlatego dwa [kawa³ki] drewna zbiera³a, by
ugociæ Chrystusa w typie Eliasza. Chcia³a zebraæ dwa [kawa³ki] drewna, poniewa¿ pragnê³a przyj¹æ tajemnicê Krzy¿a. Bowiem Krzy¿ Pana
Zbawiciela zosta³ przygotowany z dwóch kawa³ków drewna: dlatego
w³anie owa wdowa ma byæ uznana za obraz Kocio³a, bo przyjê³a
Tego, który cierpia³ na krzy¿u z dwóch drew. Rzek³a wiêc owa wdowa:
zbieram dwa [kawa³ki] drewna, aby przygotowaæ posi³ek sobie
i memu synowi i zjemy, a potem pomrzemy. Prawd¹ jest, bracia najmilsi, ¿e nikt nie zas³u¿y na to, by w Chrystusa ukrzy¿owanego wierzyæ, jeli nie obumrze w tym wieku. Bowiem ktokolwiek chcia³by
godnie spo¿ywaæ Cia³o Chrystusa trzeba, by umar³ dla przesz³oci,
a ¿y³ dla przysz³oci.
4. Zatem owa wdowa, jak ju¿ powiedzielimy, oznacza Koció³,
a syn pokornej wdowy  ludzi. Syn wdowy zosta³ pogrzebany, bo i syn
Kocio³a, to jest lud pogañski, umar³ na skutek licznych grzechów
i zbrodni. Dziêki modlitwie Eliasza syn wdowy zosta³ przywrócony do
Satis enim ecclesiae ista duo et amica et necessaria esse cognoscimus.
Ps 1,3.
13
Conf. 1Krl 17,12 (w oryginale: w³anie zbieram kilka kawa³ków drewna, wiêc niekoniecznie dwa, Wulgata: En colligo duo ligna [ ]).
11
12

146

CEZARY Z ARLES

¿ycia. Wraz z przyjciem Chrystusa, syn Kocio³a, to jest lud chrzecijañski zosta³ wyprowadzony z wiêzienia mierci. Eliasz pochyli³ siê
w modlitwie i o¿ywi³ syna wdowy. Chrystus tak¿e upad³ na ziemiê
w czasie mêki i przywróci³ do ¿ycia lud chrzecijañski. Trzykrotnie
b³ogos³awiony Eliasz rozci¹gn¹³ siê nad ch³opcem, by przywróciæ go
do ¿ycia14, nim zacznê wyjaniaæ, wierzê, ¿e umys³ wasz o¿ywiany mi³oci¹ dojdzie do tego. Bowiem poniewa¿ pochyli³ siê trzykrotnie objawi³ tajemnicê Trójcy. Bo syna wdowy, to jest lud pogañski, do ¿ycia
przywróci³ nie sam Ojciec, bez Syna ani Syn, bez Ducha wiêtego,
lecz ca³a Trójca. W koñcu to zosta³o ukazane w sakramencie chrztu,
gdy stary cz³owiek zanurza siê trzy razy, by nowy móg³ siê podnieæ.
5. Po tych wydarzeniach b³ogos³awiony Eliasz pokaza³ siê królowi15.
Wszed³ na górê Karmel, wtuli³ g³owê miêdzy kolana i modli³ siê, by Pan
zes³a³ deszcz na ziemiê16. I powiedzia³ do swego s³ugi: spójrz w stronê
morza. I oznajmi³ mu s³uga, ¿e nic nie widzi. I rzek³ mu Eliasz: id,
i spogl¹daj, siedem razy. Za siódmym razem s³uga oznajmi³: widzê
ma³y ob³ok, jak d³oñ cz³owieka, który podnosi siê z morza. I zaraz zaciemni³o siê niebo i spad³ wielki deszcz. Eliasz za, jak powiedzielimy,
jest figur¹ Pana Zbawiciela. Eliasz modli³ siê i z³o¿y³ ofiarê17, a Chrystus z³o¿y³ siebie w niepokalanej ofierze za ca³y wiat. Eliasz modli³ siê
na górze Karmel, a Chrystus na Górze Oliwnej. Eliasz siê modli³, aby
spad³ na ziemiê deszcz, a Chrystus  by ³aska Bo¿a zst¹pi³a do serc ludzkich. To za, ¿e Eliasz poleci³ swemu s³udze: siedem razy wychod,
oznacza³o siedmiorakie dary Ducha wiêtego, które mia³y byæ dane
Kocio³owi. A to, ¿e [s³uga] powiedzia³, i¿ widzi ma³y ob³ok unosz¹cy siê
znad morza, oznacza Cia³o Chrystusa, które z morza tego wiata siê
wy³oni³o. Dlatego, aby nikt nie uleg³ zw¹tpieniu, powiedzia³, ¿e ten
ob³ok ma kszta³t d³oni cz³owieka. Tego mianowicie cz³owieka, który
powiedzia³: dlaczego nazywaj¹ mnie ludzie Synem Cz³owieczym? Podobnie jak na skutek modlitwy Eliasza po trzech latach i szeciu miesi¹cach spad³ z nieba deszcz, tak te¿ w przyjciu Pana Zbawiciela, przez
trzy lata i szeæ miesiêcy, w czasie których zechcia³ nauczaæ, deszcz S³owa Bo¿ego obmywa³ zbawiennie ca³y wiat. I jak w przyjciu Eliasza
wszyscy kap³ani idoli zostali zwyciê¿eni i zabici, tak w przyjciu prawdziwego Eliasza, to jest Pana naszego Jezusa Chrystusa zniszczone zosta³y bluniercze obyczaje pogan.
14
15
16
17

Conf.
Conf.
Conf.
Conf.

1Krl
1Krl
1Krl
1Krl

17,19-22.
18,17nn.
18,41-46.
18,20nn.
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6. Te rzeczy, aby pobudziæ wra¿liwoæ mi³oci, pokrótce, niczym
ma³e rozdzialiki, krótkie mowy, przedstawiamy oczom waszej wiary,
dziêki którym budz¹ siê w was wi¹tobliwe i zbawienne pragnienia
poznawania tajemnic Bo¿ych. I zabiegamy o to, bycie duchow¹ paszê nieustannie prze¿uwali w waszych duszach, (id¹c) za zbawienn¹
rad¹. I (teraz), by przypadkiem co nie umknê³o pamiêci, pozwólcie,
¿e powtórzymy naukê, któr¹ wyg³osilimy. Jak ju¿ wczeniej powiedzielimy, rozumiejcie, ¿e wiêty Eliasz zawiera w sobie typ Pana Zbawiciela: w koñcu, jak Pan wykazawszy siê wieloma cnotami i zniós³szy
mêkê  zmartwychwsta³ i wst¹pi³ do nieba, tak te¿ Eliasz, po wielu
cudach, które przez niego Bóg dokona³, na ognistym rydwanie uniós³
siê do nieba18. Eliasz odszed³ od ¯ydów, oznacza to, ¿e Chrystus opuci³ synagogê. Kruki, które us³ugiwa³y Eliaszowi, jak ju¿ zosta³o powiedziane, stanowi¹ figurê ludów pogañskich. Wdowa, która go ¿ywi³a w Sarepcie, nosi w sobie typ Kocio³a; dwa kawa³ki drewna, które
zbiera³a oznaczaj¹ tajemnicê Krzy¿a. Jeli za te sprawy, bracia najmilsi, zachowujecie, jak wierzymy, w nieska¿onej dobroci i ci¹gle na
nowo rozwa¿acie w waszych sercach niczym ziemskie zwierzêta wytrwale (prze¿uwaj¹ce paszê), wype³ni siê w was, co napisano: skarb
upragniony spocz¹³ w ustach mêdrca. Przez tego¿ Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu czeæ i potêga, z Ojcem i Duchem wiêtym na
wieki wieków. Amen.

KAZANIE 125 O WIÊTYM ELIASZU I DWÓCH PIÊÆDZIESI¥TNIKACH19
1. Jak mo¿ecie zauwa¿yæ, bracia najmilsi, czêsto s¹ nam przedstawiane czytania o b³ogos³awionym Eliaszu. Niech siê w was nie zapali
iskra w¹tpliwoci lub nagany, i nie sp³onê³o doszczêtnie pole waszego
serca z powodu zgubnego podejrzenia; ani te¿, by was nie omota³ kto
b³êdem manichejczyków. Zgubieni20 manichejczycy bowiem, zwykli
odrzucaæ Pismo Starego Testamentu, twierdz¹c: jaka¿ to by³a sprawiedliwoæ, skoro b³ogos³awiony Eliasz spali³ ogniem z nieba dwóch piêædziesi¹tników razem z ich ¿o³nierzami. Pragniemy wiêc teraz, bracia
najmilsi, pokrótce wyjaniæ wam, serdecznie mi³uj¹cym, jak sprawiedliwie i mi³osiernie siê to dokona³o. W czasach Starego Testamentu,
wród ludu wszystkie zbrodnie czy pope³nione grzechy kazano zwal18
19
20

2Krl 2,11.
Conf. 2Krl 1,2-15.
Perditi.
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czyæ w ciele. W koñcu tak zosta³o napisane: oko za oko, z¹b za z¹b;
[wszystko po to] aby inni, widz¹c kary cielesne i boj¹c siê ich, unikali
przewinieñ. W czasach b³ogos³awionego proroka Eliasza ca³y lud ¿ydowski porzuciwszy Boga oddawa³ siê idolom, a proroków Boga nie
tylko nie chcia³ szanowaæ, ale nawet bardzo czêsto próbowa³ zabiæ,
dlatego b³ogos³awiony Eliasz poruszony Bo¿¹ gorliwoci¹, postanowi³
zwalczyæ niektórych w ciele po to, by wszystkich uzdrowiæ w sercu;
aby ci, którzy lekcewa¿yli zbawienie dusz, bali siê przynajmniej
mierci cia³a. Trzeba wierzyæ, i¿ dokona³ tego nie sam Eliasz, ale Duch
wiêty przez niego. To te¿ wype³ni³o siê przez b³ogos³awionego Piotra
na Ananiaszu i Safirze21, oni tak¿e za przyczyn¹ Piotra ci¹gnêli na
siebie upadek mierci, by daæ przyk³ad pozosta³ym; zosta³o bowiem
napisane: i wielki strach pad³ na wszystkich, którzy o tym s³yszeli22.
Wszystkim dawano przyk³ady, ilekroæ grzesz¹cy wznosili b³agania.
A poniewa¿ nieszczêni ¯ydzi wierzyli tylko w cia³o i nie chcieli, by
ich pobudzano do zbawienia dusz, w tym¿e ciele, o które najbardziej
siê troszczyli, z Bo¿ego rozkazu ponosili karê.
2. I jeli dobrze siê zastanowicie, bracia najmilsi, zrozumiecie, ¿e
nie tylko naród ¯ydowski upad³ przez swoj¹ pychê, ale tak¿e owi dwaj
piêædziesi¹tnicy z powodu tej samej opiesza³oci23 zginêli. Bo przecie¿
przyszed³szy do b³ogos³awionego Eliasza, z wielk¹ pych¹ i zuchwa³oci¹, bez jakiekolwiek pokory zwrócili siê do niego: cz³owieku Boga,
król ciê wzywa24. I poniewa¿ nie okazali ani czci Panu, ani pos³uszeñstwa prorokowi, za spraw¹ Ducha wiêtego i s³ów wypowiedzianych
przez proroka zostali pora¿eni gromem25 z nieba. W koñcu ów trzeci
piêædziesi¹tnik, który z wielk¹ pokor¹ i skruch¹, jak nale¿a³o, przyszed³szy, p³aczliwym g³osem prosi³ o ³askê, nie tylko zas³u¿y³ na unikniêcie kary, ale tak¿e wyjedna³, ¿e b³ogos³awiony Eliasz raczy³ udaæ
siê do króla. Ale to wszystko, bracia najmilsi, sta³o siê dla zbawienia
ca³ego ludu: bowiem wiêty i mi³osierny Pan porazi³ kilku, aby uzdrowiæ wszystkich, na niewielu bowiem sprowadzi³ mieræ, aby zbawienie przynieæ wszystkim, i poniewa¿ ¿aden z nich nie ba³ siê przysz³ego s¹du, przynajmniej przez ogl¹danie mierci cia³a nauczyli siê baæ
upadku dusz. W koñcu i b³ogos³awiony Moj¿esz, o którym napisano,
¿e by³ ³agodny wobec wszystkich, kiedy schodzi³ z góry, kaza³ zabiæ
21
22
23
24
25

Dz 5,1nn.
Dz 5,11.
Larguore.
Conf. 2Krl 1,11.
Plaga.
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dwadziecia trzy tysi¹ce z ludu za grzech [sporz¹dzenia cielca]26 po to
w³anie, aby ca³y lud ocaliæ od gniewu Bo¿ego. Tak¿e pewien kap³an
Finees zabi³ w³asn¹ rêk¹ dwóch cudzo³o¿ników27, i tak bardzo siê
przez to spodoba³ Bogu, ¿e zdo³a³ umierzyæ gniew Bo¿y, który ju¿ siê
zbiera³ przeciw ludowi. Skoro wiêc i w Nowym, i Starym Testamencie
wiêci mê¿owie wymierzali kary za grzechy, nawet karê mierci, niech
nikt nie omieli siê b³ogos³awionego Eliasza odrzucaæ ani wiêtokradczymi ustami nazywaæ go okrutnym. Bo czy to Moj¿esz, czy Eliasz
w Starym Testamencie, czy b³ogos³awiony Aposto³ Piotr w Nowym 
nie samowolnie, ale z Bo¿ego natchnienia wymierzali karê niewielu,
by wszystkim wpoiæ dyscyplinê.
To za, bracia najmilsi, wam wyjani³em, aby ¿aden z was nie myla³ tak, jak zgubieni manichejczycy i nie odrzuca³ Starego Testamentu ani nie uwa¿a³, ¿e patriarchowie przemawiali w diabelskim duchu.
Lecz wy s³u¿cie wiernie ³askawemu Bogu, wierzcie wszystkiemu, co
napisano w Starym Testamencie, z natchnienia Ducha wiêtego, jak
Aposto³ w obrazach napisa³ dla nas o tym, co nast¹pi na koñcu czasów. Trzeba nie tylko, aby nikt z was nie w¹tpi³ w cokolwiek ze Starego Testamentu, ale tak¿e, gdziekolwiek bycie byli, nie wypada wam
szemraæ przeciw Pismu wiêtemu w obecnoci niewiernych manichejczyków. Zwróceni zatem do Boga, Jego b³agajmy o pomoc, by serca nasze uwiêci³ niebieskim b³ogos³awieñstwem i uwietni³ ci¹g³¹
obecnoci¹, Któremu czeæ i chwa³a na wieki wieków.

KAZANIE 126 O WIÊTYM ELIZEUSZU I RÓDLE UZDROWIONYM Z GORYCZY
1. Czêsto wam, umi³owanym przypomina³em, ¿e kiedy Koció³
przedstawia nam czytanie, powinnimy nie tylko uwa¿nie s³uchaæ
g³oszonych s³ów, ale i rozwa¿yæ, w jaki sposób nale¿y je rozumieæ duchowo. Skoro za poznalicie, pobo¿ni, czytanie o b³ogos³awionym
Elizeuszu, dziêki Bo¿ej ³askawoci wiecie, ¿e Elizeusz, zawiera w sobie obraz Pana Zbawiciela. To za wynika z samych cudów, których,
jak czytamy, dokona³, oraz z wielu przekonywuj¹cych wiadectw;
o czym us³yszelicie w czytaniu, które w³anie zosta³o wam przedstawione.
26
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Powiedzieli bowiem uczniowie proroków do b³ogos³awionego Elizeusza: Panie, miejsce jest dobre, ale wody s¹ ja³owe i gorzkie. Powiedzia³ im b³ogos³awiony Elizeusz: Przyniecie mi now¹ misê, a nasypcie do niej soli. Kiedy oni przynieli, wrzuci³ tê misê do ród³a i powiedzia³: To mówi Pan: uzdrowi³em te wody i nie bêdzie w nich
ja³owoci ani goryczy.
I tak siê sta³o28.
2. Zobaczmy drodzy bracia, co zatem oznaczaj¹ te s³owa. Elizeusz,
jak kilkakrotnie przypomina³em, jest pierwowzorem Pana Zbawiciela. Owo gorzkie ród³o wydaje siê oznaczaæ Adama, z którego powsta³
ród ludzki. Ten za ród przed nadejciem prawdziwego Elizeusza  to
jest Pana Zbawiciela  trwa³ w ja³owoci na skutek grzechu pierwszego cz³owieka. Nowa misa, w któr¹ nasypano soli mog³aby byæ pierwowzorem Aposto³ów, jednak nie bêdzie to b³êdem jeli przyjmiemy
w jej obrazie tajemnicê Wcielenia Pañskiego. A poniewa¿ sól jest symbolem m¹droci, jak napisano: wszelka mowa wasza niech bêdzie
przyprawiona sol¹29, i poniewa¿ Chrystus jest nie tylko moc¹ Bo¿¹, ale
i m¹droci¹, nowe cia³o Chrystusa nape³ni³o was sol¹ Bo¿ej m¹droci,
kiedy S³owo sta³o siê Cia³em.
Tak wiêc Elizeusz spuci³ now¹ misê z sol¹ w gorzkie wody, które
przez to sta³y siê s³odkie i urodzajne; a Bóg Ojciec zes³a³ now¹ misê,
to jest S³owo Wcielone, aby przywróci³o do s³odyczy ród ludzki, niczym
gorzki strumieñ, a z niegodziwoci obyczajów czy ubóstwa dobrych
czynów przywiod³o do czystoci mi³owania i bogactwa sprawiedliwoci.
Doprawdy, bracia, jak wam siê wydaje, czy¿ nie tak samo jak nowa
misa pe³na soli Bo¿ej m¹droci wrzucona do wody, tak Chrystus zszed³ do rzeki, aby zostaæ ochrzczony30? Wówczas bowiem wszelkie wody
odmienione zosta³y w s³odkie, i przez now¹ misê, to jest Cia³o Chrystusa, do tego stopnia uwiêcone, ¿e nie tylko same nie s¹ ja³owe, lecz
przez ³askê chrztu po ca³ym wiecie mno¿¹ niezliczon¹ liczbê chrzecijan, niczym urodzaj owoców czy najobfitsze ¿niwa.
3. Wierzymy, ¿e to prawdziwie siê wype³ni³o w tamtych wydarzeniach, natomiast poznajemy duchowo, ¿e cud przemiany dokona³ siê
we wszystkich narodach. Bo wody oznaczaj¹ narody. W Apokalipsie
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jest napisane: wody te, które ujrza³em, s¹ to ludy i narody31. ¯e za
owa misa z sol¹ wrzucona do wody jest równie¿ pierwowzorem Aposto³ów, na to Pan w Ewangelii bardzo wyranie wskaza³, gdy powiedzia³: Wy jestecie sol¹ ziemi32. St¹d tych¿e Aposto³ów, ³ask¹ swoj¹, ze
starych uczyni³ nowymi, nape³ni³ sol¹ nauki i m¹droci Bo¿ej oraz
przeznaczy³ ich, by usuwali ja³owoæ i gorycz ludzkiego rodu. W koñcu sól Bo¿ej m¹droci, która zaopatruje serca ludzkie, jak wiemy, usuwa wszelk¹ gorycz i niedostatek dobrych uczynków.
4. Zatem, jak wy¿ej pouczylimy, bracia najmilsi, przyjmijcie
w b³ogos³awionym Elizeuszu Chrystusa Pana. W nim znajdujcie ród³o ludzkiego rodu. Co bowiem by³o gorzkie i ja³owe rozpoznajcie jako
nieprawoæ diab³a, z któr¹ najpierw spotka³ siê cz³owiek. O tej nowej
misie, która wype³niona sol¹ zosta³a wrzucona do ród³a, pomylcie
z wiar¹ jako o boskiej nauce Chrystusa, zaprawionej sol¹ m¹droci,
a rodzajowi ludzkiemu dostarczonej przez Aposto³ów.
5. Przeto my, bracia najmilsi, którzymy otrzymali tak wielkie dobra od Pana, przez szczodrobliwoæ Jego ³aski, nie uprzedzaj¹c Go
w sprawiedliwym postêpowaniu, z goryczy na s³odycz odmienieni
i z ja³owoci ku obfitoci dobrych uczynków przywo³ani, z pomoc¹
Bo¿¹ przygotujmy nasze dusze na wszelkie dobre uczynki, rozwa¿aj¹c zalecenie Aposto³a, który mówi: Zaklinam was, bracia, bycie ³aski nie przyjmowali na pró¿no33. Có¿ to znaczy przyjmowaæ ³askê Bo¿¹
na pró¿no, jeli nie  maj¹c ³askê Boga  uchylaæ siê od wykonywania
dobrych uczynków? Có¿ to znaczy przyjmowaæ ³askê Bo¿¹ na pró¿no,
jeli nie  plamiæ nieczystymi zamys³ami, co On oczyci³, i zniewa¿aæ
rozwi¹z³¹ mow¹? Có¿ to znaczy przyjmowaæ ³askê Bo¿¹ na pró¿no, jeli nie burzyæ, co On zbudowa³ i zabijaæ to, czemu On da³ ¿ycie? Nie
gin¹ bowiem w nas, najmilsi, Bo¿e dobra, nawet gdy pod¹¿amy za z³ymi uczynkami, jeli z naszych serc ulegaj¹cych grzechom nie zostan¹
wykluczone cnoty. Oby przypadkiem nie wype³ni³o siê na nas s³owa:
Kto jest obmyty ze mierci, i znowu dotyka siê mierci, na có¿ siê przyda³o jego obmycie?34 Jeli bowiem, wyrzuciwszy cnoty, wolelibymy
przyj¹æ grzechy, baæ siê trzeba, by nie wype³ni³o siê na nas, o czym
napisano: Gdy duch nieczysty wyjdzie z cz³owieka, b³¹ka siê po pustynnych miejscach, szuka spoczynku, i nie znajduje. Wtedy wraca do
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domu, z którego wyszed³ i, znalaz³szy go pustym, przyprowadza ze
sob¹ siedem duchów gorszych od siebie i bêdzie nowa [choroba] tego
cz³owieka gorsza od poprzedniej35.
My za, bracia, jak wczeniej pouczalimy, którzymy dziêki ³asce
chrztu zostali uwolnieni od wszelkiego z³a, z jej pomoc¹ starajmy siê
nape³niaæ dobrami duchowymi, abymy, gdy przybêdzie Ów niebieski
Rolnik, i zacznie przewiewaæ swoje zbo¿e, nie sp³onêli w ogniu nieugaszonym [jak plewa], lecz zebrani jak pszenica otrzymali miejsce w niebieskim spichlerzu36.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu czeæ, moc i potêga na wieki wieków. Amen.

KAZANIE 127 O TYM, JAK DO ELIZEUSZA WO£ANO: CHOD TU £YSY!
[2Krl 2,23-24]
1. Kiedy czytano S³owo Bo¿e, us³yszelimy [w nim], ¿e z id¹cego
drog¹ b³ogos³awionego Elizeusza wymiewali siê ch³opcy wo³aj¹c:
Chod tu ³ysy; z tego powodu, na skutek przekleñstwa Elizeusza,
z lasu wysz³y dwa niedwiedzie i rozszarpa³y czterdziestu dwóch
ch³opców.
Nieprzyjaciele Boga i wrogowie w³asnej duszy, najniegodziwsi
manichejczycy, którzy Pisma Starego Testamentu nie tylko nie chc¹
przyj¹æ, lecz tak¿e wciek³ymi ustami omielaj¹ siê bluniæ, zwykli
mawiaæ: Jak¿e wielkie okrucieñstwo musia³o drzemaæ w Elizeuszu,
skoro z powodu dzieciêcych ¿artów doprowadzi³ do rozszarpania czterdziestu dwóch ch³opców. Skoro trzeba jakby odpowiedzieæ na ich znies³awienie, krótko wam, umi³owanym to wyt³umaczê.
W czasie gdy Elizeusz by³ w Judei ani on, ani pozostali prorocy nie
byli uznawani przez wiêkszoæ ludu, a nawet wymiewani doznawali
zniewag, uchodzili za szalonych i opêtanych. Dowiadczy³ tego b³ogos³awiony Elizeusz, gdy wys³a³ jednego z uczniów proroków, aby namaci³ Jehu na króla. Dowódcy, którzy siedzieli razem z Jehu, powiedzieli: Po co do ciebie przyszed³ ten szaleniec?37 Zobaczyli proroka bo¿ego
i blunili mówi¹c, ¿e jest szalony. Bowiem w tym czasie wiêci proro-
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cy tak bardzo doznawali wzgardy i zniewag, ¿e nawet do b³ogos³awionego Elizeusza, który wielkich cudów dokona³, o czym wy¿ej powiedzielimy38, niegrzeczni ch³opcy wo³ali: Chod tu ³ysy, chod tu ³ysy!
Jednak nale¿y raczej s¹dziæ, ¿e czynili to podburzeni przez swoich
rodziców; z pewnoci¹ owi ch³opcy nie krzyczeliby, gdyby to siê nie
podoba³o ich rodzicom. Bolej¹c zatem nad zepsuciem ludu, (zaiste
Duch wiêty przez b³ogos³awionego Elizeusza chcia³ zganiæ pychê
¯ydów), sprawi³, ¿e wysz³y dwa niedwiedzie i rozszarpa³y czterdziestu dwóch ch³opców; tak przez uderzenie w ma³ych, starsi odzyskali
karnoæ, a mieræ synów sta³a siê nauk¹ rodziców. Proroka za, którego nie chcieli kochaæ, gdy sprawia³ cuda, nauczyli siê choæby szanowaæ [ze strachu].
Lecz ¯ydzi do tego stopnia trwali w swojej niegodziwoci, ¿e przez
lekarstwa doznali ran, i znajdowali mieræ tam, gdzie mogli oczekiwaæ
ocalenia. Bowiem wiat³o zamienili sobie na ciemnoci, a s³odycz
w gorycz39. Zatem wype³ni³y siê co do nich s³owa: Zabi³em waszych synów, a nie wrócilicie do karnoci. Nikt wiêc nie odwa¿y³by siê ¿mijowym jêzykiem przeciwstawiaæ b³ogos³awionemu Elizeuszowi, poniewa¿ to, co siê sta³o z ich synami, wierzyæ trzeba, dokona³o siê nie tyle
dziêki mocy samego proroka, ale przez Ducha wiêtego.
Lecz, jak powiedzia³em, wszystko to wydarzy³o siê z powodu wielkiej troski i niewypowiedzianego mi³osierdzia: aby Judejczycy, skoro
nie chcieli wierzyæ Bogu z powodu pokornego przemawiania proroków, chocia¿ bali siê nak³adaj¹cego karê; a boj¹c siê mierci cia³a 
chocia¿ w taki sposób znaleli ocalenie dusz. O tym czytamy nie tylko
w Starym Testamencie, lecz tak¿e w Nowym: kara wype³ni³a siê przez
b³ogos³awionego Piotra Aposto³a wobec Ananiasza i Safiry40: Piotr ich
g³ono potêpi³, tak, ¿e nikt nie odwa¿y³ siê ok³amywaæ Ducha wiêtego w ofiarach czy daninach.
2. Z pewnoci¹, bracia najmilsi, trzeba wierzyæ w to, co napisano,
w taki sposób, jak wczeniej pouczylimy, ¿e b³ogos³awiony Elizeusz
pozwoli³ rozszarpaæ tych synów Judejczyków, powodowany nie chorobliwym gniewem, lecz id¹c za gorliwoci¹ Boga w staraniu o naprawê
ludu; nie ¿eby ludzi karaæ, ale raczej nak³oniæ do poprawy. Jednak
w tym wydarzeniu wyranie rysuje siê figura cierpienia Zbawiciela.

38
39
40

W Kazaniu 126.
Conf. 2 Krl 2,19-22; Kazanie 126.
Dz 5,1-11.

154

CEZARY Z ARLES

Przecie¿ tak, jak ci niegrzeczni ch³opcy wo³ali do b³ogos³awionego
Elizeusza: Chod tu ³ysy, chod tu ³ysy!, g³upi ¯ydzi na prawdziwego
Elizeusza  Chrystusa, w czasie Jego mêki, wo³ali blunierczym g³osem: Ukrzy¿uj, ukrzy¿uj! Có¿ to znaczy Chod tu ³ysy!, jeli nie: Chod
na krzy¿, na Kalwariê?41
Zwróæcie uwagê, bracia, ¿e jak za Elizeusza czterdziestu dwóch
ch³opców zosta³o rozszarpanych, tak czterdzieci dwa lata od mierci
Pañskiej wysz³y dwa niedwiedzie: Wespazjan oraz Tytus i opanowali
Jerozolimê. Zwa¿cie, bracia, ¿e uwiêzienie ¯ydów mia³o miejsce
w wiêto Paschy; kiedy zgodnie z prawem Bo¿ym zebrani ze wszystkich prowincji Judei, w tych dniach ponieli nale¿n¹ sobie karê, poniewa¿ prawdziwego Elizeusza  Pana i Zbawiciela naszego na krzy¿u
zawiesili.
Wtedy bowiem, to jest czterdzieci dwa lata od mêki Pana naszego, jakby prowadzeni Bosk¹ rêk¹, ¯ydzi jerozolimscy zeszli siê na
wiêtowanie Paschy, jak mieli w zwyczaju. W kronikach czytamy, ¿e
wówczas zgromadzi³y siê trzy miliony ludzi sporód ¯ydów jerozolimskich, z których jak mówi¹ zosta³o zabitych ¿elazem i g³odem milion
sto tysiêcy, mówi¹, ¿e zosta³o zabitych, a sto tysiêcy m³odzieñców poprowadzonych na triumf do Rzymu. Jerozolima by³a oblegana przez
dwa lata i takie mnóstwo zmar³ych wyrzucono z miasta, ¿e sterta
zw³ok siêga³a wysokoci murów.
Figur¹ w³anie tego zdarzenia by³y owe dwa niedwiedzie, które
rozszarpa³y czterdziestu dwóch ch³opców za wymiewanie Elizeusza.
Wype³ni³o siê zatem, co mówi³ psalm: wygubi³ j¹ (winnicê) dzik leny
i po¿ar³ dziki zwierz42; poniewa¿, jak powiedzia³em: po 42 latach, przez
dwa niedwiedzie  Wespazjana i Tytusa  ów naród dowiadczy³ wiêtokradztwa, na które zas³u¿y³.
3. Skoro za nieszczêni ¯ydzi, z powodu pychy zas³u¿yli sobie na
wzgardê i rozproszenie po ca³ym wiecie, my  którym tak wielka
i dobroczynna troska Boga dozwoli³a, ¿e trwamy przy prawdziwej wierze i pycha nie mo¿e znaleæ w nas miejsca, oraz zachowujemy nietkniêt¹ mi³oæ ze wszystkimi ludmi  starajmy siê s³u¿yæ Panu do
koñca naszego ¿ycia czystym sercem i wstrzemiêliwym cia³em. Abymy po dokonaniu dobrych dzie³ mogli us³yszeæ ten upragniony g³os:
Dobrze s³ugo wierny, wejd do radoci twego Pana: poniewa¿ dobrze
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zarz¹dza³e ¿yciem doczesnym  przyjmij ¿ycie wieczne; poniewa¿
strzeg³e drogocennej Krwi mojej, przyjmij udzia³ w moim królestwie43. Oby nas uzna³a za godnych dojcia do tego królestwa ³askawoæ Boga, który ¿yje i króluje na wieki wieków. Amen.

KAZANIE 128 O B£OGOS£AWIONYM ELIZEUSZU
[2Krl 4,1-37]
1. Powiedzielimy, bracia najmilsi, ¿e b³ogos³awiony Eliasz jest figur¹ Pana Zbawiciela. Podobnie mia³o i bezpiecznie twierdzimy, ¿e
wiêty Elizeusz nosi w sobie obraz naszego Pana. Jak us³yszelicie
w czytaniu, pewna wdowa zawo³a³a b³ogos³awionego Elizeusza, i p³acz¹cym g³osem prosi³a: mój m¹¿ umar³ i oto lichwiarze przyszli i chc¹
mi zabraæ dwóch moich synów On za zapyta³ j¹ co ma w swoim
domu. W odpowiedzi kobieta rzek³a: Na ¿ycie Pana, nie mam niczego, tylko odrobinê oliwy, do namaszczenia I powiedzia³ Elizeusz: popro o naczynia swoje s¹siadki i nalewaj z tego oleju do wszystkich
naczyñ, a kiedy zostan¹ nape³nione, sprzedaj i oddaj [pieni¹dze]
lichwiarzom44.
Ta wdowa, bracia najmilsi, jest figur¹ Kocio³a; podobnie jak wdowa, która zas³u¿y³a, by podejmowaæ [w swoim domu] Eliasza. Zatem
ta wdowa, czyli Koció³, zaci¹gnê³a wielki d³ug, nie zas³ug lecz grzechów. Mia³a d³ug i cierpia³a z powodu bardzo okrutnego wierzyciela,
poniewa¿ uczyni³a siebie s³ug¹ diab³a przez liczne grzechy. Tak bowiem i prorok powiedzia³: Z powodu grzechów sprzedano was i przez
wasze winy odes³a³em wasz¹ matkê45.
Zatem wdowê z powodu tak ciê¿kiego d³ugu trzymano jak jeñca.
By³a jeñcem dopóki nie nadszed³ Odkupiciel. Gdy nawiedzi³ wdowê
prawdziwy Odkupiciel: Chrystus Pan, uwolni³ j¹ od wszelkich d³ugów.
Zobaczmy jakim sposobem wdowa zosta³a uwolniona: czy nie
przez obfitoæ oliwy? Rozumiemy, ¿e oliwa jest obrazem mi³osierdzia.
D³ug wdowy wzrós³, bo przez grzechy straci³a ona oliwê mi³osierdzia. Pomylcie bracia: brakuje oliwy, a wzrasta d³ug; przybywa oliwy
i znika d³ug. Wzrasta³a po¿¹dliwoæ, a ginê³a mi³oæ; wraca³a mi³oæ
43
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i ginê³a niegodziwoæ. Kiedy wiêc przyby³ Elizeusz  Chrystus Pan,
wdowa, to jest Koció³, poprzez obfitoæ oliwy, czyli daru ³aski i mi³osierdzia albo (przez) namaszczenie mi³oci¹, zosta³a uwolniona od
d³ugu.
2. Zobaczmy zatem, co powiedzia³ wdowie b³ogos³awiony Elizeusz:
Popro twoje s¹siadki o du¿o naczyñ. Potem zamknij siê w mieszkaniu wlewaj oliwê do naczyñ s¹siadów46.
A kim s¹ ci s¹siedzi, jeli nie ludy i narody. Choæ wdowa jest typem Kocio³a, to jednak jest wdow¹. Dlatego ci s¹siedzi, od których
po¿ycza³a naczynia, oznaczaj¹ narody. Puste naczynia pokaza³y, ¿e
zas³u¿y³y, by przyj¹æ olej mi³osierdzia: poniewa¿ wszystkie narody,
zanim dost¹pi³y daru ³aski, [by³y puste, bo] dowiadcza³y braku wiary
i dobrych uczynków. W koñcu wszyscy, którzy przedstawieni s¹ Kocio³owi, by dost¹pili zbawiennego chrztu przyjmuj¹ namaszczenie
oraz oliwê b³ogos³awieñstwa, aby mogli nie byæ ju¿ pustymi naczyniami, ale pe³nymi Boga i [staæ siê] wi¹tyni¹ Boga.
3. Rozwa¿cie zatem, bracia najmilsi: jak d³ugo wdowa mia³a oliwê tylko w jednym naczyñku ani jej samej to nie wystarcza³o, ani nie
mog³a oddaæ d³ugu. Prawd¹ jest, najmilsi, ¿e kto siebie tylko kocha
ani sam sobie nie wystarcza, ani nie oddaje d³ugu zaci¹gniêtego
przez swoje grzechy. Skoro za do innych naczyñ, to jest do wszystkich s¹siadów i bliskich oraz wszystkich w ogóle ludzi zaczê³a nalewaæ, to i jej samej wystarczy³o i mog³a siê uwolniæ. Zaprawdê bracia,
taka jest natura wiêtej i prawdziwej mi³oci, ¿e wzrasta przez udzielanie jej innym, i o ile szczodrzej jest rozdawana, o tyle wiêcej siê
gromadzi.
Gdyby chcia³, na teraz, daæ potrzebuj¹cemu pokarm dla cia³a, nie
móg³by nadal mieæ tego, co da³e. Chleb mi³oci, jeli dasz stu ludziom, pozostanie nienaruszony. Jeli dasz tysi¹cowi, wcale nie bêdziesz mia³ go mniej. Gdyby chcia³ ca³y wiat hojnie obdarowaæ, nadal niczego tobie nie zabraknie. Zaiste, nie tylko nie bêdzie brakowa³o, ale wszystkie te rzeczy, którymi hojnie obdarowywa³e, przynios¹
ci wieloraki po¿ytek.
Na przyk³ad: mia³e jeden chleb mi³oci. Jeliby nikomu go nie
da³, mia³by nadal tylko ten jeden. Da³e tysi¹cu ludzi  pozyska³e
tysi¹c chlebów. Bo taka jest moc mi³oci, ¿e czy to udzielana ka¿demu
z osobna, czy to wszystkim, zawsze pozostaje nienaruszona. Zatem
46
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da³e innym, a sam nic w³aciwie nie straci³e. Nie tylko nie straci³e,
ale jak ju¿ powiedzia³em, pozyska³e po stokroæ to, co da³e innym.
Zatem, bracia najmilsi, zrozumcie, ¿e owa wdowa nie przez co innego, jak przez oliwê zosta³a uwolniona od swoich d³ugów. I zrozumcie, ¿e nie co innego, a mi³osierdzie Boga uwalnia Koció³ Katolicki
od jego win.
4. Zwróæcie, bracia uwagê na to, ¿e jak d³ugo kobieta mia³a naczynia do nape³nienia, tak d³ugo oliwy przybywa³o. W koñcu bowiem powiedzia³a swemu synowi: przynie mi tutaj naczynie; a on odpowiedzia³: nie mam47. I mówi Pismo, ¿e gdy nie by³o ju¿ w co jej nalewaæ,
oliwa przesta³a p³yn¹æ.
Zaprawdê, czcigodni bracia, mi³oæ wzrasta tak d³ugo, jak d³ugo
jest rozdzielana. Dlatego pilnie winnimy szukaæ naczyñ, które moglibymy nape³niæ oliw¹. Poniewa¿ to, co tracimy, oddaj¹c innym, odzyskujemy w dwójnasób.
Naczyniami mi³oci s¹ ludzie. Jeli chcemy op³ywaæ w oliwê, powinnimy kochaæ nie tylko dobrych, ale i z³ych: dobrych, bo s¹ dobrymi, z³ych, aby siê stali dobrymi. Oliwa mi³oci ma bowiem tak¹ si³ê,
¿e dobrych czyni lepszymi, a z³ych z ciemnoci grzechów przyprowadza z powrotem do wiat³a.
5. Za jak mówi Pismo, wdowa nape³nia³a naczynia oliw¹, zamkn¹wszy drzwi swojego mieszkania. To oznacza, ¿e ka¿dy powinien
czyniæ ja³mu¿nê za zamkniêtymi drzwiami, to znaczy tylko z mi³oci
dla Boga, i nie po to, by go ludzie chwalili, lecz by staæ siê godnym
³aski Boga. Kto bowiem czyni ja³mu¿nê dla pochwa³y ludzi, czyni to
przy otwartych drzwiach, bo co otwarte  dla wszystkich jest widoczne. Kto za dobre dzie³a wykonuje tylko dla ¿ycia wiecznego i odpuszczenia grzechów, nawet jeli czyni to publicznie, to jednak (jakoby) za
zamkniêtymi drzwiami. Oczekuje bowiem za tê ja³mu¿nê nagrody,
której nie widaæ. Pochwa³a ludzka jest widoczna, nagrody wiecznej za
nie widaæ. Pos³uchaj, co mówi Aposto³: doczesne sprawy s¹ widzialne,
wieczne za niewidzialne48.
Bezpieczny zatem jest, kto daje ja³mu¿nê publicznie, o ile nie szuka w tym chwa³y u ludzi.
6. Potem us³yszelimy [bracia w czytaniu], ¿e kiedy b³ogos³awiony
Elizeusz przechodzi³ przez Szunem, jaka bogata kobieta przyjê³a go.
47
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Powiedzia³a ona do swego mê¿a: mylê, ¿e to jest m¹¿ Bo¿y. Przygotujmy dla niego izbê, wstawmy tam ³ó¿ko, stó³, krzes³o i lampê, aby,
skoro przyjdzie tam siê zatrzyma³49.
Kobieta ta by³a bezp³odna, a dziêki modlitwie Elizeusza urodzi³a
syna. Równie¿ Koció³, zanim przyszed³ Chrystus, by³ bezp³odny. Lecz
jak kobieta, dziêki modlitwie Elizeusza otrzyma³a syna, tak i Koció³,
gdy przyszed³ Chrystus, zrodzi³ dla siebie lud chrzecijañski.
Lecz syn tej kobiety, kiedy Elizeusz by³ nieobecny, umar³. Tak
samo syn Kocio³a, czyli lud chrzecijañski, przed przyjciem Chrystusa umiera³ z powodu swoich grzechów.
Kiedy Elizeusz zszed³ z góry, syn owej kobiety na powrót o¿y³. Kiedy z nieba zst¹pi³ Chrystus, syn Kocio³a, to jest lud chrzecijañski
zosta³ podniesiony [z grzechu].
7. Kiedy umar³ syn wspomnianej kobiety, posz³a i rzuci³a siê do
stóp wiêtego Elizeusza. Za b³ogos³awiony Elizeusz da³ swemu s³udze laskê i powiedzia³ mu: id, po³ó¿ moj¹ laskê nad twarz¹ ch³opca;
jeli ciê pozdrowi [jaki] cz³owiek, nie odpowiadaj mu na pozdrowienie50.
W tym miejscu uwa¿ajcie bracia, by kto nieopatrznie nie pomyla³ bezbo¿nie, ¿e Elizeusz dla jakiej wró¿by zakaza³ swemu s³udze
odpowiadaæ na pozdrowienia. Zale¿a³o mu na czasie. W istocie powiedzia³: id szybko, nie pozwól siê zatrzymywaæ i zajmowaæ jakimi opowieciami51.
Poszed³ wiêc s³uga, po³o¿y³ laskê nad twarz¹ ch³opca, ale zmar³y
wcale siê nie przebudzi³. Ów s³uga jest figur¹ Moj¿esza, którego wys³a³ Bóg z lask¹ do Egiptu; lecz laska bez Chrystusa mog³a Egipt ch³ostaæ, ale z pierworodnego i aktualnego grzechu nie mog³a uwolniæ.
Bowiem, jak mówi Aposto³, ¿adne prawo nie doprowadza do doskona³oci52.
Na tym polega³o dzia³anie Elizeusza, ¿e niejako sam siê udawa³
tam, gdzie posy³a³ swoj¹ laskê. Laska bez Elizeusza nic nie znaczy, tak
jak krzy¿ bez Chrystusa nie ma ¿adnej mocy.
8. Przyby³ wiêc b³ogos³awiony Elizeusz i wszed³ do pokoju na piêtrze, poniewa¿ i Chrystus mia³ wznieæ siê na belkê krzy¿a. Elizeusz
2Krl 4,8nn.
Conf. 2Krl 4,29.
51
Wed³ug obyczaju wschodniego pozdrowienia by³y szczególnie celebrowane, przez to
zajmowa³y du¿o czasu.
52
Conf. Hbr 7,19.
49
50

KAZANIA 124  130

159

pochyli³ siê, aby wskrzesiæ ch³opca; uni¿y³ siê Chrystus, aby podnieæ
wiat, który upad³ w grzechy. Elizeusz przy³o¿y³ swoje oczy do oczu
ch³opca, usta do ust, d³onie do d³oni. Zobaczcie, bracia, jak wiele ów
m¹¿ w dojrza³ym wieku postara³ siê, ¿eby dopasowaæ swe cia³o do le¿¹cego zmar³ego ma³ego ch³opca. Bowiem to, co uczyni³ Elizeusz dla
ch³opca, by³o figur¹ tego, co Chrystus spe³ni³ dla ca³ego rodzaju ludzkiego. Pos³uchaj jak naucza Aposto³: uni¿y³ Samego siebie i sta³ siê
pos³usznym a¿ do mierci53. Poniewa¿ bylimy mali, On [dla nas] sta³
siê ma³ym. Upadalimy [jak] umarli, wiêc pochyli³ siê [nad nami] mi³uj¹cy lekarz. Zaprawdê, bracia nikt nie mo¿e podnieæ le¿¹cego [upad³ego], jeli nie chce siê pochyliæ.
To za, ¿e ch³opiec ziewn¹³ siedem razy, oznacza siedmiorakie dary
Ducha wiêtego, które wraz z przyjciem Chrystusa otrzyma³, dla
przywrócenia do ¿ycia, rodzaj ludzki. O tym samym Duchu mówi Aposto³: jeli kto nie ma Ducha Chrystusa, nie nale¿y do Niego54.
Tego w³anie Ducha Pan da³ uczniom, kiedy tchn¹³ [na nich]
i powiedzia³ : wemijcie Ducha wiêtego55.
[Elizeusz] usta bowiem, w taki sposób do ust [ch³opcu] przy³o¿y³,
¿e tchn¹wszy [przywróci³] mu tchnienie.
Dziêkujmy wiêc najdro¿szemu Odkupicielowi, ¿e nas przywróci³
do ¿ycia, chocia¿ nie mielimy wczeniej ¿adnych zas³ug. Chrystus nie
tylko wyrwa³ nas ze mierci wiecznej, ale te¿ odnowi³ obietnicê wiecznej nagrody, która stanie siê naszym udzia³em, jeli bêdziemy dobrze
czyniæ z pomoc¹ Jego ³aski.
Oby sam uzna³ za stosowne [jej] udzieliæ. Który z Ojcem i Duchem
wiêtym ¿yje, króluje na wieki wieków. Amen.

KAZANIE 129 O B£OGOS£AWIONYM ELIZEUSZU I JEGO S£UDZE GECHAZI
[Krl 5,1-27]
1. Czêsto was, najmilsi, poucza³em, ¿e b³ogos³awiony Elizeusz jest
typem Pana Zbawiciela. Nie bêdzie za b³êdem, jeli Gechaziego,
ucznia Elizeusza uznamy za figurê zdrajcy Judasza albo narodu ¿ydowskiego. Gechazi bowiem po to s³u¿y³ b³ogos³awionemu Elizeuszo53
54
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wi, by zdobyæ pieni¹dze i tak samo Judasz dlatego towarzyszy³ Panu
Zbawicielowi, aby dokonywaæ kradzie¿y i gromadziæ dobra doczesne.
W koñcu w Ewangelii o nim napisano, ¿e by³ z³odziejem: dzier¿¹c sakiewki zaw³aszcza³ pieni¹dze, jakie tam wrzucano56. Gechazi natomiast móg³ otrzymaæ ³askê swojego nauczyciela, podobnie jak Elizeusz poszed³ ladami b³ogos³awionego Eliasza, jednak pokonany przez
po¿¹dliwoæ zas³u¿y³ na to, by go na zawsze pokry³ okropny tr¹d. Judasz za z mi³oci do pieniêdzy straci³ ³askê apostolstwa i zakoñczy³
¿ywot na sznurze. Tak to rozumiemy, ¿e wszyscy chciwi i ogarniêci
po¿¹daniem [bogactw], we wnêtrzu duszy pokryci s¹ tr¹dem grzechu.
2. Za Naaman, dowódca wojsk, który by³ trêdowaty, a za rad¹ swojej niewolnicy szuka³ uleczenia u b³ogos³awionego Elizeusza  jest figur¹ ludów pogañskich. Owa dziewczyna, która pochodzi³a z narodu
¿ydowskiego, a pana swojego przekonywa³a, ¿e jeli uda siê do b³ogos³awionego Elizeusza odzyska zdrowie, niewolnica ta, twierdzê, ma
byæ obrazem przepowiadania. Wówczas przecie¿ tylko w narodzie ¿ydowskim kwit³a ³aska prorokowania. To za objawi³o siê tak¿e w tym,
¿e b³ogos³awiona nauka rozesz³a siê na s¹siednie narody. Wys³ucha³
Naaman dziewczynê i poszed³ do Elizeusza. Us³yszeli proroka poganie i poszli do Chrystusa. Spotkanie z Elizeuszem uleczy³o Naamana
z tr¹du. Naród pogañski, przychodz¹cy do Chrystusa, doznaje oczyszczenia z tr¹du wszystkich grzechów.
3. Jak ju¿ powiedzia³em Gechazi mo¿e oznaczaæ naród ¿ydowski
dotkniêty wówczas tr¹dem grzechu, z którego poganie siê wyzwolili.
W koñcu nieszczêni ¯ydzi w czasie mêki Pana tak wo³ali: krew jego na
nas i na dzieci nasze57. Kiedy za bezbo¿nymi ustami krzyczeli przeciw
niebieskiemu Lekarzowi: dalej, dalej, ukrzy¿uj Go!  zas³u¿yli na to by
pokry³ ich tr¹d grzechu. W tym samym wiêc czasie do nich przylgn¹³
tr¹d, gdy ³aska przesz³a na nas. W koñcu Pawe³ Aposto³ tak zwracaj¹c
siê do nich powiedzia³: Wypada³o, by najpierw do was zosta³o skierowane s³owo Boga; jednak okazalicie siê niegodni ¿ycia wiecznego, dlatego zwrócilimy siê do pogan58. Kiedy nauka Aposto³ów przesz³a do
pogan, wówczas tr¹d grzechu przylgn¹³ do nieszczêsnych ¯ydów.
4. Spójrzmy zatem, co nakazuje b³ogos³awiony Elizeusz Naamanowi Syryjczykowi. Id, powiedzia³, obmyj siê siedem razy. Kiedy Naaman
us³ysza³, ¿e ma siê obmyæ siedem razy w Jordanie, oburzy³ siê i nie
56
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chcia³ siê na to zgodziæ. Ale przekonany przez przyjació³ w koñcu
wszed³, aby siê obmyæ i zosta³ oczyszczony. Oznacza to, ¿e poganie nie
chcieli uwierzyæ Chrystusowi, gdy przemawia³, dopóki go nie ukrzy¿owano. Potem za, na skutek przepowiadania Aposto³ów, z wiar¹ przystêpowali do sakramentu chrztu. Powiedzia³ wiêc Elizeusz do Naamana, aby siê obmy³ siedem razy w Jordanie. Zobaczcie, bracia, Elizeusz
pos³a³ Naamana do wód Jordanu, bo Chrystus mia³ lud pogañski doprowadziæ do chrztu. Natomiast Elizeusz sam nie przemawia³ ani nie obmywa³ sam, oznacza to, ¿e Chrystus nie wychodzi³ do pogan sam, ale
przez swoich Aposto³ów, którym powiedzia³: Idcie i udzielajcie chrztu
wszystkim narodom w imiê Ojca i Syna i Ducha wiêtego59. Zwróæcie
za, bracia, uwagê na to, ¿e Naaman, który jest figur¹ ludów pogañskich, dost¹pi³ uzdrowienia w tej rzece, któr¹ potem Chrystus uwiêci³
przez swój chrzest. Namaan, kiedy us³ysza³, ¿e ma siê obmyæ w Jordanie siedem razy, oburzy³ siê i powiedzia³: czy¿ nie ma lepszych rzek
w moim kraju, rzek Damaszku: Abany i Parpar, gdzie móg³bym siê obmyæ i oczyciæ [z tr¹du]? Na to mu zaczêli radziæ s³udzy, aby podda³ siê
poleceniu proroka. Za co to oznacza, pos³uchajcie bracia uwa¿nie.
wiêty Elizeusz, jak powiedzielimy jest figur¹ Pana Zbawiciela, a Naaman oznacza ludy pogañskie. A poniewa¿ wierzy³, ¿e rzeki jego kraju
mog¹ go wyleczyæ, to [jakby] twierdzi³, ¿e ród ludzki z wolnej woli i osobistych zas³ug spodziewa siê uzdrowienia; ale osobiste zas³ugi, bez ³aski
Chrystusa mog¹ nieæ tr¹d, a nie zdrowie. Dlatego podobnie jak Naaman,
ród ludzki nie móg³by uwolniæ siê ani od pierwotnego tr¹du, ani od aktualnego, gdyby nie wys³ucha³ pouczenia Elizeusza i, dziêki ³asce Chrystusa, nie przyj¹³ daru ³aski chrztu. Obmyj siê, mówi, siedem razy: pouczy³ w ten sposób o siedmiorakiej ³asce Ducha wiêtego, która spoczywa na Chrystusie Panu. W koñcu, gdy Pan wszed³ do tej w³anie rzeki
i zosta³ ochrzczony, zst¹pi³ na Niego Duch wiêty pod postaci¹ go³êbicy.
5. Gdy zatem Naaman wszed³ do rzeki, by przedstawiæ chrzest60,
jak mówi [Pismo] jego cia³o sta³o siê [na powrót] jak cia³o ma³ego
dziecka. Zauwa¿cie, bracia najmilsi, ¿e to podobieñstwo objawi³o [wype³ni³o] siê w ludzie chrzecijañskim, zrozumielicie bowiem, ¿e wszyscy ochrzczeni, czy starcy, czy m³odzieñcy, wszystkich nazywa siê
dzieæmi. Za spraw¹ Adama i Ewy urodzili siê starymi, staj¹ siê nowymi na nowo zrodzeni przez Chrystusa i Koció³. Pierwsze zrodzenie
prowadzi do mierci, drugie do ¿ycia. Pierwsze powo³a³o do ¿ycia sy59
60
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nów gniewu, drugie odnawia naczynie mi³osierdzia. Jak poucza Aposto³: w Adamie wszyscy umieramy, w Chrystusie wszyscy zostaniemy
uzdrowieni61.
Zatem jak Naaman, chocia¿ by³ stary, sta³ siê jak dziecko, gdy obmy³ siê siedem razy w rzece, tak samo lud pogañski, choæby by³ stary
z powodów swoich przesz³ych grzechów i pokryty wieloma plamami niegodziwoci jakby tr¹dem, dziêki ³asce chrztu tak bêdzie odnowiony, ¿e
nie zostanie na nim ¿aden [lad] ani dawnego62, ani aktualnego tr¹du
grzechów. Kto za ugina³ siê od ciê¿aru grzechów, [bêdzie] jak Naaman
odnowiony dziêki zbawiennej k¹pieli [i stanie siê] jak dziecko. Tak wype³ni¹ siê w nim s³owa, które o Chrystusie powiedzia³ Aposto³ na zgromadzeniu: ¿e uka¿e siê Koció³ bez [¿adnej] plamy ani zmarszczki63.
6. Naaman, po tym jak zosta³ uzdrowiony, chcia³ Elizeusza obdarowaæ dobrami, lecz ten nie chcia³ ich przyj¹æ. Zrozumcie, ¿e w tym jest
obraz [natury] ³aski Chrystusa. Dlatego ³ask¹ nazywamy to, co jest
dawane darmo. Tak bowiem sam [Pan] powiedzia³ do swoich uczniów:
uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umar³ych, wyrzucajcie z³e duchy.
Darmo otrzymalicie, darmo dawajcie64.
Wszystkie sakramenty i misteria naszego Pana, które mia³y swoje
pierwowzory u ¯ydów, jak widzimy, w was siê wype³ni³y. Chocia¿ nie
mo¿emy dziêkowaæ Bogu tak doskonale jak powinnimy, dziêkujemy
jak mo¿emy. On uzna³ za stosowne obdarowaæ nas tak wielkimi dobrami, chocia¿ nie mielimy ¿adnych zas³ug. Dla naszego zbawienia
nie tylko pos³a³ uczniów, ale i sam [do nas] zst¹pi³ i za nas cierpliwie
znosi³, jak czytamy, uderzenia i niegodziwe zniewagi. Zosta³ zraniony,
aby uleczyæ nasze rany. Umar³, aby nas wybawiæ od mierci wiecznej.
Zst¹pi³ do piekie³, aby nas wyrwaæ ze szponów okrutnego smoka.
Zmartwychwsta³, by nam daæ nadziejê zmartwychwstania. Wst¹pi³ do
nieba, aby pokazaæ dok¹d winnimy d¹¿yæ, pod¹¿aj¹c za Nim.
Có¿ zatem damy Panu w zamian za te dobra. których ani poj¹æ [nie
mo¿na], ani w s³owach wyraziæ? Starajmy siê, jak ju¿ powiedzia³em,
stale dziêki czyniæ z jego pomoc¹, aby te dary czy dobra przynios³y
nam poprawê, a nie s¹d. Tak zabiegajmy o wype³nienie jego przykazañ, abymy, gdy przyjdzie dzieñ s¹du, uwolnieni od s³uchania65 z³a,
61
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zwrócili siê w stronê upragnionego g³osu, [który mówi]: wejdcie b³ogos³awieni, przyjmijcie królestwo, które dla was zosta³o przygotowane od za³o¿enia wiata66. Niech nas Pan do tego doprowadzi przez
swoj¹ opiekê, któremu czeæ i chwa³a z Ojcem i Duchem wiêtym,
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

KAZANIE 130
HOMILIA O ELIZEUSZU I SIEKIERZE, KTÓRA WPAD£A DO WODY
ORAZ JAK TO NALE¯Y ODCZYTAÆ W WIETLE WYZNANIA WIARY
[2Krl 6,1-7]
1. Us³yszelimy w³anie w czytaniu, bracia najmilsi, jak Elizeusz
uda³ siê z uczniami proroków nad rzekê Jordan. I gdy tamci cinali
sobie drzewo na belki, jednemu z nich siekiera wpad³a do rzeki. Wówczas ten, któremu siekiera wypad³a z rêki zawo³a³ do b³ogos³awionego
Elizeusza: Panie mój! Mia³em j¹ po¿yczon¹67! Wtedy Elizeusz wrzuci³
kawa³ek drewna w to samo miejsce, gdzie wpad³a siekiera i ¿elazo
wyp³ynê³o68.
Elizeusz, bracia najmilsi, jak czêsto was przekonywa³em, jest figur¹ Pana Zbawiciela. Lecz nie pob³¹dzimy, jeli uznamy równie¿ tego
m³odzieñca, jednego z uczniów proroków, któremu wypad³a z rêki siekiera, za [obraz] Chrystusa Pana. Wydaje siê, [bracia], ¿e wspomniana
siekiera, która wpad³a [do rzeki] oznacza Adama albo [w ogóle] ca³y
ród ludzki. Ów uczeñ proroków trzyma³ wiêc w rêku siekierê, a nasz
Pan i Zbawiciel rodzaju ludzkiego dzier¿y³ w swej potê¿nej d³oni to,
co stworzy³. Lecz jak siekiera wylecia³a z rêki proroka i wpad³a w g³êbiny, tak ród ludzki oddali³69 siê spod rêki wszechmog¹cego Boga,
upad³ i pogr¹¿y³ siê w wirze bogactwa i wszelkich grzechów. Siekiera
za wpad³a w g³êbiny, poniewa¿ ród ludzki na skutek nieszczêsnego
upadku [w grzech] run¹³ w otch³añ wszelkiej zbrodni. Jak napisano:
stan¹³em70 na skraju otch³ani; i znowu: wspi¹³em siê na fali, a nawa³nica zatopi³a mnie. Rzeka bowiem, do której wpada³a siekiera, oznacza po¿¹dliwoæ i bogactwo tego czasu, przemijaj¹ce i z³udne, które
Mt 25,34.
Conf. 2Krl 6,5.
68
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prowadz¹ ku otch³ani [piek³a]. Rzeka wziê³a swoj¹ nazwê od przep³ywania71. Mówi siê, ¿e wszyscy grzesznicy p³yn¹ unoszeni przez doczesne przyjemnoci, dlatego wspomniana siekiera nagle przyciniêta
wpad³a w b³oto i do rzeki.
2. Elizeusz wiêc wrzuci³ [kawa³ek] drewna i wyp³ynê³o ¿elazo. Có¿
znaczy wrzucaæ drewno, a ¿elazo wyprowadzaæ na wiat³o, jeli nie
dwigaæ belkê krzy¿a, wyrwaæ ród ludzki z otch³ani piek³a i uwolniæ
go od brudu wszelkich grzechów przez tajemnicê krzy¿a? Kiedy za
¿elazo wyp³ynê³o, prorok wyci¹gn¹³ rêkê, wzi¹³ je i odda³ na u¿ytek
swego Pana.
Podobnie dzieje siê z nami, bracia najmilsi. Wypadamy z rêki Pana
przez pychê, [ale] przez drzewo krzy¿a stajemy siê godni, by [znów]
byæ w Jego rêku czy w Jego mocy. Dlatego, na ile mo¿emy, z jego pomoc¹ starajmy siê nie wypaæ przez pychê z rêki Pana. Zostalimy
wyprowadzeni na wiat³o, mimo, ¿e nie mielimy ¿adnych zas³ug, ze
mierci odwo³ani do ¿ycia, wyprowadzeni na [w³aciw¹] drogê z nieustannego b³¹dzenia. Dopóki mamy [w sobie] wiat³o  biegnijmy,
bymy nie zlekcewa¿yli przychodz¹cego czasu zbawienia, aby nas nie
zachwyci³ wiat z jego s³odkim z³em i zgubn¹ radoci¹, bymy ze wiêtych dzie³ i drogi sprawiedliwej, nie wypadli jak z rêki Pana i nie wbiegli do rzeki wiata i jego bogactw. Obymy znów nie upadli i nie zatopili siê w nieszczêsnym b³ocie wszelkich grzechów. Ale pos³uchajmy
Aposto³a, jak mówi: jeli z Chrystusem zmartwychwstalicie, d¹¿cie do
tego co w górze, gdzie jest Chrystus, zasiadaj¹cy po prawicy Boga, szukajcie tego, co w górze72. Czy¿ s³owa: jeli zmartwychwstalicie, nie
oznaczaj¹, ¿e [najpierw] umarlimy? I w innym miejscu ten sam Aposto³ [naucza]: zbud siê, o pi¹cy i powstañ z martwych, a zajanieje
ci Chrystus73. Czy¿ nie wydaje ci siê, ¿e to wo³anie odnosi siê do siekiery le¿¹cej w b³ocie? Zbud siê, mówi, która pisz w g³êbinie wód,
a przez tajemnicê krzy¿a zajanieje ci Chrystus.
3. Wszystko to, bracia najmilsi, wype³ni³o siê ju¿ u nas w sakramencie chrztu. Dlatego, z pomoc¹ Bo¿¹ starajmy siê tak czyniæ, by
dary Bo¿e przynios³y nam poprawê, a nie s¹d. Dbajmy o s³odycz mi³oci, czystoæ serca i niewinnoæ cia³a, bymy [przypadkiem] nie zniewa¿yli tajemnic Boga. Jeli bowiem jest prawd¹, a jest ni¹ zaiste, co
mówi Aposto³, ¿emy wi¹tyni¹ Boga74 i mieszka w nas Jego Duch, ile71
72
73
74

£aciñskie: fluvius  rzeka; fluo  p³yn¹æ.
Kol 3,1.
Ef 5,14.
Conf. 1Kor 3,16nn.

KAZANIA 124  130

165

kroæ grzeszymy myl¹, mow¹ czy uczynkiem niszczymy wi¹tyniê
Boga i zniewa¿amy Ducha, który w nas mieszka. I dlatego, jeli kto
zabrudzi³ w sobie wi¹tyniê Boga haniebnymi mylami, zhañbi³ bezwstydn¹ mow¹ lub jak¹ zbrodni¹ zniszczy³ do fundamentów, póki
czas, powinien, z pomoc¹ Bo¿¹, staraæ siê przywróciæ utracone, podnieæ upad³e i odbudowaæ zniszczone, aby w dzieñ s¹du, chocia¿ nie
otrzyma nagrody, zyska³ odpuszczenie grzechów.
Zatem, jak powiedzia³em, szczególnie do odpuszczenia grzechów
niezbêdna nam jest pokora. Ju¿ zdaje siê przekonywa³em [was], ¿e
Niebieski Lekarz grzesznikom skruszonym, czyni¹cym liczne uczynki mi³osierdzia zwyk³ udzielaæ nie tylko przebaczenia, ale i nagrody.
4. Ja za, bracia najmilsi, chocia¿ siê nie lêkam, jednak jakkolwiek
b¹d przez Pana ustanowiony g³osicielem prawdy, poniewa¿ dla was
po¿yteczne jest bycie s³uchali, a ja muszê mówiæ. Jeli nie tak g³ono
jak powinienem, to chocia¿ tak, jak mogê przekonujê, nawo³ujê i upominam: kto gardzi g³osz¹cym [prawdê], zadr¿y przed sêdzi¹. Nikt
z was nie bêdzie móg³ siê usprawiedliwiæ przed trybuna³em Chrystusa, ¿e nie zosta³ upomniany, by, z Bo¿¹ pomoc¹, porzuci³ przewinienia
i zaprawia³ siê w cnotach. Poniewa¿ za widzicie, ¿e czêsto zdarza
wam siê upadek lub ucieczka75, a wytrwa³e przepowiadanie ukazuje
wam, co winnicie czyniæ i czego siê spodziewaæ  z pomoc¹ Bo¿¹ tak
postêpujcie, aby moje upomnienie doprowadzi³o was raczej do nagrody ni¿ do s¹du przed trybuna³em Wiecznego Sêdziego.
5. Przyszed³ czas, abym objani³ wyznanie wiary staraj¹cym siê
o chrzest76. Ktokolwiek z was chcia³by w³¹czyæ w chrzest synów i córki niech wie, ¿e my, wiadkowie wiary, za nich bêdziemy [odpowiedzialni] przed Bogiem. I dlatego ju¿ teraz uczcie ich przygotowywaæ
wyznanie wiary, tak aby ci, którzy s¹ doroli sami wyznawali, za za
dzieci ci, którzy je w chrzest w³¹czaj¹, sami albo przez innych. Kto by
czyni³ inaczej niech wie, ¿e spotka go wielki wstyd. A tych, których
przyjêlicie, po tym jak zostali ochrzczeni, zawsze ich upominajcie,
aby pobo¿nie i skromnie ¿yli, mi³owali sprawiedliwoæ, nie kradli, nie
dawali fa³szywego wiadectwa, unikali jak szatañskiej trucizny zwodniczej mamony i podwójnej wagi, nie brali udzia³u we wró¿bach, powstrzymywali siê nie tylko od krzywoprzysiêstwa, lecz tak¿e od przysiêgi; dziewictwa niech strzeg¹ do lubu, a od k³amstwa i pijañstwa
uciekaj¹ jak od czeluci piekielnych. O tym wszystkim i podobnych
75
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kwestiach, bracia czêsto przypominajcie waszym rodzonym dzieciom,
oraz tym, których dopuszczacie do chrztu.
Lecz jeli chcecie dobrze nauczaæ, sami o te sprawy, z Bo¿¹ pomoc¹ dbajcie. Bowiem ten dobrze uczy, kto nie tylko s³owami, ale i przyk³adem ukazuje to, co chce zaszczepiæ. Przede wszystkim dbajcie, by
zachowywaæ w pamiêci wyznanie wiary w ca³ej rodzinie, nie tylko
przez wasze dzieci. By siê nie okaza³ chrzecijaninem letnim i chwiejnym, kto nie zabiega w swojej rodzinie o ¿ycie zgodne z wyznaniem
wiary. I nie mo¿e siê nikt usprawiedliwiaæ, ¿e nie ma do tego g³owy.
Chocia¿ bowiem wielu, co gorsza i kobiety i mê¿czyni na zgubê swoj¹ i innych zachowuj¹ w pamiêci nieobyczajne piosenki, które piewaj¹ bez czerwienienia siê, to skromnych s³ów wyznania wiary nie mog¹
spamiêtaæ? Lecz wierzymy, przez mi³osierdzie Bo¿e, ¿e tak¿e wy, bracia, skoro okazalicie siê godni zachowywaæ prawdy, które od nas
otrzymalicie, powinnicie zachêcaæ wasze dzieci do tych rzeczy nie
tylko s³owami, ale te¿ przyk³adem.
Bycie przez lekcewa¿enie nie ci¹gnêli na siebie kary, ale dziêki
wiêtemu i sprawiedliwemu ¿yciu mogli dojæ do wiecznej szczêliwoci.
Oby sam uzna³ za stosowne jej udzieliæ, który ¿yje i króluje z Ojcem i Duchem wiêtym na wieki wieków. Amen.

ABSTRACT
Caesarius of Arles found a tool of successful preaching in allegorical exegesis. The
sermons translated and discussed in the article show how allegorical reference to Christ as
a type of Old Testament figures organizes the thought of the preacher around several major
themes such as: the sending of the Son by the Father, healing from sin, the hatred of the
Jews toward Jesus, the motif of the redeeming Cross. The allegories constructed by
Caesarius are rooted in ecclesial context and draw on a variety of associations: visual,
numerical, etymological or sequential, that is encompassing the entire literary thread. He
also frequently employs reminiscential associations consisting in inner-biblical references.
Sermons 124-130 comment on the liturgical readings from the Books of Kings about
Elijah and Elisha. Their central theme is the role of prophets as Gods representatives to
Israel and gentiles. Caesarius also includes reflections on the sacraments into this context.
It is apparent that he is fervently striving to convince his listeners about the unity of
salvation, the connection between the Old and New Covenant, which is realized in the
liturgical celebration and in the whole life of the community of believers.
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