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Wstęp
Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane to trzeci tom prezento-

wanej serii, w którym po raz kolejny zapraszamy do spotkania z szeroko 
rozumianym zagadnieniem antyku chrześcijańskiego. Tym razem temat 
przewodni stanowi zagadnienie męczeństwa i  męczenników w  Kościele 
starożytnym. Książkę rozpoczyna artykuł Logos i etos męczeństwa (J. J. Ja-
nicki). Autor dokonuje analizy tekstów liturgicznych Kościoła, próbując 
uchwycić kształtujący się w  nich obraz pierwszych męczenników. Opisu 
tego dokonuje w kluczu odkrywania wzorcowego świadectwa wiary i sło-
wa, które to świadectwo przekazuje, a jednocześnie Słowa (Logos – Chry-
stus) będącego punktem odniesienia, wzorem do naśladowania. W świetle 
analizowanych tekstów uwidacznia się jeszcze jedna istotna przesłanka: 
kształtujący się etos męczeństwa i kult świadków wiary wpływa na formo-
wanie się etosu wyznawców chrześcijaństwa.

Kolejny głos należy również do tekstu źródłowego: Czas męczeństwem 
mierzony – „Kalendarium Romanum” (J. Małocha). Tym razem, poza wpro-
wadzeniem w tematykę martyrologiów i kalendarzy jako tekstów źródło-
wych świadczących o  ciągłości kultu męczenników w  okresie późnego 
antyku i  wczesnego średniowiecza, mamy do  czynienia z  tłumaczeniem 
i analizą konkretnego exemplum. Kalendarium Romanum, o którym mowa, 
jest jednym z  najstarszych tekstów tego typu w  zachodniej literaturze 
chrześcijańskiej (ok. poł. IV wieku). Stanowi on istotne, choć – ze względu 
na niewielkie rozmiary – niedoceniane źródło informacji, w którym pod 
konkretną datą dzienną odnotowano wspomnienie i  lokalizację miejsca 
pochówku 12 papieży (depositio episcoporum) i 25 męczenników (depositio 
martyrum). Oba teksty, podejmujące analizę źródeł pisanych, tworzą do-
skonałe wprowadzenie do prezentacji kolejnych artykułów omawiających 
zagadnienie męczeństwa i męczenników.

Starożytność chrześcijańska od  początku zakładała, że  ma stanowić 
forum, na  którym obok wytrawnych naukowców wypowiadać się będą 
młodzi adepci nauki. Głos zabierają zatem uczestnicy dwóch konferencji 
naukowych: Kult męczenników cesarstwa rzymskiego (23 kwietnia 2010) 
oraz Martyres confessores et  fideles (12 kwietnia 2011), zorganizowanych 



przez Koło Archeologów Chrześcijańskich UPJPII w  Krakowie. W  ni-
niejszym tomie zamieszczono sześć wybranych tekstów, prezentujących 
szeroki wachlarz zagadnień nawiązujących do martyrologium w Kościele 
starożytnym, w środowisku gnostyckim, a nawet w XIX-wiecznym kró-
lestwie Bugandy. Najmłodszy z grona referentów, W. Gaczorek – student 
III UPJPII, dokonał ciekawej próby uchwycenia wspólnych elementów 
ideowych w  obrazach pogańskiego herosa i  chrześcijańskiego świętego, 
doszukując się recepcji wzorców czerpanych ze świata mitologii antycznej 
w  świecie legend chrześcijańskich. Studentka V  roku M.  Mazurkiewicz 
zmierzyła się z kwestią męczeństwa św. Agnieszki z perspektywy dwóch 
świadectw: papieża Damazego i pisarza Prudencjusza. Kolejne artykuły 
należą do  absolwentów UPJPII i  UŚ. Grupę tę  otwiera ciekawa analiza 
materiału źródłowego pod kątem uchwycenia postawy gnostyków wo-
bec męczeństwa (P. Piwowarczyk). Pozostałe teksty podejmują kwestię 
prześladowania katolików w  Italii pod rządami Teodoryka Wielkiego 
(Ł. Kościółek), analizę wybranych inskrypcji męczenników z rzymskich 
katakumb, które stają się świadectwem wiary Kościoła antycznego 
(W. Marchewka) oraz próbę porównania prześladowań chrześcijan pro-
wadzonych przez cesarza Dioklecjana i króla Muange (M. Sędłak).

Nowością w prezentowanym tomie Starożytności chrześcijańskiej jest 
dodatek Badacze starożytności chrześcijańskiej, w  którym pojawiają się 
trzy biogramy archeologów chrześcijańskich. Pierwszy z nich, autorstwa 
K. Bogusza – studenta UPJPII, prezentuje ojca współczesnej archeologii 
chrześcijańskiej Giovanniego Battistę de  Rossiego w  ciekawym kluczu: 
mianowicie przedstawia on de Rossiego w świetle artykułów pióra jego 
ucznia, św.  Józefa Bilczewskiego. Dwa pozostałe biogramy pióra o.  Sa-
lezego Brzuszka OFM przedstawiają mało znanych w naszym środowi-
sku naukowym franciszkańskich archeologów: o. Bellarmina Bagattiego 
i  o.  Michele Piccirilla, którzy wiele lat poświęcili archeologicznej spu-
ściźnie Ziemi Świętej. Archeolodzy ci dzięki swoim wieloletnim pracom 
wykopaliskowym (m.in. na  terenach Transjordanii czy na  górze Nebo) 
w znacznym stopniu przyczynili się do pogłębienia naszej wiedzy o Ko-
ściele antycznym na terenach Ziemi Świętej.

Redaktor nie ukrywa, że inspiracją do powstania tej części książki jest 
jego własne studium nad początkami archeologii chrześcijańskiej na zie-
miach polskich, nierozerwalnie związane z osobą św. Józefa Bilczewskiego 
(1860–1923), który może śmiało pretendować do miana patrona archeologii 
chrześcijańskiej. Święty arcybiskup Lwowa powszechnie znany jest raczej 
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jako duszpasterz, społecznik, patriota, ewentualnie teolog, a przecież jest 
autorem kilkudziesięciu prac – w tym dwóch monumentalnych publika-
cji1 – poświęconych antykowi chrześcijańskiemu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem archeologii chrześcijańskiej2, którymi toruje drogę tej nowej  
na ziemiach polskich dyscyplinie naukowej. Jego archeologiczny dorobek, 
choć niekwestionowany, przyćmiewa niejako praca administracyjno- 
-duszpasterska, której oddał się po mianowaniu na arcybiskupa archidie-
cezji lwowskiej. Dodatkową inspiracją dla tej części książki były rozmowy 
prowadzone z o. Salezym Brzuszkiem OFM, który uzmysłowił redaktorowi 
serii, jak wiele informacji dotyczących dziedzictwa archeologicznego Ziemi 
Świętej zawdzięczamy ojcom franciszkanom – badaczom starożytnej Pale-
styny – za co o. Salezemu Brzuszkowi redaktor serdecznie dziękuje, licząc 
na dalszą współpracę.

W niniejszym tomie znajdzie się miejsce dla „materiałów zebra-
nych” – Varia. W tej części znajdziemy dwa teksty. Pierwszy z nich sta-
nowi oryginalne studium na  temat grzechu pierwszych rodziców rozu-
mianego jako apostazja w ujęciu Ireneusza z Lyonu (T. Dekert). „Autor 
zwraca uwagę na  możliwość odniesienia pojęcia «apostazji» do  postawy 
gnostyków, z  którymi polemizuje galijski teolog. Na  podkreślenie zasłu-
guje staranność filologiczna widoczna zarówno w  doborze krytycznego 
tekstu źródła podstawowego dla pracy, jak też precyzja w interpretacji ła-
ciny, a nawet uwzględnienie relacji między semantyką wyrażeń łacińskich 
i greckich, które mogły być bliższe pochodzącemu z Azji Mniejszej pisa-
rzowi” (z recenzji prof. M. Salamona). Drugi z  tekstów stanowi ciekawy 
przyczynek do  rozważań nad stanem polskich badań archeologicznych 
prowadzonych od niemal pół wieku w Iraku. Szczególnie godne zainte-
resowania są  prezentowane przez autorkę (K. Góralczyk) spostrzeżenia 
dotyczące prac zabezpieczających prowadzonych przez polskich arche-
ologów po roku 2003, gdy Polski Kontyngent Wojskowy prowadził misję 

1   J. Bilczewski: Archeologia chrześcijańska wobec historyi Kościoła i dogmatu, Kraków 
1890; Eucharystia w świetle najdawniejszych pomników piśmiennych, ikonograficznych, epi-
graficznych, Kraków 1898.

2   Zestawienie recenzji patrz: J. Wołczański, Biogram i bibliografia prac drukowanych 
błogosławionego Józefa Bilczewskiego za lata 1888–1929, [w:] Błogosławiony Józef Bilczewski 
arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego. Sesja naukowa na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, Kraków, 4–5 czerwca 2002, red. J. Wołczański, Kraków 2003, s. 20–25.
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stabilizacyjną w Iraku3. Po krótkiej prezentacji zamieszczonego w tomie 
materiału nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do powstania kolejnego tomu Starożytności: auto-
rom, recenzentom, kolegium redakcyjnemu, oraz zachęcić do jego lektu-
ry. Tych zaś, którzy chcieliby włączyć się do dyskursu nad antykiem chrze-
ścijańskim, zapraszam do współpracy przy tworzeniu kolejnego tomu4.

Józef Cezary Kałużny

3   Kilka artykułów wpłynęło do  redakcji zbyt późno, aby oddać je  do recenzji wy-
dawniczej, co zasadniczo winno czynić niemożliwym zamieszczenie ich w niniejszym to-
mie Starożytności chrześcijańskiej. Dwa z nich: teksty ks. prof. dr. hab. J. J. Janickiego oraz 
dr K. Góralczyk okazały się na tyle oryginalne, że po zapoznaniu się z ich treścią redaktor 
zdecydował o włączeniu ich do książki. Pierwszy z nich wnosi nowe spojrzenie do dyskuto-
wanej w niniejszym tomie kwestii męczeństwa (J. J. Janicki), a drugi stanowi ciekawe przed-
stawienie dokonań archeologów polskich w Iraku, także po interwencji wojsk koalicyjnych 
(II wojna w Zatoce Perskiej).

4   Redaktor serii zaprasza do współpracy i nadsyłania materiałów do kolejnego tomu. 
Temat: Chrześcijanie wobec przemian polityczno-ustrojowych w okresie późnego antyku. Ma-
teriały proszę nadsyłać na adres: jozef.kaluzny@upjp2.edu.pl, z dopiskiem w tytule: Staro-
żytność chrześcijańska tom 4. Redakcja zastrzega sobie prawo wydrukowania wybranych 
tekstów; w  nadsyłanych tekstach prosimy zastosować przyjęte przez WN  UPJPII zasady 
redakcyjne. Patrz np.: http://upjp2.edu.pl/strona/ct5ujhpztt zakładka: normy dla autorów.
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I  
Czas męczeństwem mierzony





ks. Jan Józef Janicki
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Logos i etos męczeństwa. 
Męczennicy  
pierwszych wieków Kościoła  
w świetle tekstów liturgicznych

Bł. Jan Paweł II  w  bulli ogłaszającej Wielki Jubileusz Roku 2000 In-
carnationis mysterium (29 XI  1998) wezwał wszystkich wiernych, aby za-
chowali pamięć o  męczennikach, którzy głosili Ewangelię, oddając życie 
dla miłości. Ich świadectwo nie może zostać zapomniane, gdyż jest ono 
zawsze czytelnym, a dziś szczególnie wymownym „świadectwem prawdy 
chrześcijańskiej miłości” (nr 13)1. „Kościół pierwszego tysiąclecia zrodził 
się z krwi męczenników”, co dobitnie wyraził Tertulian (†220) w  stwier-
dzeniu: «Sanguis martyrum  –  semen christianorum» (krew męczenni-
ków  –  nasieniem chrześcijan)2. Wspaniały rozwój Kościoła w  pierwszym 
tysiącleciu, po edykcie mediolańskim (313), był możliwy dzięki posiewowi 
męczeńskiemu oraz wielkiemu dziedzictwu świętości pierwszych pokoleń 
chrześcijan. W  ciągu dwóch tysięcy lat od  narodzenia Chrystusa zawsze 
obecne było w Kościele świadectwo męczenników, z którymi Kościół wy-
śpiewywał Bogu Ojcu hymn wdzięczności: „Te martyrum candidatus lau-
dat exercitus – Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany”3. „Tak, oto 

1   Artykuł bez recenzji wydawniczej.
2   Por. Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente w związku z przygoto-

waniem Jubileuszu Roku 2000 (10 XI 1994), nr 37; Tertulian, Apologetyk 50,13, [w:] „Pisma 
Ojców Kościoła” (POK), 20, s. 202.

3   Słowa hymnu Te Deum laudamus; w wersji ludowej: Tobie hołdy nieść pośpiesza/ Mę-
czenników orszak biały.
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jest orszak tych, którzy «opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili» 
(Ap 7,14)”4. Męczeństwo jest „najwymowniejszym dowodem prawdziwo-
ści wiary, która może nadać ludzkie oblicze nawet najbardziej gwałtownej 
śmierci i  ujawnia swe piękno podczas najokrutniejszych prześladowań”5. 
Św. Augustyn (354–430) uczył, że

dzięki chwalebnym czynom świętych męczenników, którymi Kościół roz-
kwita na każdym miejscu, przekonujemy się naocznie o prawdziwości śpie-
wanych słów: «Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych». Albowiem 
cenna jest zarówno w naszych oczach, jak i w obliczu Tego, dla którego zo-
stała poniesiona6.

W minionym XX  wieku i  w pierwszej dekadzie XXI wieku Ko-
ściół znowu stał się Kościołem męczenników. „Prześladowania ludzi 
wierzących – kapłanów, zakonników i świeckich – zaowocowały wielkim 
posiewem męczenników w różnych częściach świata. Świadectwo dawane 
Chrystusowi aż  do przelania krwi stało się wspólnym dziedzictwem 
zarówno katolików, jak prawosławnych, anglikanów i  protestantów”7. 
W wieku XX bardzo wielu męczenników poniosło „śmierć przede wszyst-
kim jako ofiary nazizmu i komunizmu oraz walk rasowych i plemiennych. 
Ludzie z  wszystkich warstw społecznych cierpieli za  wiarę, płacąc krwią 
za przynależność do Chrystusa i do Kościoła lub znosząc odważnie wie-
loletnie więzienia i  różnorakie udręki, aby nie poddać się naciskom ide-
ologii, która przerodziła się w bezlitosną dyktaturę”8. Człowiek wierzący, 
prawdziwie przeżywający swoje chrześcijańskie powołanie, w żadnym cza-
sie nie może usunąć z horyzontu własnego życia perspektywy męczeństwa, 
które „jest możliwością zapowiedzianą już w  Objawieniu”9. Dlatego też 

4   Jan Paweł II, Bulla ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000 Incarnationis mysterium 
(29 XI 1998), nr 13.

5   Tamże. 
6   Kazanie św. Augustyna, biskupa (Kazanie 329. Na uroczystość męczenników), [w:] „Li-

turgia Godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego”. III. „Okres zwykły”, Teksty wspólne o jed-
nym męczenniku. Godzina czytań. II Czytanie, Pallottinum 1987, s. 1487.

7   Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente, nr 37.
8   Jan Paweł II, Bulla Incarnationis mysterium, nr 13.
9   Tamże. 



Kościół na  całym okręgu ziemskim, wszędzie tam, gdzie żyje i  wypełnia 
zleconą mu przez Chrystusa Pana posługę prorocką (nauczania), kapłań-
ską (uświęcania) i królewską (pasterzowania, posługę caritas), musi pozo-
stać zakorzeniony w  świadectwie męczenników „i  pieczołowicie chronić 
pamięć o nich”10. „Pamięć o tych spośród was, którzy złożyli świadectwo 
aż po ofiarę z własnego życia (męczennikach), powinna być kultywowana 
i  stawać się niczym ziarno rzucane w  glebę teraźniejszości, aby nadawa-
ło kierunek codziennemu trudowi i umacniało nadzieję na przyszłość”11. 
Kościół, Lud Boży Nowego Przymierza, winien z ufnością kroczyć droga-
mi trzeciego tysiąclecia, „umocniony przykładem tych autentycznych mi-
strzów wiary – ludzi wszystkich pokoleń, języków i narodowości. […] Po-
dziw dla męczenników niech łączy się w sercach wiernych z pragnieniem 
naśladowania  –  z pomocą łaski Bożej  –  ich przykładu, gdyby wymagały 
tego okoliczności”12. 

Początki Kościoła były pełne chwały i godnym podziwu przykładem dla następ-
nych pokoleń. Wtedy światło Ewangelii pociągnęło rozlicznych ludzi różnych 
narodowości, obyczajów i usposobień. Przyjmowali wiarę mężczyźni i kobiety, 
młodzieńcy i możni tego świata, a nie były im przeszkodą ani bogactwa, ani 
pochodzenie, ani uroki życia. A gdy groźbami i mękami chciano ich nakłonić 
do odstępstwa od wiary, stali mężnie w miejscu bojowania, odważni w mowie, 
z duszą nieskalaną, silniejsi od  tych, którzy nad nimi się pastwili. Następne 
wieki zachowały pamięć o ich czynach i przeświadczenie, że Chrystus dopo-
magał z nieba swoim męczennikom i swoich wyznawców wzmacniał w walce 
i podnosił na duchu. Wzory podobnego męstwa Bóg często wznawiał w swoim 
Kościele dla wykazania, że wiara w Niego napełnia serca hartem i mocą, a tru-
dy doczesności ofiarnie podjęte prowadzą do  nieśmiertelnego życia, bo  nie 
otrzyma korony chwały ten, kto unika dobrego bojowania13.

10   Tamże.
11   Jan Paweł II, Do biskupów litewskich przybyłych z wizytą «ad limina Apostolorum» 

(17 IX 1999). Nowa ewangelizacja najpilniejszą potrzebą Kościoła, „L’Osservatore Romano” 
(wydanie polskie) 21 (1999) nr 2, s. 40.

12   Jan Paweł II, Bulla Incarnationis mysterium, nr 13.
13   Z bulli beatyfikacyjnej papieża Piusa IX, [w:] „Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa 

Ludu Bożego”. III. „Okres zwykły”, 30 maja. Św. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika, Go-
dzina czytań. II Czytanie, Pallottinum 1987, s. 1194.
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Kościół pierwszych wieków, mimo że napotykał na tyle różnych trud-
ności organizacyjnych, bardzo zabiegał o to, aby utrwalić świadectwo mę-
czenników w księgach zwanych martyrologiami oraz rozwinąć ich kult w li-
turgii, którą sprawowano na cześć męczenników14. Martyrologia to księgi 
zawierające spisy imion świętych czczonych w  Kościele powszechnym, 
uporządkowane według poszczególnych dni roku, wskazujące na miejsce, 
dzień oraz okoliczności śmierci. Martyrologia w ciągu wieków „stale były 
uzupełniane, a  w poczet świętych i  błogosławionych Kościoła wchodzili 
już nie tylko ci, którzy przelali krew dla Chrystusa, ale także nauczycie-
le wiary, misjonarze, wyznawcy, biskupi, kapłani, dziewice, małżonkowie, 
wdowy, dzieci”15. Martyrologium pierwszych wieków stanowiło podstawę 
kultu świętych: „głosząc i wielbiąc świętość swoich synów i córek, Kościół 
oddawał najwyższą cześć Bogu samemu. Czcił w męczennikach Chrystusa, 
który obdarzył ich łaską męczeństwa i świętości”16. Dzięki temu przetrwa-
ło do naszych czasów bogate dziedzictwo tekstów liturgicznych, zebranych 
w  tzw. libelli, starożytnych księgach, zwanych „sakramentarzami”, które 
służyły celebransowi do sprawowania sacramentum: Mszy św. i pozostałych 
sakramentów. Najbardziej znane sakramentarze: Leoniański („zbiór z We-
rony”), Gelazjański i Gregoriański były stopniowo adaptowane do potrzeb 
wspólnot różnych Kościołów lokalnych. Korzystał z nich Sobór Trydencki 
wydając Mszał Rzymski (1570) i przygotowując inne księgi liturgiczne. Sta-
ły się również podstawą reformy ksiąg liturgicznych Soboru Watykańskie-
go II, który wydał aktualny Mszał Rzymski (1970) i inne księgi. 

Papież Jan Paweł II przekonywał, iż powinno się uczynić wszystko, aby 
następnym pokoleniom przekazać pamięć o  męczennikach. Wsłuchując 

14   Por. Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente, nr 37; A. Nocent, Pa-
noramica storica dell’evoluzione dell’anno liturgico, w:  A. J.  Chupungco (red.), Anàmnesis. 
T. 6, L’anno liturgico: storia, teologia e celebrazione, Genova 1988, s. 51; M. Starowieyski, Mę-
czeństwo, w: E. Wipszycka, M. Starowieyski (red.), Ojcowie żywi. IX. Męczennicy, Kraków 
1991, s. 84–92; J. Wierusz-Kowalski, Liturgika, Warszawa 1956, s. 264 n; A. Żądło, Liturgia 
o męczeństwie, Kielce 2000, s. 9.

15   Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente, nr 37. Najstarszym martyro-
logium jest powstały w V wieku z list świętych męczenników, które przechowywały poszcze-
gólne diecezje, ogólny zbiór zwany „Martyrologium Hieronymianum” (zob. J. Wierusz-Ko-
walski, Liturgika, s. 59).

16   Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente, nr 37. 



się, ciągle na nowo, w nauczanie Błogosławionego Papieża, trzeba zatem 
w naszych czasach, gdy minęła już pierwsza dekada XXI stulecia, odczy-
tywać głęboką prawdę (logos) o męczeństwie oraz wskazywać wpływ mę-
czeństwa na naszą osobistą duchowość, na konsekwencje etyczne, na posta-
wę naśladowania (etos). Przedkładane opracowanie jest próbą odczytania 
wiary modlącego się Kościoła na temat męczeństwa (logos), tak jak ukazują 
to teksty liturgiczne (formularz mszalny i oficjum Liturgii godzin), na przy-
kładzie świętych męczenników pierwszych wieków Kościoła. Ponadto, 
zostaną przedstawione konsekwencje „praktyczne” (etos) dotyczące stylu 
życia opartego na zasadach moralnych ustanowionych przez Chrystusa17. 
Problematyka ta została odczytana na bazie istniejącej głębokiej więzi po-
między tekstem euchologijnym, czyli modlitwą liturgiczną (lex orandi), 
a wiarą Kościoła w niej wyrażoną (lex credendi). W ten sposób ukazuje się 
przed nami nie tylko bogata teologia męczeństwa, ale także konkretny ideał 
męczennika, ubogacający naszą osobistą postawę wiary.

I Logos męczeństwa 

1. Ofiara Jezusa – źródłem i wzorem męczeństwa 
Głoszenie Ewangelii, do którego zobowiązał Chrystus Pan wszystkich 

swoich uczniów, niemal w  każdej epoce dziejów wymaga od  tych, którzy 
obwieszczają ją  całemu światu, mężnej postawy. Wyjątkowo heroicznym 
tego świadectwem stało się męczeństwo, obecne w Kościele od samych jego 
początków. Teksty modlitw formularzy mszalnych (lex orandi), które przy-
noszą z sobą prawdy wiary (lex credendi), w dzień świętych męczenników 
pouczają, że składając eucharystyczną Ofiarę, Kościół głosi śmierć Jezusa, 
„który nie tylko wzywał do męczeństwa, lecz dał jego przykład”18. Chrystus 
Pan już od  początku swej działalności publicznej, swego nauczania, wzy-

17   Por. J.  Kudasiewicz, Logos i  etos Krzyża, Warszawa 1980, 1.3n 9n; S.  Witek, Etos, 
EK IV, Lublin 1983, 1195n; J. Kudasiewicz, Etos chrześcijański, EK IV, Lublin 1983, 1196–1201.

18   Mszał Rzymski dla diecezji polskich (dalej: MRP), 19. Msza o misjonarzach męczenni-
kach, Modlitwa nad darami, Poznań 1986, s. 24. „(…) fac nos, Domine, hoc sacrificio mortem 
Unigeniti tui digne annuntiare, cui parum fuit hortari martyres verbo, nisi firmaret exemplo” 
[Missale Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum aucto-
ritate Pauli Pp. VI promulgatum (dalej: MR), Typis Polyglottis Vaticanis MCMLXXV, s. 689].
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wał ludzi, aby stali się Jego uczniami19. Zapowiadał jednak, że przynależność 
do wspólnoty Jego uczniów będzie wymagać od nich poświęcenia, ofiar, wy-
rzeczeń, a  nawet dźwigania krzyża: „Jeśli ktoś chce iść za  Mną, niech się 
wyrzeknie samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje” 
(Mk 8, 34); „Kto nie dźwiga swojego krzyża i nie idzie za Mną, nie może być 
moim uczniem” (Łk 14, 27); „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze sa-
mego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24)20. 
Boski Mistrz i Nauczyciel zostawił swoim uczniom osobisty przykład, bo-
wiem „istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi 
być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się 
podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył 
samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci –  i  to  śmierci krzyżo-
wej” (Flp 2,6–8). Dlatego Liturgia godzin nazywa Jezusa „Królem męczen-
ników”, który „ofiarował swe życie na Ostatniej Wieczerzy i oddał je za nas 
na krzyżu”21. Punktem wyjścia i kluczem do zrozumienia męczeństwa jest 
zatem męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, z której męczeństwo 
czerpie swój sens, siłę i znaczenie, czyli wszystko, czym ono jest22. Wysławia-
my Pana, bo przelał „swoją Krew Nowego i Wiecznego Przymierza na od-
puszczenie grzechów” i  polecił, „aby Kościół składał ją  Ojcu w  ofierze”23. 
Męczeństwo bierze swój początek ze śmierci Jezusa, rodząc się z krzyżowej 
ofiary Sługi Jahwe, który, jak zapowiadał prorok Izajasz, musiał cierpieć 
i  umrzeć dla usprawiedliwienia wielu; On  przyszedł na  świat po  to, aby 

19   Por. Mt 4, 19; Mk 1 17; Łk 5, 10.
20   MRP, 14. Msza o  jednym męczenniku poza okresem wielkanocnym, Antyfona 

na Komunię, s. 19’’. „Qui vult venire post me, abneget semetipsum, et tollat crucem suam, 
et sequatur me, dicit Dominus” (Mt 16,24), (MR, s. 684). Zob. MRP, 28 czerwca, Św. Irene-
usza, Biskupa i Męczennika, Antyfona na Komunię, s. 99.

21   Liturgia godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego (dalej: LG), Teksty wspólne 
o wielu męczennikach, II Nieszpory. Prośby, Poznań 1988, t. IV, s. 1488. „Rex martyrum vi-
tam suam in  cena obtulit et  in cruce deposuit” (Liturgia horarum iuxta ritum romanum 
(dalej: LH), t. III, Typis Polyglottis Vaticanis 1977, s. 1408).

22   Por. M. Starowieyski, Męczeństwo, [w:] E. Wipszycka, M. Starowieyski (red.), Mę-
czennicy, Kraków 1991, s. 121.

23   LG, Teksty wspólne o wielu męczennikach, II Nieszpory. Prośby, t. IV, s. 1489, i Teksty 
wspólne o jednym męczenniku, II Nieszpory. Prośby, t. IV, s. 1510. „Quia sanguinem novi et aeter-
ni testamenti, in remissionem peccatorum effusum, hodie obtulimus” (LH, t. III, s. 1409. 1431).



oddać za nich życie24. Lex credendi modlitwy liturgicznej (lex orandi) po-
ucza, iż Ofiara Syna Bożego, którą składa Kościół, „jest wzorem i źródłem 
wszelkiego męczeństwa”25. Boski Zbawiciel, który „aż do końca nas umiło-
wał”, jest „źródłem i wzorem wszelkiego męczeństwa”26. Święty męczennik 
„upodobnił się do Chrystusa w Jego męce i śmierci”27. Męczennicy są najdo-
skonalszymi naśladowcami Jezusa Chrystusa, gdyż „uczestniczyli w (Jego) 
męce i zmartwychwstaniu” i „osiągnęli wieczną radość”28. Męczennicy mieli  
„udział w  męce Chrystusa” i  „nie wahali się umrzeć” za Boga29; „poszli 
w ślady Chrystusa, przelali swoją krew z miłości do Niego, dlatego weselą się 
z Chrystusem bez końca”30. Ich męczeństwo to znak miłości do Chrystusa: 
„Jak Chrystus hańbą okryci,/ Samotni wobec cierpienia,/ Odważnie znieśli 
męczeństwo,/ Bo uwierzyli miłości”31. Męczennicy „poszli w ślady Chrystu-

24   Por. Iz 52, 13–15; 53, 11; J 18, 37; 3, 11. 32–34; Mt 20, 28. „Jezus jest prototypem mę-
czenników, a więc pierwszym z nich. Księgi Nowego Testamentu do Niego przede wszyst-
kim odnoszą greckie pojęcie μάρτυς, które tłumaczy się na język polski jako świadek. Jezus 
faktycznie pierwszy złożył świadectwo, i  to podwójne: ustne – przed sądem (por. 1 Tm 
6, 13), i czynne – w przyjęciu tortur cielesnych i śmierci (por. Ap 1, 5). On, cierpiący, od-
rzucony i skazany na śmierć, stał się na zawsze przykładem żywym dla wszystkich, którzy 
kiedykolwiek będą cierpieć ze względu na wiarę (por. 1 P 2,19) (A. Żądło, Liturgia o mę-
czeństwie, s. 14n).

25   MRP, 16. Msza o wielu męczennikach w okresie wielkanocnym, Modlitwa nad darami, 
s. 21. „sacrificium illud offerimus, de quo martyrium sumpsit omne principium” (MR, s. 686).

26   LG, Teksty wspólne o wielu męczennikach, II Nieszpory. Prośby, t. IV, s. 1488. „Te, 
Domine, celebramus, quia in  finem dilexisti nos, salvator noster, omnis martyrii fons 
et exemplum” (LH, t. III, s. 1408).

27   MRP, 18. Msza o jednym męczenniku w okresie wielkanocnym, Kolekta, s. 23. „ipse 
dominicae passionis imitator fuit” (MR, s. 688). 

28   MRP, 16. Msza o wielu męczennikach w okresie wielkanocnym, Kolekta, s. 21. „in 
Unigeniti tui passione et  resurrrectione consortium, ut  (…) apud te  gaudium perfectum 
consequamur” (MR, s. 686).

29   MRP, 10. Msza o wielu męczennikach poza okresem wielkanocnym, Kolekta, s. 14. 
„pro Christo pati donasti, (…) illi pro te mori non dubitarunt” (MR, s. 679).

30   MRP, 9.  Msza o  wielu męczennikach poza okresem wielkanocnym, Antyfona 
na wejście, s. 13. „qui Christi vestigia sunt secuti; et quia pro eius amore sanguinem suum 
fuderunt, ideo cum Christo exsultant sine fine” (MR, s. 678).

31   LG, Teksty wspólne o wielu męczennikach, Jutrznia. Hymn, t. IV, s. 1481.
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sa, przelali swoją krew z miłości do Niego, dlatego z Chrystusem królować 
będą na wieki”32. „Na ziemi święci męczennicy przelali krew za Chrystusa, 
dlatego osiągnęli wieczną nagrodę w niebie”33. „Nikt nie ma większej miłości 
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za swoich przyjaciół” (J 15, 13)34. Praw-
dziwym męczennikiem nazywa tekst liturgiczny tego, „który przelał krew 
za Chrystusa. Nie bał się gróźb sędziów i wszedł do Królestwa niebieskie- 
go”35. „Święci męczennicy zwyciężyli dzięki krwi Baranka i nie wahali się 
złożyć własnego życia w  ofierze. Dlatego z  Chrystusem królują na  wieki. 
Alleluja”36. Męczennicy dobrze rozumieli nauczanie swojego Mistrza, któ-
re przypomina tekst liturgiczny: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w  zie-
mię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon 
obfity. Alleluja”37. Męczeństwo jest naśladowaniem Chrystusa aż do śmier-
ci38; każdy męczennik zdaje się powtarzać za św. Pawłem, tak jak to czyni 

32   Tamże, II Nieszpory. Antyfona do pieśni Maryi, s. 1488. „Gaudent in caelis animae 
sanctorum, qui Christi vestigia sunt secuti; et quia pro eius amore sanguinem suum fude-
runt, ideo cum Christo regnabunt in aeternum” (LH, t. III, s. 1408).

33   MRP, 13. Msza o  wielu męczennikach poza okresem wielkanocnym, Antyfona 
na wejście, s. 17. „Sanguis sanctorum martyrum pro Christo effusus est in terris; ideo adep-
ti sunt praemia sempiterna” (MR, s. 682). Ten sam tekst znajduje się w Liturgii godzin jako 
antyfona psalmodii Godziny czytań w „Tekstach wspólnych o wielu męczennikach”, LG, 
t. IV, Poznań 1988, s. 1474 n. „Sanguis sanctorum, martyrum pro Christo effusus est in ter-
ris; ideo adepti sunt praemia aeterna” (LH, t. III, s. 1395).

34   MRP, 10. Msza o  wielu męczennikach poza okresem wielkanocnym, Antyfona 
na  Komunię, s.  14. „Maiorem dilectionem nemo habet, ut  animam suam ponat quis pro 
amicis suis, dicit Dominus” (Io 15,13), (MR, s. 679). 

35   MRP, 14. Msza o  jednym męczenniku poza okresem wielkanocnym, Antyfona 
na wejście, s. 19. „Hic est vere martyr, qui pro Christi nomine sanguinem suum fudit, qui 
minas iudicum non timuit, sed ad caelestia regna pervenit” (MR, s. 684).

36   MRP, 17. Msza o wielu męczennikach w okresie wielkanocnym, Antyfona na wejście, 
s. 22. „Isti sunt Sancti qui vicerunt propter sanguinem Agni, et non dilexerunt animas suas 
usque ad mortem; propterea cum Christo regnant in aeternum, alleluja” (MR, s. 686).

37   MRP, 18. Msza o jednym męczenniku w okresie wielkanocnym, Antyfona na Komu-
nię, s. 23. „Nisi granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit, ipsum solum manet; 
si autem mortuum fuerit, multum fructum affert, alleluja” (MR, s. 688). 

38   Zob. M. Starowieyski, Mądry i gorliwy pasterz – św. Polikarp ze Smyrny, [w:] A. Świ-
derkówna, M.  Starowieyski (red.), Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich (dalej: 



antyfona na  wejście w  formularzu mszalnym poświęconym św. Ignacemu 
Antiocheńskiemu (†107), biskupowi i męczennikowi: „Z Chrystusem zosta-
łem przybity do krzyża, teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus; 
życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który mnie i samego siebie wy-
dał za mnie (Ga 2,19–20)”39. „Sławne męczeństwo świętego Ignacego z An-
tiochii” jest nazwane w  tekście liturgicznym, na  podobieństwo do  Ofiary 
Chrystusa, „ofiarą świętego Ignacego, który jako pszenica Chrystusa został 
zmielony zębami dzikich zwierząt i  stał się czystym chlebem”40. Prawda 
ta została powtórzona w Antyfonie na Komunię: „Jestem pszenicą Chrystu-
sową: niech zmielą mnie zęby dzikich zwierząt, bym stał się czystym chle-
bem”41. Kolekta formularza mszalnego wspomnienia św. Justyna (†165), mę-
czennika, podkreśla, iż  jego męczeńska śmierć dokonała się dzięki mocy 
Boga, który „przez szaleństwo krzyża” dał świętemu Justynowi „głębokie 
poznanie Jezusa Chrystusa”42. Ponadto liturgia przypisuje temu wielkiemu 
apologecie i męczennikowi, w Antyfonie na Komunię, słowa Apostoła Na-
rodów: „Postanowiłem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko 
Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2,2)43. 

Modlitwy mszalne podkreślają ścisły związek, jaki istnieje między mę-
czeństwem chrześcijanina a śmiercią Syna Bożego: „Wszechmogący Boże, 
spraw, abyśmy w  tej Ofierze, składanej w  dzień świętych męczenników, 

Pierwsi świadkowie), Kraków 1998, s.  153. Św. Polikarp nazywa męczenników „[żywymi] 
wizerunkami prawdziwej miłości (…), spętani świętymi więzami, które są diademem kró-
lewskim prawdziwych wybrańców naszego Boga i Pana” (List do Kościoła w Filippi, I, 1, cyt. 
za: A. Świderkówna, M. Starowieyski [red.], Pierwsi świadkowie, s. 156). 

39   MRP, 17  października, Św. Ignacego Antiocheńskiego, Biskupa i  Męczennika, 
s. 210. „Christo confixus sum cruci; vivo autem, iam non ego: vivit vero in me Christus; 
in fide vivo Filii Dei, qui dilexit me, et tradidit semetipsum pro me” Gal 2, 19–20 (MR, 
s. 626).

40   Tamże, Modlitwa nad darami. „nostrae devotionis oblatio, qui beatum Ignatium, 
frumentum Christi, per martyrii passionem panem mundum suscepisti” (MR, s. 626).

41   Tamże. „Frumentum Christi sum: dentibus bestiarum molar, ut panis mundus in-
veniar” (MR, s. 626).

42   MRP, 1 czerwca, Św. Justyna, Męczennika, s. 75. „Deus, qui per stultitiam crucis emi-
nentem Iesu Christi scientiam beatum Iustinum martyrem mirabiliter docuisti” (MR, s. 556).

43   Tamże, s. 76. „Non iudicavi me scire aliquid inter vos, nisi Iesum Christum, et hunc 
crucifixum” (MR, s. 556).
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godnie głosili śmierć Twojego Syna”44. Lex credendi modlitwy Kościoła 
pokazuje męczennika jako naśladowcę Chrystusa, przekonanego, że „jeśli 
nie wybieramy przez Niego (Jezusa) dobrowolnie śmierci, aby mieć udział 
w Jego męce, [to] nie ma w nas Jego życia”45. Liturgiczna modlitwa kolekta 
ze wspomnienia św. Polikarpa (†155) uczy, że to Bóg, Pan całego stworze-
nia, przyjął go do grona męczenników, bo pił z kielicha męki Chrystusa, aby 
zmartwychwstać do życia wiecznego46. Kościół od początku czcił męczen-
ników, gdyż uważał, że  najdoskonalszym naśladowaniem Chrystusa jest 
męczeństwo: „Jemu składamy hołd naszej adoracji, gdyż jest Synem Bo-
żym, męczenników zaś kochamy jako uczniów i naśladowców Pana, a jest 
to rzeczą słuszną, gdyż w stopniu niezrównanym oddali się oni na służbę 
Królowi i Mistrzowi”47. Męczennik, tak jak święty Wawrzyniec (†258), „od-
dał życie za Kościół. Zasłużył na wieniec męczeństwa i z radością wstąpił 
do Pana Jezusa Chrystusa”48. „Z gorącej miłości” ku Chrystusowi „wiernie 
służył ubogim i odważnie poniósł męczeństwo”49, potwierdzając wierność 
poleceniu swego Mistrza, Chrystusa Pana, przypomnianym w  antyfonie 
na Komunię: „Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, 
tam będzie i mój sługa” (J 12, 26)50. 

44   MRP, 19. Msza o misjonarzach męczennikach, Modlitwa nad darami, s. 24. „Marty-
rum tuorum (…) passionem venerantes, fac nos, Domine, hoc sacrificio mortem Unigeniti 
tui digne annuntiare” (MR, s. 689)

45   Św. Ignacy Antiocheński, [List] Do Kościoła w Magnezji, V.2 (cyt. za: A. Świderków-
na, M. Starowieyski (red.), Pierwsi świadkowie, s. 121). 

46   MRP, 23 lutego, Św. Polikarpa, Biskupa i Męczennika, Kolekta, s. 26. „Deus univer-
sae creaturae, qui beatum Polycarpum episcopum in numero martyrum dignatus es aggre-
gare, eius nobis intercessione concede, ut, cum illo partem calicis Christi capientes, in vitam 
resurgamus aeternam” (MR, s. 531). 

47   Męczeństwo świętego Polikarpa, biskupa Smyrny, XVII,3 (cyt. za: Pierwsi świadko-
wie, s. 168). 

48   MRP, 10 sierpnia, Św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika, Antyfona na wejście, 
s. 143. „Hic est beatus Laurentius, qui pro ope Ecclesiae semetipsum tradidit: propterea 
meruit martyrii passionem, ut laetus ascenderet ad Dominum Iesum Christum” (MR, 
s. 589).

49   Tamże, Kolekta, s.  143. „caritatis ardore beatus Laurentius servitio claruit fidelis 
et martyrio gloriosus” (MR, s. 590). 

50   Tamże.



W tekstach Liturgii godzin, która jest „codzienną modlitwą Ludu Bo-
żego”, męczennicy to ci, którzy „ponieśli śmierć dla słowa Bożego”; którzy 
„przyjmując krzyż, poszli” śladami Chrystusa; którzy „obmyli swe szaty 
we  krwi Baranka”51. Męczennicy „nie wahali się umrzeć za” Chrystusa, 
w którego męce, przez swoje męczeństwo, mieli udział52; idąc za Chrystu-
sem, wzgardzili mężnie światem, który „ich ze wzgardą odrzucił od sie-
bie”53. Św. Ignacy, biskup Antiochii (†107), napisał w „Liście do Rzymian” 
o swojej śmierci męczeńskiej jako ofierze złożonej Bogu: „Pozwólcie mi się 
stać pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga. Je-
stem Bożą pszenicą. Zostanę starty zębami dzikich zwierząt, aby się stać 
czystym chlebem Chrystusa. Proście za mną Chrystusa, abym za sprawą 
owych zwierząt stał się żertwą ofiarną dla Boga. […] Lepiej mi umrzeć 
z Chrystusie, niż panować nad całą ziemią. Szukam Tego, który za nas 
umarł; pragnę Tego, który dla nas zmartwychwstał. […] Pozwólcie mi na-
śladować mękę mego Boga”54. Św. Justyn (†165), apologeta i męczennik, 
wraz z innymi chrześcijanami nie złożył na polecenie prefekta Rzymu Ru-
styka ofiary bożkom, gdyż, jak wyjaśnił sędziemu: „«Pragniemy ponieść 
karę dla naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i  dostąpić zbawienia; będzie 
to  dla nas rękojmią i  ocaleniem w  dniu straszliwego i  powszechnego 
Sądu naszego Pana i Zbawcy» Podobnie mówili i pozostali męczennicy: 
«Uczyń z nami, co chcesz; jesteśmy chrześcijanami i nie składamy ofiar 
bożkom»”55. Wymownym komentarzem do męczeńskiej śmierci Justyna 
są  teksty Liturgii godzin wspomnienia tego apologety chrześcijaństwa, 
a mianowicie: antyfony do pieśni Zachariasza w „Jutrzni” (modlitwie po-

51   LG, Teksty wspólne o wielu męczennikach, Jutrznia. Prośby, t. IV, s. 1482 n. „per 
martyres interfectos propter verbum Dei”; „per martyres sustinentes crucem, tua vestigia 
sunt secuti”; „per martyres tuos, qui stolas suas laverunt in sanguine Agni” (LH, t. III, 
s. 1403).

52   Zob. tamże, Modlitwa, t. IV, s. 1483, 1489. 
53   Zob. tamże, II Nieszpory. Hymn. O męczennikach, t. IV, s. 1485. Podobnie uczyniły 

męczennice (zob. tamże).
54   LG, 17 października, Św. Ignacego Antiocheńskiego, Biskupa i Męczennika, Godzina 

czytań. II Czytanie. „Z listu św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, do Rzy-
mian”, 4,1–2; 6,1–8 (LG, t. IV, s. 1277 n). Por. Pierwsi świadkowie, s. 129. 

55   LG, 1 czerwca, Św. Justyna, Męczennika, Godzina czytań. II Czytanie. „Z akt świę-
tych męczenników Justyna i towarzyszy”, rozdz. 1–5 (LG, t. III, s. 1212). 
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rannej Kościoła) i antyfony do pieśni Maryi w „Nieszporach” (modlitwie 
wieczornej Ludu Bożego). „W każdej ofierze chwalimy Stwórcę wszystkie-
go przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i przez Ducha Świętego”56; „Ogień 
ogarnął moje serce i rozpalił mnie miłością ku prorokom i przyjaciołom 
Chrystusa”57. Liturgia godzin nazwała męczeństwo św. Polikarpa (†155) 
„ofiarą hojną i miłą Bogu”, podając w Godzinie czytań jako drugie czyta-
nie fragment z „Listu Kościoła w Smyrnie o męczeństwie św. Polikarpa”. 
Biskup męczennik przed spaleniem na stosie, 

podobny do  pięknego jagnięcia, wybranego na  miłą i  całopalną ofiarę 
Bogu, podniósł oczy w górę i rzekł: „Panie Boże, Ojcze umiłowanego i bło-
gosławionego Syna Twego Jezusa Chrystusa, przez którego poznaliśmy 
Ciebie; […] błogosławię Cię za to, iż zechciałeś, bym w tym dniu i w tej 
godzinie wraz z całą rzeszą męczenników miał udział w kielichu Chrystu-
sa Twego, dla zmartwychwstania na wieki duszy i ciała, w nieskazitelności 
Ducha Świętego. Wraz z  nimi przyjmij mnie dziś do  siebie, Boże praw-
dziwy i prawdomówny, jako ofiarę hojną i przyjemną, którą przygotowa-
łeś, którą mi zapowiedziałeś i którą teraz dopełniłeś. Dlatego wielbię Cię 
za wszystko, błogosławię Tobie i wysławiam Ciebie przez wiecznego i nie-
bieskiego arcykapłana Jezusa Chrystusa, umiłowanego Syna Twego, przez 
którego Tobie, Jemu samemu oraz Świętemu Duchowi niech będzie chwała 
na wieki wieków. Amen”. Gdy wypowiedział „Amen” i zakończył modli-
twę, wyznaczeni do  tego ludzie rozniecili ogień. Kiedy buchnął potężny 
płomień, dane nam było zobaczyć na własne oczy przedziwne zjawisko. 
Dlatego zostaliśmy zachowani, aby innym opowiedzieć o tym, co zaszło. 
Płomienie tworząc kształt łuku, jak żagiel wichrem wzdęty, otoczyły mę-
czennika. On zaś stał pośrodku nie jak palące się ciało, lecz jak chleb ru-
mieniący się w piecu, jak jaśniejące w ogniu srebro lub złoto. Równocześnie 
poczuliśmy przemiły, zapach jakby woń palonego kadzidła albo innych  
drogocennych wonności58.

56   Tamże, LG, t. III, s. 1213.
57   Tamże. 
58   LG, 23 lutego, Św. Polikarpa, Biskupa i Męczennika, Godzina czytań. II Czytanie. 

„Z  listu Kościoła w  Smyrnie o  męczeństwie św. Polikarpa”, rozdz. 13,2–15,3 (LG, t.  III, 
s. 1138 n). Por. Męczeństwo świętego Polikarpa, biskupa Smyrny, [w:] Pierwsi świadkowie, 
s. 166 n.



Męczennik „kiedy zaś krew swoją przelał, podobny stał się do Mistrza”59; 
męczennica „Pełna odwagi, choć śmierci nie pragnąc,/ Przyjęła mękę i licz-
ne cierpienia;/ Krew swą przelała, by mogła osiągnąć/ Pokój wieczności”60. 

Liturgia godzin w „Czytaniu”, które następuje po psalmodii w I Nieszpo-
rach, odnosi zarówno do wielu męczenników, jak i do jednego męczennika, 
nauczanie św. Pawła z Listu do Rzymian (Rz 8,35.37–39) o „miłości Boga, 
która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”, od której nie może nas odłą-
czyć ani „utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpie-
czeństwo czy miecz”, „ani jakiekolwiek inne stworzenie”61.

2. Męczeństwo – mężnym wyznaniem wiary w Chrystusa
Teksty modlitw liturgii Kościoła, zgodnie z zasadą lex orandi lex cre-

dendi, pouczają, iż męczennicy z Bożą pomocą i z miłości ku Niemu skła-
dali świadectwo Chrystusowi krwią i słowem62. Święty Ireneusz (130–202), 
biskup, który „utwierdził prawdziwą naukę i pokój w Kościele”63, „walczył 
aż do śmierci w obronie prawa Bożego, nie bał się gróźb prześladowców, 
bo Chrystus był jego mocą”64, a męczeńską śmierć poniósł za „wiarę, którą 
aż do śmierci wyznawał”65.

Prefacja o świętych męczennikach z Mszału rzymskiego Pawła VI (1970), 
mająca w  podtytule zapis: „Męczeństwo znakiem i  przykładem”66, nazy-
wa męczennikiem świadka wiary, człowieka, którego Bóg umocnił „do 
złożenia świadectwa wierze”, który „naśladując Chrystusa przelał krew” 
ku chwale wszechmogącego, wiecznego Boga, wzywanego przez Kościół: 

59   LG, Teksty wspólne o jednym męczenniku, II Nieszpory. Hymn. O męczenniku, t. IV, s. 1506. 
60   Tamże, Hymn. O męczennicy, t. IV, s. 1507.
61   Por. LG, t. IV, s. 1473. 1492.
62   Por. A.  Donghi, La  memoria dei santi nel Messale Romano. I  formulari. Comune 

dei Martiri, [w:]  Autori vari, Il  Messale Romano del Vaticano II. Orazionale e  Leziona-
rio. Vol.  I,  Torino 1981, s.  214–221. Zob. Daniel-Rops, Kościół pierwszych wieków, tłum. 
K. Ostrowska, Warszawa 1997, s. 187.

63   MRP, 28 czerwca, Św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika, Kolekta, s. 99. „Deus, qui 
beato Irenaeo episcopo tribuisti, ut veritatem doctrinae pacemque Ecclesiae feliciter con-
firmaret” (MR, s. 568).

64   MRP, 28 czerwca, Św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika, Antyfona na wejście, s. 98.
65   Tamże, Modlitwa po Komunii, s. 99. 
66   „Praefatio de sanctis Martyribus. De signo et exemplo martyrii” (MR, s. 430).
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„Panie, Ojcze święty”67. W łacińskim tekście tej prefacji święty męczennik 
to  ten, kto przelał krew „dla wyznania imienia” Bożego i  „naśladowania 
Chrystusa”68.

Kolekta formularza mszalnego mówi o świętych Marcelinie i Piotrze, 
którzy ponieśli śmierć męczeńską w czasie prześladowań chrześcijan za ce-
sarza Dioklecjana (284–305), iż „mężnie wyznali wiarę”69. W tekstach litur-
gicznych „codziennej modlitwy Ludu Bożego” (Liturgii godzin) męczen-
nikami są nazwani ci, „którzy ponieśli śmierć dla słowa Bożego”, „którzy 
dobrowolnie śmierć ponieśli dając świadectwo wierze”, „którzy przelaną 
krwią potwierdzili swoje wyznanie wiary”70. 

Modlitwa Kościoła na dzień świętych męczenników: papieża Sykstu-
sa  II  i  towarzyszących mu  diakonów: Januarego, Magnusa, Wincentego, 
Stefana, Felicysa i Agapita, zamęczonych podczas prześladowania chrześci-
jan za cesarza Waleriana, 6 sierpnia 258 roku – stwierdza, że dzięki Bożej 
łasce „oddali życie za […] Ewangelię i wierność Chrystusowi”71. W łaciń-
skim tekście mówi się o  oddaniu przez męczenników „dusz swoich” dla 
Twojego (Boże) Słowa i  świadectwa Jezusowi72. Kolekta z  „Mszy o  wielu 
męczennikach” powtarza powyższe przekonanie modlącego się Kościoła, 
iż dzięki łasce Boga „święci męczennicy […] oddali życie za Twoje (Boże) 
słowa i wierność Chrystusowi”73. „O prawdzie Ewangelii” zaświadczyli swo-

67   MRP, s. 89; prefacja ta jest oznaczona numerem 72.
68   „Pro confessione nominis tui, ad  imitationem Christi, sanguis effusus” (MR, 

s. 430).
69   MRP, 2 czerwca, Świętych męczenników Marcelina i Piotra, s. 76’. To była „confessio 

gloriosa” (MR, s. 557).
70   LG, Teksty wspólne o wielu męczennikach, Jutrznia. Prośby, t. IV, s. 1482. „Per mar-

tyres interfectos propter verbum Dei”; „qui libere mortem in testimonium fidei sunt ample-
xi”; qui fidem usque ad sanguinem sunt confessi” (LH. III, s. 1403).

71   MRP, 7 sierpnia, Świętych Męczenników Sykstusa II, Papieża i Towarzyszy, Kolekta, 
s. 140. 

72   MR, s. 588: Die 7 augusti. Ss. Xysti II, papae, et sociorum, martyrum. Collecta: „Deus 
[…] qui beato Xysto eiusque sociis, propter verbum tuum et testimonium Iesu, animas suas 
ponere tribuisti”.

73   MRP, 16. Msza o wielu męczennikach w okresie wielkanocnym, Kolekta, s. 21. „Deus, 
[…] qui beatis martyribus […] propter verbum tuum et  testimonium Iesu, animas suas 
ponere tribuisti” (MR, s. 685).



im męczeństwem święci papież Korneliusz (†253) i biskup Cyprian (†258)74, 
którzy zrealizowali w ten sposób polecenie Chrystusa Pana, przypomniane 
w antyfonie na Komunię: „Kto straci swoje życie z powodu Mnie i Ewange-
lii, ten je zachowa” (Mk 8,35)75.

Analiza modlitw z „Mszy o męczenniku” utwierdza nas w przekonaniu, 
że chrześcijanin z pomocą wszechmogącego, wiecznego Boga „aż do śmier-
ci walczył w obronie wiary”76 i za wiarę „przelał krew swoją”77. Święci mę-
czennicy, którzy zachowali „wiarę aż do śmierci”78, którzy dzięki łasce Bożej 
„wyznali wiarę w śmierć i zmartwychwstanie” Chrystusa, ukazują światu, 
że  „męczeństwo jest najwymowniejszym dowodem prawdziwości wiary, 
która może nadać ludzkie oblicze nawet najbardziej gwałtownej śmierci 
i ujawnia swe piękno podczas najokrutniejszych prześladowań”79. 

Liturgia godzin we wspomnienie św. Justyna, męczennika (1 czerwca), 
pokazuje bardzo konkretny przykład wyznania wiary przed śmiercią mę-
czeńską. Drugie „Czytanie” Godziny czytań, zaczerpnięte z „Akt świętych 
męczenników Justyna i  towarzyszy”, cytuje najważniejsze fragmenty ze-
znań Justyna Apologety przed sądem, któremu „przewodniczył” nauczy-
ciel Marka Aureliusza, filozof stoik Kwintus Juniusz Rustykus (Rustyk), 
prefekt Rzymu w latach 163–16780. Wyznanie wiary, jakie złożył przed mę-

74   MRP, 16 września, Świętych Męczenników Korneliusza, Papieża, i Cypriana, Bisku-
pa, Modlitwa po Komunii, s. 181. „[…] Domine, supplices exoramus, ut, sanctorum marty-
rum Cornelii et Cypriani exemplo, […] evangelicae veritati possimus testimonium perhi-
bere” (MR, Die 16  septembris. Ss. Cornelii, papae, et  Cypriani, episcopi, martyrum, Post 
communionem, s. 612).

75   Tamże, MRP, s. 181.
76   MRP, 15. Msza o jednym męczenniku poza okresem wielkanocnym, Kolekta, s. 20. 

Tekst łaciński zamiast: „w  obronie wiary”, ma: „za sprawiedliwość (prawość, świętość)”: 
„Deus,…qui beato.. usque ad mortem pro iustitia certare tribuisti” (MR, s. 684).

77   Tamże, Kolekta, s. 20. „Deus, […] et nos in fide confirma, quam beatus […] effuso 
sanguine asseruit” (MR, s. 685).

78   MRP, 13. Msza o wielu męczennikach poza okresem wielkanocnym, Kolekta, s. 17.
79   Jan Paweł II, Bulla ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000 Incarnationis mysterium 

(29 XI 1998), nr 13.
80   LG, 1 czerwca, Św. Justyna, męczennika, Godzina czytań. II Czytanie. „Z Akt świę-

tych męczenników Justyna i towarzyszy, rozdz. 1–5 (LG, t. II, s. 1476–1478); LH, Die 1 iunii. 
S. Iustini, Martyris. Ad Officium lectionis. Lectio altera. „Ex Actis martyrii sanctorum Iustini 
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czeństwem św. Justyn i jego towarzysze, ma duże znaczenie m.in. dlatego, 
iż uczynił to Justyn Apologeta przed przedstawicielem stoicyzmu, w któ-
rym na  miejsce Boga wstawiono pneuma, układ praw natury, rządzący 
światem. Człowiek w  swym postępowaniu „winien się kierować prawem 
natury odnoszącym się do  człowieka; jest to  prawo moralne”, jednakże 
centralną sprawą w  tym prawie były obowiązki wobec państwa. Według 
stoików, wszystkie religie są w pneumie zaplanowane jako narzędzia kiero-
wania masami; nic zatem dziwnego, że stoicyzm stał się „religią rzymskich 
kół polityczno-administracyjnych”81. Św. Justyn został oskarżony o chrze-
ścijaństwo, o  to, że przyjął prawdziwą naukę chrześcijan82, co wyznał za-
raz na początku rozprawy: „Nie możemy być oskarżeni ani pojmani za to, 
że słuchamy przykazań naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”. Na pytanie 

eiusque sociorum” (Cap. 1–5: cf. PG 6, 1566–1571, LH, t. III, s.1193–1195). Por. Męczeństwo 
świętych męczenników Justyna, Charytona, Charyty, Euelpistosa, Hieraksa, Pajona i Liberia-
na (Rzym, między 163–167 r.), [w:] E. Wipszycka, M. Starowieyski (oprac.), Męczennicy. Oj-
cowie żywi IX, Kraków 1991, s. 208–216. Oskarżycielem Justyna był filozof cynik Krescens, 
a sędzią Kwintus Juniusz Rustykus (Rustyk), filozof stoik, któremu Marek Aureliusz (cesarz 
rzymski 161–180) w swym „dzienniku duszy (Do siebie samego) poświęcił wzruszające sło-
wa: „Rustykowi zawdzięczam zrozumienie potrzeby poprawy i pielęgnowania charakteru. 
I uchronienie się przed ambicją błyszczenia w sofistyce […]. I zgodne usposobienie, i wy-
rozumiałość wobec tych, którzy mnie czymś zgniewali, obrazili, jeżeli tylko zechcieli sami 
błąd swój poznać. I sztukę czytania dokładnego, a nie zadowalania się czytaniem pobieżnym 
[…]. I poznanie wykładów Epikteta” (tamże, s. 210). 

81   J. M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, 
Poznań 1971, s. 496.

82   Tytuł nadany przez księgę Liturgii godzin brzmi: Przyjąłem prawdziwą naukę 
chrześcijan (LG, t. II, s. 1476). Justyn przewidywał oskarżenie go o chrześcijaństwo, pisząc 
w drugiej Apologii m.in.: „Tak, wyznaję, jestem chrześcijaninem, i szczycę się z tego, i jestem 
gotów do  wszelkich o  nie zapasów” [Św. Justyn, II  Apologia, 13, 1  (cyt. za: E.  Wipszycka, 
M. Starowieyski (oprac.), Męczennicy, s. 209). „Wyznaję, że modlę się i ogromnie pragnę, 
aby uznano mnie za chrześcijanina. Nie dlatego bynajmniej, że nauka Platona jest całkowi-
cie różna od nauki Chrystusa, lecz dlatego właśnie, że nie jest z nią identyczna, podobnie 
zresztą jak również nauka innych: stoików, poetów i pisarzy” (2 Apologia. „Św. Justyna filo-
zofa i męczennika pismo w obronie chrześcijan do senatu rzymskiego”, [w:] L. Misiarczyk, 
J. Naumowicz (oprac.), „Biblioteka Ojców Kościoła” nr 24, Pierwsi apologeci greccy, Kraków 
2004, s. 281.



Rustyka, aby powiedział, jaką naukę wyznaje, Justyn odpowiedział: „Usiło-
wałem poznać wszystkie, ale przyjąłem prawdziwą naukę chrześcijan, cho-
ciaż ona nie podoba się tym, którzy pozostają w błędzie”. Przedstawiając 
tę nową naukę, Justyn mówił: 

Czcimy Boga chrześcijan; wierzymy, że  na początku On  sam stworzył 
i  uczynił wszystko, co  istnieje, rzeczy widzialne i  niewidzialne. I  czcimy 
Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. O Nim prorocy zapowiadali, że przyj-
dzie do ludzi głosić zbawienie i nauczać wybranych uczniów. Jestem tylko 
człowiekiem i  niewiele mogę powiedzieć o  Jego nieskończonym Bóstwie, 
jednak moc proroctwa uznaję; w proroczym natchnieniu był On zapowie-
dziany jako Syn Boga. A wiem, że prorocy natchnieni z nieba zapowiadali 
Jego przyjście do ludzi. 

Następnie, na  zapytanie Rustyka: „A  więc jesteś chrześcijaninem?”, 
Justyn daje jednoznaczną odpowiedź: „Tak jest, jestem chrześcijaninem”. 
W trwającym przed sądem dialogu Justyn, nazwany przez sędziego-filozofa 
uczonym i tym, który poznał prawdziwą naukę, wyznaniem wiary w życie 
wieczne potwierdza swoją tożsamość chrześcijańską. „Jeżeli zostaniesz ubi-
czowany, a potem ścięty, to myślisz, że pójdziesz do nieba?”

Justyn odrzekł: „Mam żywą nadzieję, że jeżeli mnie to spotka, to pójdę 
do Niego; wiem bowiem, że aż do czasu, gdy świat przeminie, nie odma-
wia On swojej łaski tym, którzy żyją według Jego nauki”. Groźby ze strony 
sędziego-prefekta Rzymu „ukarania bez żadnej litości”, jeżeli Justyn i towa-
rzysze nie wyrzekną się wiary w Chrystusa, wzmacnia jedynie jej wyzna-
nie przez Apologetę: „Nikt o  zdrowych zmysłach nie przejdzie od  wiary 
do bezbożności”; „Pragniemy ponieść karę dla naszego Pana, Jezusa Chry-
stusa, i dostąpić zbawienia; będzie to dla nas rękojmią i ocaleniem w dniu 
straszliwego i powszechnego Sądu naszego Pana i Zbawcy”. Autor Akt świę-
tych męczenników Justyna i towarzyszy kończy opis stwierdzeniem: „Święci 
męczennicy, wielbiąc Boga, zostali odprowadzeni na miejsce kaźni i  tam 
ścięci. Tak wyznali Zbawiciela i  to wyznanie przypieczętowali męczeń- 
stwem”83. Tzw. responsorium po tym drugim Czytaniu, utworzone z tekstów 
Dziejów Apostolskich (20, 21. 24) i Listu św. Pawła do Rzymian (1, 16), na-
wołuje do dawania świadectwa wierze: 

83   LG, t. II, s. 1478; LH, t. III, s. 1195.
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Nawołując do wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa niczego się nie boję. 
Nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, któ-
re otrzymałem od  Pana Jezusa; bylebym dał świadectwo o  Ewangelii ła-
ski Bożej. Alleluja. Nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą 
ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. 
Nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, któ-
re otrzymałem od Pana Jezusa; bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski 
Bożej. Alleluja84. 

Teksty liturgiczne stanowią modlitewną postawę Kościoła i wyrażają 
jednocześnie jego wiarę, zgodnie z zasadą lex orandi lex credendi. W tym 
kontekście świadectwo męczenników, którzy głosili Ewangelię, oddając 
życie dla miłości, nie może być zapomniane, zwłaszcza w naszej epoce, 
w  ostatnim stuleciu, które wydało bardzo wielu męczenników, którzy 
cierpieli za wiarę, płacąc krwią za przynależność do Chrystusa i Kościo-
ła. Człowiek wierzący, prawdziwie przeżywający swoje chrześcijańskie 
powołanie, w żadnym czasie nie może usunąć z horyzontu własnego ży-
cia perspektywy męczeństwa, które „jest możliwością zapowiedzianą już 
w Objawieniu”85. 

Sobór Watykański II  (1962–1965) w  Konstytucji dogmatycznej o  Ko-
ściele uczy, iż „męczeństwo, przez które uczeń upodabnia się do Mistrza 
przyjmującego z  własnej woli śmierć dla zbawienia świata i  naśladuje 
Go w przelaniu krwi, Kościół uważa za szczególny dar i najwyższą próbę 
miłości. A  chociaż dane jest to  nielicznym, wszyscy jednak powinni być 
gotowi wyznawać Chrystusa wobec ludzi i iść za Nim drogą krzyża wśród 
prześladowań, których nigdy nie brakuje Kościołowi”86. Sobór stwierdził 
ponadto, iż Apostołowie i męczennicy Chrystusa „przelaniem swojej krwi 
dali najwyższe świadectwo wiary i miłości”(KK 50)87. 

84   Tamże.
85   Jan Paweł II, Bulla Incarnationis mysterium, nr 13.
86   Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (dalej: 

KK), nr 42. „Martyrium […] ab Ecclesia eximium donum supremaque probatio caritatis 
aestimatur“ (Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst łacińsko-polski, 
Poznań brw, s. 222).

87   „Apostolos autem et martyres Christi, […] sui sanguinis effusione supremum fidei 
et caritatis testimonium dederant” (Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, 



3. Męczeństwo – wejściem do chwały Królestwa niebieskiego 
Teksty liturgiczne formularzy mszalnych i Liturgii godzin poświęcone 

męczennikom są pełne wiary w ich zwycięstwo z Chrystusem nad śmier-
cią oraz w ich udział w chwale Królestwa niebieskiego. Całym bogactwem 
sformułowań biblijnych i  ewangelicznych przekazują tę  prawdę przede 
wszystkim antyfony na wejście oraz antyfony na Komunię, które (niestety) 
najczęściej zastępuje śpiew na wejście. „Święci męczennicy zwyciężyli dzię-
ki krwi Baranka i nie wahali się złożyć własnego życia w ofierze. Dlatego 
z Chrystusem królują na wieki. Alleluja”88. „Na ziemi święci męczennicy 
przelali krew za Chrystusa, dlatego osiągnęli wieczną nagrodę w niebie”89. 
„W niebie się radują Święci, którzy poszli w ślady Chrystusa, przelali swoją 
krew z  miłości do  Niego, dlatego weselą się z  Chrystusem bez końca”90. 
„Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i Ja prze-
kazuję wam Królestwo, abyście w Królestwie moim jedli i pili przy moim 
stole” (por. Łk 22, 28–30)91. „Oto prawdziwy męczennik, który przelał krew 
za Chrystusa. Nie bał się gróźb sędziów i wszedł do Królestwa niebieskie-
go”92. „Jeżeli z Chrystusem umarliśmy, razem z Nim żyć będziemy. Jeżeli 
trwamy w cierpliwości, z Nim królować będziemy. Alleluja”93. Do męczen-
ników liturgia odnosi słowa Jezusa z Ewangelii wg św. Mateusza: „Pójdźcie 
błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie Królestwo, przygotowane 
dla was od założenia świata. Alleluja”94. „Św. Wawrzyniec (†258) oddał ży-

s. 236). Zob. A. Kubiś, Zarys chrześcijańskiej koncepcji męczeństwa, „Communio” 7 (1987), 
nr 5 (41), s. 83.

88   MRP, 17. Msza o wielu męczennikach w okresie wielkanocnym, Antyfona na wejście, s. 22.
89   MRP, 13. Msza o  jednym męczenniku poza okresem wielkanocnym, Antyfona 

na wejście, s. 17.
90   MRP, 9.  Msza o  wielu męczennikach poza okresem wielkanocnym, Antyfona 

na wejście, s. 13’’. Zob. ten sam tekst: 26 września, Świętych Męczenników Kosmy i Damiana, 
Antyfona na wejście, s. 188.

91   Tamże, Antyfona na Komunię, s. 13. Zob. ten sam tekst: 26 września, jw., s. 189.
92   MRP, 15. Msza o  jednym męczenniku poza okresem wielkanocnym, Antyfona 

na wejście, s. 19.
93   MRP, 17. Msza o wielu męczennikach w okresie wielkanocnym, Antyfona na Komu-

nię, s. 22.
94   MRP, 16. Msza o wielu męczennikach w okresie wielkanocnym, Antyfona na wej-

ście, s. 20.
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cie za Kościół. Zasłużył na wieniec męczeństwa i z radością wstąpił do Pana 
Jezusa Chrystusa”95.

W Liturgii godzin, w  tekstach poświęconych męczennikom, spoty-
kamy bardzo wymowne stwierdzenia, które jako antyfony do  psalmów 
są  powtarzane dwukrotnie: „Męczennicy ponieśli śmierć za  Chrystusa, 
a teraz żyją na wieki”96; „Jako zwycięzcy weszli święci do królestwa niebie-
skiego, a Bóg ich uwieńczył koroną chwały”97; „Liczne udręki wycierpieli 
święci, by przez swą wytrwałość otrzymać palmę męczeństwa”98. „Cierpień 
tego życia nie można stawiać na równi z przyszłą chwałą, która się w nas 
objawi”99. „Chóry męczenników, chwalcie Pana w niebiosach”100; „Męczen-
nicy Pańscy, błogosławcie Pana na wieki”101. 

Prawdy wiary dotyczące nagrody życia wiecznego dla męczenników 
wyrażają w Liturgii godzin także hymny, których przeznaczeniem, „dzię-
ki ich właściwościom lirycznym”, jest uwielbianie Boga, nadawanie liturgii 
charakteru wspólnotowego, ukazywanie charakteru poszczególnych go-
dzin oraz pobudzanie wiernych do  pobożnego uczestnictwa w  liturgii102. 
W  formie poetyckiej prawdy te  brzmią: „Królu chwalebny wyznawców/ 
I  męczenników nagrodo,/ Tym, którzy Ciebie wybrali, /  Otwierasz nie-
bios podwoje”103. „Jak Chrystus hańbą okryci,/ Samotni wobec cierpienia,/ 
Odważnie znieśli męczeństwo,/ Bo uwierzyli miłości./ Odchodząc z ziemi 
w udręce/ Wyznali mężnie przed światem,/ Że Bóg jest dobrem najwyż-
szym/ I On im życie przywróci./ A teraz patrzą w oblicze/ Swojego Mistrza 
i Zbawcy,/ Gdyż On im bramę otworzył/ Królestwa wiecznej światłości”104. 
„Pełni zapału śpiewajmy z radością/ O męczenników zasługach i czynach, 
/ Bo samo serce przynagla, by sławić/ Niezłomnych w boju zwycięzców./ 

 95   MRP, 10  sierpnia, Św. Wawrzyńca, Diakona i  Męczennika, Antyfona na  wejście, 
s. 143. 

 96   LG, Teksty wspólne o wielu męczennikach, I Nieszpory. 3 Antyfona, t. IV, s. 1473.
 97   Tamże, I Nieszpory. 2 Antyfona, t. IV, s. 1472n.
 98   Tamże, I Nieszpory. 1 Antyfona, t. IV, s. 1471n.
 99   LG, Teksty wspólne o jednym męczenniku, Godzina czytań. 2 Antyfona, t. IV, s. 1496. 
100   LG, Teksty wspólne o wielu męczennikach, Jutrznia. 3 Antyfona, t. IV, s. 1482.
101   LG, Teksty wspólne o jednym męczenniku, Jutrznia. 2 Antyfona, t. IV, s. 1503.
102   Zob. Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzin, nr 173.
103   LG, Teksty wspólne o wielu męczennikach, Godzina czytań. Hymn, t. IV, s. 1474.
104   Tamże, Jutrznia. Hymn, t. IV, s. 1481.



[…] Jakże wysłowić wspaniałą nagrodę/ Przygotowaną przez Ciebie dla 
świętych?/ Krew ich przelana jaśnieje purpurą, / Na czołach wieniec lauro-
wy!”105. Męczeństwo prowadzi do spotkania z Panem, który otwiera niebo 
dla męczennika – niezłomnego świadka prawdy, by obdarzyć go wieńcem 
chwały: „Pobłogosław, męczenniku,/ Dzień radosny twego święta,/ W któ-
rym krew przelałeś mężnie,/ By otrzymać wieniec chwały;/ Dzień zwycię-
stwa nad ciemnością/ I nad katem, i sędziami,/ Dzień spotkania z twoim 
Panem,/ Który niebo ci  otworzył./ O,  niezłomny świadku prawdy/ Przy-
równany do aniołów,/ Pośród nich jaśniejesz w szacie,/ Którą własną krwią 
spłukałeś”106. Męczennik to człowiek, który poszedł za Chrystusem i został 
obdarzony przez Pana wiecznością: „Męczenniku, któryś poszedł/ Śladem 
Słowa Wcielonego,/ Zwyciężyłeś swoich wrogów/ I  radujesz się wieczno-
ścią”107. Bóg jest najwyższą nagrodą i szczęściem męczennika, który mężnie 
się przyznał do wiary, odważnie szedł na mękę, by w końcu otrzymać wiecz-
ną „zapłatę”. „Boże, najwyższa nagrodo/ I  szczęście Twych bojowników,/ 
Skrusz naszych grzechów kajdany,/ Gdy męczennika sławimy. Przyznał się 
mężnie do wiary,/ Co w jego sercu płonęła,/ Kiedy zaś krew swoją przelał,/ 
Podobny stał się do Mistrza. Niczym dlań były rozkosze/ I złudne świata ra-
dości;/ Idąc odważnie na mękę,/ Otrzymał wieczną zapłatę”108. Męczeństwo 
jest wyznaniem wiary w Chrystusa i pozwala przez mękę, liczne cierpienia, 
przelanie krwi – osiągnąć pokój wieczności. „Synu Dziewicy […]/ Usłysz 
te hymny śpiewane ku chwale/ Mężnej dziewicy. Tobie oddana, już niebem 
się cieszy/ Za panowanie nad swoją słabością; Ciebie wyznając przez ciała 
męczeństwo/ Świat zwyciężyła. Pełna odwagi, choć śmierci nie pragnąc,/ 
Przyjęła mękę i liczne cierpienia;/ Krew swą przelała, by mogła osiągnąć/ 
Pokój wieczności”109.

Słowa św. Piotra Apostoła z jego Pierwszego Listu mówiące o radości – 
przy objawieniu się chwały Chrystusa  –  tych, którzy byli uczestnikami 
„cierpień Chrystusowych”, stały się tekstem liturgicznym stanowiącym 
Czytanie w oficjum II Nieszporów, zarówno w Tekstach wspólnych o wielu 
jak i o jednym męczenniku. „Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnika-

105   Tamże, II Nieszpory. Hymn, t. IV, s. 1485.
106   LG, Teksty wspólne o jednym męczenniku, Godzina czytań. Hymn, t. IV, s. 1493n.
107   Tamże, Jutrznia. Hymn, t. IV, s. 1501.
108   Tamże, II Nieszpory. Hymn. O męczenniku, t. IV, s. 1506.
109   Tamże, II Nieszpory. Hymn. O dziewicy męczennicy, t. IV, s. 1507.
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mi cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i  radowali przy objawie-
niu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu 
imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa” 
(1 P 4,13–14)110. 

„Cierpień teraźniejszych”, a zatem i męczeństwa, „nie można stawiać 
na równi z chwałą, która ma się w nas objawić”, poucza św. Paweł Apo-
stoł w swoim Liście do Rzymian (8, 18–39), którego ten fragment stanowi 
I Czytanie w „Godzinie czytań”, w Tekstach wspólnych o wielu męczenni-
kach111. Fragment natomiast Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do  Ko-
ryntian (4,7 – 5,8) jest tekstem liturgicznym I Czytania w „Godzinie czy-
tań”, w Tekstach wspólnych o jednym męczenniku 112. „Niewielkie bowiem 
utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku 
dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewi-
dzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa 
wiecznie”. 

Antyfony do pieśni Maryi w krótkich liturgicznych Tekstach wspólnych 
o  wielu i  o jednym męczenniku zwięźle ujmują wymiar eschatologiczny 
męczeństwa: „Mieszkaniem świętych jest królestwo niebieskie i tam mają 
odpoczynek wieczny”113; „W niebie się radują święci, którzy poszli w ślady 
Chrystusa, przelali swoją krew z miłości do Niego, dlatego z Chrystusem 
królować będą na wieki”114. 

II Etos męczeństwa

Teksty liturgiczne, formularzy mszalnych i oficjum Liturgii godzin o mę-
czennikach zawierają nie tylko całe bogactwo wiary i teologii męczeństwa, 
ale także konkretny przykład postawy ucznia Chrystusa, męczennika, który 

110   LG, Teksty wspólne o wielu męczennikach, II Nieszpory. Czytanie, t. IV, s. 1488; LG, 
Teksty wspólne o jednym męczenniku, II Nieszpory. Czytanie, t. IV, s. 1509.

111   LG, t. IV, s. 1477 n.
112   LG, t. IV, s. 1498 n.
113   LG, Teksty wspólne o jednym męczenniku, II Nieszpory. Ant. do pieśni Maryi, t. IV, 

s. 1510.
114   LG, Teksty wspólne o wielu męczennikach, II Nieszpory. Ant. do pieśni Maryi, t. IV, 

s. 1488.



ubogaca naszą osobistą postawę wiary. Męczennicy „wciąż w żywy sposób 
przynależą do  Kościoła. Byli jego członkami nie tylko przed męczeńską 
śmiercią, kiedy widzialnie przynależeli do wspólnoty Kościoła. Są nimi na-
dal, tworząc konkretną i prawdziwą, choć niewidzialną jego cząstkę”115. So-
bór Watykański II w dokumencie o Kościele uczy, że dopóki „Pan nie przyj-
dzie w swoim majestacie, a wraz z Nim wszyscy aniołowie (por. Mt 25, 31), 
dopóki po  zniszczeniu śmierci nie zostanie poddane Mu  wszystko (por. 
1 Kor 15, 26 n), jedni z Jego uczniów pielgrzymują na ziemi, inni po zakoń-
czeniu obecnego życia poddawani są  oczyszczeniu, jeszcze inni zażywają 
chwały, widząc «jasno samego Boga w Trójcy jedynego – jakim jest»; wszy-
scy jednak, w różnym stopniu i w rozmaity sposób, jesteśmy złączeni w tej 
samej miłości Boga i bliźniego i  śpiewamy naszemu Bogu ten sam hymn 
chwały. Wszyscy bowiem, którzy należą do Chrystusa, mając Jego Ducha, 
zrastają się w jeden Kościół i zespalają się wzajemnie ze sobą w Chrystusie 
(por. Ef 4, 16). Łączność więc pielgrzymów z braćmi, którzy zasnęli w po-
koju Chrystusa, bynajmniej nie ustaje; co więcej, według nieustannej wiary 
Kościoła jeszcze umacnia się dzięki wzajemnemu udzielaniu sobie dóbr du-
chowych. Dzięki bowiem temu, że mieszkańcy nieba głębiej są zjednoczeni 
z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w świętości, pod-
noszą godność kultu Bożego, który Kościół sprawuje na ziemi, i na różne 
sposoby obracają na większe jego zbudowanie (por. 1 Kor 12, 12–27). Przyjęci 
bowiem do ojczyzny i znajdując się w obliczu Pana (por. 2 Kor 5, 8), przez 
Niego, z Nim i w Nim nieustannie wstawiają się za nami u Ojca, ofiarując 
Mu zasługi, które przez jedynego Pośrednika między Bogiem a ludźmi, Je-
zusa Chrystusa (por. 1 Tm 2, 5), zdobyli na ziemi […]. Ich braterska troska 
również bardzo wspomaga naszą słabość” (KK 49). 

Teksty liturgiczne pomagają nam, Kościołowi pielgrzymów, ustawicz-
nie wpatrywać się w życie tych, którzy wiernie szli za Chrystusem, i rów-
nocześnie poznać „właściwą dla każdego, stosownie do stanu i warunków, 
najbezpieczniejszą drogę, po  której wśród zmienności świata będziemy 
mogli dojść do doskonałego zjednoczenia z Chrystusem, czyli do świętości” 
(KK  50). Dlatego Kościół rozpoznaje w  świętych doskonały wzór postaw 
i model swojego życia. Taką drogę (etos) wskazują nam teksty liturgiczne 
o męczennikach, czyli o tych, którzy z Chrystusem współcierpieli i zostali 
z Nim współuwielbieni, „jako przykład, pociągający wszystkich przez Chry-

115   A. Żądło, Liturgia o męczeństwie, s. 60.
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stusa do Ojca” (KL 104). Problematyka ta została odczytana na bazie istnie-
jącej głębokiej więzi pomiędzy tekstem euchologijnym, czyli modlitwą litur-
giczną Kościoła (lex orandi) a wiarą Kościoła w niej wyrażoną (lex credendi). 

1. Męczeństwo – źródłem męstwa w wierze;  
wzorem i pomocą do życia wiarą
Teksty euchologijne (modlitewne) formularzy mszalnych ukazują mę-

czenników jako ludzi głębokiej wiary, których „stałość w wierze” winni na-
śladować wszyscy wierni116. Trzeba trwać w wyznawaniu Bożego imienia117, 
odważnie wyznawać Go  całym życiem118, wiernie trwać przy Chrystusie 
i pracować „w Kościele dla zbawienia wszystkich ludzi”119. Świadectwo świę-
tych męczenników jest ozdobą całego Kościoła, a jednocześnie, jak „sławne 
męczeństwo świętego Ignacego z Antiochii, przez które zasłużył na wieczną 
chwałę”, stało się dla nas „źródłem męstwa w wierze”120. „Wspólne zwycię-
stwo” świętych męczenników winno nas napełnić radością, umocnić naszą 
wiarę, zapewnić „nam ich wspólną opiekę”121 „i utwierdzić nas w wyznawa-
niu” Bożej prawdy122. Za wstawiennictwem św. Justyna (†165), męczennika, 
który otrzymał „głębokie poznanie Jezusa Chrystusa”, chrześcijanin winien 
odrzucać otaczające go błędy i utwierdzać się w wierze123. Męczennicy Mar-
celin i  Piotr (III w.), „którzy mężnie wyznali wiarę”, swoim przykładem 
i modlitwami wspierają nas, abyśmy i my „trwali w wierze”124. Św. Ireneusz, 
biskup i męczennik, wyjednuje „nam umiłowanie prawdy, abyśmy strzegli 
nienaruszonej wiary Kościoła i  jego jedności”125. Ten biskup Lyonu, który 

116   Por. MRP, 9. Msza o wielu męczennikach poza okresem wielkanocnym, Kolekta, 
s. 13.

117   Zob. tamże, Modlitwa nad darami. 
118   MRP, 10. Msza o wielu męczennikach poza okresem wielkanocnym, Kolekta, s. 14.
119   MRP, 9.  Msza o  wielu męczennikach poza okresem wielkanocnym, Modlitwa 

po Komunii, s. 13.
120   MRP, 17 października, Św. Ignacego Antiocheńskiego, Biskupa i Męczennika, Ko-

lekta, s. 210.
121   MRP, 11. Msza o wielu męczennikach poza okresem wielkanocnym, Kolekta, s. 15.
122   Zob. tamże, druga Kolekta, s. 15.
123   MRP, 1 czerwca, Św. Justyna, Męczennika, Kolekta, s. 75.
124   MRP, 2 czerwca, Świętych Męczenników Marcelina i Piotra, Kolekta, s. 76.
125   MRP, 28 czerwca, Św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika, Modlitwa nad darami, s. 99.



„utwierdził prawdziwą naukę i pokój w Kościele”, przez swoje wstawien-
nictwo u Boga, wyprasza nam odnowienie wiary i miłości, „abyśmy dążyli 
do zgody i  jedności”126. „Męstwo w walce” pierwszych męczenników Ko-
ścioła rzymskiego umacnia naszą wiarę i pozwala z radością zbierać owoce 
ich zwycięstwa127. Święci męczennicy papież Sykstus II (†258) i jego towa-
rzysze pomagają nam w chętnym przyjmowaniu prawd wiary i odważnym 
ich wyznawaniu128. Bóg, przez wstawiennictwo świętych męczenników 
Poncjana, papieża, i Hipolita, kapłana, pomnaża miłość ku sobie i umacnia 
„w naszych sercach wiarę”129. Za wstawiennictwem świętych męczenników 
Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa, wierni powinni umacniać swoją 
wiarę i odwagę, aby wytrwale dążyć do jedności Kościoła130. Każdy chrześci-
janin – męczennik to człowiek, który z Bożą pomocą „aż do śmierci walczył 
w obronie wiary”, dlatego prosimy dzisiaj o jego wstawiennictwo, abyśmy 
z miłości ku Bogu „cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich 
sił dążyli” do Niego, bo tylko Bóg jest „prawdziwym życiem”131. Skoro czło-
wiek wierzący nie może usunąć z  horyzontu własnego życia możliwości 
męczeństwa (zapowiedzianej już w  Objawieniu)132, to  dobrze, że  w  litur-
giczne wspomnienie świętych męczenników, „czcząc ich wejście do nieba”, 
prosimy Boga, abyśmy „naśladowali ich odwagę w męczeństwie”133. Kościół 
prosi Boga w modlitwie liturgicznej, aby w swoim miłosierdziu, przez wsta-
wiennictwo świętych męczenników, którzy osiągnęli chwałę zachowując 
wiarę aż do śmierci, pomnożył i naszą wiarę oraz sprawił, abyśmy „zgod-

126   Tamże, Kolekta, s. 99. 
127   MRP, 30  czerwca, Świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego, Ko-

lekta, s. 102.
128   MRP, 7 sierpnia, Świętych Męczenników Sykstusa II, Papieża i Towarzyszy, Kolekta, 

s. 140.
129   MRP, 13 sierpnia, Świętych Męczenników Poncjana, Papieża, i Hipolita, Kapłana, 

Kolekta, s. 146.
130   MRP, 16 września, Świętych Męczenników Korneliusza, Papieża, i Cypriana, Bisku-

pa, Kolekta, s. 180.
131   MRP, 15. Msza o  jednym męczenniku poza okresem wielkanocnym, Kolekta, 

s. 20.
132   Por. Jan Paweł II, Bulla Incarnationis mysterium, nr 13. „W ciągu dwóch tysięcy lat 

od narodzenia Chrystusa zawsze obecne było świadectwo męczenników” (tamże).
133   MRP, 12. Msza o wielu męczennikach poza okresem wielkanocnym, Kolekta, s. 16.
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nie z nią żyjąc, osiągnęli zbawienie”134. Oddanie przez męczenników życia 
za Boże słowa i wierność Chrystusowi jest wzorem, przykładem i zachętą 
do upraszania Boga o moc Ducha Świętego, „abyśmy chętnie przyjmowali 
prawdy wiary i odważnie je wyznawali”135. Postawę wierności Chrystusowi 
wyjednują u Boga dziewice męczennice, które zostawiły „świetlany przy-
kład czystości i męstwa”136. Kobieta męczennica, która otrzymała od Boga 
„siłę do zniesienia męczeństwa”, wyprasza tym, „którzy się radują jej chwa-
łą”, łaskę do przezwyciężania pokus”137. Modlitwa Kościoła w Mszy o misjo-
narzach męczennikach obejmuje swoim zasięgiem wszystkie ludu i narody, 
a w szczególności te, w których „przez nauczanie świętych męczenników” 
Dobra Nowina o Bożym Synu „przeniknęła do serc wielu ludów”, aby miło-
sierny Bóg „umocnił te ludy w wierze”138. 

Komentarzem niejako „podsumowującym” to, co zostało wyżej powie-
dziane, jest nauczanie Soboru Watykańskiego II, iż poprzez życie świętych, 
którzy byli „współuczestnikami naszego człowieczeństwa”, a którzy jednakże 
w sposób doskonalszy przemieniali się według wzoru Chrystusa139, Bóg uka-
zuje ludziom „dostrzegalnie” i bardzo wymownie swoją obecność i swoje ob-
licze. W świętych Bóg sam do nas przemawia i daje nam znak swojego Kró-
lestwa, do którego jesteśmy wezwani. Święci to „mnóstwo świadków” (por. 
Hbr 12, 1) Królestwa Bożego i „potwierdzenie prawdy Ewangelii”; czcimy ich 
nie tylko ze względu na ich przykład życia, ale bardziej jeszcze dlatego, żeby 
przez praktykowanie braterskiej miłości umacniała się jedność całego Ko-
ścioła w Duchu140. Podobnie bowiem jak wzajemna chrześcijańska łączność 
(communio) pomiędzy „pielgrzymami” prowadzi do bliskości z Chrystusem, 
tak obcowanie ze świętymi łączy ich z Chrystusem, „z którego, jako ze Źró-
dła i Głowy, wypływa wszelka łaska i życie Ludu Bożego” (KK 50). 

Sobór, ukazując istotę i znaczenie życia świętych, zaleca jako postawę 
nad wyraz stosowną, aby kochać „tych przyjaciół i współdziedziców Jezusa 

134   MRP, 13. Msza o wielu męczennikach poza okresem wielkanocnym, Kolekta, s. 17.
135   MRP, 16. Msza o wielu męczennikach w okresie wielkanocnym, Kolekta, s. 21.
136   MRP, 20. Msza o Dziewicy Męczennicy, Kolekta, s. 25.
137   MRP, 21. Msza o Kobiecie Męczennicy, Kolekta, s. 26.
138   MRP, s. 24.
139   Por. 2 Kor 3, 18.
140   Por. Ef 4, 1–6 (zob. KK 50).



Chrystusa, naszych braci i szczególnych dobroczyńców”; by składać za nich 
Bogu należne dzięki, a ponadto wzywać ich pokornie i uciekać się do ich 
modlitw, wstawiennictwa i  pomocy, „celem otrzymania od  Boga dobro-
dziejstw przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który sam jest 
naszym Odkupicielem i Zbawicielem” (KK 50). 

Kościół oddając cześć świętym i obchodząc ich liturgiczne wspomnie-
nia, święta oraz uroczystości (Sobór nazywa to prawdziwym świadectwem 
miłości, okazywanym przez nas mieszkańcom nieba), głęboko wierzy, że ze 
swej natury zmierza to wszystko „ostatecznie do Chrystusa, który jest «ko-
roną wszystkich świętych», a przez Niego – do Boga, który jest przedziwny 
w swoich świętych i w nich jest uwielbiony”141. 

2. Eucharystia a męczeństwo
Eucharystia i  męczeństwo stanowią dwie odrębne rzeczywistości, 

ale przynależą do  tego samego zbawczego misterium Bożego działania, 
którego wspólnym mianownikiem jest „ofiara”. W Eucharystii ofiara jest 
uobecniana w sposób bezkrwawy, pod osłoną znaków, natomiast w mę-
czeństwie istotą ofiary jest przelanie krwi. Zarówno jednak w Eucharystii, 
jak i w męczeństwie Bóg urzeczywistnia w konkretnym czasie i w kon-
kretnym zgromadzeniu eucharystycznym, misterium jedynej i niepowta-
rzalnej ofiary Chrystusa, złożonej raz na zawsze na krzyżu, posiadającej 
charakter uniwersalny i powszechny142. Bardzo charakterystycznym tek-
stem modlitwy liturgicznej jest w  tym względzie modlitwa nad darami 
ze wspomnienia św. Ignacego, biskupa Antiochii i męczennika. Kościół 
modli się: „Panie, nasz Boże, Ty przyjąłeś ofiarę świętego Ignacego, który 
jako pszenica Chrystusa został zmielony zębami dzikich zwierząt i stał się 
czystym chlebem, przyjmij Ofiarę, którą my Tobie składamy”143. Tekst ko-
lekty na wspomnienie świętego Klemensa I, papieża, „który był kapłanem” 
Jezusa Chrystusa i męczennikiem, stwierdza, że on „swoim świadectwem 

141   Por. np. 2 Tes 1, 10 (zob. KK 50).
142   Por. B. Neunheuser, Sacrificio, [w:] D. Sartore, A. M. Triacca (red.), Nuovo Diziona-

rio di Liturgia, Roma 1984, s. 1295–1301; S. Cichy, Teologia Eucharystii, [w:] W. Świerzawski 
(red.), Mysterium Christi. 3. Msza święta, Kraków 1992 (1993), s. 67–76; A. Żądło, Liturgia 
o męczeństwie, s. 84 n.

143   MRP, 17  października, Św. Ignacego Antiocheńskiego, Biskupa i  Męczennika, 
s. 210.
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potwierdził to, co sprawował na ołtarzu i własnym przykładem umocnił 
głoszoną naukę”144.

Najbardziej doniosłym momentem liturgicznego wspominania mę-
czenników od samych początków Kościoła jest sprawowanie Eucharystii. 
Kult świętych rozpoczął się w Kościele kultem męczenników. W Smyrnie, 
w drugiej połowie II wieku, chrześcijanie zbierali się regularnie przy gro-
bie św. Polikarpa. Podobny zwyczaj panował w Kartaginie. W Rzymie kult 
męczenników powstał dopiero po 250 roku. Spis męczenników pochowa-
nych w  katakumbach nazywano dispositio martyrum. Grób nazywał się 
martyrium lub memoria, przy którym gromadzono się w rocznicę śmierci 
męczennika. Podczas wigilii, nocnego czuwania, modlono się i śpiewano, 
czytano akta jego męczeństwa i składano Ofiarę Eucharystyczną145. 

Eucharystia sprawowana przez Kościół jest przeżywana nie tylko jako 
rodzaj celebracji towarzyszącej wspomnieniu męczennika, ale też jako ob-
rzęd urzeczywistniający, uobecniający to  wspomnienie146. Dla uczczenia 
świętych męczenników Kościół składa Ofiarę Syna Bożego, „która jest wzo-
rem i źródłem wszelkiego męczeństwa”147. Sobór Watykański II (1962–1965) 
wypowiedział na  ten temat znamienne słowa: „Nasz Zbawiciel podczas 
Ostatniej Wieczerzy […] ustanowił eucharystyczną Ofiarę swojego Cia-
ła i Krwi, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić ofiarę 
krzyża i tak powierzyć Kościołowi, umiłowanej Oblubienicy, pamiątkę swej 
męki i zmartwychwstania”148.

Teksty modlitw formularzy mszalnych o męczennikach wyrażają wiarę 
Kościoła, iż winniśmy, za przykładem świętych męczenników, korzystać „ca-
łym sercem” „z owoców męki” Syna Bożego, czyli z Ofiary Krzyżowej Jezusa 
Chrystusa, która „uobecnia się w sakramentalnej Ofierze”149. Należy godnie 

144   MRP, 23 listopada, Św. Klemensa I, Papieża i Męczennika, Kolekta, s. 243.
145   Por. M. Righetti, Storia liturgica. Vol. II. L’Anno liturgico, Milano 1969, s. 396–406; 

J. Wierusz-Kowalski, Liturgika, Warszawa 1956, s. 264.
146   Zob. A. Żądło, Liturgia o męczeństwie, Kielce 2000, s. 78.
147   MRP, 16. Msza o wielu męczennikach w okresie wielkanocnym, Modlitwa nad da-

rami, s. 21’’; por. 26 września, Świętych Męczenników Kosmy i Damiana, Modlitwa nad da-
rami, s. 189.

148   MRP, Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, nr 2; por. KL nr 47, KK nr 3.28.
149   MRP, 13. Msza o wielu męczennikach poza okresem wielkanocnym, Modlitwa nad 

darami (1), s. 17.



uczestniczyć „w  Misterium eucharystycznym”, „którego z  nieustraszonym 
męstwem bronił święty Justyn”150, filozof i męczennik, jeden z największych 
apologetów II wieku. Jest on autorem dwóch opisów Eucharystii zamiesz-
czonych w napisanej w 150 roku Apologii pierwszej151. Uczestnicząc w Uczcie 
eucharystycznej („pokrzepieni Pokarmem eucharystycznym”), „posłuszni 
naukom świętego Justyna, męczennika”, winniśmy zawsze składać „dzięk-
czynienie za otrzymane dary”152. Uczestnicząc z radością w „Uczcie euchary-
stycznej, która jest pamiątką śmierci” Syna Bożego, prosimy, „abyśmy razem 
ze świętymi męczennikami mieli udział w zmartwychwstaniu i chwale”153.

Euchologia (modlitwy) Mszy wspólnych o męczennikach uczy, że Ko-
ściół od swoich początków troszczył się o łączenie wspomnienia męczen-
nika (męczenników) ze sprawowaniem Mszy świętej, czyli Wieczerzy Pań-
skiej, Ofiary eucharystycznej Ciała i  Krwi Chrystusa, będącej pamiątką 
Jego śmierci i zmartwychwstania154. Sprawowano Eucharystię, bo Kościół 
widział w  męczenniku tego, „który upodobnił się do  Chrystusa w  Jego 
męce i śmierci”, i który od Boga otrzymał zwycięstwo w męczeństwie dla 
chwały Kościoła. Wierni wstępując dzisiaj w  ślady męczennika, proszą, 
by „osiągnęli radość wieczną”155. Uczestnicząc z miłością w męce Syna Bo-
żego, „posileni sakramentalnymi Darami”, proszą pokornie, aby „cieszyli  
się owocami wiekuistego pokoju”156. Uczestnictwo w „świętej Uczcie” eu-
charystycznej w  dniu wspomnienia męczennika (męczennicy) jest dla 
wiernych „zakosztowaniem radości wieczystych”, a „owocem (ich) wiernej 
służby” – proszą o to – ma być „życie godne” Boga157.

150   MRP, 1 czerwca, Św. Justyna, Męczennika, Modlitwa nad darami, s. 75.
151   Zob. J. J. Janicki, Kultury antyczne w liturgii chrześcijańskiej, Kraków 2007, s. 262. 

„Apologia I” św. Justyna zawiera dwa opisy Eucharystii: pierwszy z nich przedstawia Mszę 
św. sprawowaną w ramach wtajemniczenia dorosłych (po chrzcie, rozdział 65); drugi opis 
to Eucharystia niedzielna (rozdział 67). Istotę Eucharystii wyjaśnia św. Justyn w rozdziale 66 
tejże Apologii pierwszej (zob. tamże).

152   MRP, 1 czerwca, Św. Justyna, Męczennika, Modlitwa po Komunii, s. 76.
153   MRP, 18. Msza o jednym męczenniku w okresie wielkanocnym, Modlitwa po Ko-

munii, s. 23’’.
154   Por. Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego (Rzym 2002), nr 2.17.27. 
155   MRP, 18. Msza o jednym męczenniku w okresie wielkanocnym, Kolekta, s. 23.
156   MRP, 19. Msza o misjonarzach męczennikach, Modlitwa po Komunii, s. 24.
157   MRP, 21. Msza o Kobiecie Męczennicy, Modlitwa po Komunii, s. 26.
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 Eucharystiaą, która jest sprawowana na  wspomnienie świętych 
męczenników, zawiera zarazem bardzo aktualne prośby o wymiarze docze-
snym i wiecznym; wyrażają je teksty liturgiczne modlitw. „Wszechmogący, 
wieczny Boże, wspominając świętych (męczenników), którym dałeś jasne 
światło wiary, składamy Ofiarę” i prosimy o przebaczenie grzechów i po-
kój158; „Panie, nasz Boże, niech Ofiara, którą składamy wspominając zwycię-
stwo świętych” męczenników, „zapali w nas ogień Twojej miłości i pomoże 
nam osiągnąć nagrodę obiecaną wytrwałym”159. Kościół zwraca się do Boga 
w  modlitwie nad darami, aby przyjął dary swojego ludu, złożone ku  czci 
męczenników, i wyrażając wiarę, że Eucharystia dała męczennikom Korne-
liuszowi i Cyprianowi „moc w prześladowaniach”, prosi, by zapewniła nam 
ona „stałość w prześladowaniach”160. Pokrzepienie Chlebem eucharystycz-
nym w „dzień narodzin dla nieba świętego Ignacego”, biskupa i męczennika, 
sprawia, że przez swoje uczynki zasługujemy „na nazwę chrześcijan”161.

Analiza tekstów liturgicznych modlitw potwierdza, że męczeństwo jest 
mocno zakorzenione w Eucharystii, z której jako pamiątki zbawczej męki 
i śmierci Chrystusa wyrasta. Eucharystia jest prawdziwym Chlebem moc-
nych; jest pokarmem, który wzmacnia chrześcijanina przed walką, a w chwili 
prześladowań czyni go niezwyciężonym. Nikt z wierzących w Chrystusa nie 
byłby zdolny bronić swojej wiary w zderzeniu z potęgą prześladowców, gdy-
by nie wspierała go moc Eucharystii. Spożywanie Pokarmu, jakim jest Chleb 
eucharystyczny, i złączenie się w Chrystusie w jedno Ciało, aby się nigdy nie 
oddzielić od  Jego miłości, oraz przykład świętych męczenników wpływa-
ją decydująco na mężne pokonywanie wszelkich doświadczeń „ze względu 
na Chrystusa, który nas umiłował”162.

158   MRP, 12. Msza o wielu męczennikach poza okresem wielkanocnym, Modlitwa nad 
darami, s. 16.

159   MRP, 13. Msza o wielu męczennikach poza okresem wielkanocnym, Modlitwa nad 
darami (2), s. 18.

160   MRP, 16 września, Świętych Męczenników Korneliusza, Papieża, i Cypriana, Bisku-
pa, Modlitwa nad darami, s. 181.

161   Tamże, Modlitwa po Komunii, s. 211. 
162   MRP, 10. Msza o  wielu męczennikach poza okresem wielkanocnym, Modlitwa 

po Komunii, s. 14.



* * *

Kościół od początków swego istnienia otacza czcią męczenników i „pie-
czołowicie chroni pamięć o nich” (Jan Paweł II), przekonany w wierze o ich 
ciągłej i nierozerwalnej przynależności do swojej wspólnoty. Tak bowiem, 
jak męczennicy byli zjednoczeni z Kościołem w czasie swego ziemskiego 
życia, tak pozostają z nim blisko po śmierci zadanej im przez prześladow-
ców tylko dlatego, że byli uczniami Chrystusa i należeli do Kościoła163. 

Analiza tekstów modlitw formularzy mszalnych i Liturgii godzin (po-
święconych w  liturgii wspomnieniom męczenników), pochodzących 
w  przeważającej mierze ze  starożytnych sakramentarzy, głównie rzym-
skich, usiłowała, w wielkim zarysie, odczytać głęboką prawdę (logos) o mę-
czeństwie oraz wskazać wpływ męczeństwa na naszą osobistą duchowość 
i na postawę naśladowania świętych męczenników (etos), zgodnie z pra-
gnieniem bł. Jana Pawła II, aby „podziw dla męczenników łączył się w ser-
cach wiernych z pragnieniem naśladowania – z pomocą łaski Bożej – ich 
przykładu, gdyby wymagały tego okoliczności”164.

163   Por. A. Żądło, Liturgia o męczeństwie, s. 93–95.
164   Jan Paweł II, Bulla Incarnationis mysterium, nr 13.
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UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Czas męczeństwem mierzony 
– analiza historyczna tekstu 
Kalendarium Romanum 
Kult męczenników stanowił niezwykle ważny aspekt starożytnej reli-

gijności chrześcijańskiej. Jego istotą było bowiem – i jest do chwili obec-
nej  –  oddawanie czci tym, którzy w  czasie prześladowań przelali krew 
za  Chrystusa. Ów  szczególny szacunek dla „świadków wiary” zaistniał 
jeszcze w dobie cesarstwa pogańskiego, ale w pełni rozwinął się on dopiero 
od momentu zwycięstwa Kościoła, aby wreszcie stać się w wiekach średnich 
jednym z najbardziej charakterystycznych przejawów pobożności chrześci-
jańskiej. Wyrażał on  pragnienie, aby religia stała się czymś konkretnym, 
aby można było odwoływać się do orędowników, którzy w swej szczęśliwej 
nieśmiertelności przebywają blisko Boga, a  jednocześnie – w swych gro-
bach i relikwiach – są bezpośrednio dostępni ziemskim braciom w wierze1.

1   Szerzej o kulcie męczenników w Kościele pierwszych wieków m.in.: P. Allard, Dix 
leçons sur le martyre, Paris 1905; M. F. Baslez, Prześladowania w starożytności. Ofiary, boha-
terowie, męczennicy, tłum. E. Łukaszyk, Kraków 2009, s. 271–274; T. Baumeister, Początki 
kultu męczenników, „Poznańskie Studia Teologiczne” 6(1986), s.  261–270; P.  Brown, The 
Cult of the Saints. Its Rise and Function in Latin Christianity, Chicago 1980; tenże, Society 
and the Holy in Late Antiquity, London 1982, s. 103–152; H. Delehaye, Les origines du culte 
des Martyrs, Bruxelles 1933; A. J. Droge, J. D. Tabor, A Noble Death. Suicide and Martyr-
dom among Christians and Jewish Antiquity, San Francisco 1992; Y. Duval, Loca sanctorum 
Africae. Le cult des martyrs en Afrique du IVe au VIIe siècle, Rome 1982; tenże, Auprès des sa-
ints, corps et âme: l’inhumation „ad sanctos” dans la chrétienté d’Orient et d’Occident du IIIe 
au VIIe siècle, Paris 1988; J. Jeremias, Heiligengräber in Jesu Umwelt, Getynga 1958; W. Kania, 
Świadkowie Tradycji. Rys patrystyczny, Tarnów 1998, s. 70–71; S. Longosz, Niektóre aspekty 
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Nie dziwi zresztą ów fakt, iż gminy chrześcijańskie z pierwszych wie-
ków naszej ery  –  gnębione ustawicznie szykanami ze  strony cesarstwa 
rzymskiego i społeczności pogańskiej – chlubiły się tymi spośród swoich 
członków, którzy oddali życie za  wiarę. Wielką czcią otaczano również 
biskupów, będących niejako ojcami i  przewodnikami tych społeczności. 
A ponieważ jednostki z obydwu rzeczonych grup podtrzymywały i spajały 
wiarę całej gminy, przeto starano się na trwałe zachować pamięć o nich. 
Stąd też już od  II stulecia powstawały spisy zmarłych hierarchów oraz 
miejscowych męczenników, przyporządkowujące każdemu z nich dzień, 
w którym dana postać corocznie miała być w sposób szczególny wspomi-
nana w trakcie celebracji liturgicznych. Przy czym ów dzień kommemora-
cji pokrywał się najczęściej z datą złożenia do grobu ciała tej osoby – „de-
positio”  –  co też z  kolei następowało zwykle w  tym samym dniu co  jej 
śmierć (rozumianym tu jako „dies natalis” – „dzień narodzin dla nieba”). 
Szczególne zaś świadectwo praktyki upamiętniania w pierwotnym Koście-
le owych rocznic stanowi List 12 św. Cypriana, w którym odnaleźć można 
następujące zalecenie kartagińskiego biskupa:

Wreszcie zapisujecie też dzień ich zgonu, abyśmy mogli uroczyście obcho-
dzić ich pamiątkę, między wspomnieniami o  męczennikach. Wprawdzie 
nasz najwierniejszy i najoddańszy brat Tertullus między innymi objawami 
swej troski i opieki, jaką otacza braci we wszystkich ich potrzebach, a oka-
zuje to i względem ich zwłok, zapisywał (daty zgonów); niech więc je dalej 
zapisuje i donosi mi dni, kiedy nasi błogosławieni bracia przeszli w więzieniu 
przez chwalebną śmierć do nieśmiertelności. Będziemy tu czcząc ich pamięć, 
składać dary i  sprawować ofiary, a  już wkrótce, z pomocą Pana, będziemy 
to czynić razem z wami.2

teologii męczeństwa w literaturze wczesnochrześcijańskiej, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 
7(1979), s. 69; M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975, s. 131–133; 
H. Pietras, Początki teologii Kościoła, Kraków 2000, s. 49–50; D. Rops, L’Église des Apôtres 
et des Martyrs, Paris 1948; M. Starowieyski, Męczeństwo, [w:] Męczennicy, OŻ 9(1991), s. 121, 
123; E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994, s. 318–336; T. Zieliń-
ski, Chrześcijaństwo antyczne, Toruń 1999, s. 336–337; A. Żurek, Wprowadzenia do Ojców 
Kościoła, Kraków 1993, s. 19–20.

2   Cyprian, Listy, tłum. O. Szołdrski, PSP 1(1969), s. 56. Por. J. Drabina, Chrześcijaństwo 
starożytne (do roku 313). Wybór tekstów źródłowych, Kraków 1983, s. 85–86.
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Zasadnicza część niniejszego artykułu traktuje o  najstarszym zna-
nym spisie tego typu, jaki powstał w  zachodnim kręgu kulturowym. 
Jednakże dla zrozumienia znaczenia tej kategorii źródeł w pierwszej ko-
lejności przedstawiona zostanie ich ewolucja w okresie późnego antyku 
i  wczesnego średniowiecza wraz z  krótkim omówieniem ważniejszych 
przykładów.

Początkowo najczęściej funkcjonowały dwa oddzielne spisy: jeden dla 
biskupów – Depositio episcoporum, a drugi dla męczenników – Depositio 
martyrum. Skoro jednak w starożytności chrześcijańskiej właśnie hierar-
chowie byli najbardziej narażeni na  prześladowania i  oni też najczęściej 
ginęli śmiercią męczeńska, przeto z czasem oba kalendarze ulegały stopie-
niu. A ponieważ poszczególne gminy nie żyły w izolacji, lecz pozostawały 
w stałej łączności ze społecznościami sąsiednimi – a nawet i tymi bardziej 
oddalonymi – przeto szybko zaczęto w lokalnych kalendarzach umieszczać 
również święta „obcych” biskupów i męczenników. W ten to sposób rze-
czone spisy nabierały cech uniwersalności i wobec takiego swego ujednoli-
cenia zaczynały obowiązywać na coraz większych obszarach3.

Za jeden z  najstarszych kalendarzy liturgicznych uchodzi, powstałe 
przed 505 r.  i odkryte w Cluny przez J. Mabillona, Kalendarium Carthagi-
nense (Kalendarz Kartagiński)4. Z  racji swego północnoafrykańskiego po-
chodzenia źródło to  uważane było za  tekst zredagowany pod wpływami 
donatystycznymi, jednakże badania R.  Aigraina ostatecznie doprowadziły 
do odrzucenia tej hipotezy5. Z kolei w ostatnim rozdziale Historia Francorum 

3   Omówienie genezy oraz charakteru starochrześcijańskich kalendarzy kościelnych 
zawiera m.in.: J. Bilczewski, Archeologia chrześcijańska wobec historyi Kościoła i dogmatu, 
Kraków 1890, s. 34–35; A. François, Rok Kościelny według Mszału. Uwagi teoretyczne i prak-
tyczne, Kraków 1949, s. 10; H. Fros, Wprowadzenie do Mszy o świętych, t. 1, Warszawa 1980, 
s. 29, 33; W. Schamoni, Das wahre Gesicht der Heiligen, München 1967, s. 27; A. Witkowska, 
Kalendarze – martyrologia, [w:] SWP, s. 538–539; MR, s. 7–8.

4   Wyd. kryt.: Kalendarium Carthaginense, [w:]  Acta Martyrum. Theodorici Ruinart 
opera ac studio collecta, selecta atque illustrata accedunt praeterea in hac editione Acta SS. 
Firmi et Rustici, red. T. Ruinart, Ratisbonae 1859, s. 632–634.

5   R. Aigrain, L’hagiographie. Ses sources. Ses méthodes. Son histoire, Paris 1953, s. 22: 
„Aucun des prétendus martyrs que revendiquait le schisme donatiste n’ayant trouvé place 
dans ce catalogue, il est permis de croire que nous avons là un calendrier catholique, et que 
la secte n’est pas intervenue dans sa redaction”.
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(X, 531) Grzegorz z Tours – przy okazji spisu swych poprzedników na stolicy 
biskupiej – odnotował porządek postów i wigilii, obowiązujących w miejsco-
wym Kościele za czasów hierarchy Perpetuusa (zm. 491 r.)6. Z Egiptu pocho-
dzi zaś tzw. Lista z Oxyrhynchos, obejmująca wykaz obchodów liturgicznych 
z lat 535–5667. Podobne kalendarze liturgiczne posiadały również ważniejsze 
miasta Półwyspu Apenińskiego (m.in. Neapol) czy Iberyjskiego (np. wykuty 
w marmurze Kalendarz z Carmony z przełomu VI i VII stulecia)8.

Do grupy ważniejszych zachodnioeuropejskich zabytków piśmienni-
czych tego typu zalicza się również – pochodzące z VII w. – Kalendarium 
Gothicum (Kalendarz Gocki) oraz Kalendarium Mozarabicum (Kalendarz 
Mozarabski)9. Z następnym stuleciem wiązane jest natomiast afrykańskie 
Kalendarium Synaicum, odnalezione w 1950 r. w zbiorach bibliotecznych 
klasztoru św. Katarzyny na Synaju10. Wspomnieć wreszcie trzeba o niezwy-
kle ciekawym  –  choć często pomijanym w  literaturze przedmiotu  –  źró-
dle, jakim jest tzw. King Athelstan’s Kalendar (Kalendarz króla Athelstana). 

 6   Wykaz ten funkcjonuje obecnie w  literaturze jako tzw. Kalendarium Turonense. 
Wyd. kryt.: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores Rerum Merovingicarum, t. 1: Grego-
rii Turonensis Opera, cz. 1, wyd. W. Arndt, B. Krusch, Hannoverae 1884, s. 445. Por. S. Georgii 
Florentini Gregorii Turoniensis episcopi opera omnia, cz. 1, PL 71(1870), kol. 566–567. Więcej 
o dziele Grzegorza z Tours – zob. np. A. Bober, Studia i teksty patrystyczne, Kraków 1967, 
s. 110; F. Drączkowski, Patrologia, Pelplin–Lublin 1998, s. 405–406; J. de Ghellinck, Littéra-
ture latine au Moyen Âge, t. 1: Depuis les origines jusqu’á la fin de la renaissance carolingien-
ne, Paris 1939, s. 44; W. P. Ker, Wczesne średniowiecze (zarys historii literatury), Kraków–
Gdańsk–Wrocław–Warszawa 1977, s. 101–105.

 7   Wyd. kryt.: H. Delehaye, Calendrier d’Oxyrhynque, ABoll 42(1924), s. 83–99. 
 8   Wyd. kryt.: J. Vives, Inscripciones cristianas de  la España romana y visigoda, Bar-

celone 1942, nr 333 (s. 133–114). Por. E. Diehl, Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, t. 1, 
Berolini apud Weidmannos 1961 nr 2030 (s. 401). Dodatkowe informacje – zob. B. Altaner, 
A. Stuiber, Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 
1990, s. 329; H. Fros, dz. cyt., s. 34.

 9   Wyd.: Kalendarium Mozarabicum saepius auctum, [w:] Liturgia Mozarabica secun-
dum regulam beati Isidori. Missale mixtum. Praefatione, notis et appendicibus. Breviarium 
Gothicum, t. 1, PL, t. 85, Parisiis 1862, kol. 95–104; Kalendarium Gothicum, [w:] Liturgia Mo-
zarabica secundum regulam beati Isidori. Missale mixtum. Praefatione, notis et appendicibus. 
Breviarium Gothicum, cz. 2, PL 86(1862), kol. 37–44.

10   Wyd. kryt.: J. Gribomont, Le misterieux calendier latin du Sinai, ABoll 75(1975), s. 105–134.
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Dzieło to powstało na terenie Wysp Brytyjskich w pierwszej połowie X stu-
lecia i wchodziło w skład małego psałterza, będącego własnością tytułowe-
go władcy saksońskiego11.

Niejako na  bazie kalendarzy liturgicznych wytworzył się inny ro-
dzaj tekstów chrześcijańskich, których korzenie sięgają pierwszych 
wieków naszej ery i  które nierozerwalnie związane są  z  kultem mę-
czenników  –  martyrologia. Wbrew nazwie zawarto w  nich jednak nie 
tylko – ułożone w porządku kalendarzowym – wspomnienia wiernych, 
którzy ponieśli śmierć za wiarę, ale także zapisy odnoszące się do asce-
tów, biskupów czy wreszcie dobroczyńców Kościoła. Dodatkowo zaś 
podają one przy imionach kolejnych postaci krótki szkic biograficzny, 
często uzupełniany mniej lub bardziej panegiryczną pochwałą męstwa, 
cnót i zasług danego bohatera (tzw. elogium’. Także i w wypadku mar-
tyrologiów wystąpił proces przekształcania tekstów lokalnych w zbiory 
o charakterze powszechnym; a nawet przebiegał on  tu szybciej, aniżeli 
miało to miejsce w przypadku kalendarzy12.

Poczet najstarszych zachodnioeuropejskich źródeł tego typu otwiera 
Martyrologium Hieronymianum (Martyrologium Hieronima), będące łaciń-
skim tłumaczeniem starszego tekstu greckiego13. Przy czym Hhieronimowe 
autorstwo już od dawna podawane jest w wątpliwość. Najprawdopodob-
niej bowiem tłumacz dzieła przypisał je znamienitemu Ojcu Kościoła, aby 
zapewnić tekstowi większy autorytet i ułatwić akceptację. Obecnie uważa 
się więc, iż dokument ten zaczęto redagować ok. 450 r. w Italii, a swój osta-
teczny kształt uzyskał on stulecie później w Akwilei. Powszechnie znana 

11   Wyd. kryt.: R. T. Hampson, Medii Aevi Kalendarium or dates, charters, and customs 
of the Middle Ages, with kalendars from the tenth to the fifteenth century and an alphabetical 
digest of obsolete names of days: forming a glossary of the dates of the Middle Ages, with tables 
and other aids for ascertaining dates, cz.1, London 1841.

12   Zwięzłą charakterystykę martyrologiów chrześcijańskich podają m.in. M. Dybow-
ski, Liturgika, Poznań–Warszawa–Lublin 1954, s.  145; G. D. Gordini, Le fonti agiografiche, 
[w:] Problemi di storia della Chiesa. La Chiesa antica – secoli II – IV, Milano 1970, s. 223–259; 
B. Nadolski, Liturgika, t. 2: Liturgia i czas, Poznań 1991, s. 161–162; G. Szmyd, Liturgia kato-
licka, Lwów 1930, s. 16; B. Steidle, Patrologia seu historia antiquae litteraturae ecclesiasticae, 
Friburgi 1987, s. 258; A. Witkowska, dz. cyt., s. 540–542; MR, s. 9–15. 

13   Wyd. kryt.: Commentarius perpetuus in Martyrologium Hieronymianum, Acta Sanc-
torum. Novembris, t. 2, cz. 2, Bruxellis 1931.
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dziś wersja źródła sięga do rękopisu z 627/628 r.  i wymienia w porządku 
kalendarzowym – zaczynając od Bożego Narodzenia – blisko sześć tysięcy 
imion męczenników i świętych14.

Na początku VIII stulecia wykształcił się nowy typ tego rodzaju pi-
śmiennictwa –  tzw. „martyrologium historyczne”. Za  jego twórcę uważa-
ny jest Beda Venerabilis, który redagując własne martyrologium dokonał 
w  imię prawdy historycznej selekcji tradycyjnie dotychczas uznawanych 
świętych i świąt15. Przy czym rezygnując z uwzględnienia wielu – nieauten-
tycznych jego zdaniem – postaci, zadbał jednak, aby na temat tych, które 
pozostały, podać choć kilka bardziej szczegółowych informacji. Martyrolo-
gium Bedy składa się więc ze stu czternastu adnotacji, które ułożone zostały 
w porządku kalendarzowym, poczynając od dnia 1 stycznia (podczas gdy 
dzieło przypisywane św. Hieronimowi zaczyna się od 25 grudnia). Nato-
miast bazę źródłową, na której oparł się anglosaski historiograf, stanowiły 
m.in.: pasje męczenników, świadectwa Euzebiusza z Cezarei (w tłumacze-
niu Rufina z Akwilei) i Martyrologium Hieronima16.

Po ponad 150 latach dzieło Bedy doczekało się kontynuacji w postaci 
Martyrologium Florusa. Jego autorem był diakon z Lyonu (zm. ok. 860 r.), 
którego ingerencja w tekst poprzednika polegała właściwie tylko na rozsze-
rzeniu elogii niektórych świętych17. W dużej zależności od dzieła anglosa-
skiego historyka pozostaje również, napisane ok. 800 r., anonimowe Mar-

14   K. Bihlmeyer, H. Tüchle, Historia Kościoła,t. 1: Starożytność chrześcijańska, Warsza-
wa 1971, s. 349; J. Czuj, Patrologia, Poznań 1953, s. 213; Tenże, Św. Hieronim. Żywot – dzieła – 
charakterystyka, Warszawa 1954, s. 38; P. de Labriolle, Histoire de la littérature latine chrétien-
ne, t. 2, Paris 1947, s. 556; J. Szpaderski, Patrologia (Ojcoznawstwo) albo Nauka o Ojcach Ko-
ścioła Katolickiego i znakomitych pisarzach kościelnych, t. 2, Kraków 1879, s. 169; J. Tixeront, 
Précis de Patrologie, Paris 1927, s. 342.

15   Wyd. kryt.: Édition pratique des Martyrologes de Bède, de l’Anonyme Lyonnais et de 
Florus, red. J. Dubois, G. Renaud, Paris 1976. 

16   A. Bober, dz. cyt., s. 111; J. Fontanie, Chrześcijańska literatura łacińska. Rys historycz-
ny, tłum. J. Słomka, Tarnów 1997, s. 198; M. Starowieyski, Ze świata wczesnego chrześcijań-
stwa, Pelplin 1995, s. 171; Beda Wielebny albo Czcigodny, [w:] SWP, s. 94.

17   Wyd. kryt.: Édition pratique des Martyrologes de Bède…, dz. cyt. Lapidarne notki 
na temat Florusa z Lyonu i jego spuścizny pisarskiej podają: M. Zahajewicz, Florus z Lyonu, 
diakon, [w:] EK 5(1989), kol. 349; Florus of Lyons, [w:] Dictionary of christian biography, red. 
M. Walsh, London–New York 2001, s. 473; MR, s. 12. 
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tyrologium z Lyonu18. Z kolei z połowy IX stulecia pochodzi Martyrologium 
Hrabanusa Maura, powstałe na akwizgrańskim dworze Karola Wielkiego 
i przypisywane jednemu z najwybitniejszych przedstawicieli doby renesan-
su karolińskiego19. Tekst ów nie odcisnął jednak silniejszego piętna na pi-
śmiennictwie tegoż okresu, gdyż ma on charakter dzieła ściśle kompilator-
skiego i zawiera niewiele własnych uzupełnień Hrabana Maura.

Kolejne, ale już nieco późniejsze martyrologium historyczne wyszło spod 
pióra benedyktyna i arcybiskupa Vienne – św. Adona (zm. 875 r.)20. Również 
i ono stanowi jedynie nowe opracowanie tekstu Bedy, a praktycznie równole-
gle z nim powstało Martyrologium Usuarda. Autor tego ostatniego, rzeczony 
Usuard (zm. ok. 875 r.), był jednym z mnichów w opactwie St. Germain-des-
-Prés pod Paryżem i  opracował swe dzieło na  zlecenie króla Karola Łyse-
go21. Sformułowane przez niego elogia zawierają wszystkie ważniejsze wia-

18   Wyd. kryt.: Édition pratique des Martyrologes de Bède…, dz. cyt. 
19   Wyd.: Raban Maurus, Martyrologium, [w:] B. Rabani Mauri Fuldensis abbatis ar-

chiepiscopi opera omnia, cz. 4, PL 110(1864), kol. 1121–1188. Krótko o Hrabanie Maurze – zob. 
H.  Anton, Hrabanus Taurus (Rhabanus Maurus), [w:]  Heilige des Regionalkalenders, t.  1: 
Januar bis Juni, red. H. J. Weisbender, Leipzig 1979, s. 84–87; L. Laciejewicz, Nowa postać 
świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej, Wrocław 2000, s. 247; S. Piesz-
czoch, Patrologia. Wprowadzenie w  studium Ojców Kościoła, Poznań–Warszawa–Lublin 
1964, s. 173.

20   Wyd. kryt.: Le  Martyrologe d’Adon. Ses deux familles. Ses trois recensions. Texte 
et commentaire, red. J. Dubois, G. Renaud, Paris 1984. Najprawdopodobniej Adon był także 
autorem tzw. Vetus Romanum Martyrologium (Dawnego Martyrologium Rzymskiego). Aż do 
XIX w. uchodziło ono bowiem za dzieło starożytne, które rzekomo zostało przesłane przez 
jednego z papieży jakiemuś biskupowi Akwilei, zaś Adon miał je tylko przekopiować. Obec-
nie jednak –  za sprawą badań H. Quentina – wykazano, iż  tekst ten wcale nie pochodzi 
z Rzymu, lecz został napisany w IX w. przez samego hierarchę z Vienne. Z. Bauer, A. Lesz-
kiewicz, Wielka księga świętych, t. 1 Kraków 2002, s. 23; H. Quentini, Les Martyrologes histo-
riques du Moyen Âge, Paris 1908, s. 481; P. Riché, Karolingowie. Ród, który stworzył Europę, 
tłum. A. Kurtyś, Warszawa 1997, s. 165; W. Urban, Adon, Ado, św., [w:] EK 1(1973), kol. 92.

21   Wyd. kryt.: Le Martyrologe d’Usuard, red. J. Dubois, Paris 1965. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, iż właśnie Martyrologium Usuarda było podstawą – opracowanego przez kard. 
G. Sirleto na polecenie papieża Grzegorza XIII – Martyrologium Romanum, które obowią-
zywało w całym Kościele od 1584 r. praktycznie aż do Soboru Watykańskiego II. A. Witkow-
ska, dz. cyt., s. 541.
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domości podawane we wcześniejszych martyrologiach, czasem nawet mając 
obfitsze od  nich objaśnienia historyczne, a  przy tym cechuje je  zwięzłość 
stylistyczna. Wreszcie na przełomie IX i X stulecia powstało Martyrologium 
Notkera Balbulusa, mnicha z Saint-Gall (zm. 912 r.). Przy czym – podobnie 
jak dzieła Hrabana Maura i Adona – posiada ono charakter kompilatorski, 
a do tego jest niekompletne. Nie zachowało się bowiem, albo też nigdy nie 
zostało zrealizowane, opracowanie końcowych miesięcy roku22.

Z pewnym uproszczeniem przyjąć można, iż specyficznym wschodnim 
odpowiednikiem łacińskich martyrologiów są synaksaria i menologia. Przy 
czym za moment ostatecznego ukonstytuowania się postaci tych tekstów, 
a zarazem ich upowszechnienia, z reguły przyjmowana jest połowa IX stu-
lecia23. Wydaje się jednak, iż swoisty łącznik między starochrześcijańskimi 
kalendarzami liturgicznymi i  bardziej rozbudowaną formą wschodniego 
zbioru tekstów hagiograficznych stanowi dzieło już o  pięć wieków star-
sze. Chodzi o  Breviarium Syriacum  –  wykaz kommemoracji męczenni-
ków wschodnich, pierwotnie napisany po grecku ok. 360 r. w Nikomedii. 

22   Wyd.: Notker Balbulus, Martyrologium per anni circulum, [w:]  Remigii monachi 
S. Germani Antissiodorensis beati Notkeri Balbuli, S. Galli monachi opera omnia, cz. 1, PL 
131(1884), kol. 1029–1164. Krótko o Notkerze Jąkale – A. J. Fabricii, Bibliotheca Latina Mediae 
et Infime Aetatis, T. 5, Florentiae 1858, s. 137–138; H. Fros, Martyrologium czyli wspomnienia 
świętych przypadające na poszczególne dni roku, Warszawa 1984, s. 72–73; Notker Balbulus 
(‘the Stammerer’), [w:] Dictionary of christian biography, red. M. Walsh, London–New York 
2001, s. 923.

23   J.  Assfalg, P.  Krüger, Słownik chrześcijaństwa wschodniego, tłum. A.  Batory, 
M. M. Dziekan, Katowice 1998, s.  277–278; H. G. Beck, Kirche und theologische Literatur 
im byzantinischen Reich, München 1959, s. 251–252; K. Onasch, Liturgie und Kunst der Ostkir-
che in Stichworten unter Berücksichtigung der Alten Kirche, Leipzig 1981, s. 262; X. S. G. [Gall 
Stanisław], Menologium, [w:] Podręczna Encyklopedia Kościelna, t. 27–28, red. Z. Chełmic-
ki, Warszawa 1912, s.  5. Nie zakończyło to  jednak drogi ewolucji tego typu wschodniego 
piśmiennictwa. Z  czasem bowiem na  bazie greckich menologiów powstała prawosławna 
minieja czetia, tj. księga wykorzystywana w  liturgii cerkiewnej, zawierająca zbiór tekstów 
hagiograficznych, uporządkowanych według kalendarza świąt nieruchomych. Nota bene 
za  jedno z wybitniejszych dzieł literatury starorosyjskiej uchodzi dwunastotomowy zbiór 
Wielkiej Miniei – Czetii, powstały w XVI w. z inicjatywy metropolity moskiewskiego Ma-
karego. Zob. O. Narbutt, Historia i  typologia ksiąg liturgicznych bizantyńsko-słowiańskich. 
Zagadnienie identyfikacji według kryterium treściowego, Warszawa 1979, s. 128.
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Tekst ten zachował się jednak tylko w rękopisie przekładu syryjskiego, da-
towanym na 411/412 r.  i odnalezionym w zbiorach British Museum przez  
W. Wrighta w 1866 r.24 Pamiętać także należy o nieco młodszym, lecz nie-
zwykle znaczącym, Synaksarium Konstantynopolitańskim25.

Natomiast jedno z  najbardziej znanych i  rozpowszechnionych meno-
logiów wczesnośredniowiecznych powstało w  X w., najprawdopodobniej 
z  inicjatywy cesarza Konstantyna Porfirogenety i wyszło spod pióra logo-
tety konstantynopolitańskiego Symeona zw. Metafrastesem26. Na  to dzie-
sięciotomowe dzieło złożyło się sto czterdzieści osiem żywotów świętych, 
z których znakomita większość ma charakter mniej lub bardziej odważnych 
parafraz wcześniejszych tekstów hagiograficznych, a jedynie nieliczne są ich 
wiernym powtórzeniem. Struktura owych żywotów daje się ująć w pewien 
stały schemat: wstęp w duchu pouczenia moralnego, zasadnicze opowiada-
nie biograficzne, a w końcu opis męczeńskiej śmierci i zdziałanych cudów27. 

24   Wyd. kryt.: Breviarium Syriacum seu Martyrologium Syriacum saec. IV iuxta cod. 
sm. Musaei Britannici add. 12150, Rerum Ecclesiasticarum Documenta. Series Minor. Subsi-
dia Studiorum, t. 3, tłum. B. Mariani, red. L.C. Mohlberg, Roma–Barcelona–Freiburg 1956; 
Un Martyrologie et Douze Ménologes Syriaques, oprac. F. Nau, cz. 1, PO 10(1993). Większość 
badaczy opowiada się za hipotezą o ariańskim wyznaniu autora Breviarium. Zaś jako argu-
ment na potwierdzenie tegoż twierdzenia z reguły przywoływany jest fakt, iż obok świętych 
katolickich spis ten wymienia także postaci, będące zagorzałymi zwolennikami Ariusza. 
B. Altaner, A. Stuiber, dz. cyt., s. 329; H. Delehaye, Cinq leçons sur la méthode hagiographi-
que, Bruxelles 1934, s. 52; H. Fros, Wprowadzenie do Mszy…, dz. cyt., s. 33; P. de Labriolle, dz. 
cyt., s. 556; G. Rauschen, Zarys patrologii ze szczególnym uwzględnieniem historyi dogmatów, 
tłum. J. Gajkowski, Warszawa 1904, s. 87.

25   Wyd. kryt.: Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae e codice Sirmondiano. Propy-
laeum ad Acta Sanctorum Novembris, oprac. H. Delehaye, Bruxellis 1902. Krótkie omówie-
nie tegoż synaksarium – B. Altaner, A. Stuiber, dz. cyt., s. 329; G. Rauschen, Zarys Patrologii. 
Pisma Ojców Kościoła i nauka w ich zawarta, tłum. J. Nowacki, Poznań–Warszawa–Wilno–
Lublin 1929, s. 161.

26   Wyd.: Symeonis Logothetae Metaphrastae opera omnia, cz. 1–3, PG 114–116 (1891–1903).
27   Styl greckiego autora już wśród współczesnych budził kontrowersje. Jedni odma-

wiali mu smaku i polotu, inni zwracali uwagę na przystępność języka dla szerszego gro-
na mniej wyrobionych literacko odbiorców. H. G. Beck, Geschichte der orthodoxen Kirche 
im byzantinischen Reich, Gottingen 1980, s. 139; O. Jurewicz, Historia literatury bizantyńskiej. 
Zarys, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984, s. 194–195.
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Rzeczone menologium zachowało się do dziś dnia w blisko siedmiuset eg-
zemplarzach manuskryptów, co też niepodważalnie świadczy o jego popu-
larności i powszechnym zaadaptowaniu dla potrzeb liturgicznych. Z nauko-
wego punktu widzenia faktem jest natomiast, iż zmiany wprowadzone przez 
Metafrastesa niejednokrotnie doprowadziły do nieodwracalnej utraty źró-
dłowego brzmienia passio świętych z odleglejszej przeszłości28.

Wymienione wyżej kalendarze i  martyrologia z  okresu późnego an-
tyku i wczesnego średniowiecza postrzegane są współcześnie jako źródła 
o niebagatelnym znaczeniu dla badań historycznych, patrystycznych i filo-
logicznych, a nierzadko także – archeologicznych. Listę zaś istotnych do-
kumentów tego typu, powstałych w łonie zachodniego kręgu kulturowego, 
otwiera – stanowiące zasadniczy przedmiot niniejszego artykułu – tzw. Ka-
lendarium Romanum.

Ów rzymski wykaz zachował się jako część łacińskiego Chronografa 
z  354 r., który najprawdopodobniej wyszedł spod pióra Dionizego Filo-
kalusa  –  kaligrafa papieża Damazego29. Zawiera on  trzydzieści siedem 

28   M.  Angold, Cesarstwo Bizantyńskie 1025–1204. Historia polityczna, tłum. 
W. Brodzki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1993, s. 100; R. Browning, Cesarstwo Bizantyń-
skie, tłum. G. Żurek, Warszawa 1997, s. 131; C. Mango, Historia Bizancjum, tłum. M. Dą-
browska, Gdańsk 1997, s. 243–244; F. H. Marshall, Literatura bizantyńska, [w:] Bizancjum. 
Wstęp do cywilizacji wschodniorzymskiej, tłum. E. Zwolski, red. N. H. Baynes, H. Moss, 
Warszawa 1964, s.  210; S.  der Nersessian, The Illustration of  the Metaphrastian Meno-
logium, [w:] Late Classical and Medieval Studies in Honor of Albert Mathias Friend Jr., 
Princeton 1955, s. 222–231; Ch. Walter, Sztuka i obrządek Kościoła bizantyńskiego, tłum. 
K. Malcharek, Warszawa 1992, s. 63.

29   Pozostałe części Chronografa to: kalendarz państwowy, lista rzymskich konsulów, 
tabele wielkanocne, wykaz prefektów Wiecznego Miasta, opis czternastu dzielnic Rzy-
mu, Chronica Horosii (Kronika Orozjusza), Kronika Miasta Rzymu oraz tzw. Catalogus 
Liberianus (Katalog Liberiusza), czyli lista papieży aż do Liberiusza (352–366). B. Altaner, 
A. Stuiber, dz. cyt., s. 323, 329; A. Bober, dz. cyt., s. 109; H. Fros, Wprowadzenie do Mszy…, 
dz. cyt., s. 33; G. Rauschen, Zarys patrologii. Pisma…, dz. cyt., s. 161, 187; Dionizy Filokalus 
(Furius Dionysius Filocalus), [w:] SWP, s. 122. Większe opracowanie na temat Chronografa 
wyszło spod pióra H. Sterna – Le calendrier de 354. Étude sur son texte et ses illustrations, 
Paris 1953. Praca ta jednak – jakkolwiek dużo uwagi poświęca historii badań nad poszcze-
gólnymi manuskryptami dzieła – w głównej mierze skupia się na tych częściach źródła, 
które obrazują rytm świąt i uroczystości pogańskich. Zasadniczym zamiarem autora było 
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adnotacji, ujętych – według nadmienionej wyżej zasady – w dwie grupy: 
Depositio Episcoporum (dwanaście zapisów) i Depositio Martyrum (dwa-
dzieścia pięć zapisów). Notki te  uszeregowano w  porządku kalendarzo-
wym, w pierwszym wypadku od 27 XII do 12 IV; w drugim zaś spisie od 
25 XII poczynając, a na 13 XII kończąc. Przy czym – zgodnie z panującym 
w Imperium zwyczajem – poszczególne daty dzienne zapisane tu zostały 
według systemu Kalend, Non i Id, zaś nieliczne daty roczne z zastosowa-
niem consules ordinarii.30

Kilkakrotnie jednak podany dzień różni się nieznacznie od daty wspo-
mnienia danego świętego, figurującej we współczesnym kalendarzu litur-
gicznym. Rozbieżności takie zauważalne są w przypadku: papieża Dionizego 
(obecnie wspominany 26 XII)31; papieża Marcelego I (obecnie wspominany 
16 I)32; papieża Lucjusza I (obecnie wspominany 4 III)33; papieża Euzebiusza 
(obecnie wspominany 17 VIII)34; papieża Eutychiana (obecnie wspominany 
7 XII)35; męczennic Perpetuy i Felicyty (obecnie wspominane 6 III)36; papie-
ża Sykstusa II (obecnie wspominany 7 VIII)37; męczennicy Bazylii (obecnie 

zaś ukazanie trwałości tych obchodów i ich obecności w realiach świata chrześcijańskiego 
już po przełomie konstantyńskim. Dokładnej analizie poddano tu również warstwę ilu-
stratorską, która towarzyszy tekstom pogańskim, a której brak w chrześcijańskiej części 
Chronografa.

30   Rzymski system datowania przedstawiają bliżej: O.  Jurewicz, L.  Winniczuk, Sta-
rożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1968, s. 239–240; 
L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983, s. 192; 
E. Wipszycka, Chronologia, [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródło-
znawstwo starożytności klasycznej, t. 1–2, red. E. Wipszycka, Warszawa 2001, s. 551–554.

31   MR, s.  364. Współcześnie obowiązująca data dzienna liturgicznego wspomnienia 
papieża Damazego pozostaje w większej zgodności z danymi historycznymi – biskup ten 
miał bowiem umrzeć właśnie dnia 26 XII 268 lub 269 r.

32   Tamże, s. 37.
33   Tamże, s. 78–79.
34   Tamże, s. 236.
35   Tamże, s. 348.
36   Tamże, s. 80.
37   Pomimo iż papież Sykstus II poniósł śmierć męczeńską 6 VIII 258 r., jego wspo-

mnienie przeniesione zostało – ze względu na święto Przemienienia Pańskiego – na dzień 
7 VIII. FS 5(2004), kol. 337; Kelly, s. 37–38.
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wspominana 20 V)38 oraz męczenników Klemensa, Semproniana, Klaudiu-
sza i Nikostrata (obecnie wspominani 8 XI)39.

Postaci, których imiona odnotowane zostały w Kalendarium Roma-
num, wywodzą się tak z zachodniego, jak i wschodniego kręgu kulturowe-
go, z wyraźną jednak przewagą tych pierwszych. Reprezentują one także 
niemal wszystkie grup społeczne, jakie można było wyróżnić w starożyt-
nych gminach chrześcijańskich. Mamy tu bowiem zarówno dostojników 
z dworu cesarskiego oraz członków rodów arystokratycznych, jak i nie-
wolników czy służące; starców i młode dziewice; a wreszcie liczną gru-
pę przedstawicieli stanu duchownego – biskupów i diakonów. Zaznaczyć 
jednak trzeba, iż  nie wszystkie wymienione w  rzeczonym źródle osoby 
poniosły śmierć męczeńską za wiarę, część z nich bowiem uważana jest 
obecnie za confessores40 czy wręcz za postaci niedotknięte bezpośrednio 
prześladowaniami41. 

W wypadku większości adnotacji podano nie miejscowość lub pro-
wincję, w której dana osoba zmarła, lecz miejsce złożenia jej ciała – a więc 
z reguły któryś z rzymskich cmentarzy. Zresztą być może właśnie przyję-
cie takiego, a nie innego „klucza terytorialnego” było najwłaściwsze przy 
założeniu, iż kalendarz ten to spis wspomnień depositio biskupów i mę-
czenników.

Warto też podkreślić, iż  analizowane źródło uwzględnia również 
święto, które wiąże się nie tyle z  jakimś konkretnym męczennikiem, 
co  z  dziejami zbawienia w  ogóle, a  które posiada rangę obowiązko-

38   MR, s. 148.
39   Tamże, s. 320.
40   Tzn. wyznawców (gr. homologetes), którzy cierpieli w imię Chrystusa – poddawano 

ich torturom czy skazywano na wygnanie –  jednak nie ponieśli przy tym śmierci. O  ro-
zumieniu tytułu confessor – patrz. np. L. F. Jéhan, Dictionnaire des origines du  christiani-
sme ou historie des trois premiers siècles de l’Église chrétienne, t. 1, Paris 1856, kol. 1205–1212; 
J. L. McKenzie, Kościół rzymskokatolicki, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1972, s. 278; M. Sta-
rowieyski, Męczeństwo…, dz. cyt., s. 102.

41   Prześladowania ominąć miały choćby papieży: Dionizego (259–268), Sylwestra I 
(314–335) i Juliusza I (337–352). Pontyfikat pierwszego z nich przypadł bowiem na czasy 
tzw. Małego Pokoju Galiena, a dwaj pozostali zasiedli na stolicy biskupiej już po wyda-
niu reskryptu mediolańskiego. J. Wierusz-Kowalski, Poczet papieży, Warszawa 1988, s. 27, 
30–32.



Czas męczeństwem mierzony… 55

wego obchodu liturgicznego. Chodzi o  Boże Narodzenie, przypisane 
tu – zgodnie ze starożytną tradycją Rzymu, Antiochii czy Konstantyno-
pola – na dzień 25 XII42. 

Na zakończenie wreszcie przywołana zostanie rzecz dla powyższych 
rozważań najistotniejsza, tj. tekst oryginalny Kalendarium (w  brzmie-
niu przekazanym przez T. Ruinart’a) oraz jego tłumaczenie43. Przy czym 
w wersji łacińskiej dodano – ujęte w nawias kwadratowy – ustalenia od-
nośnie brakujących dat dziennych. Natomiast w adnotacjach oddolnych 
zamieszczone zostały ważniejsze różnice, jakie zachodzą między wyda-
niem T. Ruinart’a, a wersją T. Mommsen’a opublikowaną w Monumenta 
Germaniae Historica44. Z kolei przekład wzbogacono o interpolacje odau-
torskie (także w nawiasach kwadratowych), ułatwiające zrozumienie tek-
stu oraz zawierające dodatkowe informacje odnośnie do wspominanych 
postaci oraz miejsc ich pochówku. W formie przypisów podano również 
podstawowe dane bibliograficzne oraz zasygnalizowano kwestie sporne, 
wiążące się z niektórymi osobami. 

Kalendarium Romanum

Depositio Episcoporum
VI. Kal. Januarias. Dionysii45 in Callisti.
III. Kal. Jan. Felicis in Callisti.
Pridie Kal. Jan. Sylvestri46 in Priscillae.
IV. Id. Jan. Miltiadis in Callisti.

42   Krystalizowanie się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa układu poszczególnych 
świąt liturgicznego cyklu bożonarodzeniowego przedstawia np.: M.  Simon, Cywilizacja 
wczesnego chrześcijaństwa I–IV w., tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1981, s. 299–301.

43   Kalendarium Romanum, [w:] Acta Martyrum. Theodorici Ruinart opera ac  studio 
collecta, selecta atque illustrata accedunt praeterea in hac editione Acta SS. Firmi et Rustici, 
red. T. Ruinart, Ratisbonae 1859, s. 631–632. Tekst Kalendarium Romanum nie został dotych-
czas opublikowany w wersji polskojęzycznej. 

44   Monumenta Germaniae Historica. Auctores Antiquissimi, t. 9: Chronica Minora saec. 
IV, V, VI, VII, cz. 1, wyd. T. Mommsen, Berolini 1892, s. 70–72 [dalej: T. Mom.].

45   Wg T. Mom.: Dionisi.
46   Wg T. Mom.: Silvestri.
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XVIII. Kal. Febr. Marcellini in Priscillae.
III. Non. Mart. Lucii47 in Callisti.
X. Kal. Maji. Caji48 in Callisti.
IV Non. Aug. Stephani in Callisti.
VI. Kal. Octob. Eusebii in Callisti.
Nonis Octob. Marci in Balbinae.
VI. Id. Decemb. Eutichiani49 in Callisti.
Prid. Id. April. Julii50 in via Aurelia milliario III. In Callisti.

Item depositio Martyrum
VIII. Kal. Jan. Natus Christus in Bethleem Judae51.
XIII. Kal. Feb. Fabiani in Callisti, et Sebastiani in Catacumbas.
XII. Kal. Feb. Agnetis in Nomentana.
VIII. Kal. Mart. Natale Petri de Cathedra.
Nonis Martii. Perpetuae et Felicitatis Africae.
XIV. Kal. Jun. Parthini52 et Caloceri in Callisti Diocletiano IX. Et Maximiano 

VIII. Coss.
III. Kal. Jul. Petri in Catacumbas et Pauli Ostiense53, Tusco et Basso Coss.
VI. Id. [Jul]. Felicis et Philippi54 in Priscillae: et in Jordanorum, Martialis, Vitalis, 

Alexandri: et in Maximi, Silani et in Praetextati, Januarii.
III. Kal. Aug. Abdon et Sennen55 in Pontiani, quod est ad Ursum pileatum.
VIII. Id. Aug. Systi56 in Callisti, et Praetextati, Agapiti et Felicissimi.

47   Wg T. Mom.: Luci.
48   Wg T. Mom.: Gai.
49   Wg T. Mom.: Eutychiani. Ponadto w wersji T. Mom. adnotacja ta poprzedza – nie-

zgodnie z porządkiem chronologicznym – październikowe wspomnienie Marcelina.
50   Wg T. Mom.: Juli, a następnie: miliario.
51   Wg T. Mom.: Betleem Iudeae.
52   Wg T. Mom.: Partheni. Ponadto w wersji T. Mom. brakuje ligatury Coss. w zakoń-

czeniu tejże adnotacji.
53   Wg T. Mom.: Ostense, a następnie: cons. 
54   Wg  T. Mom.: Filippi, a  następnie: Pretextatae. Ponadto w  wersji T.  Mom. przed 

wzmianką o katakumbach Pretekstata znajduje się adnotacja: hunc Silanum martirem No-
vati furati sunt.

55   Wg T. Mom.: Abdos et Semnes, a następnie: piliatum.
56   Wg T. Mom.: Xysti.
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VII. Id. Aug. Secundi, Carpophori57, Victorini et Severiani Albano et Ostiense VI. 
Ballistaria Cyriaci, Largi, Crescentiani, Memmiae, Julianae et Smaragdi.

IV. Id. [Aug.] Laurentii58 in Tiburtina.
Idib. Aug. Hippolyti59 in Tiburtina, et Pontiani in Callisti.
XI. Kal. Sept. Timothei Ostiense60.
V. Kal. [Sept.] Hermetis in Bassillae, Salaria vetere.
Nonis Sept. Aconti in Porto, et Nonni, et Herculani et Taurini.
V. Id. [Sept.] Gorgonii in Labicana61.
III. Id. [Sept] Prothi et Hyacinthi in Bassilae62.
XVIII. Kal. Oct. Cypriani Africae, Romanae63 celebratur in Callisti.
X. Kal. Oct. Bassillae64 Salaria vetere Diocletiano IX. et Maximiano VIII. Coss. 
Pridie Idus Octob. Callisti in via Aurelia, milliario65 III.
V. Id. Novemb. Clementis, Semproniani, Claudi66, Nicostrati in Comitatum.
III. Kal. Dec. Saturnini in Thrasonis67.
Idibus Decemb. Ariston in Pontum. 

Kalendarz rzymski

[Wykaz świąt upamiętniających] złożenie do grobu biskupów
27 grudnia. Dionizego [papieża, pochowanego] w  [rzymskich katakumbach] 

Kaliksta68.

57   Wg T. Mom.: Carpofori, a następnie: Ostense VII oraz Julianetis et Ixmaracdi. Ponad-
to w wersji T. Mom. adnotacja ta umieszczona została pod datą VI idus Aug. (tj. 8 sierpnia).

58   Wg T. Mom.: Laurenti.
59   Wg T. Mom.: Ypoliti.
60   Wg T. Mom.: Ostense.
61   Wg T. Mom.: Gorgoni, in Lavicana.
62   Wg T. Mom.: Proti et Iacinti, in Basillae.
63   Wg T. Mom.: Romae.
64   Wg T. Mom.: Basillae, a następnie: consul.
65   Wg T. Mom.: miliario.
66   Wg T. Mom.: Claui.
67   Wg T. Mom.: Trasonis.
68   Zm. 268(?). Bibl. Ss. 4(1964), kol. 631–632; DHGE 14(1960), kol. 247–248; FS 2(1997), 

kol. 40–41; Kelly, s. 38–39; LCI 6(1974), kol. 59–60; LThK 3(1959), kol. 405. 
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30 grudnia. Feliksa [I papieża, pochowanego] w [rzymskich katakumbach] Kaliksta69.
31 grudnia. Sylwestra [I papieża, pochowanego] w [rzymskich katakumbach] 

Pryscylli70.
10 stycznia. Miltiadesa [papieża, pochowanego] w [rzymskich katakumbach] 

Kaliksta71.
15 stycznia. Marcelego [I papieża, pochowanego] w [rzymskich katakumbach] 

Pryscylli72.
5 marca. Lucjusza [I papieża, pochowanego] w [rzymskich katakumbach] Ka-

liksta73.
22 kwietnia. Kajusa [papieża, pochowanego] w [rzymskich katakumbach] Kaliksta74.
2 sierpnia. Stefana [I papieża, pochowanego] w [rzymskich katakumbach] Kaliksta75.
26 września. Euzebiusza [papieża, pochowanego] w [rzymskich katakumbach] 

Kaliksta76.
5 października. Marcelina [biskupa, pochowanego] w [rzymskim kościele] Balbiny77. 

69   Zm. 274. DHGE 16(1967), kol. 886–887; Kelly, s. 39–40; LThK 4(1960), kol. 67.
70   Zm. 335. BHL, nr 1628–1634g; BHO, nr 1066–1072; Bibl. Ss. 11(1968), kol. 1077–1082; 

FS 5(2004), kol. 345–346; Kelly, s. 45–47; LCI 8(1976), kol. 353–358; Voragine, s. 82–87.
71   Zm. 314. BHL, s. 70; Bibl. Ss. 9(1967), kol. 488–491; FS 4(2000), kol. 312; Kelly, s. 44–

45; LCI 8(1976), kol. 18. 
72   Zm. 304. BHL, nr 5234–5239; Bibl. Ss. 8(1966), kol. 672–676; FS 4(2000), kol. 75–76; 

Kelly, s. 42–43; LCI 7(1974), kol. 189–190; Voragine, s. 106.
73   Zm. 254(?). BHL, nr 5022–5032; Bibl. Ss. 8(1967), kol. 286–287; FS 3(1998), kol. 638; 

LCI 7(1974), kol. 421; LThK 6(1961), kol. 1176. 
74   Zm. 296. BHL, s. 483, Bibl. Ss. 3(1963), kol. 646–649; DHGE 11(1949), kol. 237–238; 

FS 3(1998), kol. 401; Kelly, s. 41; LCI 5(1973), kol. 464.
75   Zm. 257(?). BHL, nr 7845–7847; FS 5(2004), kol. 301; Kelly, s. 35–37; LCI 8(1976), kol. 

392; LThK 9(1964), kol. 1038. 
76   Zm. 309(?). DHGE 15(1963), kol. 1433; FS  2(1997), kol. 236; Kelly, s.  43–44; LThK 

3(1959), kol. 1198–1199. 
77   Doszło tu zapewne do pomieszania dwóch postaci z przełomu III i IV stulecia: 

Marcelina biskupa Rawenny, którego wspomnienie przypisane jest właśnie na dzień 5 X, 
oraz noszącego to samo imię papieża, obecnie upamiętnionego w kalendarzu liturgicz-
nym pod datą 1 IV. Przy czym w żadnym z tych przypadków ani źródła historyczne, ani 
też archeologiczne nie potwierdzają złożenia ciała hierarchy przy rzymskim kościele św. 
Balbiny (Titulus Trigidae), choć byłoby to  możliwe, zważywszy na  IV-wieczną genezę 
tejże świątyni. BHL, nr 5229, s. 775; Bibl. Ss. 8(1966), kol. 650–653; B. Filarska, Archeologia 



Czas męczeństwem mierzony… 59

10 grudnia. Eutychiana [papieża, pochowanego] w [rzymskich katakumbach] 
Kaliksta78.

12 kwietnia. Juliusza [I papieża, pochowanego] przy trzecim kamieniu milo-
wym na drodze Aureliusza [w pobliżu grobu papieża] Kaliksta79. 

Podobnie [wykaz świąt upamiętniających] złożenie do grobu męczenników
25 grudnia. Narodzenia Chrystusa w Betlejem Judzkim.
20 stycznia. Fabiana [papieża, pochowanego] w [rzymskich katakumbach] Kaliksta, 

i Sebastiana [pochowanego] w [rzymskich katakumbach] ad Catacumbas80.
21 stycznia. Agnieszki [pochowanej] przy drodze Nomentańskiej81.
22 lutego. Objęcia stolicy biskupiej przez św. Piotra82.
7 marca. Perpetuy i Felicyty [zmarłych i pochowanych] w Afryce83.
19 maja. Parteniusza i  Kalocera [dostojników cesarskich, pochowanych] 

w  [rzymskich katakumbach] Kaliksta w  dziewiątym roku konsulatu Dioklecjana 
i ósmym Maksymiana84.

chrześcijańska zachodniej części Imperium Rzymskiego, Warszawa 1999, s. 61; FS 4(2000), 
kol. 79–80; Kelly, s. 41–42; LCI 7(1974), kol. 487–488; LThK 7(1962), kol. 1.

78    Zm. 283. BHL, s. 419; DHGE 16 (1967), kol. 91–92; FS 2 (1997) kol. 230; Kelly, s. 40; 
LCI 6 (1974), kol. 205; LThK 3 (1959), kol. 1214. 

79    Juliusz I (zm. 352) najprawdopodobniej pochowany został w kościele przy via Au-
relia, który sam ufundował nad grobem papieża Kaliksta I – por. przyp. nr 76. BHL, s. 675; 
Bibl. Ss. 6(1965), kol. 1234–1235; FS 3(1998), kol. 382–383; Kelly, s. 48–49; LCI 7(1974), kol. 
245–246; LThK 5(1960), kol. 1203–1204. 

80    Odnośnie do św. Fabiana – BHL, nr 493; Bibl. Ss. 5(1964), kol. 425–429; DHGE 16(1967), 
kol. 316–317; FS 2(1997), kol. 261–262; Kelly, s. 31–32; LCI 6(1974), kol. 215–216; Voragine, s. 111. 
Na temat św. Sebastiana – zob. m.in. BHG, nr 1619z – 1620; BHL, nr 7543–7549; Bibl. Ss. 11(1968), 
kol. 776–801; FS 5(2004), kol. 211–212; LCI 8(1976), kol. 318–324; Voragine, s. 112–116.

81   BHG, nr 45–47; BHL, nr 156–157c; Bibl. Ss. 1(1961), kol. 381–411; FS 1(1997), kol. 59–
61; LCI 5(1973), kol. 58–63; Voragine, s. 117–120.

82   Chodzi o pamiątkę objęcia przez św. Piotra władzy biskupiej w Rzymie, choć niektó-
re późniejsze martyrologia mylnie wskazywały tu na katedrę antiocheńską. Zob. FS 4(2000), 
kol. 599; Voragine, s. 184–187.

83   BHL, nr 6633–6636; Bibl. Ss. 10(1968), kol. 493–501; FS 2(1997), kol. 284–285; LCI 
8(1976), kol. 155–156; LThK 4(1960), kol. 67; OŻ 9(1991), s. 244–268.

84   Święci ci mieli ponieść śmierć męczeńską ok. 304 r. BHL, nr 1534; DHGE 6(1949), 
kol. 455–456; FS 4(2000), kol. 512. 
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29 czerwca. Piotra [papieża, pochowanego] w [rzymskich katakumbach] ad Ca-
tacumbas i  Pawła [apostoła, pochowanego] przy drodze Ostyjskiej, [czczonych] 
za konsulatu Tuskusa i Bassusa85.

[10 lipca.] Feliksa i Filipa [pochowanych] w [rzymskich katakumbach] Prys- 
cylli; i  Marcjalisa, Witalisa, Aleksandra [pochowanych] w  [rzymskich katakum-
bach] Jordanów; i Sylwana [pochowanego] w [rzymskich katakumbach] Coemete-
rium Maius; i Januarego [pochowanego] w [rzymskich katakumbach] Pretekstata86.

30 lipca. Abdona i Sennena [Persów, pochowanych] w  [rzymskich katakum-
bach] Poncjana, to jest „ad Ursus pileatum”87.

6 sierpnia. Sykstusa [II papieża, pochowanego] w [rzymskich katakumbach] 
Kaliksta i Agapita i Felicysyma [diakonów, pochowanych] w [rzymskich katakum-
bach] Pretekstata88.

7. sierpnia. Sekunda, Karpofora, Wiktoryna i  Seweryna z  Albano oraz [po-
chowanych] przy drodze Ostyjskiej Cyriaka, Larga, Krescencjana, Memmy, Juliany 
i Smaragda89. 

85   Zapis ów wskazuje na sprawowanie ok. 258 r. wspólnego kult św. św. Piotra i Pawła. 
Z zagadnieniem tym związana jest obszerna problematyka domniemanego Triclia Aposto-
łów, wzniesionego in Catacumbas (a zatem przy via Appia), do którego to ośrodka właśnie 
w połowie III w. miano by przenieść relikwie obydwu męczenników. F. W. Deichmann, Ar-
cheologia chrześcijańska, tłum. E. Jastrzębowska, Warszawa 1994, s. 56; B. Filarska, dz. cyt., 
s. 34–36. Odnośnie do św. Piotra Apostoła – zob. BHG, nr 1482z – 1501n; BHL, nr 6644–6688; 
Bibl. Ss. 10(1968), kol. 588–650; FS 4(2000), kol. 595–599; Kelly, s. 15–17; LCI 8(1976), kol. 158–
174; K. Romaniuk, Św. Piotr – życie i dzieło, Katowice 1990. Na temat św. Pawła – patrz m.in.: 
BHG, nr  1451–1465x; BHL, nr  6568s–6583; Bibl. Ss. 10(1968), kol. 164–228; E.  Dąbrowski, 
Św. Paweł – życie i pisma, Poznań 1952; FS 4(2000), kol. 550–553; LCI 8(1976), kol. 128–147. 

86   Zob. FS 6(2007), kol. 191–192; MR, s. 197; Martyrologium Rzymskie wydane z roz-
kazu Grzegorza XIII. Potwierdzone powagą Urbana VIII i  Klemensa X.  Wreszcie w  roku 
MDCCXLIX [1749] pracą i staraniem Benedykta XIV poprawione i z błędów oczyszczone, 
Lwów 1862, s. 146.

87   Wyjaśnić tu także należy, iż określenie ad Ursus pileatum funkcjonowało w starożyt-
ności jako nazwa własna katakumb Poncjana przy drodze do Porto. FS 1(1997), kol. 6; LCI 
5(1973) kol. 4–5; LThK 1(1957), kol. 12. 

88   BHL, nr 7801–7812e; Bibl. Ss. 11(1968), kol. 1256–1262; FS 5(2004), kol. 335–337; LCI 
8(1976), kol. 378; W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 2005, s. 451–452.

89   Wydaje się, iż ciała Cyriaka, Larga, Krescencjana, Memmy, Juliany i Smaragda już 
w starożytności były kilkakrotnie przenoszone. Pierwotnie bowiem miały one spoczywać 
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10 sierpnia. Wawrzyńca [archidiakona, pochowanego] przy drodze Tyburtyń-
skiej90.

13 sierpnia. Hipolita [pochowanego] przy drodze Tyburtyńskiej i Poncjana [pa-
pieża, pochowanego] w [rzymskich katakumbach] Kaliksta91. 

22 sierpnia. Tymoteusza [pochowanego] przy drodze Ostyjskiej92.
[28 sierpnia.] Hermesa [pochowanego] na [rzymskim cmentarzu] Bazylli, przy 

starej drodze Salaryjskiej93.
5 września. Akonta, Nonna, Herkulana i Tauryna [pochowanych] w [podrzym-

skim] Porto94.
[9 września.] Gorgoniusza [dostojnika cesarskiego, pochowanego] przy drodze 

Labikańskiej95.
[11 września.] Prota i  Hiacynta [służących, pochowanych] na  [rzymskim 

cmentarzu] Bazylli96.
14 września. Cypriana [biskupa Kartaginy, zmarłego] w Afryce, przez Rzymian 

czczony jest w [katakumbach] Kaliksta97.

przy via Salaria, następnie przy drodze ostyjskiej, aż wreszcie złożono je w kościele Naj-
świętszej Marii Panny przy via Lata. Bibl. Ss. 3(1963), kol. 1303–1305; Bibl. Ss. 11(1968), kol. 
822–823; DHGE 13(1956), kol. 1166–1167; FS 1(1997), kol. 564–565; FS 5(2004), kol. 219; LCI 
6(1974) kol. 16–18; LThK 3(1959), kol. 118–119.

90   BHG, nr 976–978b; BHL, nr 4752–4789; Bibl. Ss. 8(1966), kol. 108–130; FS 6(2007), 
kol. 49–50; LCI 7(1974), kol. 374–380. 

91   Odnośniedo  św. Hipolita  –  patrz: BHG, nr  2178; BHL, nr  3960–3969a; Bibl. Ss. 
7(1966), kol. 870–879; DHGE 24(1993), kol. 626–635; FS 3(1998), kol. 85–87; LCI 6(1974), kol. 
539–540. Na temat św. Poncjana: BHL, s. 1002; Bibl. Ss. 10(1968), kol. 1013–1015; FS 4(2000), 
kol. 673–674; Kelly, s. 29–30; LCI 8(1976), kol. 220.

92   BHL, s. 1201; Bibl. Ss. 12(1969), kol. 481–491; FS 5(2004), kol. 577.
93   Zapewne chodzi o cmentarz w prywatnych dobrach św. Bazylii – arystokratki, której 

wspomnienie figuruje tu zresztą pod datą 22 IX – por. przyp. nr 75. BHL, nr 3853–3857d; 
DHGE 24(1990), kol. 97–98; FS 3(1998), kol. 51; LCI 6(1974), kol. 510–511. 

94   Bibl. Ss. 1(1961), kol. 161–162; FS 3(1998), kol. 40–41; LCI 6(1974), kol. 501.
95   DHGE 21(1985), kol. 760–761; FS 2(1997), kol. 508; LCI 6(1974), kol. 419–420; LThK 

4(1960), kol. 1057. 
96   Patrz przypis nr 70. BHL, nr 6975–6977; FS 4(2000), kol. 709; LCI 8(1976), kol. 

232.
97   BHL, nr 2037–2046d; Bibl. Ss. 3(1963), kol. 1260–1278; FS 1(1997), kol. 555–556; LCI 6(1974), 

kol. 10–12; OŻ 9(1991), s. 350–399; C. Saumagne, S. Cyprien, évêque de Carthage, Paris 1975. 
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22 września. Bazylli [arystokratki, pochowanej] przy starej drodze Salaryjskiej 
w dziewiątym roku konsulatu Dioklecjana i ósmym Maksymiana98.

14 października. Kaliksta [I papieża, pochowanego] przy trzecim kamieniu mi-
lowym na drodze Aureliusza99.

9 listopada. Klemensa, Semproniana, Klaudiusza, Nikostrata [pochowanych] 
„in Comitatum”100.

29 listopada. Saturnina [starca, pochowanego] na [rzymskim cmentarzu] Tra-
soniusza101.

13 grudnia. Aristona [pochowanego] w [podrzymskim] Porto102.

 98   Martyrologium Rzymskie wydane z rozkazu Grzegorza XIII…, dz. cyt., s. 105.
 99   Paradoksalnie papież tak zasłużony dla rozbudowy imponującego chrześcijańskiego 

cmentarza przy via Apia – nazywanego przecież jego imieniem – sam spoczął w pobliżu miej-
sca swej śmierci, w niewielkich katakumbach Kalepodiusza przy via Aurelia. O nieustającym 
kulcie jego osoby świadczą jednak liczne inicjatywy budowlane podejmowane na tym miej-
scu, a wreszcie translacja relikwii papieża do bazyliki Najświętszej Panny Marii na Zatybrzu. 
BHL, nr 1523–1525; Bibl. Ss. 3(1963), kol. 680–691; DHGE 11(1949), kol. 421–424; FS 3(1998), kol. 
403–404; E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa 1988, s. 51; Kelly, s. 26–27. 

100   Użyty tu toponim in Comitatum nie jest do końca jasny. Miejsce to bowiem może 
być identyfikowane z Sirmium lub też – co bardziej prawdopodobne – z rejonem położo-
nym przy rzymskiej via Labikana. BHL, nr  1836–1839c; Bibl. Ss. 10(1968), kol. 1276–1304; 
FS 3(1998), kol. 486; LCI 8(1976), kol. 235–238; LThK 10(1965), kol. 781–782.

101   Zapewne chodzi o  cmentarz w  prywatnych dobrach Trasoniusza, położony przy 
via Salaria. BHL, nr 7493–7494; Bibl. Ss. 11(1968), kol. 688–695; FS 5(2004), kol. 201; LCI 
8(1976), kol. 312.

102   Określenie in  Pontum należy uznać za  lekcję błędną, której wersja poprawna 
brzmieć powinna in Portu. W rzeczywistości bowiem chodzi tu o bliżej nieznanego mę-
czennika z Porto, który wymieniany jest przez późniejsze źródła, od Martyrologium Hiero-
nymianum poczynając. DHGE 4(1930), kol. 198–199; FS 1(1997), kol. 280–281.
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Wojciech Gaczorek
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Pogańscy herosi a święci 
chrześcijańscy świata antycznego 
– konotacje ideowo-fabularne
Niniejszy artykuł nie będzie miał za zadanie wykazać przedchrześcijań-

ską proweniencję kultu świętych ani jednoznacznie udowodnić, że opowie-
ści o męczennikach wyewoluowały wprost z antycznej literatury niechrześci-
jańskiej1. Jego celem będzie natomiast uwypuklenie związków pewnej – jak 
to określił Tadeusz Zieliński – „ciągłości psychologicznej”2 oraz zasygnali-
zowanie faktu, iż pojawianie się i obumieranie wierzeń oraz form religijnych 
nie dokonuje się drogą skrajnego kreacjonizmu. Nowe kulty nie niszczą bo-
wiem definitywnie wierzeń zastanych, lecz na drodze adaptacji, wzajemnej 
integracji oraz fuzji zręcznie dopasowują je do własnych potrzeb.

Chociaż niniejsze refleksje mogłyby być próbą wskazania punktów, 
w których analogie między kultem herosów a kultem świętych są najwyraź-
niej widoczne3, to jednak wywód skupi się na aspekcie stanowiącym jakby 
wprowadzenie do zagadnienia synkretyzmu na  linii kult świętych – kult 
herosów. Wykazanie podobieństw fabularnych tyczących się konstrukcji 
opowieści o  pogańskich herosach i  chrześcijańskich świętych dokonane 
zostanie w  dwóch aspektach: pierwszy skoncentruje się na  odwiecznym 
zagadnieniu walki ze złem, natomiast drugi scharakteryzuje problematykę 
pod kątem męczeństwa i niezawinionego cierpienia.

Praca w zakresie mitologii odwoła się do panteonu greckiego. Podob-
ne uproszczenie uzasadnia specyfika rzymskiej religijności – jej silna po-

1   Recenzja grupa: B.
2   T.  Zieliński, Religie świata antycznego, t.  6: Chrześcijaństwo antyczne, Toruń 1999, 

s. 100, 310.
3   Por. W. Gastpary, Historia Kościoła. Okres starożytny, Warszawa 1977, s. 182–183.
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datność na wpływy greckie, zintensyfikowana jeszcze obecnością greckich 
kolonii na Półwyspie Apenińskim oraz ambicją dokonania nobilitacji wła-
snej kultury poprzez podpięcie się pod grecki splendor. Za punkt wyjścia 
do rozważań posłużą mity ogniskujące się wokół postaci Herkulesa, Teze-
usza i Bellerofonta, a także Perseusza. Wybór Herkulesa, biorąc pod uwa-
gę rozległy horyzont rozpropagowania jego kultu, jak też ilość materiału 
mitologicznego, nie powinien wzbudzić kontrowersji i potrzeby detalicz-
nej argumentacji obecności tego herosa w zestawieniu4. Natomiast Tezeusz 
(w przypadku Grecji) wydawał się doznawać, zaraz po Herkulesie, najwięk-
szej czci. Z kolei postać Bellerofonta, ze względu na powiązania z legendą 
o św. Jerzym, jawi się szczególnie frapująco, zwłaszcza że walczący ze smo-
kiem św. Jerzy stał się uosobieniem wszystkich herosów i bogów zabijają-
cych smoki od Grecji po Irlandię oraz od Półwyspu Iberyjskiego po Ural5. 
Dodatkowo w tekście znajdą się także odwołania do mitów o Perseuszu6. 

4   Popularność kultu Herkulesa najdobitniej wyraziła się w reformie religijnej Dioklecjana, 
który przybrał sobie przydomek Jovius, a jego cezar Maksymian – Herculius, czyli obaj oddali 
się pod opiekę odpowiednio Jowisza i Herkulesa, stając się wybrańcami bogów i pośrednikami 
między ziemią a  niebem. Tym sposobem wcielenie znalazła idea boga–syna. Dioklecjan do-
gmatycznie podkreślał swoją wyższość nad Maksymianem, bowiem jako syn Jowisza stał ponad 
synem Herkulesa. M. Jaczynowska, Religie świata rzymskiego, Warszawa 1987, s. 237; M. Simon, 
Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa. I–IV w., przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1979, s. 91; T. Zie-
liński, Religie świata antycznego, t. 5: Religia Cesarstwa Rzymskiego, Toruń 1999, s. 116–117, 120.

5   Najstarszy, a zarazem legendarny przekaz o św. Jerzym datuje się na wiek X. Zgodnie 
z  tym podaniem św. Jerzy miał być oficerem legionowym i  służyć w wojsku za panowania 
cesarza Dioklecjana. Ok. 303 r., za odmowę złożenia ofiar pogańskim bogom, został skaza-
ny na śmierć męczeńską. Do najbardziej znanej legendy związanej z Jerzym należy przekaz 
o zabiciu smoka, który terroryzował jedno z położonych na Wschodzie miast i domagał się 
składania mu ofiar z ludzi, w tym także z królewny, ocalonej ostatecznie przez świętego dzięki 
wsparciu Chrystusa. Na wieść o zwycięstwie Jerzego tamtejszy król nawrócił się na chrześci-
jaństwo. Walka ze smokiem miała symbolizować walkę z mocami szatana i duchami ciemno-
ści, czym legenda o św. Jerzym wpisywała się w znany od wieków topos walki ze złem, znajdu-
jący wcielenie w postaciach chociażby Gilgamesza albo Herkulesa. Bibliotheca Hagiographica 
Latina. Antique et Mediae Aetatis, t. 1, Bruxellis 1898–1899, s. 502–506; H. Fros, F. Sowa, Jerzy, 
męczennik z Liddy, w: Księga imion i świętych, t. 3, Kraków 1998, kol. 286; J. Swarek, Jerzy. Jerzy 
z Kapadocji. Życie, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 1219–1227.

6   M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 2: Od Gautamy Buddy do początków 
chrześcijaństwa, przeł. S.  Tokarski, Warszawa 1994, s.  263; R.  Graves, Mity greckie, przeł. 
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Dobierając źródła traktujące o męczennikach posiłkowano się wy-
borem zamieszczonym w  pracy Męczennicy, wydanej pod redakcją 
Marka Starowieyskiego i Ewy Wipszyckiej. Zaś w wyprowadzaniu argu-
mentacji sugerowano się zwłaszcza tezami zaczerpniętymi z publikacji 
Tadeusza Zielińskiego7.

Herosi, święci i kwestia zła

Kluczem do  zrozumienia idei heroizacji jest zjawisko euergetyzmu. 
Termin ten wywodzi się etymologicznie z greckiego słowa ευεργέτης (eu-
ergetes), znaczącego tyle co „dobroczyńca”. Jego funkcjonowanie wyjaśnia 
także proces ubóstwienia władcy w  świecie hellenistycznym i  rzymskim, 
ale na potrzeby niniejszego artykułu spectrum interpretacyjne zawężono 
do  procesu heroizacji. W  pierwszej kolejności zabiegowi temu podlegali 
wielcy protagoniści, założyciele miast. Zgodnie z tą zasadą mieszkańcy Ab-
dery otaczali czcią bohatera imieniem Timesios, w Chersonezie kultem da-
rzono Milcjadesa Starszego, w Amfipolis – Hagnona, w Syrakuzach – Ge-
lona i Hierona. Na gruncie italskim rzymskimi protoplastami byli Romulus 
i  Remus wraz z  Eneaszem. W  tym przypadku dobrodziejstwo wyrażało 
się w stworzeniu podwalin pod rozwój miasta i danej społeczności. Lecz 
godnością herosa obdarzano także prawodawców, którzy ustawami i kody-
fikacjami jurydycznymi zaprowadzili w mieście praworządność. Identycz-
nie sprawa miała się z wielkimi wodzami, odznaczającymi się na polach 
bitew charyzmą, odwagą i  talentami strategicznymi. Proces postępował 
dalej i  mianem herosów obdarzano ukochanych przez bogów kapłanów, 
proroków oraz natchnionych poetów. Dodatkowo każda grupa zawodowa 
posiadała własnego herosa jako swoistego patrona8.

H. Krzeczkowski, Kraków 2009, s. 329; A. Krawczuk, Mity starożytnej Italii, Warszawa 1985, 
s. 15, 182.

7   Męczennicy, red. M. Starowieyski, E. Wipszycka, Ojcowie Żywi, t. 9, Kraków 1991; 
T. Zieliński, Religia starożytnej Grecji. Zarys ogólny. Religia hellenizmu, Wrocław 1991; tenże, 
Religie świata antycznego, t. 6…; tenże, Religie świata antycznego, t. 5….

8   L.  Piotrowicz, Kult panującego w  starożytności, Poznań 2006, s.  38–50; M.  Wi-
niarczyk, Początki kultu wodzów i władców w świecie greckim (Do ok. 270 r. przed Chr.), 
„Meander” R. 53: 1998; nr 2, s. 135–139; T. Zieliński, Religia starożytnej Grecji…, dz. cyt., 
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Powyższy wywód, uwypuklający znaczenie herosów w  mikroskali, 
należy ekstrapolować i przenieść na plan szerszy, a więc odnieść do he-
rosów znanych i  czczonych w  skali globalnej. Właśnie na  przykładzie 
mitów pojęcie euergetyzmu nabiera pełni wyrazu. Zmagania herosów 
rozgrywają się w nich na płaszczyźnie metafizycznej walki ze złem repre-
zentowanym przez wszelkiego rodzaju mityczne potwory. Bohaterowie 
oczyszczając ziemię z panoszących się po jej powierzchni bestii w pełni 
„zapracowują sobie” na miano euergetesa. Perseusz zabił Meduzę – jedną 
z trzech gorgon –oraz uratował Andromedę z paszczy morskiego potwo-
ra. Bellerofont wybawił królestwo Licji od Chimery, przepędził Solimij-
czyków, rozgromił Amazonki i rozprawił się z bandą piratów, pustoszą-
cych dolinę Santos łupieżczymi rajdami. Natomiast Tezeusza mitologia 
przedstawiała jako tego, który oczyścił drogę łączącą Trojzenę i  Ateny 
z  grasujących na  tym szlaku przestępców: Perifetesa, Sinisa, Skirona, 
Kerkyona, Polipemona; w Krommyion upolował dziką lochę niszcząca 
zasiewy, a wreszcie wyszedł zwycięsko ze starcia z białym bykiem Posej-
dona. Ukoronowaniem tych popisów miała być wyprawa na Kretę i po-
konanie krwiożerczego Minotaura9.

Pod względem dokonań Tezeusz ustępuje jedynie Herkulesowi, któ-
rego kult cieszył się ogromną popularnością właściwie do końca antyku. 
Lista jego osiągnięć – nawet pomijając osławione dwanaście prac – jest 

s. 221–223. Na zależność tę zwraca uwagę św. Augustyn, swoje poglądy wypowiadając usta-
mi Cycerona: „Współżycie ludzi stworzyło także powszechnie uznany zwyczaj, że  ludzi, 
którzy wyróżnili się jakimiś zasługami, z powodu ich wziętości oraz przez wdzięczność dla 
nich wynoszono pomiędzy niebian. W ten sposób ubóstwiono Herkulesa, Kastora i Pol-
lukusa, Eskulapa, jak również Libera. (…) W ten sposób ubóstwiono też Romulusa (…)”. 
Augustyn, O państwie Bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII, t.  1, przeł. W Kornatowski, 
Warszawa 1977, II 5. 

 9   Apollodoros, The Library, t. 1, przeł. J. G. Frazer, London 1995, II 3.2, II 4.2–4.3, III 
16.1–2; R. Graves, dz. cyt., s. 211–212, 223–224, 235, 292–294, 301–305; Hezjod, Narodziny bo-
gów (Theogonia). Prace i dni. Tarcza, przeł. J. Łanowski, Warszawa 1999, Theogonia 319–325; 
Homer, Iliada, przeł. F. K. Dmochowski, Kraków 2009, VI 188–199; Owidiusz, Metamorfo-
zy, przeł. A. Kamieńska, S. Stabryła, Wrocław 1996, IV 705–735, IV 770–785, VII 430–450; 
J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, London 1992, s. 185–193; 
Plutarch, Żywoty równoległe, t. 1, przeł. K. Korus, Warszawa 2004, Tezeusz 8.1–3, 9.1–10.1, 
11.1, 14.1, 19.1.
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długa i zaczyna się od zabicia Lwa Nemejskiego, przez pojmanie Cerbera, 
udział w wyprawie Argonautów, a kończy na partycypowaniu w monu-
mentalnym starciu bogów i gigantów. Nie same jednak czyny determi-
nowały popularność Zeusowego syna. Nie mniej ważną rolę odgrywa-
ła tu bowiem ich filozoficzna interpretacja. Dzięki niej Herkules stał się 
męczennikiem (śmierć na górze Oeta), parenetycznym ideałem dobrego 
i  sprawiedliwego władcy, herosem zdolnym dzięki swojej doskonałości 
i  przymiotom ducha stawić czoło czeluściom Hadesu i  zatryumfować 
nad śmiercią10. W  powszechnej świadomości Herkules urósł do  ran-
gi obrońcy uciśnionych, bezinteresownego mściciela krzywd, strażnika 
ładu i sprawiedliwości11.

Z jakimi to jednak potworami i bestiami musieli się mierzyć święci 
chrześcijańscy? O ile tego typu historii napotkać można mnóstwo w śre-
dniowiecznej literaturze hagiograficznej, o  tyle w  opisach męczeństwa 
z  pierwszych wieków chrześcijaństwa trudno uświadczyć podobnych 
opowieści.

Św. Justyn w swojej Apologii przedstawił własną interpretację euergety-
zmu, odnośnie do narodzin religii pogańskiej:

Rzeczywiście, niegdyś w  zamierzchłej przeszłości złe demony zjawiały się 
na ziemi w widzialnej postaci; gwałciły niewiasty, sromociły dzieci i ukazywa-
ły ludziom rozmaite straszliwe widziadła, tak że ci aż truchleli z przerażenia. 
Niestety, ludzie nie badali w sposób trzeźwy i rozumny, o co właściwie chodzi, 
lecz zastraszeni, nie zdając sobie sprawy, że mają do czynienia ze złymi demo-
nami, sprawców wszystkich tych rzeczy od razu uznali za bogów i poczęli ich 
wzywać imionami, jakie sobie każdy z nich sam przybrał12.

10   Dwunastą pracę Herkulesa, poskromienie Cerbera, Seneka interpretował w ramach 
ukoronowania drogi życiowej, jako czyn najdonioślejszy. M. Jaczynowska, dz. cyt., s. 232.

11   R. Graves, dz. cyt., s. 404–502; M. Jaczynowska, dz. cyt., s. 231–232; J. Parandow-
ski, dz. cyt., s.  168–182. O  roli Herkulesa w pogańskiej pobożności można wnioskować 
na przykładzie inskrypcji, w których imię herosa opatrywano przydomkami: Conservator, 
Defensor, Deus, Felix, Invictus, Victor, a nawet Sanctus. P. Wojciechowski, Czciciele Her-
kulesa w  Rzymie. Studium epigraficzno-antroponomastyczne (I–IV w.  n.e.), Toruń 2005, 
s. 35–41, 45–46.

12   Justyn, Apologia, w: M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 
1975, s. 92.
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Powyższy wyjątek już po części charakteryzuje przeciwników, z który-
mi przyszło walczyć świętym męczennikom. Ale, aby dopełnić wywodu, 
warto zacytować św. Augustyna:

[…] ich [tj. męczenników] daleko byśmy wykwintniej nazywali naszymi hero-
sami, jeżeli by na to zezwalał kościelny zwyczaj mówienia, a to wskutek tego, 
że oni zwalczali demonów13.

Tak więc ekwiwalentem wszelkiej maści hydr, chimer, minotaurów 
czy gorgon, personifikujących siły ciemności, stały się demony. Bowiem 
tylko szatan we własnej osobie mógł być inicjatorem prześladowań wy-
mierzonych przeciwko wyznawcom Chrystusa. To szatan inspirował ce-
sarzy i oprawców, aby wciąż wynajdowali nowe środki i sposoby, za po-
mocą których nakłonić miano chrześcijan do  apostazji14. Należy przy 
tym zwrócić uwagę, iż kiedy era męczenników i prześladowań dobiegła 
końca, toposu walki z diabłem nie odstawiono na plan dalszy. Motyw 
ten, uzyskując kontynuację w  późniejszej literaturze hagiograficznej, 
wykroczył bowiem daleko poza ramy antyku. Wzorcowym przykładem 
jest tu legenda o św. Antonim, której wątek centralny skupia się wokół 
zmagań – zarówno duchowych, jak i fizycznych – eremity z demonami. 
Diabła przedstawiono tutaj jako postać dominującą, jako dręczyciela, 

13   T. Zieliński, Religie świata antycznego, t. 6…, s. 329.
14   W. Gastpary, dz. cyt., s. 182–183. W opisie męczeństwa Ptolemeusza i Lucjusza, prze-

kazanym przez św. Justyna, znaleźć można fragment świadczący, że prześladowcy działali 
z inspiracji szatana: „Wszędzie bowiem czyhają na nasze życie ludzie niepoprawni, rozmi-
łowani w rozkoszach, nieskorzy do dobrego, a także złe demony, które zioną ku nam niena-
wiścią, a sędziów trzymają w swej mocy i służbie, tak że się zdaje, jakoby same władze były 
opętane”. Justyn, Męczeństwo Ptolemeusza i Lucjusza, [w:] Męczennicy, red. M. Starowieyski, 
E. Wipszycka, Ojcowie Żywi, t. 9, Kraków 1991, s. 204. Podobna interpretacja prześladowań 
występuje u Euzebiusza z Cezarei: „Wiele sztuczek wymyślił przeciw nim diabeł, lecz dzięki 
Bogu nikogo z nich nie przemógł”. Euzebiusz z Cezarei, Męczeństwo św. Polikarpa, w: Mę-
czennicy, red. M. Starowieyski, E. Wipszycka, Ojcowie Żywi, t. 9, Kraków 1991, s. 191. Ten 
sam autor dodaje: „Odtąd już święci męczennicy znosili katusze, jakich się nie da opisać, 
bo szatan wytężył wszystkie swe siły, by z ich ust wydobyć jakąś z (…) potwarzy”. Euzebiusz 
z Cezarei, Męczennicy z Lyonu, w: Męczennicy, red. M. Starowieyski, E. Wipszycka, Ojcowie 
Żywi, t. 9, Kraków 1991, s. 223.
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usiłującego złamać wiarę mnicha. Szatan nęka pustelnika wyrafinowa-
nymi pokusami, prezentując mu wspaniałości dóbr świata doczesnego 
i atakując jego potrzeby fizyczne, od czego św. Antoni odgradza się tar-
czą modlitwy15. Apogeum rozwoju idei diabła jako przeciwnika świętych 
nastąpi już w wiekach średnich16.

Męczeństwo i cierpienie

Za punkt wyjścia do dalszych rozważań niech posłuży ekscerpt z cyto-
wanej już Apologii św. Justyna:

Możecie wprawdzie zarzucić, że Jezusa przecież ukrzyżowano. Ale i pod tym 
względem nie ma zasadniczej różnicy między Nim a synami Zeusowymi, któ-
rzy – jak sami głosicie – również męki cierpieli. Prawda, że o nich opowiada 
się, iż o śmierć przyprawiło ich nie jedno tylko cierpienie, lecz wiele rozma-
itych męczarni; gdy się jednak zważy nadzwyczajność cierpienia Jezusa, łatwo 
dojść do wniosku, że nie jest On bynajmniej gorszy17.

Powyższe zdania wprowadzają kolejny aspekt analizowanego zagad-
nienia, mianowicie – cierpienie. W przypadku środowiska wczesnochrze-
ścijańskiego kwestia męczeństwa i  cierpień nie prezentuje się specjalnie 

15   H. Fros, F. Sowa, Antoni Pustelnik, w: Księga imion i świętych, t. 1, Kraków 1997, 
kol. 212. „Musiał znosić niezliczone pokusy ze strony czartów. Pewnego dnia, gdy poko-
nał wiarą swą czarta rozwiązłości, diabeł pokazał mu się pod postacią czarnego dziecka 
i padając przed nim, uznał się zwyciężonym. Innym razem, gdy był w pewnym grobowcu 
egipskim, tłum czartów skatował go tak strasznie, że jeden z towarzyszy jego wziął go za 
zmarłego i uniósł na swoich barkach. (…) I gdy leżał, przybity boleścią, którą sprawiły 
mu rany jego, czarty ukazały się znowu, pod różnymi postaciami dzikich zwierząt i za-
częły znów rozdzierać go swymi zębami, rogami i szponami. (…) Przyszedłszy do innej 
części pustyni, znalazł tam wielki dysk srebrny; i rzekł: „Skąd może pochodzić ten dysk 
srebrny w miejscu, gdzie nie widać żadnych śladów ludzi? (…) Szatanie, to znowu jedna 
z twych sprawek! (…) I gdy to rzekł, dysk zniknął w dymie”. Jakub de Voragine, Złota 
legenda, przeł. L. Staff, Kraków 2003, s. 70.

16   T. Zieliński, Religie świata antycznego, t. 6…, s. 329, 338.
17   Justyn, dz. cyt., s. 94.
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zawile, a dowody nie wymagają wnikliwej analizy źródeł i literatury pod-
miotu. Wystarczy bowiem otworzyć dowolny tekst poświęcony męczen-
nikom Kościoła, aby znaleźć w nim świadectwo faktu, iż pierwsi chrze-
ścijanie gorliwie realizowali ideał cierpienia w  imię Chrystusa. Jednak 
w odniesieniu do pogańskich herosów ów aspekt należy już wesprzeć sto-
sownymi argumentami.

Cierpienia Perseusza rozpoczęły się, zanim przyszedł na  świat. Jego 
matkę Danae król Akrizjos zamknął bowiem w  więzieniu, aby zapobiec 
spełnieniu się słów przepowiedni głoszących, że jej potomek obali królew-
skie rządy. Pomimo przeszkód Zeus zapłodnił Danae przybierając postać 
złotego deszczu. Z tego związku urodził się Perseusz, lecz Akrizjos rozkazał 
zamknąć matkę wraz z dzieckiem w drewnianej skrzyni i rzucić do morza. 
Późniejsze losy herosa były zaś skutkiem niefortunnie złożonej i podstęp-
nie wymuszonej przysięgi18.

W przypadku natomiast Bellerofonta przyczyną udręk stało się oskar-
żenie o próbę uwiedzenia zamężnej kobiety, które pociągnęło za sobą wy-
danie kary śmierci. Jednak perfidia i niechęć do brudzenia sobie rąk krwią, 
zalecały użyć podstępu, bardziej wyrafinowanej metody egzekucji. Zle-
cono więc Bellerofontowi misję, której wykonanie winien przypłacić ży-
ciem – nakazano mu zabić Chimerę (motyw niezwykle charakterystyczny 
i często spotykany)19.

Perseusza i Bellerofonta prześladowali ziemscy władcy. Herkules mu-
siał zaś zmierzyć się z przeciwnościami zsyłanymi na niego przez Herę. 
Pierwszym czynem bogini było wymuszenie na Zeusie przysięgi, że ten, 
kto urodzi się w  domu Perseusza  –  czyli w  rodzie, do  którego należał 
Herkules – będzie wielkim królem. Zyskawszy od egidodzierżcy podob-
ne zapewnienie, Hera opóźniła poród Herkulesa, przyśpieszając jedno-
cześnie przyjście na  świat Erysteusa  –  przyszłego zleceniodawcy dwu-
nastu prac. Kiedy heros ukończył ósmy miesiąc życia, bogini wpuściła 

18   Apollodoros, dz. cyt., II 4.1; R. Graves, dz. cyt., s. 210–211. Z Perseuszem wiąże się 
kwestia prześladowania Dionizosa, które to  prześladowanie może uchodzić za  przejaw 
sprzeciwu wobec religijnego orędzia i  sposobu bycia tego boga. Przeciwko Dionizosowi 
wystąpił Perseusz wraz ze swą armią, zamierzając zepchnąć boga wina oraz towarzyszące 
mu kobiety na dno Jeziora Lernejskiego. M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1: 
Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyjskich, przeł. S. Tokarski, Warszawa 1988, s. 250.

19   Apollodoros, dz. cyt., II 3.1; R. Graves, dz. cyt., s. 223–224; Homer, dz. cyt., VI 165–174.
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do jego kołyski dwa węże, które jednak Herkules udusił. Najdotkliwszą 
udręką zesłaną przez Herę był jednak obłęd, w trakcie którego mityczny 
heros zamordował swą żonę Megarę wraz z sześciorgiem potomstwa. Ele-
mentem odróżniającym Herkulesa od pozostałych herosów była śmierć. 
Można się wręcz pokusić o nazwanie jej męczeńską, gdyż ciało bohatera 
strawił żrący jad Hydry, którym Dejanira nasączyła podarowaną mężo-
wi szatę. Ostatecznie Herkules dokonał żywota na stosie wśród płomieni 
ποθέωσις (apotheosis)20.

Niniejszych rozważań nie można jednak ograniczyć wyłącznie do uka-
zywania zbieżności, gdyż obiektywizm wymaga także zasygnalizowania róż-
nic, jakie zachodziły między specyfiką męczeństwa chrześcijańskiego i tego 
ukazanego na kartach mitologii. O ile w historii o Herkulesie cierpienie nie-
zawinione trudno kwestionować, o tyle trudno mówić o jakichkolwiek choć-
by znamionach męczeństwa w przypadku Tezeusza (chyba że występujący 
w micie motyw drogi oraz zmagań z przeciwnikami potraktować jako for-
mę pewnego pochodu przez mękę). Z kolei perypetie Bellerofonta wynikły 
z jego świadomego postępowania – za morderstwo na Bellerosie oraz Delia-
desie został skazany na wygnanie. Pod tym względem literatura chrześcijań-
ska nie pozostawia miejsca na nieścisłości. Nawet jeśli męczennicy na pew-
nych etapach życia upadali, na samym końcu zawsze podnosili się z kolan21.

Wątpliwości dostarczają również opisy śmierci bohaterów. Męczeństwo 
świętych chrześcijańskich zawsze przedstawiano w  kategoriach tryumfu 
i prześwietnego zwycięstwa nad przeciwnikiem, którym był – co opisywano 
już wyżej – szatan. Męczennicy za nic mieli wszystkie – jak to relacjonowali 
ówcześni  –  środki i  starania czynione przez prześladowców, za  nic mieli 
rozliczne cierpienia: biczowanie, rzucenie ad bestias, przypiekanie na roz-
palonej kracie. Opis śmierci św. Perpetuy i Felicyty przedstawia chrześcijan 

20   M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1…, s. 202–203; R. Graves, dz. cyt., 
s. 400, 404–405, 413–414, 503–504. Jednym z rytów podczas ceremonii deifikacji zmarłego 
cesarza było dokonanie spalenia jego zwłok. Opis pogrzebu i spalenia ciała Cezara przyta-
cza chociażby Swetoniusz: „Po wyznaczeniu terminu pogrzebu wzniesiono stos całopalny 
na Polu Marsowym (…). (…) nagle jacyś dwaj ludzie (…) podpalili ciało płonącymi świe-
cami i w tejże samej chwili cały tłum widzów stojących dookoła poznosił na stos suche ga-
łęzie, ławy, siedzenia sędziów, także wszystkie dary, które znalazły się pod ręką”. Swetoniusz, 
Żywoty Cezarów, przeł. J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław 2004, s. 86.

21   Apollodoros, dz. cyt., I 9.3; R. Graves, dz. cyt., s. 223.
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zmierzających do amfiteatru nie jak na kaźń, lecz idących niczym w adora-
cyjnej procesji prosto ku niebiańskiej chwale22.

Tryumf stanowi więc nieodłączną i finalną część składową życiorysu 
wiernych, którzy poświęcili swoje życie w  imię Chrystusa. W przypadku 
zaś pogańskich herosów zwycięstwo częstokroć miesza się z porażką. Belle-
rofonta z grzbietu Pegaza strąciła unosząca go ku szczytowi Olimpu pycha 
i przez swoją butę aż do śmierci pędził on żywot wyklętego przez bogów 
ślepca. Bardziej klarownie rysuje się obraz pokazujący Perseusza oraz Teze-
usza, obaj bowiem na końcu usianej przeciwnościami drogi doszli do god-
ności królewskiej. Koroną zaś Herkulesa stała się jego pośmiertna apoteoza, 
czyli przyjęcie w poczet bogów23.

Podsumowanie

Przykłady, zaprezentowane w  toku przeprowadzonego wywodu, ob-
razują istnienie związków między relacjami o męczennikach a podaniami 
mitologicznymi, opisującymi czyny pogańskich herosów. Jaki jednak wnio-
sek wypływa z wszystkich przytoczonych egzemplifikacji? Aby udzielić od-
powiedzi na tak postawione pytanie, należy zapytać o źródło i przyczyny 
pojawiania się owych zbieżności.

Pierwszym rozwiązaniem, jakie przychodzi na myśl, jest wizja panczaso-
wego planu, mającego przygotować ludzkość na przyjęcie nowej wiary. Kon-
cept ten wysunął już w Praeparatio evangelica Euzebiusz z Cezarei, ukazując 
sposób, w jaki judaizm utorował drogę ewangelicznemu Objawieniu. Użyty 
w tytule dzieła termin stał się wyrażeniem wręcz technicznym, ogarniającym 
wszystkie procesy, które miały przygotować świat śródziemnomorski na re-
cepcję chrześcijaństwa, ułatwiając jednocześnie jego szybką ekspansję24. 

22   Euzebiusz z  Cezarei, Męczennicy z  Lyonu…, s.  234. „Wreszcie zajaśniał dzień ich 
zwycięstwa. Radośnie udawali się z więzienia do amfiteatru, jakby szli do nieba. Oblicza 
mieli uroczyste, a jeśli przypadkiem ktoś zadrżał, to z radości, a nie ze strachu”. Euzebiusz 
z Cezarei, Męczeństwo św. Perpetuy i Felicyty, w: Męczennicy, red. M. Starowieyski, E. Wip-
szycka, Ojcowie Żywi, t. 9, Kraków 1991, s. 263–264.

23   Apollodoros, dz. cyt., II 3.2; R. Graves, dz. cyt., s. 213, 224, 312.
24   M. Starowieyski, Wstęp, w: Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześci-

jańskich, red. M. Starowieyski, Ojcowie Żywi, t. 8, Kraków 1988, s. 5.
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Nie chcąc jednak poprzestać na  tej powszechnie spotykanej w  litera-
turze tezie, warto przyjrzeć się pojęciu „ciągłości psychologicznej”, wy-
pracowanemu przez Tadeusza Zielińskiego. Przy czym nie chodzi tutaj 
bynajmniej o wulgarne przedstawienie problemu i sprowadzenie całego za-
gadnienia do obskuranckiego psychologizmu, jak miało to miejsce w przy-
padku Junga, który dowodził, iż mit stanowi czysty abstrakt umysłu25.

Zawierając w sobie zgromadzone przez społeczeństwo doświadczenie, 
mit może bowiem pełnić funkcję pedagogiczną. W  micie heros pokazy-
wany jest jako postać godna naśladowania. Mit pełen jest siły duchowej, 
a oprócz tego wzbudza w odbiorcach silne reakcje myślowe i uczuciowe, 
które wywołują oczyszczające doświadczenie26. Mit jest charakterystyczny 
dla kultury typu ustnego, a  historia stanowi wytwór kultury słowa pisa-
nego, lecz obie formy przedstawiają przeszłość. Historia powstaje zawsze 
z określonego punktu widzenia, na podstawie posiadanej wiedzy o świecie, 
ale kiedy tendencje ulegają zmianie, kiedy ujawniane są nowe fakty, dawne 
historie odchodzą i zaczynają być traktowane w kategoriach mitu. Tak więc 
mit może uchodzić za zarzuconą wersję historii. Historii, której zadaniem 
jest dawanie ludziom tożsamości27.

Przechowywane w pamięci zbiorowej gminy wspomnienia o męczen-
nikach spełniały wszystkie wymienione wyżej funkcje. Dlatego też przebieg 
przesłuchań i procesów skrupulatnie notowano. Chrześcijanie gromadzili 
dokumenty, potwierdzające poświęcenie współbraci, celem zachowania pa-
mięci o  ich heroicznych czynach28. O znaczeniu tych tekstów dla morale 
i  umocnienia wyznawców Chrystusa świadczą zabiegi władz, które usi-

25   „Mit bowiem jest przede wszystkim produktem nieświadomego archetypu, a więc 
symbolem wymagającym interpretacji psychologicznej. Przecież dla ludzi pierwotnych każ-
dy przedmiot – np. wyrzucona puszka od konserw – może nagle stać się fetyszem, a efekt ten 
bynajmniej nie wynika z właściwości puszki, lecz jest produktem psychicznym”. C. G. Jung, 
Archetypy i symbole. Pisma wybrane, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1993, s. 272.

26   B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, t. 1, przeł. 
D. Danek, Warszawa 1985, s. 71–72, 90.

27   H. Samsonowicz, O „historii prawdziwej”. Mity, legendy i podania jako źródło histo-
ryczne, Warszawa 1997, s. 9–10.

28   Należy zauważyć, że  życiorysy i  hagiografie świętych swoją formę literacką za-
wdzięczają poniekąd pogańskim biogramom, apologiom i panegirykom. J. M. Szymusiak, 
Patrologia. Zagadnienia wybrane, Lublin 1971, s. 30–31.
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łowały utrudnić chrześcijanom dostęp do  państwowych archiwów; prze-
prowadzały rewizję, podczas których poszukiwano i niszczono tego typu 
dokumenty, a stenografów usuwano z sal sądowych29. Jednak dzięki odda-
niu i poświęceniu wiernych świadectwami kultu i znaczenia świętych dla 
antycznego Kościoła są nie tylko grobowce z relikwiami i okazałe bazyliki, 
lecz także dokumenty oddające specyfikę oraz ducha religijności pierw-
szych wieków30.

Podobieństwa fabularne i  ideologiczne, jakie zachodzą między rela-
cjami o męczennikach i opowieściami o herosach, wynikają więc nie tyle 
ze świadomych dążeń naśladowczych, co z immanentnych – funkcjonują-
cych na poziomie podświadomym – procesów myślowych. Procesów, które 
wiązały się z tym, że pierwsi chrześcijanie nie mogli całkowicie odseparo-
wać się od schematów mentalności pogańskiej. 

29   B.  Althaner, A.  Stuiber, Patrologia. Życie, pisma i  nauka Ojców Kościoła, przeł. 
P. Pachciarek, Warszawa 1990, s. 154; F. Drączkowski, Patrologia, Pelplin—Lublin 1998, s. 49; 
W. Myszor, Akta męczenników, w: Słownik pisarzy antycznych, red. A. Świderkówna, War-
szawa 1982, s. 52–53; H. Pietras, By nie milczeć o Bogu. Zarys teologii Ojców Kościoła, Kraków 
1991, s. 84; M. Starowieyski, Męczeństwo, w: Męczennicy, red. M. Starowieyski, E. Wipszycka, 
Ojcowie Żywi, t. 9, Kraków 1991, s. 85; P. P. Verbraken, M. Starowieyski, Ojcowie Kościoła. 
Panorama patrystyczna, przeł. M. Starowieyski, S. Kawecki, Warszawa 1991, s. 55.

30   Zarówno w przypadku kultu pogańskich herosów, jak i chrześcijańskich świętych 
rzeczą charakterystyczną jest szacunek dla szczątków doczesnych oraz ich nabożne trakto-
wanie. W obu religiach występuje motyw cudownego odnalezienia ciała, dokonanego dzięki 
wizji sennej, bądź też profetycznych wskazań wyroczni. Miejsce pochówku otacza sakralna 
aura, nad grobami wznosi się kaplice, buduje sanktuaria i kościoły. Na mogiłach herosów 
poganie składają ofiary i  wylewają libacje. Chrześcijanie, odprawiając liturgię przy miej-
scach pochówku męczenników, niemal kopiują ten zwyczaj. Tak jak święci wstawiają się 
za żyjącymi u Boga i manifestują swoją aktywność pośmiertnymi cudami, podobnie antycz-
ni bohaterowie – w zamian za oznaki czci – biorą śmiertelników pod protekcję i chronią ich 
od wpływu złych sił. T. Zieliński, Religie świata antycznego, t. 2…, s. 152–155; tenże, Religie 
świata antycznego, t. 6…, s. 332–333.
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Memoriae martyrum tradentes.
Męczeństwo św. Agnieszki  
w oczach papieża Damazego 
i Prudencjusza

Niemalże od początków historii Kościoła kult świętych stał się nieod-
łącznym elementem życia chrześcijan1. Ogromna spuścizna, tak w literatu-
rze, jak i w sztuce oraz architekturze wczesnochrześcijańskiej jest dosko-
nałym przykładem czci, jaką byli obdarzani męczennicy2. Św. Ambroży 
z Mediolanu (ok. 339 – 397) zaznaczył nawet, że wielbiąc relikwie świętych 
wierni oddają hołd samemu Bogu, a  także że kult stanowi swoistą obro-
nę czystości wiary katolickiej3. Tendencje te znalazły swoje odbicie także 
w  poezji kommemoratywnej, nowatorskim nurcie literatury chrześcijań-
skiej. Zadaniem niniejszego dyskursu będzie zatem analiza dwóch utworów 
należących do wyżej wymienionego gatunku i opiewających męczeństwo 
św.  Agnieszki Rzymianki. Na  jej podstawie postaramy się określić, jakie 
znaczenie oraz jakie cele miała późnoantyczna poezja kommemoratywna. 

Św. Agnieszka była jedną z  najpopularniejszych męczennic w  Ce-
sarstwie Rzymskim. Jej wspomnienie można odnaleźć już w Depositio 

1   Recenzja grupa: B.
2   Zob. A.  Dufourcq, Historie ancienne de  l’Église, t.  4: Le  christianisme et  l’empire 

(200–700), Paris 1930, s. 120; S. Longosz, Niektóre aspekty teologii męczeństwa w literaturze 
wczesnochrześcijańskiej, „Tarnowskie Studia Teologiczne” R. 7:1979, s. 69; M. Simon, Cywi-
lizacja wczesnego chrześcijaństwa I–IV w., Warszawa 1981, s. 301; M. Starowieyski, Męczeń-
stwo, w: Męczennicy, Ojcowie Żywi, t. 9, Kraków 1991, s. 121, 123.

3   Zob. J. Pałucki, Ambroży z Mediolanu, Karków 2004, s. 76.
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Martyrum4 oraz w Martyrologium Hieronimianum5 pod datą 21 stycznia 
(XII Kal. Feb.) Znalazła ona również swoje miejsce w dziełach wielkich 
Scriptores Ecclesiastici: św. Ambrożego6, św. Hieronima7 oraz św. Augu-
styna8. Miejscem jej pochówku są katakumby na Via Nomentana w Rzy-
mie, pod, wybudowaną przez cesarza Konstantyna Wielkiego bazyliką 
św. Agnieszki za Murami9. Warto zaznaczyć, że do świątyni tej zostało 
dobudowane mauzoleum cesarskiej córki Konstancji, co świadczy o głę-
bokim zaangażowaniu rodziny panującej w  kult męczennicy. Jednak 
mimo tak ogromnej bazy źródłowej informacje dotyczące życia i śmier-
ci św. Agnieszki pozostają wciąż w sferze legendarnej. Z całą pewnością 
można powiedzieć jedynie, że zmarła ona męczeńską śmiercią jako 12-, 
13-letnia dziewczynka stając w obronie swego dziewictwa oraz wiary ka-
tolickiej. Przyjmuje się również, że miało to miejsce w okresie prześla-
dowań Dioklecjana (304)10.

Mówiąc o  kulcie św. Agnieszki łatwo zauważyć, że  najwcześniejsze 
wzmianki o  niej sięgają drugiej połowy IV  w. Jest to  szczególny okres 

 4   Zob. Chronographus Anni CCCLIII, w: Monumenta Germaniae Historica. Auctores 
Antiquissimi, t. 11, z. 1, Berlin 1982, s. 71. 

 5   Zob. Martyrologium Vetustissimum, w: S. Eusebii Hieronymi Stridonensis Presbyteri 
opera omnia, t. 11, Patrologiae cursus completus. Series Latina, wyd. J. P. Migne [dalej: PL], 
t. 30, Parisiis 1865, kol. 454.

 6   Zob. Ambrosius, De  Virginibus Libri Tres, w:  S. Ambrosii Mediolanensis Episcopi 
opera omnia, t. 2, cz. 1, PL, t. 16, Parisiis 1880, kol. 189–191. 

 7   Zob. Hieronymus, Epistula CXXX, Ad Demetriadem, De Servanda Virginitate, 
w: S. Eusebii Hieronymi Stridonensis Presbyteri opera omnia, t. 1, PL, t. 22, Parisiis 1845, 
kol. 1100.

 8   Zob. Augustinus, Sermo CCLXXIII, w: S. A. Augustini Hipponensis Episcopi opera 
omnia, t. 5, cz. 1, PL, t. 38, Parisiis 1865, kol. 1250–1251. 

 9   Zob. P. Testini, Archeologia Cristiana, Bari 1980, s. 243–246.
10   Zob. H.  Fros, E.  Sokołowski, Agnieszka św., w:  Encyklopedia Katolicka, t.  1, red. 

F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1989, kol. 179–180; H. Fros, F. Sowa, Twoje 
imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1982, s. 76–77; J. P. Jubaru, Sainte 
Agnese, vierge et martyre de la vie Nomentane, d’après des nouveau recherches, Paris 1909; 
M. Starowieyski, Męczeństwo św. Agnieszki, w: Aurelisz Prudencjusz Klemens, Wieńce mę-
czeńskie, oprac. M. Starowieyski, tłum. M. Brożek, Kraków 2006, s. 338; W. Zalewski, Święci 
na każdy dzień, Warszawa 2001, s. 48–49. 



w historii Kościoła, gdyż po wiekach prześladowań nastąpił upragniony 
pokój. Przełom konstantyński zagwarantował wolność religijną w  Ce-
sarstwie, pierwsze sobory sformułowały wyznanie wiary, a  sam cesarz 
Konstantyn zainicjował proces budowy monumentalnych świątyń chrze-
ścijańskich. Były to bazyliki kommemoratywne upamiętniające miejsca 
pochówku męczenników. Fala kultu świętych ogarnęła zatem Cesarstwo, 
mimo iż  nie było ono całkowicie chrześcijańskie. Poganie nie potrafili 
jednak zrozumieć fascynacji Kościoła ludzkimi zwłokami, było to  bo-
wiem całkowite odwrócenie starożytnych zasad. Pochówki wkracza-
ły w mury miast, chrześcijanie wystawiali na widok publiczny relikwie 
swoich świętych w  procesjach, dotykali ich i  niejednokrotnie całowali. 
Nic dziwnego zatem, że cesarz Julian Apostata (361–363) zwrócił się zde-
cydowanie przeciw tym praktykom11.

Niezależnie od tego wiek IV przyniósł gwałtowny rozkwit kultu świę-
tych. Chrześcijaństwo stawało się zresztą wówczas coraz popularniejsze, 
a za sprawą cesarza Teodozjusza Wielkiego otrzymało status religii pań-
stwowej (395). Pokój religijny przyniósł jednak ze sobą rozprężenie mo-
ralne. Dotyczy to  zwłaszcza kobiet, chrześcijanek z  arystokratycznych 
domów, wychowanych w duchu Pisma Świętego. Ukazuje to między in-
nymi list św. Hieronima do Eustochium O strzeżeniu dziewictwa (399)12. 
Doktor Kościoła umieścił w libelli – jak sam nazwał ową koresponden-
cję – porady dla młodej dziewczyny, która jako pierwsza z arystokratek 
rzymskich zdecydowała się na życie w dziewictwie. Poza oczywistą po-
chwałą czystości, która w IV wieku była najwyższym stopniem wstydli-
wości i stanowiła lepszą alternatywę życia niż małżeństwo13, autor wspo-
mniał także, jak wyglądało życie bogatych matron i wdów w Rzymie pod 
koniec IV wieku.

Kobiety nadużywały wina, tłumacząc się, że nigdy nie odmówią przyj-
mowania krwi Chrystusa. Częste były też przypadki umyślnej bezpłodności, 

11   Zob. Julian Apostata, Against the Galileans, w:  The Works of  Emperor Julian, t.  3, 
London 1923, s. 415.

12   Eustochium to córka Pauli, serdecznej przyjaciółki i towarzyszki Hieronima. Zob. 
Św. Hieronim, List 22. Do Eustochium, córki Pauli, o  strzeżeniu dziewictwa, w: Hieronim 
ze Strydonu, Listy, t. 1, oprac. M. Ożóg, tłum. J. Czuj, Kraków 2010, s. 82–113. 

13   Pierwszy stopień dziewice, drugi wdowy, które zrezygnowały z powtórnego mał-
żeństwa, trzeci mężatki. Tamże, s. 91, przyp. 1.
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aborcji oraz trucia nowo narodzonych niemowląt. Wdowy nie praktykowa-
ły wdowieństwa, lecz przeciwnie – wyzwolone spod władzy męża – chętnie 
oddawały się rozpuście. Ponadto kobiety ubierały się wyzywająco i space-
rowały w  miejscach publicznych atakując przechodniów bezwstydnymi 
spojrzeniami oraz cudzołóstwem języka. Do  rozmów wkradała się także 
pycha i zazdrość z powodu zaszczytów, jakimi obdarzeni byli małżonkowie, 
a zarozumiałość i chciwość stanowiły nieodłączny element rzeczywistości. 
Fałszywa skromność, próżna dewocja, udawana asceza, pycha, chciwość, 
nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w  jedzeniu i  piciu, gniew i  leni-
stwo – oto Rzym pod koniec IV wieku. Według św. Hieronima Wieczne 
Miasto stało się Babilonem, a do Kościoła wkroczyła zaraza agapetek14.

Chrześcijaństwo znalazło się zatem w  wyjątkowo trudnej sytuacji. 
Mimo pokoju religijnego i szybkiego rozwoju doktryny rozpoczął się rów-
nocześnie rozkład moralny społeczeństwa. Nastroje te  podsycane były 
również przez powstające herezje, których katalizator stanowiły nieporozu-
mienia egzegetyczne. Można tu wymienić choćby arianizm czy macedonia-
nizm. Sobór w Konstantynopolu (381) otwarcie potępił te wrogie tendencje, 
jednak ustalenia biskupów nie docierały tak szybko do świadomości spo-
łeczeństwa. Powstała zatem potrzeba odnalezienia innej drogi do ludzkich 
sumień. Starożytni zwrócili się wówczas w stronę literatury, a dokładniej 
literatury kommemoratywnej.

Ten specyficzny gatunek, upamiętniający męczeństwo we  wszelkich 
jego formach, tworzył się równocześnie z prześladowaniami Kościoła. Po-
czątkowo były to odpisy procesów – tzw. acta martyrum – przechowywane 
przez wspólnoty, aby nie zapomniały o  lokalnych bohaterach15. W  miarę 
rozwoju katakumb mnożyły się także krótkie i zwięzłe inskrypcje czy epi-
tafia. W III wieku temat śmierci męczeńskiej znalazł również swe odbicie 
w pismach teologów chrześcijańskich, których celem było jego rozszerze-
nie znaczeniowe. Utożsamiono zatem męczeństwo z walką, zaczęto stoso-

14   Agapetki to konsekrowane dziewice, potępione na synodzie w Ancyrze w 314 roku 
za brak moralności.

15   Zob. B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła, tłum. 
P. Pachciarek, Warszawa 1990, s. 154; F. Drączkowski, Patrologia, Pelplin–Lublin 1998, s. 49; 
M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975, s. 132; W. M. [Myszor 
Wincenty], Akta męczenników, w: Słownik pisarzy antycznych, red. A. Świderkówna, War-
szawa 2001, s. 42; A. Żurek, Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Tarnów 1998, s. 37–38.



wać wojskowe i agonistyczne metafory oraz biblijne antecedencje16 Wpro-
wadzone zostały także terminy takie, jak corona i palma, które przyjęły się 
jako popularne symbole męczeńskiej śmierci17. 

Zdecydowany rozkwit literatury męczeńskiej przypadł na okres po-
koju w Kościele. Zaczęły powstawać passiones, których odmienny cha-
rakter odzwierciedlał nowe postawy wobec męczenników18. Pojawiła się 
także poezja chrześcijańska w  formach klasycznych, a  jej wyjątkowym 
rodzajem stała się poezja kommemoratywna.19 Za  prekursorów tego 
nurtu uważa się obecnie papieża Damazego (305–384) oraz Aureliusza 
Prudencjusza Klemensa (358–pocz. V w.)20 Charakterystyczna dla tych 
epickich pasji była marginalizacja ciągłości historycznej na  rzecz stan-
daryzowania kanonu passionis. Uformował się on w potrójny schemat: 
przesłuchanie, tortury i śmierć21. Metafory wojskowe zostały zastąpione 
poetyckimi obrazami i  symbolami powszechnych topoi22. Rozszerzono 
jeszcze znaczenie męczeństwa, a wydarzenie indywidualnej pasji zatar-
ło moment historyczny23. Ponadto zasadą stało się formułowanie myśli 
w stylu augustiańskim, czyli chwała męczennika musiała być proporcjo-
nalna do jego cierpienia24.

16   Zob. M. Roberts, Poetry and the cult of the Martyrs: The Liber Peristephanon of Pru-
dentius, Michigan 1993, s. 42–43.

17   Zob. J. E. Cirlot, Słownik symboli, tłum. I. Kania, Kraków 2000, s. 197, D. Forstner, 
Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński Warsza-
wa 1990, s. 176; M. Oesterreicher–Mollwo, Leksykon symboli Herdera, tłum. J. Prokopiuk, 
Warszawa 1992, s. 69, 117.

18   Zob. M.  Roberts, dz. cyt., s.  42; A.  Witkowska, Hagiografia, w:  Słownik wczesno- 
chrześcijańskiego piśmiennictwa, red. J. M. Szymusiak, M. Starowieyski, Poznań 1971, s. 519, 
521.

19   Zob. P. Y. Fux, Les Sept Passions de Prudence, Geneve 2003, s. 23.
20   Zob. M. Starowieyski, Wstęp, w: Muza łacińska. Antologia poezji wczesnochrześci-

jańskiej i średniowiecznej, red. M. Starowieyski, Wrocław 2007, s. XXII. 
21   Zob. M. Roberts, dz. cyt., s. 44.
22   Zob. tamże, s. 43.
23   Zob. tamże.
24   Zob. M. Roberts, dz. cyt., s. 56. Św. Augustyn wyraził to w sposób następujący: Cor-

pora ipsa sua habebunt magna ornamenta, in quibus passi sunt magna tormenta. Augustinus, 
Sermo CCCXXVIII, w: MPL, t. 38, kol. 1454.
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 Damazy I  Wielki był twórcą epickich epigramatów kommemoratyw-
nych25. Z pochodzenia Hiszpan,26 zasiadał na Stolicy Piotrowej w latach 366–
384. Jako papież podkreślił prymat Rzymu pośród metropolii zachodnich, 
a także zlecił tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński swemu przyjacie-
lowi, św. Hieronimowi. Odgrywał zatem decydującą rolę w procesie latyni-
zacji liturgii rzymskiej27. Sam zajmował się z kolei nauką trynitarną, a także 
popierał ascetyzm kobiet. Św. Hieronim przypisał mu nawet autorstwo dzieł 
traktujących o dziewictwie, pisanych tak prozą, jak i wierszem28. Ponadto pa-
pież Damazy zapoczątkował restaurowanie rzymskich cmentarzy i odnalazł 
przy tym wiele zaginionych relikwii męczenników. Na cześć zmarłych papież 
układał wiersze – epigramaty, które następnie były umieszczane na grobach. 
To w nich zostali zapamiętani męczennicy, ich imiona, ich czyny, ich życie. 
To Damazy sprawił, że „nieme marmury, ciche groby”29 przemówiły.

Giovanni Batista de Rossi nazwał papieża wielkim amatorem męczen-
ników i ich cmentarzy30. Warto tu wspomnieć tego wielkiego badacza mi-
nionej epoki, zwanego Księciem Katakumb, ponieważ to właśnie on upo-
rządkował odnalezione przez siebie i  swych poprzedników epigramaty 
damazjańskie31. Giovanni Batista de  Rossi odkrył również, że  kaligrafem 

25   Zob. P. Y. Fux, dz. cyt., s. 31.
26   Według Liber Pontificalis Damazy urodził się w Hiszpanii. Zob. Le Liber Pontificalis. 

Texte, introduction et commentaire par l’Abbe L. Duchesne, t. 1, Paris 1955, s. 212. P. Testini po-
twierdza Hiszpanię jako miejsce urodzenia papieża, jednak zaznacza, że Damazy wychował 
się w Rzymie. Zob. P. Testini, dz. cyt., s. 454. Natomiast O. Marucchi uważa, że słowa z Liber 
Pontificalis należy odnieść do pochodzenia rodziny papieża, gdyż według niego urodził się 
on i wychował w Rzymie. Zob. O. Marucchi, Christian epigraphy. An elementary treatise with 
a collection of ancient Christian inscription mainly for roman origin, Cambridge 1912, s. 340. 
Więcej na temat papieża Damazego według tego autora zob. O. Marucchi, The pontificate 
of pope Damasus and the history of his family, ect., Rome 1905. 

27   Zob. P. Y. Fux, dz. cyt., s. 31.
28   Zob. Św. Hieronim, List 22…, s. 96. Dzieła te nie zostały odnalezione.
29   Aureliusz Prudencjusz Klemens, Do  biskupa Waleriana o  męczeństwie św. Hipo-

lita, w: Aurelisz Prudencjusz Klemens, Wieńce męczeńskie, oprac. M. Starowieyski, tłum. 
M. Brożek, Kraków 2006, s. 312.

30   Zob. G. B. de Rossi, Roma Sotterranea Cristiana, t. 1, Roma 1864, s. 118.
31   Zob. tamże, s. 118–121. Opracowanie epigramatów poświęcone G. B. De Rossi zob. Damasi 

epigrammata. Accedunt pseudodamasiana aliaque ad damasiana inlustranda idonea, Lipsiae 1895. 



papieskich inskrypcji był Furius Dionisius Filokalus, autor Depositio Mar-
tyrum32. Ze względu na specyficzny kształt liter epigramaty damazjańskie 
weszły nawet do kanonu kaligrafii wczesnochrześcijańskiej jako styl filo-
kaliański33. Trzeba jednak zaznaczyć, że styl ten jest charakterystyczny je-
dynie dla grupy inskrypcji poświęconych męczennikom34. Papież Damazy 
bowiem dedykował swe utwory również rodzinie, przyjaciołom, a  także 
umieszczał je na zabytkach35.

Św. Hieronim w  swym dziele De  Viris Illustribus wspomniał, że  Dama-
zy był elegans in  versibus36. Słowa te  nie przekładają się jednak na  poetycką 
wartość epigramatów, które przypominają wręcz dzieła zwyczajnych wier-
szokletów próbujących naśladować Wergiliusza37. Naszym zdaniem Dok-
tor Kościoła miał raczej na  myśli znaczenie przekazu etyczno-moralnego  
utworów papieskich, ich szczerą pochwałę dla bohaterów walczących 
w imię wiary, a także wyraz głębokiego szacunku dla zmarłych oraz ufność 
w  ich wstawiennictwo. Dla współczesnych badań wartość epigramatów 
damazjańskich uwidacznia się jednak najbardziej w  zakresie archeologii 
chrześcijańskiej38. Niemniej można w nich także odnaleźć elementy histo-
ryczne oraz obraz doktryny katolickiej z drugiej połowy IV wieku39.

Epigramat Damazego poświęcony św. Agnieszce zachował się w bazylice 
św. Agnieszki za Murami w Rzymie przy Via Nomentana40. Papież zazna-

32   Zob. G. B. de Rossi, dz. cyt., s. 120; O. Marucchi, Christian epigraphy…, s. 343.
33   Siedemdziesiąt siedem epigramatów w  stylu filokaliańskim, spisanych w  latach 

370–380. Zob. P. Testini, dz. cyt., s. 457.
34   Z nielicznymi wyjątkami. Zob. O. Marucchi, Christian epigraphy…, s. 343.
35   Zob. P. Testini, dz. cyt., s. 458. Problematyką epigrafii wczesnochrześcijańskiej zaj-

mował się jezuita Antonio Ferrua (1901–2003). Dla niniejszego dyskursu najważniejszym 
jego dziełem jest jednak najnowsze opracowanie epigramatów damazjańskich, do którego 
niestety nie udało się dotrzeć. Zob. A. Ferrua, Epigrammata Damasiana, Rome 1942.

36   Hieronymus, De Viris Illustribus, CIII, w: S. Eusebii Hieronymi Stridonensis Presby-
teri opera omnia, t. 2–3, PL, t. 23, Parisiis 1845, kol. 742. 

37   Zob. P. Testini, dz. cyt., s. 454.
38   Zob. M. Starowieyski, Wstęp…, s. XXII.
39   Zestawienie elementów historycznych, topograficznych oraz doktrynalnych z wy-

branych epigramatów zob. O. Marucchi, Christian epigraphy…, s. 359–361.
40   Tłumaczenie polskie zob. Muza łacińska. Antologia poezji wczesnochrześcijańskiej 

i średniowiecznej, Wrocław 2007, s. 21.
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czył w nim, że informacje na temat męczeńskiej śmierci dziewczynki czerpał 
z tradycji przekazującej słowa jej rodziców41. Według niej, gdy rozpoczęło się 
prześladowanie42, bohaterka opuściła rodziców, aby samodzielnie stawić czo-
ło oprawcy43. Wzgardziła ona jego groźbami i wściekłością44. Doprowadziło 
to do wyroku śmierci poprzez spalenie45. Agnieszka jednak pokonała strach 
bez większego wysiłku46, a gdy stała naga, oczekując na swą śmierć, zakryła 
jedynie swe ciało włosami, „aby nie skalało oko Pańskiej Świątyni”47. Dalej 
następuje bezpośredni i  bardzo osobisty zwrot Damazego do  męczennicy 
z prośbą o wstawiennictwo. Papież określił tu Agnieszkę jako powszechnie 
znaną (inclyta), godną czci (veneranda), dobrą (alma) oraz jako czcigodną 
ozdobę czystości (sanctum decus pudoris)48.

Poza oczywistą odwagą i młodym wiekiem Agnieszki, które łatwo moż-
na dostrzec czytając niniejszy epigramat, niektóre słowa mogą być również 
zinterpretowane pod szerszym kątem. Męczennica, według Damazego, wzgar-
dziła groźbami oprawcy (prawdopodobnie groźbami tortur i śmierci) oraz po-
konała strach (przed śmiercią) niewielkimi siłami. Można zatem przypuścić, 

41   Fama refert sanctos dudum retulisse parentes. O. Marucchi, Christian epigraphy…, 
s. 348; P. Testini, dz, cyt., s. 461; Damasi epigrammata…., s. 43.

42   Cum lugubres cantus tuba concrepuisset. Damasi epigrammata…., s. 43. Wydaje się, 
że wyrażenie to wskazuje na prześladowania. Trąba może symbolizować ogłoszenie edyktu 
prześladowczego, a jej dźwięk jest równocześnie pieśnią pogrzebową dla chrześcijan.

43   Nutricis gremium subito liquisse puellam. Tamże. Wydaje się, że zwrot ten ma na-
wiązywać do  jej młodego wieku. Skoro opuściła łono piastunki, nie posiadała jeszcze 
męża.

44   Sponte trucis calcasse minas rabiemque tyranni. Tamże; O. Marucchi, Christian 
epigraphy…, s. 348; P. Testini, dz, cyt., s. 461. Prawdopodobnie Damazy miał tu na myśli 
odmówienie złożenia ofiary i zaparcia się wiary przez Agnieszkę. Zob. M. Roberts, dz. 
cyt., s. 53.

45   Urere cum flammis voluisset nobile corpus. O.  Marucchi, Christian epigraphy…, 
s. 348; P. Testini, dz. cyt., s. 461; Damasi epigrammata…, s. 43.

46   Viribus inmensum parvis superasse Timorem. Damasi epigrammata…, s. 43.
47   Nudaque profusum crinem per membra dedisse,/ ne domini templum facies peritura 

videret. Tamże; O. Marucchi, Christian epigraphy…, s. 348; P. Testini, dz, cyt., s. 461; Muza 
łacińska…, s. 21.

48   O veneranda mihi, sanctum decus, alma, pudoris,/ ut Damasi precibus faveas precor, 
inclyta martyr. Damasi epigrammata…, s. 43.



że  papież wskazuje tu  na siłę, jaką daje człowiekowi wiara. Dla chrześcijan 
śmierć jest tak naprawdę początkiem życia wiecznego; stąd świętowanie dies 
natalis. Choć więc strach przed śmiercią jest nieodłączną cechą człowieczeń-
stwa oraz znamieniem grzechu pierworodnego, to jednak głęboka wiara i za-
ufanie Bogu pomagają pokonać go bardzo łatwo, a nawet nim wzgardzić. Taka 
postawa miała ogromne znaczenie dla chrześcijan żyjących w świecie późnego 
antyku. Rozwiewała bowiem powszechny wówczas strach eschatologiczny49.

Ciekawy jest tu również fragment opisujący sytuację zakrycia nagiego 
ciała przez Agnieszkę, „aby nie skalało oko Pańskiej Świątynię50. Niniej-
sze tłumaczenie warto jednak przedstawić w  sposób bardziej dosłowny: 
„i, że naga ofiarowała członkom rozpuszczone włosy, śmiertelne oblicze nie 
ujrzało świątyni Pana”51. Fragment ten wyraźnie wskazuje, że ciało Agniesz-
ki jest w rozumieniu papieża Damazego świątynią Boga. Widać tu również 
nie tyle zakaz patrzenia na ów boski przybytek, ile brak możliwości ku temu. 
Wiąże się to ze swoistym, dominującym w starożytności, dystansem między 
tym, co boskie, a tym, co ziemskie52. Postać Agnieszki łączy w sobie sacrum 
z profanum, jednak żeby to dostrzec, trzeba przekroczyć granicę, przestać 
być peritura facie. Można zatem stwierdzić, że epigramat papieża Damazego 
podkreśla istnienie sposobu na przerwanie tej bariery i doświadczenie bo-
skiego pierwiastka w świecie zdominowanym przez ziemskie pokusy.

Drugim z wybitnych prekursorów poezji wczesnochrześcijańskiej jest 
Aureliusz Prudencjusz Klemens. Z pochodzenia również Hiszpan, był do-
brze wykształconym wysokim urzędnikiem cesarskim53. Jednak dopiero 
po zakończeniu kariery administracyjnej mężczyzna oddał się poezji. Zwią-
zało się to prawdopodobnie z kryzysem religijnym, jaki miał miejsce w jego 
życiu. Istnieje nawet możliwość, że zwrócił się wówczas w stronę ascety-

49   Zob. P. Albers, Enchiridion Historiae Ecclesiasticae Universae, t. 1: Aetas prima seu 
christiana antiquitas (annis 1–692), Neomagi 1909, s. 289; S. Pieszczoch, Patrologia. Wpro-
wadzenie w  studium Ojców Kościoła, Poznań–Warszawa–Lublin 1964, s.  141; M.  Roberts, 
dz. cyt., s.  33; E.  Sarnowska-Temeriusz, Zarys dziejów poetyki (od starożytności do  końca 
XVII w.), Warszawa 1985, s. 253.

50   Muza łacińska…, s. 21.
51   Tłumaczenie własne.
52   Zob. P. Brown, Kult świętych. Narodziny i rola w chrześcijaństwie łacińskim, tłum. 

J. Partyka, Kraków 2007, s. 5.
53   Zob. M. Starowieyski, Wstęp…, p. XXV.
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zmu54. Prudencjusz został nazwany chrześcijańskim Pindarem55 ze względu 
na  doskonałość formy i  treści jego dzieł oraz ich różnorodność56. W  ni-
niejszych rozważaniach skupimy się jednak na jednym z najsłynniejszych 
utworów poety – Peristephanon57.

To greckie słowo można przetłumaczyć dosłownie jako „o uwieńczo-
nych”58 lub skorzystać z łacińskiego tytułu wspomnianego przez Genna-
diusza59: „in laudem martyrum”60, czyli „ku chwale męczenników”. Warto 
zatem zauważyć, jak wielkie znaczenie teologiczno-moralne niesie już 
sama nazwa dzieła, biorąc pod uwagę fakt, że stephanos – czyli wieniec – to 
także imię pierwszego męczennika chrześcijańskiego Stefana. Pamiętać 
również trzeba, iż – przez nawiązanie do antycznych wieńców laurowych, 
wręczanych zwycięskim wodzom lub sportowcom  –  korona oznacza-
ła triumf męczennika nad grzechem i prześladowcami. Wobec tego nie 
można się dziwić pięknemu, poetyckiemu, a zarazem dokładnemu tłuma-
czeniu M. Brożka, dla którego Peristephanon to Wieńce męczeńskie. Dzie-
łem tym Prudencjusz wytoczył nową ścieżkę w literaturze. Przekraczając 
bowiem ramy tradycji wykazał, że rodzaj ludzki – a w szczególności mę-
czennicy – godny jest poezji61. Jest to nie tylko przykład najwcześniejszej 
pasji epickiej, ale także świadectwo przewyższenia dotychczasowych osią-
gnięć gatunkowych62.

54   Zob. M.  Starowieyski, Życie Prudencjusza, w:  Aureliusz Prudencjusz Klemens, 
Wieńce męczeńskie, oprac. M. Starowieyski, tłum. M. Brożek, Kraków 2006, s. 44–45.

55   Pindar – grecki poeta z przełomu VI i V wieku. Pozostała po nim ogromna spuści-
zna różnych w swej formie utworów. 

56   Zob. M. Starowieyski, Wstęp…, s. XXVI.
57   Aurelius Prudentius Clemens, Liber Peristephanon, w:  PL, t.  60, Parisiis 1862, 

kol. 275–596. Przekład polski: Aureliusz Prudencjusz Klemens, Wieńce męczeńskie, oprac. 
M. Starowieyski, tłum. M. Brożek, Kraków 2006.

58   Zob. M. Starowieyski, Peristephanon, w: Aureliusz Prudencjusz Klemens, Wieńce 
męczeńskie, oprac. M. Starowieyski, tłum. M. Brożek, Kraków 2006, s. 73.

59   Kontynuator Hieronimowego katalogu pisarzy De Viris Illustribus, żyjący w V 
wieku.

60   Gennadius Massiliensis, Liber de  Scriptoribus Ecclesiasticis, w:  PL, t.  58, Parisiis 
1862, kol. 1088. 

61   Zob. T. R. Glover, Life and Letters in the Fourth Century, Cambridge 1901, s. 254.
62   Zob. M. Roberts, dz. cyt., s. 42. 



Hymn XIV, traktujący o męczeńskiej śmierci św. Agnieszki, jest – obok 
hymnu II, o  św. Wawrzyńcu – najstarszy w zbiorze63. Na samym począt-
ku autor zaznaczył, że miejscem pochówku dziewczynki jest Rzym, a ona 
z tego miejsca otacza opieką zarówno jego obywateli64, jak i przybyszów. Na-
stępnie Prudencjusz podkreślił, że Agnieszka otrzymała podwójny wieniec: 
„za nietknięte żadną skazą jej dziewictwo/ za zaszczytną, śmierci dobro-
wolnej chwałę”65. Dalej rozpoczyna się historia męczennicy. Była ona bar-
dzo młoda, jeszcze niedojrzała do zamążpójścia, kiedy odmówiła złożenia 
ofiary pogańskiej. Wówczas została postawiona przed sędzią i rozpoczęło 
się przesłuchanie. Oprawca próbował zmusić dziewczynkę do zaparcia się 
wiary, stosując na przemian groźby i uprzejmości, ale ona „stała nieugięta 
w swej mocy opornej”66. Wówczas rozpoczęły się tortury. Agnieszka jed-
nak nie bała się śmierci i wręcz sama wydawała się na męczarnie. Wściekły 
oprawca postanowił zatem uderzyć w jej najczulszy punkt: „wstyd w dzie-
wictwie ślubowanym”67 i  zagroził dziewczynce wtrąceniem do  lupanaru. 
Męczennica jednak ufając Chrystusowi nawet się nie zlękła.

Ku wystawionej na  widok publiczny dziewicy nikt poza jednym 
mężczyzną nie ważył się zwrócić pożądliwego spojrzenia. Jednak kiedy 
tylko jego wzrok padł na ciało Agnieszki, natychmiast raził go piorun, 
odbierając mu nie tylko zdolność widzenia, ale również i  siły życiowe. 
I  tu Prudencjusz podkreślił, że  „dziewictwo odniosło zwycięstwo”68. 
Dziewczynka następnie modląc się przywróciła wzrok i życie lubieżne-
mu śmiałkowi. Jednak rozwścieczony sędzia, widząc porażkę swego pla-
nu, rozkazał ściąć jej głowę. Agnieszka z kolei powitała kata jak długo 
oczekiwanego kochanka: 

Pójdę mu  naprzeciw, polecę czym prędzej,/ Nie będę zwlekała z  gorącym 
pragnieniem./ Żelazo w pierś przytulę i  siłę/ Miecza w  samo serce przygar-
nę głęboko/ I tak Chrystusowi zaślubiona wzlecę/ Przez wszystkie ciemności 

63   Zob. P. Y. Fux, dz. cyt., s. 43.
64   Prudencjusz użył tu słowa Quirites, które oznacza obywateli – cywilów, w odróż-

nieniu od Romanii, obywateli – żołnierzy.
65   Aureliusz Prudencjusz Klemens, Wieńce męczeńskie…, s. 339.
66   Tamże, s. 340.
67   Tamże.
68   Tamże, s. 341.
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w niebo, ponad eter./ O, Władco wieczysty, otwieraj podwoje/ Nieba, niegdyś 
dzieciom tej ziemi zamknięte!/ Idącą za tobą, Chryste, wezwij duszę,/ Dziewi-
czą, w ofierze Ojcu poświęconą!69

Po tych słowach kat odciął Agnieszce głowę, a  jej dusza uleciała 
ku niebu, gdzie przygarnęły ją anioły. Z góry męczennica miała okazję 
obserwować „ciemności w dole”: ambicję, pragnienie zaszczytów, żądzę 
bogactwa pchającą do popełniania przestępstw, apetyt na luksusy i przy-
wileje, zazdrość, a także złośliwość oraz to, „co ze wszystkiego zła jest 
najstraszniejsze/ Pogaństwa na świecie ciemności i brudy”70. Dziewica 
zdeptała te wszystkie ziemskie pokusy, a tym samym zgniotła łeb smo-
ka, poskramiając go i pokonując. W tym miejscu Prudencjusz zakończył 
opowieść o Agnieszce, zamykając ją klamrą powtórzenia o ukoronowa-
niu dziewczynki wieńcami „sześćdziesięciokrotnej nagrody za czystość,/
drugim z stokrotnego owocu męczeństwa”71. Po tym nastąpiła osobista 
inwokacja do zmarłej męczennicy z prośbą o wstawiennictwo.

Prudencjusz zatem zaczął swój hymn o męczeństwie św. Agniesz-
ki od wskazania miejsca jej pochówku. Wiadomo, że loca sancta mia-
ły ogromne znaczenie dla wiernych w  Kościele starożytnym. Upa-
miętniały one często miejsca męczeńskiej śmierci, a  także dzięki nim 
zmarły był obecny w  ziemskim świecie72. Wspomnienie tego miejsca 
stanowi zatem podkreślenie obecności boskiego pierwiastka w  świe-
cie pochłoniętym doczesnymi troskami, a  także swoiste przywróce-
nie wydarzeń z  przeszłości. Dla starożytnych bowiem groby, miejsca 
kaźni czy zachowane ciała przenosiły w sposób transcendentny prze-
szłość we współczesność73. Następnie poeta skierował uwagę czytelnika 
na fakt, że męczennica pełniła rolę jakby antycznego oratora. W sensie 
rzymskim – reprezentowała interesy swego klienta, natomiast w sensie 
chrześcijańskim  –  przekazywała Bogu modlitwy wiernych74. Podkre-
ślony został tu także ponadczasowy patronat Agnieszki nad cywilnymi 

69   Tamże, s. 342.
70   Tamże, s. 343.
71   Tamże, s. 344.
72   Zob. P. Brown, dz. cyt., s. 3.
73   Zob. M. Roberts, dz. cyt., s. 13.
74   Zob. tamże, s. 22.



obywatelami Rzymu oraz przybyszami mającymi czyste serca75. Dawał 
on poczucie bezpieczeństwa wobec strachu eschatologicznego, o któ-
rym już wcześniej wspomnieliśmy.

Klamra otwierająca i zamykająca historię męczennicy, dotycząca ukoro-
nowania jej podwójnym wieńcem, była powszechnym motywem passionum. 
Została ona wprowadzona przez św. Cypriana76 była i kontynuowana przez 
późniejszych teologów starożytnych77. Jej źródłem jest oczywiście Pismo 
Święte, a dokładniej przypowieść o siewcy (por. Mt 13, 3–8; Mk 4, 1–9; Łk 8, 
4–8). Ziarna, które spadły na żyzną ziemię, wydały plony „jedno stokrotny, 
drugie sześćdziesięciokrotny, a  inne trzydziestokrotny” (Mt 13,8). Św.  Cy-
prian przestrzegając dziewice przed zgubnym wpływem pokus ziemskich 
zaznaczył, że ścieżka ku chwale jest niebywale trudna, ale kroczący nią otrzy-
mają owoce: stukrotnego plonu (męczennicy) oraz sześćdziesięciokrotnego 
plonu (dziewice). Ponieważ ci, „którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachet-
nym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość” (Łk 8,15).

Agnieszka opierając się torturom wykazała się wytrwałością i nieugię-
tością w  wierze. Jednak ostatecznym testem dla dziewicy stał się rozkaz 
umieszczenia jej w domu publicznym. Dziewica bowiem nie mogła mieć 
wpływu na pożądliwość młodzieńców, którą zamierzał wykorzystać sędzia. 
W tym miejscu widoczna jest wyraźna interwencja boska, gdyż „Christus 
praesto est pudicis”78. W  interesujący sposób Prudencjusz przeciwstawił 
następnie żądzy cielesnej pożądanie duchowe. Dla Agnieszki kat to ama-
tor79, a pragnienie śmierci ma wymiar quasi erotyczny.80 Tak jak żądza ciele-
sna prowadzi do połączenia kobiety i mężczyzny w jedność, tak pożądanie 
duchowe, którego konsekwencją w tym przypadku jest śmierć, powoduje 
połączenie męczennicy z Chrystusem, staje się ona wówczas nupta Chri-
sto81 i jest tą, „która znalazła pokój” (Pnp 8,10).

75   Nota bene św. Agnieszka patronuje także: ogrodnikom, zaręczonym, młodym pa-
rom, ofiarom gwałtu, dziewicom i harcerkom.

76   Zob. Cyprianus Carthaginensis, Liber de habitu virginum, w: S. Th. C. Cypriani Epi-
scopi Carthaginensis et Martyris opera omnia, t. 1, PL, t. 4, Parisiis 1844, kol. 460.

77   Na przykład św. Ambrożego. Zob. Ambrosius, De Virginibus Libri Tres…, kol. 191.
78   Aurelius Prudentius Clemens, Peristephanon…, kol. 584.
79   Tamże, kol. 586.
80   Zob. M. Roberts, dz. cyt., s. 101.
81   Aurelius Prudentius Clemens, Peristephanon… , kol. 587.
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Dziewica, według Prudencjusza, po śmierci miała przekroczyć granicę 
ciemności nieba82. Przyglądając się uważniej następnym wersom łatwo za-
uważyć, że wznosząca się ku Bogu dusza Agnieszki obserwowała te  same 
ciemności z góry83. Ich wyliczenie samo nasuwa wniosek: są to grzechy. Za-
tem męczennica przekroczyła granicę między sacrum a  profanum, którą 
jest grzech. Zwycięstwo to otworzyło dla niej bramy nieba „niegdyś dzie-
ciom ziemi tej zamknięte”84. Wydaje się oczywiste, że jest to swoista egze-
geza grzechu pierworodnego, tym bardziej że poeta przedstawił następnie 
Agnieszkę jako tęą, która miażdży stopą łeb smoka – szatana. Według Pisma 
Świętego potomek Ewy zdepcze głowę węża (por. Rdz 3, 15). Zwrot ten za-
zwyczaj odnoszony był do Maryi. U Prudencjusza to Agnieszka opierając się 
pokusie potwierdziła ludzką przewagę nad upadającym padołem ziemskim. 
Stanowi zatem swoisty antytyp Ewy, która sprowadziła grzech na świat85.

Męczennica jest również modelowym przykładem zwycięstwa duszy 
w  konflikcie z  ciałem86. Seksualność bowiem to  symbol królestwa pokus 
doczesnych, grzechów ziemskiego świata, które można pokonać jedynie 
cnotą. Agnieszka odgrywa zatem, jak każdy męczennik w poezji komme-
moratywnej, olbrzymią rolę w  historii zbawienia, wskazując, że  istnieje 
możliwość zwyciężenia szatana. Motyw połączenia biblijnej przeszłości 
z  eschatologiczną przyszłością poprzez powtórzenie tego odwiecznego 
konfliktu jest zabiegiem tendencyjnym i wynika z bezpośredniego związku 
z  każdym codziennym doświadczeniem chrześcijanina87. Męczennica za-
tem jest nie tylko personifikacją cnoty, ale także modelem dla ówczesnych 
chrześcijan w codziennym męczeństwie ich ziemskiej egzystencji88. 

Dwóch chrześcijan żyjących pod koniec IV  wieku poświęciło zatem 
swe utwory pamięci św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Jeden był pa-
pieżem, drugi urzędnikiem cesarskim i  osobą świecką. Wprowadzili oni 
nowe formy do literatury kommemoratywnej zamykając ją w ramach po-
ezji klasycznej. Chociaż posłużyli się zupełnie inną formą przekazu – jeden 

82   Transilliam poli omnes tenebras. Tamże.
83   Spectat tenebras ardua, Tamże.
84   Aureliusz Prudencjusz Klemens, Wieńce męczeńskie…, s. 342.
85   Zob. M. Roberts, dz. cyt., s. 102.
86   Zob. tamże, s. 101.
87   Zob. tamże, s. 189.
88   Tamże.



wybrał kamień, drugi pergamin – połączył ich wspólny cel. Obaj „zapamię-
tali” w swych dziełach postać św. Agnieszki. Podkreślili, że wiara i zaufanie 
Bogu pomagają przezwyciężyć lęk przed śmiercią, a męczennik odgrywa 
rolę chrześcijańskiego oratora oraz ponadczasowego patrona wiernych. 
Dzięki temu rozwiewa strach eschatologiczny rozpowszechniony wówczas 
w chrześcijaństwie. Bohaterowie prześladowań łączą w sobie ponadto sa-
crum z  profanum, ale doświadczenie tego boskiego pierwiastka wymaga 
przekroczenia granicy, którą jest grzech. Pragnienie doświadczenia święto-
ści, zwłaszcza wśród społeczeństwa opanowanego przez ziemskie pokusy, 
jest oczywiste. Dlatego postaci z  poezji kommemoratywnej podkreślają, 
że człowiek ma przewagę nad grzechem i może go pokonać. W osobistym 
konflikcie chrześcijanina między duszą a  ciałem pokusy i  namiętności 
świata mogą bowiem zostać zwyciężone cnotą. Z kolei walka z demonem, 
wynikająca z  egzegezy Pisma Świętego, w  sensie moralnym identyfikuje 
męczennika z wielkimi aktorami w historii zbawienia.

Należy również podkreślić, że swoiste uobecnienie wydarzeń z przeszło-
ści w poezji kommemoratywnej służy podkreśleniu rzeczywistej możliwości 
poprawy tym, którzy zwątpili. Bo przecież męczennik to człowiek z krwi i ko-
ści, który żył i umarł w danym momencie dziejowym. Chociaż pod koniec 
IV wieku aspekt historyczny męczeństwa odszedł na drugi plan, nie znaczy 
to, że nie wywierał wpływu na odbiór epickich pasji. Utwory te przekony-
wały również, że wytrwałość w wierze popłaca. W świecie zdominowanym 
przez materialne korzyści argument o niebiańskiej nagrodzie mógł łatwo do-
trzeć do świadomości społeczeństwa. Prawdopodobnie również dlatego Pru-
dencjusz posłużył się metaforą miłości cielesnej, opisując pragnienie śmierci 
Agnieszki. Wyjaśnił w wymiarze erotycznym ideę dziewictwa i męczeństwa, 
bo w ten sposób czytelnicy mogli to lepiej zrozumieć.

Podsumowując, należy stwierdzić, że  poezja kommemoratywna nie 
tylko „zapamiętała” historyczne postaci, ale też posłużyła celom wycho-
wawczym, egzegetycznym i homiletycznym. Wprawdzie wynikała prawdo-
podobnie z osobistej czci poetów, ale przecież czytelnik łatwiej identyfikuje 
się z indywidualnymi empiriami autora. Pod koniec IV wieku zapewniało 
to bowiem dostęp do centralnego aspektu duchowego doświadczenia kultu 
świętych. 
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UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Stosunek gnostyków 
do męczeństwa

W dziejach wczesnego chrześcijaństwa męczeństwo stanowiło bez wąt-
pienia zarówno jedno z podstawowych doświadczeń, jak i zasadniczych kate-
gorii samorozumienia1. Takie ujęcie widzimy u jednego z pierwszych history-
ków Kościoła – Euzebiusza z Cezarei, który czyni je jednym z pięciu głównych 
wątków swojej Historii kościelnej: „Jak zawzięcie i w jaki sposób oraz za  ja-
kich czasów poganie boże zwalczali słowo i jacy wielcy ludzie, poprzez krew 
i męki, za nie do boju stawali […] oto co potomności na piśmie przekazać 
postanowiłem”2. Zaś już na przełomie II i III w. n.e. Tertulian opracował za-
gadnienia męczeństwa tak w perspektywie teologicznej, jak i normatywnej3.

Pytanie o stosunek gnostyków do męczeństwa nie spotkało się jednak 
z należytym zainteresowaniem ze strony uczonych. Nie poruszył tego za-
gadnienia K. Rudolph w swojej, mającej charakter podręcznikowy, mono-
grafii gnostycyzmu4. Również w nowszej literaturze, która rezygnuje z uży-
wania kategorii gnostycyzmu, kwestia ta jest pomijana. Tak rzeczy się mają 
choćby w obszernej monografii walentynizmu, autorstwa E. Thomassena5. 
Sporadycznie nawet można natknąć się na opinie negujące w ogóle waż-

1   Recenzja grupa: B.
2   Eusebius, Historia ecclesiastica I, 1,2. Przekład: Euzebiusz z Cezarei, Historja kościel-

na. O męczennikach palestyńskich, przeł. A. Lisiecki, Pisma Ojców Kościoła, t.  3, Poznań 
1924, s. 4. 

3   Szeroki wybór z  pism Tertuliana poświęconych męczeństwu znajdziemy w:  Mę-
czennicy, red. M. Starowieyski, E. Wipszycka, Ojcowie Żywi, t. 9, Kraków 1991, s. 269–298.

 4   K. Rudolph, Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej, Kraków 1995.
 5   E. Thomassen, The Spiritual Seed. The Church of the ‘Valentinians’, Leiden–Boston 2006.
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ność problemu męczeństwa dla gnostyków6. Nieco miejsca temu zagadnie-
niu poświęcili natomiast K. Koschorke i E. Pagels7. Zaś jedyną monografią 
na  ten temat pozostaje praca C.  Scholten, Martyrium und Sophiamythos 
im Gnostizismus nach den Texten von Nag Hammadi8. Jej wadą jest jednak 
to, że autor skupia się przede wszystkim na gnostyckiej teologii cierpienia, 
zaniedbując historyczny wymiar prześladowań. Scholten ponadto przywią-
zuje niewielką uwagę do świadectw patrystycznych, stąd otrzymujemy tyl-
ko częściowy obraz zagadnienia. 

Rozumiejąc gnostycyzm jako pojemną kategorię interpretacyjną, nie 
zaś jako kategorię społeczną9, w rozważaniach nad męczeństwem musimy 
uciec się do wyodrębnienia pewnych niezależnych od siebie tradycji, w któ-
rych obrębie kwestia ta może być dopiero zasadnie rozpatrywana. Poniżej 
zajmiemy się więc stosunkiem do męczeństwa w trzech dających się wy-
dzielić nurtach chrześcijaństwa „gnostyckiego”: wśród bazylidian10, walen-
tynian11 i w „tradycji jakubowej” reprezentowanej przez część pism z Nag 

 6   A. Mastrocinque, From Jewish Magic to Gnosticism, Tübingen 2005, s. 86: „There are 
no traces of martyrdom ideology in Gnosticism”.

 7   K.  Koschorke, Die Polemik der Gnostiker gegen sas kirchliche Christentum. Unter 
besonderer Berücksichtigung der Nag-Hammadi-Traktate „Apokalypse des Petrus” (NHC 
VII, 3) und „Testimonium Veritatis” (NHC IX, 3), Leiden 1978, s. 134–137; E. Pagels, Gnostyc-
kie ewangelie, przeł. I. Szuwalska, Wrocław 2007, s. 123–159. 

 8   C.  Scholten, Martyrium und Sophiamythos im  Gnostizismus nach den texten von 
Nag Hammadi, Jahrbuch für Antike und Christentum. Ergänzungsband, t. 14, Münster 1987.

 9   Uważamy zatem, że różnorodne grupy gnostyckie podzielały zbliżony zestaw po-
glądów na kwestie kosmologii i soteriologii, nie utrzymujemy jednak, że zachodziły między 
nimi powiązania organizacyjne czy genetyczne. Na temat tego rozróżnienia zob.: D. Brakke, 
The Gnostics. Myth, Ritual, and Diversity in Early Christianity, Cambridge–London 2010, 
s. 16–17.

10   Na temat Bazylidesa: W. A. Löhr, Basilides und seine Schule. Eine Studie zur Theolo-
gie- und Kirchengeschichte des zweiten Jahrhunderts, Tübingen 1996; B. A. Pearson, Basili-
des the Gnostic, w: A Companion to Second-Century Christian „Heretics”, red. A. Marjanen, 
P. Luomanen, Leiden–Boston 2005, s. 1–31.

11   Więcej o walentynianach, poza wspomnianą monografią Thomassena, zob.: I. Dunder-
berg, The School of Valentinus, w: A Companion to Second-Century Christian „Heretics”, red. 
A. Marjanen, P. Luomanen, Leiden–Boston 2005, s. 64–99; Ch. Markschies, Valentinian Gno-
sticism: Toward the Anatomy of a School, w: The Nag Hammadi Library after Fifty Years. Proce-
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Hammadi12. W  końcowej części odnotowujemy także stanowiska obecne 
w innych tradycjach. 

Bazylidianie

Posiadamy przekazaną przez Klemensa Aleksandryjskiego wypowiedź 
samego Bazylidesa na temat męczeństwa:

Bazylides w dwudziestej trzeciej księdze Egzegezy tak dosłownie mówi o lu-
dziach karanych za  świadczenie wiary: „jestem przekonany, że  wszyscy do-
znający tak zwanych prześladowań, widocznie zbłądziwszy w innych potknię-
ciach w sposób nieujawniony, doznają jednak takiego przywileju, dzięki do-
broci Boga, który nimi kieruje, że są obwiniani o co innego, niż o co faktycznie 
powinni być obwiniani, aby nie cierpieli kary za przestępstwa odpowiadające 
tej karze oraz żeby nie zostali narażeni na obelgi jako cudzołożnicy lub za-
bójcy, lecz żeby cierpieli za względu na sam fakt, że są chrześcijanami. To ich 
pocieszy i sprawi, że nawet nie poczują cierpienia. Ale żeby ktoś zupełnie bez 
winy doznał prześladowania, to wypadek zgoła rzadki. Ale nawet taki człowiek 
nie będzie cierpiał na skutek zasadzki ze strony władzy, lecz będzie cierpiał jak 
dziecko, które, zdaje się, nic nie zgrzeszyło jeszcze”13.

Bazylides w żadnym wypadku nie namawia do męczeństwa, które poj-
muje jako swoisty akt Bożej łaski, pozwalający grzesznikom ponieść śmierć 
szlachetną, będącą swego rodzaju pocieszeniem14. Próbuje zatem stworzyć 

edings of the 1995 Society of Biblical Literature Commemoration, red. J. D. Turner, A. McGuire, 
Nag Hammadi and Manichean Studies, t. 44, Leiden–New York–Köln, 1997, s. 401–438.

12   Tzw. biblioteka z  Nag Hammadi zawiera różnorodne pisma chrześcijańskie, 
w dużej mierze gnostyckie, przełożone z języka greckiego na koptyjski. Pisma te datuje się 
na okres między połową II a połową IV w. n.e. Więcej zob.: W. Myszor, Koptyjska biblioteka 
z Nag Hammadi, „Przegląd Orientalistyczny” 120 (1981), s. 377–385.

13   Clemens Alexandrinus, Stromata IV, 12, 81, 1–2. Przekład: Klemens Aleksandryjski, 
Kobierce, t. 1, przeł. J. Niemirska- Pliszczyńska, Warszawa 1994, s. 341.

14   K.  Koschorke  –  za H.  Langerbeckiem  –  uważa, że  dla Bazylidesa gorsząca była 
zarówno myśl o szczególnej nagrodzie za śmierć męczeńską, jak również niezwykła cześć 
męczenników. Tenże, dz. cyt., s. 134–135.
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teodyceę, która wyjaśniałaby, dlaczego Bóg dopuszcza, aby Jego wyznawcy 
byli prześladowani. Nie ma w tym fragmencie jednak nic, co wskazywało-
by na całkowite odrzucenie męczeństwa jako takiego. Być może nieliczni, 
o których Bazylides mówi, że faktycznie są prześladowani bez winy, to wła-
śnie członkowie wspólnoty skupionej wokół niego samego. Dwa świadec-
twa zewnętrzne rzucają światło na praktyczne postępowanie bazylidian:

Nauczał ponadto [Bazylides], że  wolno jeść mięso bożyszczom ofiarowane, 
i że można zaprzeć się wiary w czasie prześladowań15.

I dlatego, ci którzy tak uważają, są także gotowi do wyparcia się, a nawet mogą 
raczej właśnie unikać cierpienia ze  względu na  imię, ponieważ są  podobni 
wszystkim wkoło16.

Agrypę Kastora, któremu zawdzięczamy pierwsze z  tych świadectw, 
znamy tylko dzięki Euzebiuszowi, który jednak nie podaje o nim żadnych 
dokładniejszych informacji. Przedstawia go  jedynie jako współczesnego 
Bazylidesowi. W związku z pewnymi podobieństwami w relacjach Agrypy 
i Ireneusza (który ze znajomością tego pierwszego się nie zdradza) można 
jednak przypuszczać, że  jest to  autor późniejszy i  od Ireneusza zależny17. 
Stwierdzenia obydwu pisarzy mają oczywiście na  celu zdyskredytowanie 
zwolenników Bazylidesa. Zalecenia wyparcia się chrześcijaństwa w obliczu 
prześladowania w żaden sposób nie da się również wywieść z cytowanego 
wyżej świadectwa samego Bazylidesa. Nie zachęca on zatem do zaparcia się 
Chrystusa, nie można jednak wykluczyć, że dopuszcza możliwość unikania 
samych prześladowań. Na pewno wśród jego zwolenników – jak i wśród in-
nych chrześcijan – zdarzały się apostazje, natomiast nie były one chyba wpi-
sane w jego nauczanie. 

15   Eusebius, Historia ecclesiastica IV, 7,7: „διδάσκειν τε  ἀδιαφορεῖν εἰδωλοθύτων 
ἀπογευομένους καὶ ἐξομνυμένους ἀπαραφυλάκτως τὴν πίστιν κατὰ τοὺς τῶν διωγμῶν 
καιρούς”. Przekład: Euzebiusz z Cezarei, dz. cyt., s. 152.

16   Irenaeus, Adversus haereses I, 24, 6: „Quapropter et parati sunt ad negationem, qui 
sunt tales, imo magis ne  pati quidem propter nomen possunt, cum sint omnibus simi-
les”. Wydanie: Sancti Irenaei episcopi Lugdunensis libri quinque adversus haereses, t. 1, red. 
W. W. Harvey, Cambridge 1857. Przekład własny.

17   W. A. Löhr, dz. cyt., s. 11
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Walentynianie

Klemens Aleksandryjski przytacza również wypowiedź ucznia Walen-
tyna, Herakleona:

Herakleon, który szczególnie wyróżnia się w  szkole Walentyna, wykładając 
to miejsce mówi, że jest wyznanie w wierze i w życiu wspólnym, i jest wyzna-
nie głosem. Wyznanie głosem zdarza się i wobec władz; to wyznanie – powia-
da – wielu uważa niemądrze za jedyne, mogą zaś takie wyznanie i obłudnicy 
składać. Lecz nie może być wzięta ta opinia powszechnie wypowiadana. Nie 
wszyscy bowiem zbawieni wyznali głosem, a potem odeszli, z tych Mateusz, 
Filip, Tomasz, Lewi i wielu innych. Wyznanie głosem nie jest bowiem pełne, 
lecz tylko cząstkowe. Pełne zaś, o którym tutaj powiada jest w czynach i po-
stępowaniu zgodnym z wiarą w Niego. Za tym wyznaniem postępuje wyzna-
nie częściowe wobec władz, jeśli będzie to konieczne i wskazane. Kto bowiem 
świadczy głosem, z pewnością zaświadczył wcześniej wolą18.

W powyższym fragmencie wyznanie głosem jest rozumiane właśnie 
jako wyznanie imienia Chrystusa przed władzami i przyjęcie męczeństwa19. 
Herakleon zdecydowanie nie odrzuca takiego postępowania, sprzeciwia 
się natomiast absolutyzacji męczeństwa. Otóż, jego zdaniem, chrześcija-
nin po pierwsze określa się przez swój sposób życia. Jeśli będzie konieczne 

18   Clemens Alexandrinus, Stromata IV, 71: „Τοῦτον ἐξηγούμενος τὸν τόπον Ἡρακλέων 
ὁ τῆς Οὐαλεντίνου σχολῆς δοκιμώτατος κατὰ λέξιν φησὶν ὁμολογίαν εἶναι τὴν μὲν ἐν πίστει 
καὶ πολιτείᾳ, τὴν δὲ ἐν φωνῇ. «ἡ μὲν οὖν ἐν φωνῇ ὁμολογία καὶ ἐπὶ τῶν ἐξουσιῶν γίνεται, 
ἣν μόνην, φησίν, ὁμολογίαν ἡγοῦνται εἶναι οἱ πολλοὶ οὐχ ὑγιῶς, δύνανται δὲ ταύτην τὴν 
ὁμολογίαν καὶ οἱ  ὑποκριταὶ ὁμολογεῖν. ἀλλ’ οὐδ’ εὑρεθήσεται οὗτος ὁ  λόγος καθολικῶς 
εἰρημένος· οὐ  γὰρ πάντες οἱ  σῳζόμενοι ὡμολόγησαν τὴν διὰ τῆς φωνῆς ὁμολογίαν καὶ 
ἐξῆλθον, ἐξ ὧν Ματθαῖος, Φίλιππος, Θωμᾶς, Λευῒς καὶ ἄλλοι πολλοί. καὶ ἔστιν ἡ διὰ τῆς 
φωνῆς ὁμολογία οὐ  καθολική, ἀλλὰ μερική. καθολικὴ δὲ  ἣν νῦν λέγει, ἡ  ἐν ἔργοις καὶ 
πράξεσι καταλλήλοις τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως. ἕπεται δὲ  ταύτῃ τῇ  ὁμολογίᾳ καὶ ἡ  μερικὴ 
ἡ ἐπὶ τῶν ἐξουσιῶν, ἐὰν δέῃ καὶ ὁ λόγος αἱρῇ. ὁμολογήσει γὰρ οὗτος καὶ τῇ φωνῇ, ὀρθῶς 
προομολογήσας πρότερον τῇ διαθέσει”. Wydanie: Clemens Alexandrinus, Stromata, t. 1–6, 
red. O. Stählin, L. Früchtel, Berlin 1960. Przekład własny.

19   M. A. Williams, Rethinking „Gnosticism”: an Argument for dismantling a Dubious 
Category, Princeton 1996, s. 104.
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przyznać się do Chrystusa w postępowaniu sądowym, należy to uczynić, 
ale jest to wtórne i jedynie potwierdza wcześniejszy tytuł do imienia ucznia 
Chrystusa. 

Traktat Trójdzielny  –  jedno z  walentyniańskich pism przełożonych 
z  języka greckiego na  koptyjski  –  identyfikuje Kościół właśnie jako 
wspólnotę prześladowaną. Nie można zakładać, że  tekst ten powstał 
jako świadectwo jakiegoś konkretnego doświadczenia, niemniej wpi-
suje on represje i męczeństwo w rzeczywistość Kościoła. I. Dunderberg 
identyfikuje opisanych w nim prześladowców chrześcijan jako rzymską 
administrację, słusznie zauważając, że – mimo braku bliższej charakte-
rystyki – najlepiej odpowiada to ujęciu Traktatu20. Tekst ten w żadnym 
miejscu nie sugeruje możliwości wyparcia się Chrystusa dla ocalenia ży-
cia. W kontekście prześladowań można czytać na przykład następujące 
zdanie: „Stali się [chrześcijanie – gnostycy: P.P.] świadkami Jego zamysłu 
i wyznali światłość która stała się mocą przeciwko ich przeciwnikom”21. 
Podobnych miejsc jest jednak znacznie więcej22. Traktat nie mówi tu co 
prawda wprost o  śmierci męczeńskiej, wyraźnie natomiast wskazuje 
na jakąś formę prześladowania. 

W kontekście wypowiedzi Tertuliana: „Jeżeli jednak skorpion atakując 
odważyłby się nazwać Boga zabójcą człowieka, będę drżał z oburzenia nad 
tym straszliwym bluźnierczym smrodem”23, można z kolei rozumieć myśl 
zawartą w walentyniańskiej Ewangelii Filipa:

20   I. Dunderberg, Beyond Gnosticism. Myth, Lifestyle, and Society in the School of Va-
lentinus, New York 2008 s. 171–172.

21   NHC I 89, 17–21: „auywpe m!mn!tre neu n!gnwmH aur! homologi 

m!pouaein entahywpe eujwre anetY oubHou”. Wydanie: The Tripartite 
Tractate. Introduction, Text and Translation, w: Nag Hammadi Codex I (The Jung Codex), 
red. H. Attridge, Nag Hammadi Studies, t. 22, Leiden 1985, s. 254. Przekład własny.

22   I.  Dunderberg, Beyond Gnosticism…, dz. cyt., s.  168–170; C.  Scholten, dz. cyt., 
s. 189–190.

23   Tertullianus, Scorpiace VII, 1:  „Incutiat adhuc scorpius, homicidam deum uenti-
lans: horrebo plane spurcum blasphemiae statum de  haeretico”. Wydanie: Quinti Septimi 
Florentis Tertulliani presbyteri carthaginiensis opera omnia, t. 2, Patrologiae cursus completus. 
Series Latina, wyd. J. P. Migne, t. 2, Parisiis 1844, kol. 135. Przekład: Lekarstwo na ukłucie 
skorpiona, przeł. W. Myszor, w: Tertulian, Wybór pism II, red. W. Myszor i inni, Pisma Sta-
rochrześcijańskich Pisarzy, t. 29, Warszawa 1983, s. 129.
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Bóg jest ludożercą. Dlatego składa mu się w ofierze człowieka. Zanim był ofia-
rowany człowiek, były mu składane w ofierze zwierzęta. Bowiem nie byli bo-
gami ci, którym składano ofiary24.

Wreszcie również Ireneusz – zarzucając co prawda walentynianom pogar-
dę dla męczeństwa – musi przyznać, że i wśród nich zdarzali się męczennicy:

I dlatego Kościół w każdym miejscu z powodu tej miłości którą ma względem 
Boga, rzeszę świadków wysyłał w każdym czasie do Ojca; okazuje się, że wszy-
scy pozostali nie tylko nie praktykują tego u siebie, ale nawet mówią wręcz, 
że  takie świadectwo nie jest konieczne, bowiem prawdziwym świadectwem 
jest ich nauka; może jeden albo dwóch kiedyś tam, przez cały czas, od kiedy 
Pan pojawił się na ziemi, ze świadkami naszymi dźwigało hańbę imienia, i zo-
stali odprowadzeni z nimi, jakby jakaś im przydana świta25.

W innym miejscu traktuje jednak o walentynianach już bez powyższe-
go zastrzeżenia:

Niektórzy posunęli się do  takiej zuchwałości, że  gardzą także męczennika-
mi i ganią tych, którzy z powodu wyznania Pana są zabijani, i którzy znoszą 

24   NHC II  62,35–63,4. Przekład: Ewangelia Filipa, przeł. W.  Myszor, w:  Bibliote-
ka z Nag Hammadi. Kodeksy I  i II, red. W. Myszor, Katowice 2008, s. 240. Być może jest 
to wskazanie na przypadki ofiar z ludzi znane ze Starego Testamentu.

25   Irenaeus, Adversus haereses IV, 33,9: „Quapropter Ecclesia omni in loco ob eam quam ha-
bet erga Deum dilectionem, multitudinem martyrum in omni tempore praemittit ad Patrem; re-
liquis autem omnibus non tantum non habentibus hanc rem ostendere apud se, sed nec quidem 
necessarium esse dicentibus tale martyrium; esse enim martyrium verum sententiam eorum: nisi 
si unus aut duo aliquando, per omne tempus ex qou Dominus apparuit in terris, cum martyri-
bus nostris opprobirum simul baiulavit nominis, et cum eis ductus est, velut adiectio quaedam 
donata eis”. Wydanie: Irénée de  Lyon, Contre les hérésies, live IV, wyd. A.  Rousseau, Sources 
Chrétiennes, t. 100, Paris 1965. Przekład własny. W kontekście tego fragmentu można przywołać 
jeszcze świadectwo anonimowego autora antymontanistycznego, przekazane przez Euzebiusza 
(Historia ecclesiastica V, 16,21): „niektóre herezje mają wielu męczenników, ale my ani się z nimi 
nie zgodzimy, ani nie przyznamy słuszności”. Przekład: Euzebiusz z Cezarei, dz. cyt., s. 228–229. 
Rzecz nie dotyczy wspomnianych wcześniej przez tego autora montanistów ani podanych póź-
niej za przykład marcjonitów, zatem najprawdopodobniej chodzi o pewne grupy gnostyckie.



100 Przemysław Piwowarczyk

wszystko, co Pan przepowiedział, i stosownie do tego ważą się pójść w ślady 
męki Pana, uczynieni cierpiącymi świadkami; i tych bowiem włączamy w po-
czet świadków26.

Mając w pamięci pogląd Herakleona można przypuścić, że walentynianie 
uważali po prostu „świadectwo krwi” męczenników za drugie wedle ważno-
ści i ustępujące świadectwu, za jakie mieli przyjęcie objawionej wiedzy, która 
stanowiła część ich nauki. Można się zgodzić z opinią E. Pagels, iż niewyklu-
czone jest, że to właśnie ten pogląd – jako wyraz „pogardy” dla męczenników 
i deprecjonowanie „najwyższej ofiary” – wzbudził gniew Ireneusza27.

Tertulian  –  chcąc zdyskredytować swych oponentów  –  pisze jednak 
wprost, że w momencie prześladowań to właśnie walentynianie szczególnie 
aktywizują się i zdobywają nowych członków:

Tak jest pośród chrześcijan w przypadku prześladowania. Kiedy bowiem wiara 
płonie i kościół jest rozpalany na kształt krzaku, wówczas gnostycy robią wy-
pady, wówczas wypełzają walentynianie, wówczas, rozgrzewając się, chełpią 
się wszyscy odrzucający męczenników, sami obrażają, biją, zabijają. Bowiem 
ponieważ wiedzą, że liczni są prości i nieuczeni, a także słabi, i że liczni chrze-
ścijanie są niestali jak wiatr i jeśli mają taką zachciankę, wiedzą, że nigdy nie 
jest im dogodniej zaatakować, niż gdy dostęp do duszy ułatwiło przerażenie, 
zwłaszcza gdy już jakieś okrucieństwo uwieńczyło wiarę męczenników28.

26   Irenaeus, Adversus haereses III, 18,5: „Ad tantam temeritatem progressi sunt qu-
idam, ut etiam martyres spernant et vituperent eos qui propter Domini confessionem occi-
duntur, et sustinent omnia a Domino praedicta et secundum hoc conantur vestigia assqqui 
passionis Domini possibiles martyres facti; quos et concedimus ipsis martyribus”. Wyda-
nie: Irénée de Lyon, Contre les hérésies, livre III, wyd. A. Rousseau, J. Doutreleau, Sources 
Chrétiennes, t. 211, Paris 1974. Przekład własny.

27   E. Pagels, dz. cyt., s. 154.
28   Tertullianus, Scorpiace I,5: „Hoc apud Christianos persecutio est. Cum igitur fides 

aestuat et ecclesia exuritur de figura rubi, tunc Gnostici erumpunt, tunc Valentiniani proser-
punt, tunc omnes martyriorum refragatores ebulliunt calentes et ipsi offendere, figere, occide-
re. Nam quod sciant multos simplices ac rudes tum infirmos, plerosque uero in uentum et si 
placuerit Christianos, numquam magis adeundos sapiunt, quam cum aditus animae formido 
laxauit, praesertim cum aliqua iam atrocitas fidem martyrum coronauit”. Wydanie: Quinti 
Septimi Florentis Tertulliani presbyteri…, kol. 123. 
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Ponadto Tertullian wspomina, iż walentynianie przytaczali argument, 
iż świadczenie nie odnosi się do rzeczywistości ziemskiej29 oraz że męczeń-
stwo jest bezcelowe30. Zauważmy jednak, że nie ma tu mowy, iżby odrzucali 
oni męczeństwo jako takie. Zapewne jednak, uznając jego względną war-
tość, dopuszczali ucieczkę przed prześladowaniem. Tertulian stał natomiast 
na bardzo radykalnym stanowisku, że „przed prześladowaniem absolutnie 
uciekać nie należy. Wszak jego sprawcą jest Bóg, tego zaś, co  pochodzi 
z woli Bożej, ani nie wolno unikać, ani uniknąć nie można”31. 

Tradycja jakubowa

W korpusie biblioteki z Nag Hammadi można wyodrębnić grupę tek-
stów, które wartościują męczeństwo pozytywnie, a nawet do niego zachę-
cają. Są  to pisma związane z osobą Jakuba, stąd niekiedy bywają łączone 
z judeochrześcijaństwem lub, szerzej, z chrześcijaństwem syryjskim. Apo-
kryficzny List Jakuba32, będący typowym dla biblioteki dialogiem kateche-
tycznym, przytacza następujące słowa Jezusa:

Zaprawdę mówię wam: nikt nie będzie zbawiony, jeśli nie [uwierzy] w  mój 
krzyż. Bo do tych, którzy uwierzyli w mój krzyż, należy królestwo boże. Szu-
kajcie więc śmierci jak zmarli szukają życia […] zaprawdę powiadam wam 
[…], nikt nie będzie zbawiony spośród tych, którzy boją się śmierci. Gdyż kró-
lestwo boże należy do tych martwych33.

29   Tertullianus, Scorpiace X,1. Quinti Septimi Florentis Tertulliani presbyteri…, kol. 141.
30   Tertullian, Scorpiace I,7. Por.: Adversus valentinianos, XXX,1: „martyrii quoque eludentes 

necessitatem qua volant interpretatione” („Wyszydzają konieczność męczeństwa byle jaką wy-
mówką”). Wydanie : Quinti Septimi Florentis Tertulliani presbyteri…, kol. 585. Przekład własny.

31   Tertullianus, De fuga in persecutione IV,1. Przekład: Tertulian, O ucieczce podczas prze-
śladowania, przeł. M. Michalski, w: Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975, s. 248.

32   W. Myszor, Apokryficzny list Jakuba, w: Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i II, 
Katowice 2008, s. 40. Co do datacji i miejsca powstania tego tekstu nie ma zgody. Wskazuje 
się raczej na III, niż na II w. n.e. Nag Hammadi Codex I (The Jung Codex), red. H. R. Attridge, 
Leiden 1985, s. 26–27.

33   NHC I 6.2–9.15–18: „amHn Yjou m!mas nH!tn! je m!n! laaue naoujeei 

eimHti n!Temisteue amastauros nentahmisteue gap apastauros twou 
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Ponadto, w Drugiej Apokalipsie Jakuba34 mamy obszerny opis męczeń-
stwa samego Jakuba, na które składają się zrzucenie z narożnika świątyni, 
podeptanie, wkopanie w ziemię i kamienowanie35. Bez wątpienia ten nurt 
gnostyckiej tradycji kształtował się pod silnym wpływem doświadczenia 
prześladowań. Apokalipsa Jakuba wskazuje, że oprawcami mogli być w tym 
wypadku Żydzi. Nie należy tej wskazówki jednak absolutyzować, gdyż 
może tu chodzić ogólnie o sprawujących władzę, zaś Żydzi zostali wybrani 
ze względu na osadzenie narracji w czasach Jezusa. K. Koschorke wskazuje 
na  możliwość specyficznie gnostyckiego rozumienia męczeństwa w  Apo-
kalipsie – jako wyrazu zupełnej pogardy dla świata, które nie było jednak 
pojmowane jako świadectwo o Chrystusie36. U innych autorów chrześcijań-
skich brak wzmianek o tego typu poglądach u gnostyków. Nasuwa się jed-
nak możliwość skojarzenia powyższej tradycji z informacją zawartą u Kle-
mensa Aleksandryjskiego, nie przypisaną jednak żadnej konkretnej grupie: 

I my przecież ganimy zbytnią pochopność w stosunku do śmierci. Bywają wszak 
i tacy, do nas nie należący, ale tylko wspólnego z nami imienia, którzy z niena-
wiści do Stwórcy pragną co prędzej siebie samych wydać na śmierć, nieszczę-
śnicy nie mogący doczekać się zgonu. O nich skłonni jesteśmy orzec, iż mimo 
pospiesznego i  dobrowolnego pożegnania się z  życiem nie uzyskują chwały 
świadczenia przez męczeństwo, choćby nawet doznawali kary od państwa. Nie 
przestrzegają bowiem istotnego świadectwa swej wiary, ponieważ nie poznaw-
szy prawdziwego Boga wydają siebie samych na łup bezcelowej śmierci37.

te tmn!tero m!ppnoute ywpe ce eretn!yine n!sa pmou n!qe nnetmaout 

etyine n!sa pwnmnbwnh! (&&&) emman Yjou m!mas nHtn! je nemn! 

laue naoujeei n!netr! haYe hH!tf! m!pmoutmn!tp!po n!gar m!pnoute 

ta netoumouout m!maute”. Przekład: Apokryficzny list Jakuba, przeł. W.  Myszor, 
w: Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i II, red. W. Myszor, Katowice 2008, s. 43. 

34   Ch. W. Hedrick, The (Second) Apocalypse of James, w: Nag Hammadi Codices V, 2–5 
and VI with Papyrus Berolinensis 8502, 1 nad 4, red. D. M. Parrott, Nag Hammadi Studies, 
t. 11, Leiden 1979, s. 106–149; C. Scholten, dz. cyt., s. 47–61.

35   NHC V 61,1–62,12. Przekład: W. Myszor, Pierwsza i Druga Apokalipsa Jakuba z V Ko-
deksu z Nag Hammadi, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 33(2000), s. 75–76.

36   K. Koschorke, dz. cyt., s. 137.
37   Clemens Alexandrinus, Stromata IV, 17, 1–3. Przekład: Klemens Aleksandryjski, dz. 

cyt., s. 307.



Stosunek gnostyków… 103

Inne tradycje gnostyckie

Terminologia związana ze świadectwem pojawia się w tekstach z Nag 
Hammadi powszechnie, jednak bardzo rzadko można wykazać jej użycie 
w polu znaczeń związanych z męczeństwem38. Grecki czasownik μαρτγρι 
obecny jest w szeregu miejsc gnostyckiej Parafrazy Sema, ale zawsze w zna-
czeniu stwierdzenia prawdziwości jakiegoś stanu rzeczy39. W innych tek-
stach z Nag Hammadi mamy czasownik koptyjski r!mntre40 („świadczyć”) 
oraz rzeczownik mn_tre („świadek”)41 w podobnym ogólnym rozumieniu, 
nigdzie niesugerującym męczeństwa. Ponadto niektóre wzmianki z  dzieł 
z Nag Hammadi, które badacze odnoszą do męczeństwa gnostyków, są zbyt 
niejednoznaczne, aby mogły wzbogacić nasze rozważania42. 

Mimo tych zastrzeżeń w Drugiej Nauce Wielkiego Seta wyraźnie widać, 
że również gnostyccy chrześcijanie byli przedmiotem prześladowań:

Byliśmy nienawidzeni i prześladowani nie tylko przez tych, którzy są w nie-
wiedzy ale także przez tych, którzy myślą, że posiadają imię Chrystusa, będąc 
jednak próżnymi z powodu niewiedzy43.

38   Opieramy się na: Nag-Hammadi-Register, red. F. Siegert, Tübingen 1982.
39   NHC VII, 26,5; 29, 21; 31, 21; 33, 22–24; 34, 20; 35, 21; 40, 20; 42, 28–29. W Parafrazie 

Sema pojawia się raz koptyjski odpowiednik tego terminu w katalogu grzechów tmn!mn!tre 
nn!ouj (NHC VII, 43, 26). Zob.: C. Scholten, dz. cyt., s. 109–117.

40   NHC V, 71, 22; NHC VII, 46, 13. 23; 60, 14; 63, 29; NHC IX, 30, 24; 44, 23, 67, 9.
41   NHC V, 20, 22.26; 21, 22.
42   Dialog Zbawcy, NHC III, 140,9–11: pejeioudas jeetbeou gar ejn!tmHe se  

mouout auw sewn („Juda powiedział: Dlaczego więc z  powodu prawdy zabijają 
i żyją?”). Miejsce to zresztą poprawione przez skrybę u nadpisane nad moout, które znaczy 
„umierać”. Wydanie: Nag Hammadi Codex III, 5.  Dialogue of  the Savior, red. S.  Emmel 
i  inni, Nag Hammadi Studies, t.  26, Leiden 1984, s.  80. Przekład: Dialog Zbawcy, przeł. 
W. Myszor, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 36(2003), z. 2, s. 501. Inny przykład 
to  pieśń Sofii zawarta w  Pistis Sophia, która może być tylko poetyckim opracowaniem 
tematu mitycznego, ale może też wyrażać rzeczywiste doświadczenie prześladowania, 
będącego udziałem autora i/lub jego środowiska – zob. Pistis Sophia, red. C. Schmidt, przeł. 
V. MacDermot, Leiden 1978, s. 179–180.

43   NHC VII, 59, 22–27: aumestwn auw aupwt n!swn ou monon nH ete 

n!atsooun alla ebol hitn! nH on etmeeue je se r!eupori (εὺπορεiν) 
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Inne miejsce, mówiące wprost o konieczności znoszenia prześladowań, 
znajdujemy w Liście Piotra do Filipa:

Mówiłem wam wielokrotnie, że trzeba, abyście przyjmowali cierpienie, trzeba 
aby was zaprowadzono do synagog i przed przywódców, abyście przyjęli cier-
pienie. Ten zaś, kto nie przyjmie cierpienia […]44.

Niezależny przekład koptyjski tego samego tekstu z Kodeksu Tchacos 
ma natomiast:

Mówiłem wam wielokrotnie, że wypada, abyście umarli i aby was wprowadzo-
no do synagog i do przywódców, wypada wam, abyście zostali wydani im45.

W świetle drugiej z wersji widzimy, że gnostyccy chrześcijanie nie tylko nie 
powinni unikać prześladowań, ale wręcz trzeba, aby przyjęli śmierć męczeńską. 

Nie można jednak pominąć faktu, że w Nag Hammadi znaleziono także 
pisma sprzeciwiające się męczeństwu jako takiemu. Na pierwsze miejsce 
wysuwa się Świadectwo prawdy:

Gdyby ojciec chciał ofiary z  ludzi, okazałby się próżnym co do chwały […]. 
Ci  są świadkami [na próżno] składając świadectwo [tylko wobec siebie] sa-
mych; co więcej, są chorzy i nie są w stanie podnieść [siebie] samych. Gdy zaś 

m!nran m!peF eu youeit hn! oumn!tatsooun. Wydanie: G. Riley, Second Treatise 
of  the Great Seth, w:  Nag Hammadi Codex VII, red. B.  A. Pearson i  inni, Nag Hammadi 
Studies, t. 30, Leiden–New York–Köln 1996, s. 172.174. Przekład własny. Zob.: C. Scholten, dz. 
cyt., s. 90–97.

44   NHC, VIII 138, 22–28: aijos nHtn nhah nsop je haps erwtn etretetnji 

mkah haps etreuntHutn ehensunagogH mn henhHgemwn hwste ntetnji 

mkah pH de ete nfnaji mkah an oude […] Wydanie: M. W. Meyer, The Letter 
of Peter to Philip, w: Nag Hammadi Codex VIII, red. J. H. Sieber i inni, Nag Hammadi Studies, 
t. 31, Leiden 1991, s. 246. Przekład własny. Zob. C. Scholten, dz. cyt., s. 61–68.

45   Codex Thacos VII, 5–10: aeijoos nHtn! [n!ha]h n!sop sye erwtn! [e]

mou [a]uw n!seji tHutn! e[h]oun [e]n!sunagogH auw y[a n!]hegemwn 

yye erwtn! [etreuparadidou] m!mwtn! n[au…] Wydanie: Codex Tchacos. 
Texte und Analysen, red. J. Brankaer, H.-G. Bethge, Berlin–New York 2007, s. 26. Przekład 
własny.
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doskonalą się w cierpieniu, taka oto myśl pozostaje o tym wśród nich: „jeśli 
wydaliśmy siebie na śmierć, będziemy zbawieni”. To się nie stanie w ten spo-
sób, przeciwnie, przez gwiazdę wśród nich błądzącą, mówią: „Dokonali swego 
biegu na próżno i […]46.

W istocie tekst ten jako całość nie odrzuca męczeństwa, sprzeciwia się 
jedynie absolutyzowaniu przez Kościół świadectwa tych, którzy cierpieli 
dla Chrystusa47. Zdaniem C. Scholtena, autor czyni tak z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, zauważa on, że chrześcijańskie świadectwo nie zawsze 
pociąga za sobą rzeczywistą zmianę życia. Po drugie zaś, odrzuca prze-
konanie o tym, że męczeństwo jest zastępczym sposobem odpuszczenia 
grzechów. Dla autora taką moc ma tylko poznanie, które jest prawdziwym 
świadectwem (tmarturia m!me)48. Podobnie należy chyba rozumieć 
stanowisko wyrażone w Apokalipsie Piotra:

Zaś ci spośród nich, którym przypadło cierpienie, sądzą że mogą udoskonalić 
mądrość braterstwa prawdziwego49.

Zdaje się, że powyższa opinia powinna być odczytana w świetle – przyto-
czonej już wyżej – koncepcji względnej wartości męczeństwa. Zdaniem autora 
Apokalipsy Piotra, męczeństwo jako takie nie jest w stanie wnieść nic więcej 
do doskonałej wspólnoty gnostyków. Nie znaczy to jednak, że należy go uni-
kać; na pewno natomiast nie należy o nie zabiegać ani też wysoko je cenić.

Bardzo prawdopodobne, że koncepcja względnej wartości męczeństwa 
prowadziła w efekcie do  jego negatywnego wartościowania i  faktycznego 
unikania. Nietrudno sobie bowiem wyobrazić, że w momencie zagrożenia 
życia chrześcijanie, których doktrynie brakowało imperatywu męczeństwa 
i  ideału męczennika, łatwiej i częściej unikali prześladowań i śmierci czy 

46   NHC IX, 32,9–22; 33,24–34,11. Przekład: Świadectwo prawdy, przeł. W. Myszor, „Stu-
dia Theologica Varsaviensia” 25(1987), nr 1, s. 205–206.

47   NHC IX, 32,8–12.
48   NHC IX, 45, 1. Wydanie: B. A. Pearson, The Testimony of Truth, w: Nag Hammadi 

Codices IX and X, red. B. A. Pearson, S. Giversen, Nag Hammadi Studies, t. 15, Leiden 1981, 
s. 156. Zob.: C. Scholten, dz. cyt., s. 105–109.

49   NHC VII, 78,31–79,2. Przekład: Apokalipsa Piotra, przeł. W. Myszor, w: Apokryfy 
Nowego Testamentu, t. 3, red. M. Starowieyski, Warszawa 2001, s. 220–221. 



106 Przemysław Piwowarczyk

to dzięki ucieczce, czy może nawet przez wyparcie się wiary. To, co jednak 
wydaje się logiczną konsekwencją, nie znajduje póki co  jednoznacznego 
potwierdzenia w materiale źródłowym.

Podsumowanie

Podobnie jak gnostycyzm nie stanowi jednolitej czy nawet względnie 
spójnej formacji religijnej, tak i w kwestii stosunku gnostyków do męczeń-
stwa możemy wyróżnić całą skalę postaw. Najważniejsze dla ich rekonstrukcji 
są dla nas zachowane pisma. Widzimy zatem, że przeważa w nich pewien dy-
stans wobec męczeństwa, niezgoda na jego absolutyzację jako jedynego praw-
dziwego chrześcijańskiego świadectwa. Szczególne wyniesienie w  gminach 
męczenników i wyznawców zagrażało gnostyckiemu elitaryzmowi, opartemu 
na  posiadaniu pełnej wiedzy. Zdaniem Apokalipsy Piotra, męczeństwo nie 
mogło takiej wspólnocie niczego więcej przydać. Jednak nawet w Świadectwie 
prawdy nie znajdujemy potwierdzenia dla stawianych gnostykom zarzutów, 
jakoby mieli programowo unikać męczeństwa i w jego obliczu wyrzekać się 
Chrystusa. Z drugiej strony, tradycja „Jakubowa” męczeństwo akceptuje, a na-
wet do niego zachęca. Z poprzednim stanowiskiem zdaje się łączyć tę grupę 
tylko niechęć do świata materialnego, z której jednak wyprowadza się rady-
kalnie inne konsekwencje praktyczne. Czy zatem możemy dać wiarę przeka-
zom pisarzy chrześcijańskich, którzy twierdzą, że gnostycy aktywnie unikali 
prześladowań? Na pewno zdarzały się takie przypadki, a koncepcja względnej 
wartości męczeństwa mogła ułatwiać podejmowanie takich decyzji w obliczu 
zagrożenia życia. Nie możemy jednak stwierdzić, że były to zachowania nie-
jako definiujące te grupy w opozycji do pozostałych nurtów chrześcijaństwa, 
w których takie przypadki też przecież miały miejsce50.

50   Np. Eusebius, Historia ecclesiatica V,  1, 11–12; VI, 41, 11–13. Przekład: Euzebiusz 
z Cezarei, dz. cyt., s. 196, 295.



Łukasz Kościółek
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Sytuacja polityczna  
państwa ostrogockiego 
a prześladowania katolików 
na dworze Teodoryka Wielkiego 
w drugiej dekadzie VI wieku
W 518 r.  po nagłej śmierci cesarza Anastazjusza na  tron cesarstwa 

wschodniorzymskiego wstąpił Justyn I1. Będąc gorliwym katolikiem i za-
gorzałym zwolennikiem soboru chalcedońskiego, już w pierwszym roku 
swego panowania doprowadził on  do pojednania z  papieżem Hormiz-
dasem. Po  trwającej blisko 35  lat schizmie akacjańskiej Konstantynopol 
w 519 r. przyjął kanony ogłoszone przez sobór i powrócił do ortodoksji2.

Król Teodoryk Wielki wykazał się dużym wyczuciem dyploma-
tycznym, nie odnosząc się publicznie do  wydarzeń mających miejsce 
na Wschodzie. Będąc kontynuatorem tradycji cesarskiej na Zachodzie, 
chciał działać na  rzecz chwały Rzymu. Ostatecznie jednak wydarzenia 
te  stały się zapowiedzią obalenia jego rządów i  wizją końca królestwa 
Ostrogotów w Italii. Stąd paradoksalne wydawać się może, iż barbarzyń-
ski władca, chcąc ratować starożytną kulturę, nieumyślnie przygotował 
własny upadek3.

 1   Recenzja grupa: B.
2   A. Dobraczyński, Głosy czasu. Szkice historyczne, Warszawa 1966, s. 156–157; J. A. Evans, 

Justynian i Imperium Bizantyńskie, tłum. B. Godzińska, Warszawa 2008, s. 143; W. Ullmann, 
A short history of the Papacy in the Middle Ages, London–New York 2003, s. 40–41.

3   H. Wolfram, Historia Gotów, tłum. R. Darda-Staab, I. Dąbek, K. Berger, Warszawa, 
Gdańsk 2003, s. 372–373.
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Nastroje polityczno-religijne, jakie panowały na  Półwyspie Apeniń-
skim, ulegały ciągłym zmianom. Większość dotychczasowej ortodoksyjnej 
warstwy społeczeństwa Rzymu należała do obozu Teodoryka, a tolerancja 
króla Ostrogotów cieszyła się dużą aprobatą społeczeństwa. Jednakże wraz 
z „pojednaniem” Wschodu z Zachodem poglądy części poddanych zmie-
niły się niemal całkowicie. Senat, który dotychczas przyjmował stanowisko 
neutralne względem dworu w Rawennie, w wyniku zakończenia schizmy 
akacjańskiej skierował się w stronę cesarza Justyna i Bizancjum, które z ko-
lei wciąż postrzegało Teodoryka jako „uzurpatora”. Barbarzyński władca 
wiedział jednak doskonale, że pomimo zmiany nastawienia części społe-
czeństwa większość podanych wciąż sprzyjała jego osobie4.

Chcąc umocnić swoją władzę Teodoryk starał się pozyskać przede 
wszystkim względy senatorów i  arystokracji rzymskiej. To  właśnie z  tej 
przyczyny pielęgnował tradycje cesarstwa i dbał o spuściznę Rzymu. Wszel-
kie starania i wysiłki króla przyjmowano jednak bardzo chłodno i z dużym 
dystansem. Dla Symmachusa5 czy Boecjusza6 był on tylko samozwańcem, 
a przywiązanie do tradycji rzymskiej kierowało ich sympatię w stronę wła-
dzy w Konstantynopolu. Stąd też Teodoryk zaczął doszukiwać się różnora-
kich spisków przeciwko swojej osobie7.

W stan oskarżenia jako pierwszy został postawiony Albin – senator 
rzymski, który rzekomo miał korespondować z cesarzem w sprawie kwe-
stii dziedziczności tronu po Teodoryku, ale z pominięciem osoby króla. 
Obciążające listy zostały przechwycone i dostarczone władcy. Ten zaś na-
kazał zwołać sąd najwyższy i przedstawić stosowne oskarżenie8. Poświad-
cza to  notatka w  Excerpta Zalesiana, ukazująca prokuratora Cypriana, 
który będąc: 

4   Tamże, s. 373–374; J. A. Evans, dz. cyt., s. 52–53.
5   Quintus Aurelius Memmius Symmachus wywodził się ze  starego senatorskiego 

rodu. Był konsulem za rządów Odoakra i senatorem rzymski za króla Teodoryka Wielkiego. 
Pełnił również funkcję osobistego doradcy władcy. Po śmierci ojca młodego Boecjusza za-
adoptował go i wychował. A. Kijewska, Boecjusz, Kraków 2011, s. 14–20.

6   Anicius Manlius Severinus Boethius urodził się około 480 r. we wpływowej sena-
torskiej rodzinie Anicjuszów. Był filozofem, tłumaczem Arystotelesa i konsulem za rządów 
króla Teodoryka. A. Kijewska, dz. cyt., s. 13–42.

7   B. Zientara, Świt narodów europejskich, Warszawa 1985, s. 55.
 8   H. Wolfram, dz. cyt., s. 375.
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[…] referendarzem, a  potem kierownikiem rozdawnictwa i  marszałkiem, 
opanowany żądzą władzy oskarżył Patrycjusza Albina, jakoby wysłał do ce-
sarza Justyna list, w którym występuje przeciwko rządom Teodoryka9. 

Oskarżony senator kategorycznie zaprzeczał zarzutom o próbę doko-
nania zamachu stanu, a w środowisku senatorskim znalazł licznych obroń-
ców. Wśród nich był również Boecjusz  –  filozof, uczony oraz magister 
officiorum na dworze ostrogockim, który na  rozprawę przybył specjalnie 
z Rzymu10. Jak podaje Excerpta Valesiana: 

[…] wtedy Patrycjusz Boecjusz, który był marszałkiem dworu, powiedział 
wobec króla: Posądzenie Cypriana jest fałszywe; jeśli to  jednak Albinos 
zrobił, to i ja jestem winny, i cały senat. To nie jest prawda, panie królu11. 

Przejaw niezwykłej solidarności całej warstwy senatorskiej został jed-
nak odczytany jako prowokacja i próba sił ze strony opozycji. W związku 
z tym Cyprian rozszerzył akt oskarżeniu również na Boecjusza. Powołał 
przy tym fikcyjnych świadków, których imiona sam podsądny wymienił 
w dziele O pocieszeniu, jakie daje filozofia; byli to: Bazyliusz oraz Opilio 
i Gaudencjusz12. Wobec ich zeznań, potwierdzających zarzuty Cypriana, 
król skazał obydwu oskarżonych na dożywotnie wygnanie z kraju oraz 
na tymczasowe więzienie, aż do zapadnięcia ostatecznego wyroku13. Sam 
Boecjusz tak opisał te wydarzenia:

Z odległości około 500 mil, bez prawa wyjaśnienia i  bez obrońcy za  zbyt 
wielką troskę o  senat zasądzony zostałem na  śmierć i  konfiskatę majątku. 
Naprawdę senatorowie zasłużyli, aby nikt nigdy nie mógł być o  podobną 
zbrodnię przekonany. Ci sami, którzy wnieśli oskarżenie, widzieli bezwarto-

 9   Excerpta Valesiana, tłum. L. Winniczuk, „Meander” R. 17(1962), nr 6, s. 336.
10   J. Strzelczyk, Goci. Rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984, s. 157.
11   Excerpta Valesiana…, s. 335.
12   Boecjusz, O  pocieszeniu, jakie daje filozofia, tłum. W.  Olszewski, Warszawa 1962, 

s. 11; J. Strzelczyk, dz. cyt., s. 157.
13   J.  Strzelczyk, dz. cyt., s.  157; „Uwięziono wtedy Albinosa i  Boecjusza w  baptyste-

rium przy kościele. Król zaś wezwał Euzebiusza, prefekta miasta, do Ticinum [Pawii] i bez 
przesłuchiwania Boecjusza wydał na niego wyrok”. Excerpta Valesiana…, s. 336.
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ściowość swego oskarżenia. Chcąc więc je przystroić w pozory jakiegoś prze-
stępstwa, zmyślili, jakobym czyniąc starania dla uzyskania godności, splamił 
swoje sumienie zbrodnią bezbożności14.

Ostatecznie, po  wielomiesięcznym pobycie w  więzieniu, Boecjusz 
został stracony latem 524 r.15 Czas, jaki spędził w odosobnieniu, sprzyjał 
jednak rozwojowi twórczości tego wybitnego filozofa. W Pawii napisał 
on bowiem – wzmiankowany już – traktat O pocieszeniu, jakie daje filo-
zofia. Niemal w tym samym czasie swój żywot zakończył również główny 
oskarżony w procesie o zdradę stanu, senator Albin16. 

Wieści o prześladowaniu katolików na dworze Teodoryka szybko 
dotarły do Konstantynopola. W chwili, gdy Boecjusz przebywał jesz-
cze w  więzieniu, cesarz Justyn I  postanowił zemścić się na  Gotach. 
W  524  r.  polecił stosować stare prawa przeciwko heretykom i  wydał 
dekret wymierzony w arian. Pozbawiał ich urzędów publicznych i woj-
skowych, zmuszał do odstępstw od arianizmu i nakazywał konfisko-
wanie świątyń na  rzecz katolików. Ponadto chciał, aby senat dążył 
do obalenia Teodoryka. Stąd też warto zadać pytanie, czy aby na pew-
no cesarz żądał sprawiedliwości za nękanie katolików przez arian, czy 
może chciał w ten sposób połączyć dwa cesarstwa i stać się imperato-
rem Wschodu i Zachodu?17 

Po zabójstwie dwóch dostojników rzymskich król Ostrogotów po-
wrócił do Rawenny w przekonaniu, że po tych czynach cesarz Justyn I 
przeląkł się jego siły i okrucieństwa. Stąd też Teodoryk zaprosił do stolicy 
nowego papieża Jana I18. Król, jak podaje Excerpta Valesiana:

14   Boecjusz, dz. cyt., s.14.
15   „[Teodoryk] kazał go [Boecjusza] w okrutny sposób zgładzić w posiadłościach Kal-

wencjańskich, gdzie był więziony. Związano mu głowę łańcuchem i tak go długo torturowano, 
aż mu oczy pękały, tak torturowany pod chłostą wyzionął ducha”. Excerpta Valesiana…, s. 336.

16   H. Wolfram, dz. cyt., s. 375.
17   A. Dobraczyński, dz. cyt., s.  157; T. Hodgkin, Theodoric The Goth. The Barbarian 

Champion of Civilisation, London–New York 1923, s. 281–282; F. Koneczny, Cywilizacja bi-
zantyjska, Komorów 1998, s. 156.

18   F. J. Baumgartner, Behind locked doors. A history of the Papal elections, New York 
2003, s. 9; A. Butler, D. H. Farmer, Butler’s Lives of the Saints. t. 5: May, Minesota 1996, s. 95; 
T. Hodgkin, dz. cyt., s. 282; W. Ullmann, dz. cyt., s. 42.
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[…] przemówił do niego: „udaj się do Konstantynopola do cesarza Justyna i po-
wiedz mu między innymi, ażeby heretyków, którzy się nawrócili, nie utrzymywał 
w wierze katolickiej”. Jemu papież tak odpowiedział: „Królu, uczyń od  razu to, 
co zamierzasz uczynić: oto stoję przed tobą. Co do mnie, to nie obiecuję ci spełnić 
twego żądania, i nie mam zamiaru powiedzieć mu tego. […] co się tyczy innych 
spraw, jakie mi powierzyłeś, to z wolą boską będę mógł je u niego załatwić”19.

Ostatecznie Teodoryk wymusił na papieżu wyjazd do Konstantynopola. 
Miał on udać się z poselstwem do cesarza Justyna I, by ten odwołał dekret 
z 524 r. Wyprawa Jana I była pierwszą w dziejach podróżą następcy św. Pio-
tra wraz z dużą liczbą duchowieństwa i świeckich dostojników do stolicy Bi-
zancjum. Po przybyciu na miejsce cesarz osobiście powitał biskupa Rzymu 
z ogromnym szacunkiem i wszelakimi przysługującymi mu przywilejami20. 
Naprzeciw dostojnego gościa wyszli niemal wszyscy mieszkańcy miasta, 
a drogę oświetlały mu dziesiątki płonących świec. Jak podaje Paweł Diakon:

Delegaci przybyli do cesarza i zostali przez niego przyjęci z należytą godno-
ścią. Zalewając się łzami w trosce o życie swoje i swoich bliskich, prosili, aby 
treść ich misji, jakkolwiek niesprawiedliwą, chętnie przyjął i w ten sposób za-
pobiegł zagładzie Italii21.

Justyn wysłuchał poselstwa z Rawenny i obiecał:

[…] że wszystko spełni z wyjątkiem żądania dotyczącego nawrócenia herety-
ków: ci, którzy przyjęli wiarę katolicką, nie mogą być w żaden sposób przy-
wróceni arianom22. 

Pobyt papieża w Konstantynopolu wydłużył się – trwał od Bożego Na-
rodzenia do Wielkanocy. W tym czasie Jan I koronował Justyna na cesarza 
i sam doświadczał ogromnych zaszczytów ze strony władcy, jak np. podczas 

19   Excerpta Valesiana…, s. 336.
20   J. A. Evans, dz. cyt., s. 145; J. A. Gierowski, Historia Włoch, Wrocław 1999, s. 24–25; 

H. Wolfram, dz. cyt., s. 376. 
21   Paweł Diakon, Historia rzymska. Historia Longobardów, tłum. I.  Lewandowski, 

Warszawa 1995, s. 136.
22   Excerpta Valesiana…, s. 336.
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uroczystości Wielkiej Nocy, gdy posadzono go na tronie wyższym aniżeli 
ten, na którym zasiadł patriarcha stolicy Bizancjum23. W tym samym czasie 
w Italii Teodoryk pojmał w Rzymie senatora Symmachusa – teścia zamor-
dowanego wcześniej Boecjusza – i kazał przywieźć go na dwór w Rawen-
nie. Król, jak podaje Excerpta Valesiana:

obawiał się, że  Symmachus zmartwiony śmiercią zięcia może podjąć jakieś 
kroki przeciwko jego władzy; [stąd] uciekł się do fałszywego oskarżenia i ska-
zał go na śmierć24. 

Sposób stracenia Symmachusa przedstawił rzeczowo Grzegorz Wielki 
w swych Dialogach, pisząc iż Teodoryk „patrycjusza Symmachusa zgładził 
mieczem”25. Potwierdził to  również Paweł Diakon, który następującymi 
słowy opisał to zdarzenie:

[…] Teodoryk pod wpływem swej szalonej niegodziwości kazał ściąć mieczem 
[…] Symmacha, byłego konsula26.

Gdy papież Jan powrócił po długiej nieobecności do Italii, król Ostro-
gotów uznał jego misję za  całkowicie nieudaną i  zarzucił mu  wykorzy-
stanie wyjazdu do  zawarcia porozumienia z  Justynem. Nie krył również 
swej ogromnej irytacji z  przyjęcia, jakie zgotował papieżowi bizantyński 
cesarz. Rozwścieczony Teodoryk zabronił Janowi opuszczać stolicę i oznaj-
mił, że swym zachowaniem popadł w niełaskę. Po rychłym osądzie osadził 
go w więzieniu, gdzie sędziwy i schorowany papież zmarł 18 maja 526 r. Inna 
wersja tych wydarzeń mówi, iż papież zginął śmiercią głodową27. Tak wyda-
rzenie to przedstawił Paweł Diakon:

Papież Jan wracając z  Konstantynopola razem z  tymi, z  którymi wyruszył, 
przybył do Teodoryka do Rawenny. Teodoryk zaś ze złości, iż Justyn, obrońca 

23   T. Hodgkin, dz. cyt., s. 282–283.
24   Excerpta Zalesiana…, s. 336.
25   Grzegorz Wielki, Dialogi, tłum. E. Czerny, A. Świderkówna, Kraków 2000, s. 322.
26   Paweł Diakon, dz. cyt., s. 136.
27   F. J. Baumgartner, dz. cyt., s. 9; J. A. Gierowski, dz. cyt., s. 24–25; W. Ullmann, dz. 

cyt., s. 42. 
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pobożności katolickiej, przyjął papieża z  honorami, zadręczył go  na śmierć 
w więzieniu wraz z jego towarzyszami28.

Śmierć następcy św. Piotra Rzymianie uznali za  męczeńską. Po 
przetransportowaniu ciała Jana I z Rawenny do Rzymu w przeciągu kilku 
dni wyprawiono papieżowi huczny pogrzeb. Zwłoki biskupa złożono 
w nawie bazyliki św. Piotra 27 maja 526 r., a jego szaty rozdzielono wśród 
zebranych wiernych29. Ceremonię pogrzebową doskonale opisuje Excerp-
ta Valesiana: 

I szły rzesze ludu przed jego ciałem. Nagle jakiś człowiek w tłumie opętany 
przez szatana upadł, ale kiedy doszli do niego ludzie, którzy nieśli ciało zmar-
łego, nagle podniósł się uzdrowiony i  szedł dalej w  orszaku pogrzebowym. 
Kiedy to działo się na oczach ludu i  senatorów, zaczęto rozrywać jego szaty 
i zabierać kawałki jako relikwie. Tak wśród wielkiego uniesienie tłumów wy-
prowadzono ciało papieża za miasto30.

Niespełna dwa miesiące później – w środę 26 sierpnia 526 r. – Teodo-
ryk nakazał żydowskiemu scholastykowi Symmachowi, aby w  najbliższą 
niedzielę zarządził zajęcie świątyń katolickich przez arian. Sam nie wziął 
udziału w tym przedsięwzięciu, gdyż: „[…] zachorował na rozstrój żołądka 
i  po trzech dniach choroby rozstał się z  władzą i  życiem, w  tym samym 
dniu, kiedy cieszył się, że zajmują kościoły”31. 

Śmierć króla Ostrogotów 30  sierpnia 526 r.  zaskoczyła wszystkich. 
Najbardziej zaś chyba samego władcę, który przygotowywał się już 
do  wyborów nowego papieża i  nie ukrywał, że  chce mieć decydujący 
głos w  tej sprawie. Pomimo przeforsowania swojego kandydata, król nie 
doczekał jednak ogłoszenia wyników konklawe. Umarł podobnie jak 
Ariusz, założyciel jego religii, w wyniku czerwonki32. Ciało ostrogockiego 
władcy spoczęło w  mauzoleum, wybudowanym na  obrzeżach Rawenny 
w  520 r.  Mauzoleum to  swym wyglądem miało nawiązywać do  miejsca 

28   Paweł Diakon, dz. cyt., s. 136.
29   A. Butler, D. H. Farmer, dz. cyt., s. 95.
30   Excerpta Valesiana…, s. 337
31   Tamże.
32   H. Wolfram, dz. cyt., s. 376.
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pochówku Konstantyna Wielkiego, a sama architektura grobu symbolizo-
wała dążenie do połączenia Zachodu ze Wschodem33.

Kilkadziesiąt lat później Grzegorz Wielki, cytując w swych Dialogach 
bogobojnego pustelnika z  wyspy Lipara (okolice Sycylii), tak opisywał 
ostatnie chwile Teodoryka: 

Wczoraj o godzinie dziewiątej prowadzono go bez pasa i bez butów, ze związa-
nymi rękami w otoczeniu papieża Jana i patrycjusza Symmacha do sąsiedniego 
wulkanu i tam go wrzucono34. 

Obecna w  tej wizji asysta brutalnie zamordowanych dostojników 
i sam akt prowadzenia do krateru wulkanicznego może być w tym wy-
padku zgrabną metaforą potępienia zbrodni, jakich dokonał Teodoryk 
Wielki na katolikach, i kary piekielnej, jaka – w opinii Grzegorza – spo-
tkała go za te czyny35. 

Do tego obrazu zejścia ostrogockiego władcy odwołuje się również Pa-
weł Diakon, co można odczytać jako świadectwo wpływu Grzegorza Wiel-
kiego na późniejszych autorów i ich sposób postrzegania gockiego monar-
chy36. Tak zdarzenie to opisał benedyktyński mnich:

Za to bestialskie okrucieństwo [morderstwo papieża Jana I] spada na nie-
go kara boska, gdyż dziewięćdziesiąt osiem dni po tej zbrodni zmarł [Teo-
doryk] nagłą śmiercią; pewien zaś pustelnik na  Wyspie Liparyjskiej, mąż 
wielce cnotliwy, widział, jak wiedziono jego duszę między papieżem Janem 
i patrycjuszem Symmachem oraz zatopiono w leju pobliskiego wulkanu37.

Pamięć o  królu Teodoryku przetrwała wieki. Jego liczne zasługi dla 
podtrzymania tradycji i kultury starożytnego Rzymu w znaczniej mierze 
zostały jednak przesłonięte przez wydarzenia ostatnich lat jego panowa-
nia na tronie Italii. Polityka religijna i okrutne prześladowania katolików 

33   Tamże; D.  Matthew, Wielkie kultury świata. Europa średniowieczna, tłum. W.  Pe-
tryński, Warszawa 1996, s. 34.

34   Grzegorz Wielki, dz. cyt., s. 321.
35   J. Strzelczyk, dz. cyt., s. 397.
36   Tamże.
37   Paweł Diakon, dz. cyt., s. 136.
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na  dworze w  Rawennie stworzyły bowiem wizerunek władcy okrutnego 
i bezwzględnego. I tak też Teodoryk został zapamiętany przez późniejsze 
pokolenia. Poświadcza to choćby zapis z Vita Wilibaldi (VIII w.) mówiący, 
iż Wilibald – biskup Eichstatt podróżując po południowej Italii kazał sobie 
pokazać krater – znany wówczas jako Infernus Teoderici – gdyż chciał zoba-
czyć miejsce ostatniej wędrówki Gota38.

38   H. Wolfram, dz. cyt., s. 551.
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UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Rzymskie katakumby  
miejscem pochówku męczenników 
– próba analizy wybranych inskrypcji  
jako świadectwa wiary  
pierwszych chrześcijan
Katakumby rzymskie co roku przyciągają i fascynują setki tysięcy tury-

stów1. W niniejszym artykule autorka podejmie próbę przedstawienia nie-
zwykłej specyfiki owych podziemnych cmentarzy. Przy czym szczególnie 
zaakcentowane zostaną te  ich cechy, dzięki którym katakumby stanowią 
dla badaczy cenne źródło informacji na temat sposobu przeżywania wiary 
przez chrześcijan z pierwszych wieków po Chr., w szczególności zaś ówcze-
snego kultu męczenników.

Powstanie podziemnych cmentarzy i  rozpowszechnienie tej formy 
pochówku na przełomie II i III wieku naszej ery należy wiązać ze wzro-
stem liczby mieszkańców Rzymu. Populacja tej metropolii liczyła bowiem 
wówczas ponad milion osób2. Wśród nich znajdowali się zarówno po-
ganie i  Żydzi, jak też coraz znaczniejsza grupa chrześcijan. To  właśnie 
ci  ostatni byli głównymi, choć nie jedynymi, użytkownikami podziem-
nych cmentarzy3.

1   Recenzja grupa: B.
2    E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa 1988, s. 14.
3   W końcu II i na początku III wieku biskup Rzymu stanął wobec konieczności zapew-

nienia miejsca pochówku dla coraz liczniejszej rzeczy wiernych. B. Wronikowska, Vestigia 
Christianorum. Świadectwa obecności chrześcijan w  Rzymie przedkonstantyńskim, Lublin 
1994, s. 66.
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Od najdawniejszych czasów  –  wobec obowiązującego zakazu grze-
bania zmarłych w obrębie pomerium – Rzymianie dokonywali pochów-
ków poza miastem, przy poboczu dróg. Wykorzystywano zaś dwa ryty 
sepulkralne: kremację i  inhumację, przy czym około III wieku po  Chr. 
zaczął przeważać drugi z nich4. Szybko okazało się jednak, że groby „na-
ziemne” były niewystarczające. Potrzeba ziemi zaś szła w  parze z  ceną, 
którą należało uiścić za  jej wykup. Wiemy także, że dla Rzymian każdy 
grób był nietykalny, toteż nie można było go w żaden sposób naruszać czy 
przekopywać5. W związku z tym zaistniała potrzeba wygospodarowania 
coraz większej ilości miejsca na nowe pochówki. Ponieważ zaś właściciele 
cmentarnych działek mogli dowolnie dysponować nie tylko powierzchnią 
grobów, ale także miejscem pod nią, zaczęto więc rozbudowywać istnie-
jące już grobowce coraz bardziej w głąb ziemi6. Konstrukcje takie powsta-
wały także na bazie grobów, które od razu budowane były jako założenia 
podziemne, czyli hypogea7. 

Czynnikiem sprzyjającym tego typu zabiegom był również specyficzny 
układ geologiczny. Tuf wulkaniczny, na którego warstwie leży Rzym, z jed-
nej strony jest bowiem dość miękki, aby można było w nim drążyć koryta-
rze; z drugiej zaś cechuje go trwałość i odporność na ciążenie8. Właściwości 
te były doceniane i wykorzystywane już przez starożytnych, którzy w po-
kładach tufu drążyli kanały i  cysterny do gromadzenia wody9. W aktach 
męczenników możemy zaś przeczytać o grobach w tzw. arenariach, czyli 
w dawnych kamieniołomach. 

Dla potrzeb sepulkralnych w  ścianach podziemnych korytarzy wy-
kuwano proste poziome nisze (loculi) lub tworzono małe pomieszczenia 
(cubicula)10. Loculusy zamykano płytami, na których widniały ryte lub ma-

4   E. Jastrzębowska, dz. cyt., s. 25.
5   A. Dębiński, Sacrilegium w prawie rzymskim, Lublin 1995, s. 71n.
6   G. Klingenberg, Grabrecht (Grabmulta, Grabschandung), w: Reallexikon für Antike 

und Christentum, t. 12, Stuttgart 1983, kol. 627; B. Wronikowska, dz. cyt., s. 68.
7   B.  Wronikowska, dz. cyt., s.  68. Autorka przywołuje m.in. columbaria Vigna 

Condini i  Pomponiusa Hylasa, grobowiec Annii Regilli, hipogea Flawiuszy i  Amplia- 
tusa. 

8   B. Filarska, Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1999, s. 13.
9   B. Wronikowska, dz. cyt., s. 68.
10   B. Filarska, Archeologia…, s. 13. 
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lowane imiona zmarłych11. Na  płytach tych umieszczano także charakte-
rystyczne przedmioty (np. dzwoneczek, muszlę, lalkę z kości), które poza 
aspektem symboliczno-sentymentalnym posiadały także walor praktycz-
ny – ułatwiały odnalezienie grobu w półmrokach podziemi. Zdarzało się 
także, że na płycie ryto wiek zmarłego czy symbol zawodu, który wyko-
nywał12. Na grobach umieszczano również symbole, które dla chrześcijan 
wiązały się z wyznawaną przez nich wiarą13. Wiele z nich wyraźnie wskazy-
wało na chrześcijański charakter inskrypcji, podobnie jak zapisanie obok 
imienia zmarłego informacji o dacie jego śmierci14. Był to zwyczaj rzadko 
praktykowany przez pogan, natomiast często stosowany we  wspólnotach 
kościelnych, dla których dzień zgonu był zarazem dniem narodzin (dies 
natalis) do nowego, wiecznego życia15. Na taki sposób pojmowania śmier-
ci wskazują chociażby epitafia z krypty pPapieży w katakumbach Kaliksta 
przy Via Appia. Na  jednej z  tamtejszych płyt czytamy o Agrypinie, cuius 
dies inluxit16. Zaś nieco poniżej widnieje tekst w języku greckim, mówiący 
o niejakiej Adas, która „ecoimete” (zasnęła).

Na niektórych płytach zamykających loculusy obok imienia zmarłego 
dostrzec można również określenie martyr. W grece termin μαρτύριον ozna-
cza „świadectwo”, μάρτυς natomiast to  „świadek, męczennik”. Czasownik 
μαρτύρομαι tłumaczy się zaś jako: „świadczyć, potwierdzać”. W Nowym Te-
stamencie termin μάρτυς występuje trzydzieści pięć razy, w pięciu przypad-
kach oznacza męczennika, dwukrotnie jest użyty w odniesieniu do Chrystu-

11   Jednak nie każdy grób oznaczano, dlatego też spotykamy wiele pochówków anoni-
mowych. Por. R. Korte, Przesłanie z podziemi, Warszawa 2002, s. 13n.

12   R. Korte, Przesłanie z podziemi. Katakumby rzymskie, tłum. B. Fabiani, Warszawa 
2002, s. 13n. 

13   W  okresie przedkonstantyńskim były to  symbole powszechnie znane, ale w  odpo-
wiednim kluczu przedstawienia czytelne jedynie dla chrześcijan (m.in.: kotwica, orant, delfin, 
feniks, sceny bukoliczne, krzew winny, Endymion itd.); po 313 roku symbole te zostały ubo-
gacone i stały się jednoznaczne w swoim wyrazie, pojawiły się również liczne bezpośrednie 
nawiązania do tematów ze Starego i Nowego Testamentu. J. C. Kałużny, Kościół a sztuka w Ce-
sarstwie Rzymskim I–IV wiek, [w:] Studia i rozprawy ofiarowane profesorowi Tytusowi Górskie-
mu. Charisteria Titi Górski Oblata, red. S. Stabryła, R. M. Zawadzki, Kraków 2003, s. 70nn. 

14   Dzień zgonu zaznaczano m.in. poprzez określenie dec(essit).
15   B. Wronikowska, dz. cyt., s. 126. 
16   „Dzień jej śmierci był dniem jej wejścia w światłość”. R. Korte, dz. cyt., s. 13n.
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sa (Ap 1,5; Ap 3,14), a  trzykrotnie określa ludzi, którzy świadczyli za wiarę 
(Dz 22,20; Ap 2,13; Ap 17,6). Wiemy, że we wczesnym Kościele śmierć mę-
czeńska uważana była za wyraz wybrania, a braci, którzy ją ponieśli, szcze-
gólnie ceniono17. Wystarczy wspomnieć choćby św. Polikarpa ze  Smyrny, 
który określany był jako: „piękny baranek, wybrany z wielkiego stada”18. Sami 
męczennicy zdawali sobie zresztą sprawę z  owego wyróżnienia. W  swoim 
cierpieniu bowiem dopatrywali się oni naśladowania męki Chrystusa. Bar-
dzo dobrze jest to zobrazowane w liście Ignacego Antiocheńskiego do Rzy-
mian, który pisał: „Dozwólcie mi naśladować mękę mojego Boga”19. 

Jednakże, choć w  Kościele pierwszych wieków pochwała cierpienia 
za wiarę była powszechna, różnie oceniano sam akt męczeństwa i związaną 
z nim motywację. Warto przytoczyć więc różnorakie opinie w tej kwestii. 
Np. Tertulian – zaliczany do grona rygorystów – mówił wprost, że w żad-
nym wypadku nie należy uciekać przed prześladowaniami, a uchylanie się 
od nich jest grzechem20. Z kolei bp Cyprian w swoim dziele De lapsi wzy-
wał tych, którzy zaparli się wiary, aby weszli na drogę pokuty21. Co ciekawe, 
wymienił on  także dwa rodzaje męczeństwa: białe i  czerwone. Zauważył 
mianowicie, że  istotna jest sama postawa, jaką przyjmuje wierny wobec 
prześladowań. Jeżeli więc represje kończą się jego śmiercią, jest to  tzw. 
czerwone męczeństwo. Natomiast jeśli, jak sam pisze: „przed dniem wal-
ki, dzięki łasce Pana nastąpił pokój”, to Cyprian określa postawę wiernego 
mianem męczeństwa białego22. W podobnym duchu wypowiadał się Kle-
mens Aleksandryjski, żyjący na przełomie II i III wieku. W swoich pismach 
używał on terminu μαρτύριον i μαρτύρομαι w odniesieniu do szeroko ro-
zumianego świadectwa chrześcijańskiego, w  tym także świadectwa krwi. 
Jednocześnie Klemens podkreślał fakt istnienia świadectwa doskonałego 

17   J. C. Kałużny, Wpływ zjawisk rygoryzmu na  rozpowszechnienie kultu męczeństwa, 
w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześci-
jaństwa, t. 4, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, Lublin 2004, s. 129. 

18   Tamże, s. 130; Por. Męczennicy, red. M. Starowieyski, E. Wipszycka, Ojcowie Żywi, 
t. 9, Kraków 1991, s.197.

19   Męczennicy…, s. 183.
20   J. C. Kałużny, Wpływ zjawisk rygoryzmu, s. 129. Autor powołuje się na: M. Michal-

ski, Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975, s. 249.
21   Zobacz kontrowersje związane z listami polecającymi w: Męczennicy…, s. 354n.
22   Tamże, s. 366n.
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i niedoskonałego. Przy czym doskonały dowód wiary daje ten, w którym 
miłość jest doskonała (άγαπη τελειά). Natomiast wszyscy inni, którzy są na 
etapie doskonalenia miłości, składają – zdaniem Klemensa – „świadectwo 
niedoskonałe”, chociażby było ono zwieńczone przelaniem krwi23. Według 
tego ujęcia samo oddanie życia nie stanowi więc jeszcze o pełnym świadec-
twie miłości24. Nie jest zatem ważny sposób, w jaki dusza rozstaje się z cia-
łem, lecz wyznanie wiary w Boga oraz życie zgodne z Jego przykazaniami25. 

W kontekście powyższych uwag można więc zadać pytanie, w  jakim 
sensie słowo martyr zostało użyte w nagrobnych inskrypcjach z rzymskich 
katakumb? Wydaje się, że spoczywający w nich to osoby, które dały świa-
dectwo swojej wiary przez własną śmierć lub przez cierpienia znoszone dla 
Chrystusa. Na tym miejscu wymienić można choćby biskupa Rzymu Fa-
biana, który zginął w czasie prześladowań cesarza Decjusza26. O jego śmier-
ci Kościół rzymski poinformował kartagińskiego biskupa Cypriana za po-
średnictwem subdiakona Kremencjusza27. W odpowiedzi Cyprian napisał: 
„Bardzo się ucieszyłem, że jego nieposzlakowana działalność zakończyła się 
tak zaszczytnie”. Fabian spoczywa we – wzmiankowanej już – krypcie pa-
pieży, zaś przy jego grobie znajduje się napis w języku greckim ΦABIANOΣ 
EΠI MΡT. Skrót MRT użyty w tej inskrypcji wskazuje na człowieka, który 
złożył świadectwo krwi, a więc oddał życie za Chrystusa. 

W najstarszej części katakumb Kaliksta zachował się także loculus bi-
skupa Korneliusza. Inskrypcja w języku łacińskim głosi CORNELIVS MAR-
TYR EP28. Nie jest jednak pewne, czy mowa tu o biskupie, który według 
Cypriana był jedną z pierwszych ofiar prześladowania Gallusa29. Z Katalo-

23   P. Szczur, MARTURIA w pismach Klemensa Aleksandryjskiego, w: Sympozja Kazi-
mierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. 4, red. 
B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, Lublin 2004, s. 100.

24   Tamże, s. 98. 
25   Tamże, s. 100.
26   W 250 roku Decjusz wydał edykt, nakazujący wszystkim mieszkańcom imperium 

złożenie ofiary bogom. W  Depositio Martyrum wspomnienie Fabiana przepisane zostało 
na dzień 20 stycznia. O jego śmierci informuje też Euzebiusz z Cezarei w swej Historii Ko-
ścielnej. Por. B. Wronikowska, dz. cyt., s. 131.

27   Tamże.
28   B. Filarska, Archeologia…, s. 37.
29   B. Wronikowska, dz. cyt., s. 133.
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gu Liberiańskiego dowiadujemy się natomiast, że Korneliusz został zesłany 
do Centumcellae, gdzie poniósł śmierć chwalebną30. Stwierdzenie to wska-
zuje zaś, że zmarł on w więzieniu. Potwierdza to sam Cyprian, pisząc: 

Również i ciałom tych wszystkich, którzy choć nie są katowani, lecz umierają 
chwalebnie w więzieniu, należy się usilna troska oraz opieka. Bo odwaga i god-
ność ich nie jest tak mała, aby nie można było zaliczyć ich do grona błogosła-
wionych męczenników (beatos martyras)31. 

Wypowiedź kartagińskiego biskupa wskazuje więc na  szersze rozu-
mienie terminu martyr i odnosi się do świadka Chrystusa, który cierpiąc 
w więzieniu dał świadectwo swej wiary. Na podstawie pochówków w oko-
licy grobu biskupa Korneliusza wiemy zaś, że był on otaczany szczególną 
czcią właśnie jako martyr32.

Kolejny przykład, wskazujący na  możliwość wielorakiego pojmowa-
nia terminu męczennik, odnajdujemy na tzw. cmentarzu Nowacjana. Wid-
nieje tam zapis: NOVATIANO BEATISSIMO MARTVRI GAVDENTIVUS 
DIAC F. Z uwagi na inskrypcje z datami konsularnymi oraz dwa lub trzy 
epitafia z  roku 266 i  jedno z  roku 270 domniemywać można, iż  mamy 
tu  do czynienia z  epitafium, które zamyka grób Nowacjana  –  pierwsze-
go „antypapieża” i schizmatyka33. Jeśli więc skłonimy się ku tej hipotezie, 
a także weźmiemy pod uwagę brak tytułu biskupa w inskrypcji, możemy 
przypuszczać, że Nowacjan tuż przed śmiercią pojednał się z Kościołem. 

30   Tamże.
31   Tamże. Autorka powołuje się na: Św. Cyprian, Listy, tłum. W. Szołdrski, Pisma Sta-

rochrześcijańskich Pisarzy, t. 1, Warszawa 1969, s. 56.
32   Wiemy, że już około roku 300 roku po Chr. ściany wokół grobu Korneliusza były 

tak wypełnione loculusami, że zaistniała konieczność chowania zmarłych w grobach typu 
formae, wykuwanych w  podłodze. B.  Iwaszkiewicz-Wronikowska, Najstarsze świadectwa 
kultu męczenników w Rzymie, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego 
antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. 4, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, 
Lublin 2004, s. 153.

33   Być może właśnie z tych powodów o katakumbie odkrytej przy Via Tiburtina w 1926 
i 1929 roku nie wspomina żaden tekst wczesnochrześcijański. Nie ma też informacji o niej 
w żadnym ze znanych itinerariów. F. Drączkowski, Patrologia, Pelplin–Lublin 1998, s. 177; 
B. Wronikowska, Vestigia…, s. 176, 179.
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Pozostaje jednak pytanie, czy zginął on śmiercią męczeńską podczas prze-
śladowań za cesarza Waleriana, jak podaje historyk Sokrates34. Istnieje bo-
wiem jeszcze inna hipoteza, według której chodzi tu  o  zupełnie innego 
świadka o tym samym imieniu. 

Na przykładzie wyżej wymienionych inskrypcji wyraźnie widać, że in-
terpretacja terminu martyr nie w  każdym przypadku jest rzeczą łatwą. 
Można więc zapytać: kim byli owi martyres i co możemy dziś powiedzieć 
na temat czci, jaką okazywano ich doczesnym szczątkom? Wiemy z pew-
nością, że groby męczenników były dla wiernych miejscem pielgrzymek 
i nabożeństw, sprawowanych w rocznicę dies natalis bohaterów35. Wielu 
chrześcijan pragnęło także po śmierci spocząć jak najbliżej szczątków oso-
by uważanej za świętą. Wierzyli bowiem, że w ten sposób będą mieć wraz 
z nią udział w zmartwychwstaniu. Pomimo to groby męczenników – poza 
dopiskiem martyr, martyres – początkowo nie wyróżniały się dekoracją36. 
Pierwsze ślady, wskazujące na nadawanie tym miejscom pochówku bar-
dziej okazałej formy, pochodzą najprawdopodobniej dopiero z pierwszej 
połowy IV w. Można przeczytać o  tym w Liber Pontificalis w odniesie-
niu do grobu św. Wawrzyńca przy Via Tiburtina. Mowa jest tam bowiem 
między innymi o ozdobieniu go marmurem i ogrodzeniu balustradą. Po-
stępujący rozwój kultu męczenników w  dobie pokoju zaowocował jed-
nak wkrótce wytworzeniem nowych lub adaptacją już istniejących form 
architektonicznych. Zaczęły powstawać budowle, stanowiące specyficzną 
oprawę grobu bohaterów wiary – martyria, a także bazyliki w swych róż-
nych odmianach37.

34   Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, tłum. S. Kazikowski, Warszawa 1986, s. 376.
35   B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Najstarsze świadectwa…, s. 157n. 
36   Początkowo przypuszczano, że  wizerunek gałązki palmowej, wyobrażony na  ka-

mieniach nagrobnych, pozwala na identyfikację danego pochówku jako grobu męczennika. 
Odkąd jednak ten sam symbol odnaleziono na grobach, które datowane są na czasy pokon-
stantyńskie, teoria ta  została obalona. D.  Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. 
W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 2001, s. 176.

37   Przy budowie wspomnianych bazylik dochodziło często do zniszczenia terenu w po-
bliżu grobu męczennika Na przykład w VII wieku papież Honoriusz kazał ściąć skałę nad le-
żącym w katakumbie grobem św. Agnieszki. B. Filarska, Archeologia…, s. 49; B. Iwaszkiewicz- 
-Wronikowska, Najstarsze świadectwa…, s. 154–155; M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześci-
jaństwa (I–IV w.), tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1981, s. 354.
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Ze względu na rozmiary artykułu nie sposób jest tu przedstawić całość 
złożonego zagadnienia świadectwa wiary pierwszych chrześcijan, wyraża-
jącego się w kulcie męczenników. Rozpatrując tą kwestię w kontekście ka-
takumb rzymskich i znajdujących się w nich inskrypcji pamiętać bowiem 
trzeba choćby o zniszczeniach, jakie dotknęły podziemne cmentarze (m.in. 
trzęsienie ziemi z IX wieku, podczas którego w wielu miejscach runęły ga-
lerie przeciążone grobami). Uwzględnić również należy dokonane na prze-
strzeni wieków różnego rodzaju zmiany w  budowie katakumb, związane 
z kultem męczenników, począwszy od wspomnianej już wyżej rozbudowy 
grobów i wznoszenia tzw. bazylik ad corpus, a skończywszy na translacjach 
relikwii, czyli przenosinach doczesnych szczątków świętych. Te i inne czyn-
niki sprawiają, że identyfikacja i interpretacja interesujących nas inskrypcji 
przy obecnym stanie badań niekiedy pozostaje jedynie hipotetyczna. Za-
tem prezentacja ta jest raczej zaproszeniem i przyczynkiem do dyskusji nad 
kwestią świadectwa wiary w Kościele pierwszych wieków, a wyrażającym 
się w epigrafice nagrobnej.



Marlena Sędłak
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Próba porównania  
prześladowań chrześcijan
prowadzonych przez  
cesarza Dioklecjana i króla Muange  
– zarys zagadnienia
Niniejszy artykuł stanowi próbę porównania prześladowań chrześci-

jan, prowadzonych przez rzymskiego cesarza Dioklecjana na  początku 
IV wieku i króla bugandyjskiego Muange w drugiej połowie XIX stulecia1. 
Przy tej okazji autorka pragnie rozważyć jeszcze jedną kwestię. Niewąt-
pliwie bowiem wszelkie prześladowania prowadzone były przez konkret-
nych władców, w określonych warunkach politycznych, geograficznych, 
kulturowych i powodowały je bezpośrednie, odmienne przyczyny. Czy 
można jednak wyróżnić sytuacje wywołujące pogromy chrześcijan, po-
zostające niejako ponad owymi subiektywnymi przyczynami? Czy istnia-
ła idea ponadczasowa i stała? Czy możliwe jest wskazanie niezmiennego 
schematu zachowań pogańskiego władcy wobec swych chrześcijańskich 
poddanych? 

Dokonanie wspomnianego wyżej zestawienia dwóch zjawisk hi-
storycznych zdaje się być zadaniem niełatwym ze  względu na  fakt 
dzielącej je  ponad 1500-letniej różnicy czasu, odległości geograficz-
nej oraz odmienności sytuacji politycznej, cywilizacyjnej, kulturo-
wej i mentalnej. Stąd też szczegółowa analiza porównawcza wymaga 
znacznie bardziej dogłębnych badań, a  niniejszy artykuł jest tylko 
do nich przyczynkiem. Zaznaczyć również należy, iż dodatkową trud-

1   Recenzja grupa: B.
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ność stanowi tu wyraźny brak zarówno źródeł, jak i opracowań do-
tyczących XIX-wiecznych prześladowań ugandyjskich. Najważniej-
szą literaturą w  tym zakresie pozostają „Acta Apostolicae Sedis”2.  
Zdecydowanie lepiej prezentuje się natomiast kwestia stanu badań 
nad prześladowaniami chrześcijan w  okresie panowania cesarza  
Dioklecjana3.

2   „Acta Apostolicae Sedis” [dalej: AAS] 12(1920), nr 12, s. 272–281.
3   U. Birnstein, Ostatnie prześladowania chrześcijan, w: Kronika chrześcijaństwa, War-

szawa 1998, s.  54; J.  Bruckhardt, Czasy Konstantyna Wielkiego, Warszawa 1992, s.  35–56; 
H.  Chadwick, Kościół w  epoce wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 2004, s.  118–122; 
R. Collins, Europa wczesnośredniowieczna 300–1000, Warszawa 1996, s. 24–27; J. Daniélou, 
H.  I. Marrou, Historia Kościoła, t.  1: Od początków do  roku 600, Warszawa 1986, s.  185–
187; A.  Ehrhard, Urkirche und Frühkatholizismus, Bonn 1951, s.  288–300; E.  R. Dodds, 
Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju. Niektóre aspekty doświadczenia religijnego 
od Marka Aureliusza do Konstantyna Wielkiego, Kraków 2004, s. 106, 110; A. Hastings, Lata 
150–550, w: Historia chrześcijaństwa, red. A. Hastings, Warszawa 2002, s. 50–52; M. Jaczy-
nowska, Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1986, s. 349–351; M. Jaczynowska, D. Mu-
siał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 2006, s. 599–605; A. Krawczuk, Poczet cesa-
rzy rzymskich. Dominat, Warszawa 1991, s. 149–171; J. Lortz, Storia della Chiesa considerata 
in prospettiva di storia delle idee, t. 1: Antichità e medioevo, Alba 1969, s. 112; R. A. Markus, 
Chrześcijaństwo w świecie rzymskim, Warszawa 1978, s. 51–54; W. Myszor, Europa. Pierwot-
ne chrześcijaństwo. Idee i życie społeczne chrześcijan (II i  III wiek), Warszawa 1999/2000, 
s. 32–34; P. Pierrard, Historia Kościoła katolickiego, Warszawa 1984, s. 31; H. Rahner, Kościół 
i państwo we wczesnym chrześcijaństwie, Warszawa 1986, s. 23; D. Rops, Kościół pierwszych 
wieków, Warszawa 1968, s.  452–474; T.  B. Scannell, Diocletian, w:  The Catholic Encyclo-
pedia, t. 5, New York 1913, s. 7; M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I–IV w., 
Warszawa 1979, s. 208–213; J. Umiński, Historia Kościoła, t. 1: Chrześcijańska starożytność 
i wieki średnie, Opole 1949, s. 61–63; E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, War-
szawa 1994, s.  105, 111–118, 120–123; E. Wipszycka, Prześladowania w państwie rzymskim, 
w: Męczennicy, red. E. Wipszycka, M. Starowieyski, Ojcowie Żywi, t. 9, Kraków 1991, s. 46–
50; J. Wolski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 1971, s. 504–506, 510–513, 522; 
T. Zieliński, Chrześcijaństwo antyczne, Religie świata antycznego, t. 6, Toruń 1999, s. 224–
228; A. Żurek, Pierwsze wieki Kościoła, Tarnów 2000, s. 70–74; Des origines a Saint Grégoire 
le grand par J. Daniélou et H. Marrou, Nouvelle Histoire de L’égise, red. L.-J. Rogier, R. Au-
bert, M. D. Knowle, Paris 1963, s. 263, 266–275; Dioklecjan, w: Encyklopedia Kościoła, t. 1, 
red. F. L. Cross, Warszawa 2004, s. 516–517.
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Dioklecjan – nieufność wobec chrześcijan  
podważających koncepcję władzy jowijskiej

Caius Aurelius Valerianus Diocletianus był władcą, któremu zależało 
na sprawnie działającym i silnym państwie. Świadczą o tym jego reformy 
polityczno-ustrojowe, administracyjne, monetarne, podatkowe i  wojsko-
we. Ponadto prowadził on liczne budowy na dużą skalę oraz uświetnił ce-
remoniał dworski4. 

Jednakże najważniejszą zmianą, jaką Dioklecjan wprowadził w  czasie 
swych rządów, była zmiana koncepcji władzy cezara, którą oparł na  wierze 
w  starożytnych bogów rzymskich: „Koncepcja religijna Dioklecjana miała 
wielkie znaczenie dla ukształtowania nowej monarchii – ustanowionej według 
prawa boskiego”5. Według tej myśli Dioklecjan jawił się jako wybraniec Jowi-
sza, pośrednik pomiędzy najwyższym bóstwem rzymskiego panteonu a ludem. 
Maksimianus – zarządzający zachodnią częścią imperium rzymskiego – otrzy-
mał natomiast przydomek Herkulius, mający oznaczać wybranie przez Her-
kulesa. Ani Dioklecjan, ani Maksimianus, w przeciwieństwie do Kommodua 
i Heliogabala, nie domagali się utożsamiania ich z bóstwem: „Panujący nie był 
bogiem, nie miał świątyni i innych przybytków kultu. Stał pomiędzy światem 
bogów i światem ludzi jako pośrednik, wykonawca woli bogów”6. 

4   Caius Aurelius Valerianus Diocletianus – ur. po 230 r. w Dioklei (teren dzisiejszej Al-
banii), zm. 316 w Salonie; cesarz rzymski w latach 284–305. Reforma ustrojowa Dioklecjana: 
wprowadzenie tetrarchii; reforma administracyjna: podział imperium rzymskiego na  ok. 
100 prowincji; przeniesienie stolicy z Rzymu do Nikomedii; reforma monetarna: wprowa-
dzenie w obieg nowych monet (złote, srebrne, miedziane); reforma podatkowa: ustalenie 
maksymalnych cen i płac, część opłat podatkowych została zamieniona na daniny w natu-
rze; reforma wojskowa: zwiększenie liczby legionów z 33 do 68 oraz wprowadzenie podziału 
na  armie przygraniczne (limitanei) i  rezerwowe (comitatenses). Warto jednak zaznaczyć, 
iż nie wszystkie reformy przyniosły zamierzony skutek, szczególnie reforma monetarna nie 
dała realnego, pozytywnego efektu. R. Collins, dz. cyt., s. 20–23; M. Jaczynowska, D. Musiał, 
M. Stępień, dz. cyt., s. 599–603; A. Krawczuk, dz. cyt., s. 154–159; J. Lortz, dz. cyt., s. 111–112; 
J. Umiński, dz. cyt., s. 62; J. Wolski, dz. cyt., s. 510–513; E. Zwoliński, Dioklecjan, w: Encyklo-
pedia Katolicka, t. 3, red. R. Łukaszczyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1985, kol. 1334. 

5   M. Jaczynowska, dz. cyt., s. 349.
6   Tamże. Z kolei Daniel Rops stwierdził, iż Dioklecjan utożsamiał się z bóstwem: „Nad 

olbrzymim tłumem poddanych panuje cesarz–bóg, wschodni despota, wszechwładny pan, 
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Władza cezarów stała się zatem władzą usankcjonowaną i zagwaran-
towaną przez samych bogów rzymskich, nie wynikała z nadania jej przez 
armię, lud ani senat. Była to istotna zmiana wobec sytuacji poprzedzają-
cej rządy Dioklecjana, tym bardziej iż  przez ostatnie półtora wieku ża-
den władca rzymski nie panował przez okres dłuższy niż 20 lat. Władza 
zmieniała się szybko, raptownie, a cezarowie byli często obwoływani przez 
armię spośród dowódców wojskowych. Również sam Dioklecjan doszedł 
do tronu dzięki poparciu wojska7.

Jednocześnie następował proces przesycania treścią religijną wszel-
kich aspektów życia publicznego. Proces ten był najbardziej widoczny 
w najbliższym otoczeniu władców: „Dbano też usilnie o  to, aby nimb 
boskości otaczał wszystko, co  cesarskie. Coraz częściej do  określenia 
spraw i rzeczy dotyczących władcy używano słowa sacer”8. Odnowienie 
religii rzymskiej i oparcie na niej autorytetu władzy było więc integral-
ną częścią reform przeprowadzonych przez rzymskiego władcę: „Gdy 
Dioklecjan zabezpieczył granice, umocnił władzę i usunął gospodarcze 
trudności, podjął odnowę religii starorzymskiej, w czym przeszkodą byli 
chrześcijanie”9.

którego absolutyzm przybiera charakter metafizyczny. Cesarze tetrarchii i ich następcy obec-
nie realizują to, o czym marzyli najbardziej szaleńczy cesarze: Kaligula i Domicjan w I wie-
ku, Kommodus w II wieku, Heliogabal w III wieku; czynią się bogami za życia. Wszystko, 
co  ich dotyczy, jest święte: sacrum palatum, sacrum cubiculum. Ich oficjalny tytuł brzmi: 
dominus et deus, czoło ich otacza mistyczny diadem Sassanidów, symbol słońca i wieczno-
ści. Pokazują się publicznie w stroju bóstwa, w szatach przetykanych złotem, spływających 
w migotliwych fałdach, ze złotym paskiem i drogimi kamieniami na rękach i nogach. Za-
nim ktokolwiek odezwie się do nich, musi najpierw spełnić obrzęd adoratio, proschynesis, 
głęboki pokłon i ucałowanie rąbka ich płaszcza”. Tenże, dz. cyt., s. 475. Jednakże w świetle 
pozostałych publikacji, wymienianych w przypisie nr 2, trafniejsza wydaje się opinia M. Ja-
czynowskiej. Por. R. A. Markus, dz. cyt., s. 64. Byłaby to więc raczej tzw. złagodzona forma 
antropolatrii. T. Chodzidło, Antropolatria, w: Encyklopedia Katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, 
R. Łukaszczyk, Z. Sułowski, Lublin 1985, kol. 678–679.

7   Dioklecjan został obwołany cezarem przez armię w Nikomedii, zaś jego poprzedni-
kiem był Numerian. A. Krawczuk, dz. cyt., s. 150; E. Zwoliński, dz. cyt., kol. 1334.

8   A. Krawczuk, dz. cyt., s. 160.
 9   M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, t. 1: Starożytność, Warszawa 1986, s. 112. 

Ewa Wipszycka podkreślała, iż kult państwowy nakazany przez władcę i  związany z  jego 
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Jednak koncepcja władzy nadanej z woli samego Jowisza podnosiła 
rangę i prestiż Dioklecjana tylko w oczach wyznawców religii rzymskiej. 
Imperium Romanum obejmowało zaś mozaikę ludów przynależących 
do różnych religii. Przy czym, o ile dla zwolenników wierzeń politeistycz-
nych tak rozumiana idea władzy była możliwa do przyjęcia, o tyle z punk-
tu widzenia wyznawców religii monoteistycznych było to  niemożliwe 
do akceptacji10. Stąd też podważali oni rzeczoną koncepcję, a tym samym 
stawali się potencjalnym zagrożeniem nie tylko dla samego panującego, 
ale i dla jedności oraz ładu państwa rzymskiego11. Dioklecjan nie mógł za-
tem mieć zaufania do poddanych, którzy kwestionowali stworzoną przez 
niego ideę, mającą umocnić władzę i  być spoiwem wielokulturowego 
i wielonarodowego imperium. 

W swych dążeniach do  umocnienia państwa Dioklecjan nie chciał tole-
rować systemów religijnych, które wymykały się spod jego kontroli i były 

osobą stanowił nierozerwalnie część życia społecznego: „Wszelkie czynności życia zbioro-
wego miały swoje religijne oblicze”. Taż, Prześladowania w państwie rzymskim…, s. 19

10   „Wyrazem uznawania boskości władcy było spełnianie symbolicznego aktu, np. 
składanie kadzidła przed jego posągiem. Wielu czyniło to raczej z tytułu lojalności wobec 
władzy państwowej niż z przekonania o boskości władcy. Tym praktykom przeciwstawiali 
się chrześcijanie, uważając je za bałwochwalstwo. Taka postawa chrześcijan była w cesar-
stwie rzymskim powodem do oskarżania ich o nielojalność wobec władcy i stwarzała pod-
stawę do prześladowań”. T. Chodzidło, dz. cyt., kol. 679.

11   Czesław Bartnik pisał wprost, iż: „Chrześcijaństwo było ruchem faktycznie antypań-
stwowym. (…) Jeżeli zaś cesarz był głową religijnie rozumianego państwa, to naruszenie tego 
kultu, przynajmniej otwarte, stanowiło crimen laesae maiestatis”. Tenże, Chrześcijanie pierw-
szych wieków wobec życie publicznego. Problem teologiczny, w: Chrześcijanie a życie publiczne 
w  Cesarstwie Rzymskim III–IV w., red. J.  Śrutwa, Lublin 1988, s.  21. Z  kolei E.  R.  Dodds 
zaznaczył, iż: „Chrześcijanie nie zachowywali się jak lojalni obywatele. Dla przeciętnego 
poganina ich odmowa spalenia kilku ziaren kadzidła w dniu urodzin cesarza musiała wy-
dawać się rozmyślnym i bezczelnym wyrazem braku lojalności. (…) Niewątpliwie rzeczni-
cy chrześcijan czuli, że nawet najbardziej formalne ustępstwa na rzecz kultu pogańskiego 
w końcu doprowadziłyby do wchłonięcia i przetrawienia chrześcijaństwa przez wchłaniają-
cą wszystko paszczę grecko-rzymskiego pogaństwa, tak jak miało to miejsce w przypadku 
innych religii orientalnych”. Tenże, dz. cyt., s. 109. Więcej informacji odnośnie do postawy 
chrześcijan wobec państwa rzymskiego i służby wojskowej zob. W. Myszor, dz. cyt., s. 9–118.
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niezgodne z tradycjami rzymskimi. Główną przeszkodę w dziele religijnego 
podporządkowania cesarzowi ogółu społeczeństwa stanowiły manicheizm 
i chrześcijaństwo12. 

Po raz pierwszy Dioklecjan zauważył zagrożenie dla imperium rzym-
skiego w manichejczykach. W dniu 31 marca 297 r. wydał przeciwko nim 
edykt, w którym zarzucał zwolennikom Maniego, iż przeciwstawiają swoje 
wierzenia ideom religii rzymskiej. W myśl tegoż edyktu urzędnicy, którzy 
nie wyrzekli się manicheizmu, mieli być ukarani zesłaniem na przymusowe 
prace w kopalniach oraz konfiskatą majątku. Pozostali wyznawcy Maniego 
byli skazywani na śmierć, a ich pisma niszczono13.

Następnie Dioklecjan postanowił „oczyścić” z chrześcijan administra-
cję i  armię  –  filary, na  których władca opierał sprawne funkcjonowanie 
państwa. W latach 298 i 299 wydane zostały edykty, nakazujące urzędni-
kom i wojskowym złożenie ofiary bogom pod groźbą utraty stanowiska lub 
uwięzienia. Żołnierze, którzy odmówili wypełnienia tegoż aktu, byli zwal-
niani ze służby po publicznym biczowaniu, zaś po 301 r. zaczęto stosować 
wobec nich jeszcze ostrzejsze sankcje. W tym czasie wielu chrześcijan wo-
lało odejść ze służby, niż wyrzec się wiary: 

Można tedy było widzieć bardzo wielu wojskowych, wracających jak najchęt-
niej do życia prywatnego, by się nie zaprzeć religii Stwórcy wszech rzeczy […]. 
Żołnierze królestwa Chrystusowego po większej części ponieśli bez namysłu 
i wahania wyznanie Chrystusa ponad pozorną chwałę i dobre stanowisko, ja-
kie zajmowali14. 

Paradoksalnie ich postawa przyczyniła się do zaostrzenia represji, bo-
wiem odchodzenie ze służby chrześcijan stanowiło znak dla Dioklecjana, 
iż ważniejsza jest dla nich religia niż nakazy panującego władcy.

12   M. Jaczynowska, dz. cyt., s. 350.
13   Tamże; B.  Dumézil, Chrześcijańskie korzenie Europy. Konwersja i  wolność w  króle-

stwach barbarzyńskich od  V  do VII wieku, Kęty 2008, s.  240–242; A.  Krawczuk, dz. cyt., 
s. 164.

14   Euzebiusz z Cezarei, Historja Kościelna. O męczennikach palestyńskich, tłum. A. Li-
siecki, Pisma Ojców Kościoła, t. 3, Poznań 1924, s. 365. Por. M. Banaszak, dz. cyt., s. 112–113; 
J. Umiński, dz. cyt., s. 63; E. Zwoliński, dz. cyt., kol. 1334.
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Kolejne trzy edykty, wydawane od 303 r., zwiększały zakres prześlado-
wań. Dioklecjan nakazywał w nich niszczenie kościołów, ksiąg i pism chrze-
ścijańskich oraz usuwanie wyznawców Chrystusa z urzędów państwowych. 
Zakazywał im również wspólnych spotkań. Dekret ten realizowany był w ca-
łym imperium, jednak przypuszczalnie najsilniejszy opór stawiali chrześci-
janie w północnej Afryce, dla których oddawanie ksiąg w ręce pogan było 
równoznaczne z  apostazją15. Represje nie ominęły również dworu samego 
Dioklecjana, którego małżonka Pryska i córka Waleria również musiały zło-
żyć ofiary bogom. Nie świadczy to  jeszcze w  zupełności o  przynależności 
obu kobiet do Kościoła, ale mogło wynikać z ich kontaktów z prześladowaną 
grupą społeczną. Prześladowania chrześcijan z pałacowej administracji Dio-
klecjana rozpoczęły się po dwóch pożarach w Nikomedii, pomimo iż prze-
prowadzane śledztwa nie wskazały winnych podpalenia16. Wszystkich wy-
znawców Chrystusa uznano za: „Niezdolnych do spełnienia aktów prawnie 
ważnych”17, co było widoczną degradacją ich pozycji w państwie rzymskim.

Kolejny edykt zwrócony był głównie przeciwko hierarchii kościelnej, 
gdyż nakazywał uwięzić wszystkich kapłanów chrześcijańskich przebywa-
jących na terenie imperium rzymskim. Według podań: „Więzienia zapełniły 
się do tego stopnia biskupami, kapłanami, diakonami, lektorami i egzorcy-
stami, że zabrakło w nich miejsca dla pospolitych przestępców”18. Trzeci zaś 
dokument – wydany przez Dioklecjana jesienią 303 r. – ogłaszał natychmia-
stową wolność dla tych, którzy wyrzekną się wiary w Chrystusa, złożywszy 
ofiary bogom oraz zaostrzenie represji i tortury wobec tych, którzy uparcie 
będą trwać przy swej wierze. Ostatni edykt, wydany w 304 r., nakazywał 
złożenie pogańskiej ofiary przez wszystkich mieszkańców Imperium19.

15   Akta męczeństwa św. Feliksa biskupa Tibiuki, w:  Męczennicy, red. E.  Wipszycka, 
M. Starowieyski, Ojcowie Żywi, t. 9, Kraków 1991, s. 421–422.

16   Część badaczy podkreśla, iż o wydaniu edyktów antychrześcijańskich zadecydowały 
naciski ze strony Galeriusza i zarządcy Bitynii Hieroklesa. Za pretekst posłużyły zaś trudno-
ści z odczytaniem wróżby z wnętrzności zwierząt ofiarnych, które – zdaniem augurów – wy-
nikały z obecności na uroczystościach wyznawców Chrystusa. Dioklecjan zasięgnął wów-
czas rady mileckiej wyroczni Apollina, gdzie usłyszał odpowiedź, iż  za błąd wróżbiarzy 
odpowiedzialni są właśnie chrześcijanie. H. Chadwick, dz. cyt., s. 119.

17   M. Banaszak, dz. cyt., s. 113.
18   Tamże.
19   Tamże, s. 114.
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Formalnie edykty te obowiązywały przez osiem lat, do 311 r. Jednakże 
w poszczególnych częściach państwa wypełniano je z różnym stopniem 
skrupulatności. W  tym okresie miało miejsce stosunkowo dużo od-
stępstw od wiary spowodowanych obawą przed torturami; choć wydaje 
się, iż dokładne ustalenie liczby represjonowanych oraz tzw. traditores nie 
jest możliwe20. Warto jednak nadmienić, że wobec chrześcijan stosowa-
no te same kary cielesne, jakie były przewidziane za każde przewinienie 
wobec władzy21. 

Muanga – nieufność wobec chrześcijan  
sprzeciwiających się obyczajom króla

Terytorium dzisiejszej Ugandy  –  nazwanej przez Winstona Chur-
chila „Perłą Afryki”22 – nie stanowiło w XIX wieku jednego, zwartego 
państwa, lecz składało się z licznych królestw, spośród których najważ-
niejszymi były: Buganda, Bunjoro, Ankole oraz Toto. Najsilniejszym 
spośród czterech wymienionych królestw stała się Buganda, położona 

20   J.  Grzywaczewski, Porozmawiajmy o  początkach chrześcijaństwa, Warszawa 1999, 
s. 230–231; E. Wipszycka, Kościół w świecie…, s. 78, 106. 

21   A. Krawczuk, dz. cyt., s. 169. „Szli na rozmaitego rodzaju męki. Więc jeden miał 
ciało rozbite razami, drugiego znowu dręczono torturami i nieludzkiem zgoła rozdziera-
niem, przyczem niejeden życie swe w okrutny kończył sposób. Inni znowu jeszcze inaczej 
z walki tej wychodzili. Otóż tego gwałtem popychano i wleczono ku ohydnym i nieczy-
stym ofiarom, a potem go puszczano, jak gdyby ofiarę złożył, aczkolwiek tego nie uczynił. 
Drugi znowu nawet nie był w pobliżu i niczego się nieczystego nie dotknął, a znaleźli 
się tacy, którzy mówili, że ofiarę złożył, i gdy milczał na tę potwarz, mógł sobie odejść. 
Innego znowu brano na pół już tylko żywego i rzucano jak trupa, a potem, tak leżącego 
na ziemi, chwytano za nogi, wleczono gdzieś daleko i  zaliczano w poczet tych, którzy 
złożyli ofiarę. Znowu inny krzyczał i na głos zaręczał, że się wzbraniał złożyć ofiarę, drugi 
zaś wołał, że  jest chrześcijaninem i szczycił się wyznawaniem tego zbawczego imienia, 
[…] Ale i tych oddział żołnierzy […] bił po twarzy i zmuszał do milczenia, a potem ich 
z taką potłuczoną twarzą i policzkami gwałtem wyrzucano”. Euzebiusz z Cezarei, dz. cyt., 
s. 363–364. 

22   Uganda, w:  Przewodnik po  świecie. Ilustrowana encyklopedia geograficzna, red. 
J. Palmer, Warszawa 2000, s. 688–689.
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najbliżej Jeziora Wiktorii23. W okresie poprzedzającym europejską kolo-
nizację obszary te były jednymi z najlepiej rozwijających się i prosperu-
jących na terenie Afryki Czarnej24. 

Wraz z XIX wiekiem rozpoczęła się penetracja królestw ugandyjskich 
przez handlarzy arabskich i  sudańskich. Natomiast wyprawy brytyjskich 
podróżników zaczęły docierać do  tych obszarów od  1862 r.  W  przecią-
gu trzydziestu lat Anglicy narzucili swój protektorat królestwu Bugandy, 
a  od 1909 r.  obszar wszystkich królestw ugandyjskich znajdował się pod 
panowaniem brytyjskim. Narzucając swą władzę, Wielka Brytania jedno-
cześnie postanowiła zachować tradycyjny podział terenów ugandyjskich 
na cztery główne królestwa. Pozostawiono również stosunkowo dużą swo-
bodę rządzenia władcom owych państewek oraz lokalnym przywódcom 
plemiennym25. Niemalże równolegle z brytyjskim podbojem kolonialnym 
rozpoczął się napływ ludności z Anglii i Irlandii, w tym również misjonarzy 
różnych odłamów chrześcijaństwa.

Paul Johnson podał następującą charakterystykę ówczesnej ludności 
Bugandy:

„Byli ludem o zorganizowanej strukturze społecznej i oświeconym, ale kró-
lewskie prawo było arbitralne i dzikie. Mutesa niemal codziennie nakazywał 
przeprowadzenie zbiorowych egzekucji, a jego harem był największy spośród 
tych, o których wspominają dokumenty misyjne26. 

Rzeczony Mutesa był władcą od  połowy XIX wieku do  1885 r.  Gdy 
w  1862 r.  przybyła do  jego królestwa brytyjska wyprawa podróżników 

23   Na  wchód od  Bugandy położone było królestwo Busoga, na  północ Bunyoro, na-
stępnie w kierunku północno-zachodnim królestwo Toro, a od zachodu Buganda graniczyła 
z królestwem Angole. N. Kasfir, Uganda, w: The Encyclopedia Americana. International Edi-
tion, t. 27, Danbury 1992, s. 339.

24   Tereny dzisiejszej Ugandy były od I tys. p.  .e. do ok. I tys. n.e. zasiedlane przez ludy Ban-
tu i  Nilotów, wypierających jednocześnie ludność Buszmenów. W  X w.  powstało na  tym obsza-
rze państwo Kitwara, które następnie w XVII w. uległo rozpadowi na kilka mniejszych królestw. 
Od  1909  r.  cały teren ugandyjski stał się protektoratem brytyjskim. Niepodległość uzyskał 9  X 
1962 r. jako federacja Ugandy. Uganda, w: Atlas świata, red. H. Mroczkiewicz, Warszawa 2004, s. 101.

25   Tamże.
26   P. Johnson, Historia chrześcijaństwa, Gdańsk 1993, s. 582.
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Spece’a i Grant’a, król Mutesa przyjął ich życzliwie. Następnie pod koniec 
lat 70., pod wpływem nalegań ze strony Henry Mortona Stanley’a, wyraził 
zgodę na przysłanie brytyjskich misjonarzy protestanckich27. Niedługo póź-
niej do królestwa Bugandy dotarli również francuscy duchowni katoliccy. 
Warto nadmienić, iż jako pierwsi akcję misyjną na tym obszarze rozpoczęli 
muzułmanie, którzy przybyli tam już w 1844 r. i zdołali pozyskać przychyl-
ność króla. Stąd też na terenach ugandyjskich krzyżowały się interesy – tak 
misyjne, jak i polityczne oraz handlowe – Brytyjczyków, Francuzów i mu-
zułmanów, co miało wpływ na późniejszy rozwój miejscowych konfliktów.

Jako pierwsi spośród katolickich misjonarzy do Bugandy posłani zostali  
członkowie Zgromadzenia Ojców Białych na  polecenie kard. Karola Lavi-
gerie zarządzającego wikariatem Górnego Nilu. Założyli oni stację misyjną 
pod wezwaniem św. Marii w Rubago. Początkowo król Mutesa odnosił się 
do  katolickich duchownych przychylnie. Jednakże w  1882 r.  muzułmanie, 
posiadający duży wpływ na handel bugandyjski, przekonali władcę do wy-
pędzenia chrześcijańskich misjonarzy pod pretekstem rzekomych utrudnień 
handlowych. Owo wygnanie nie trwało jednak długo, bowiem Mutesa zmarł 
w 1885 r. Tron objął wówczas jego syn – Muanga, który jeszcze jako młodzie-
niec poznawał nauki katechizmu katolickiego, a  także uczył się podstawo-
wych modlitw chrześcijańskich. Stąd też zezwolił on duchownym na powrót 
i ponowne otwarcie stacji misyjnych28. Muanga zdawał sobie zresztą sprawę 
z korzyści, jakie dawała jego państwu obecność chrześcijańskich placówek. 
Misjonarze zakładali bowiem szkoły, szpitale oraz przynosili ze sobą europej-
skie sprzęty i technologię (m.in. sposoby uprawy ziemi czy budownictwa).

Grupa chrześcijan na  dworze Muangi zawiązała się dzięki Karolowi 
Lwandze, przełożonemu chłopców dworskich i  wodzowi plemienia Na-
gweya. Urodził się on ok. 1861 r. w wiosce Bulimu, a chrzest przyjął 15 li-
stopada 1885 r.  z  rąk misjonarzy Zgromadzenia Ojców Białych29. Cieszył 

27   H.  M. Stanley w  liście do  „Daily Telegraph” zaapelował o  przysłanie do  Bugandy 
brytyjskich misjonarzy. A.  Gorzandt, Święci na  co dzień. Mój święty patron, Lublin 1999, 
s. 184–185; P. Johnson, dz. cyt., s. 582; N. Kasfir, dz. cyt., s. 340; K. Ward, Afryka, w: Historia 
chrześcijaństwa, dz. cyt., s. 249–250.

28   AAS 12(1920), nr 12, s. 272. Por. A. A. Macerlean, Vicariate Apostolic of Upper Nile, 
w: The Catholic Encyclopedia, t. 15, New York 1913, s. 205.

29   H. Fros, Wspomnienie świętych na każdy dzień roku. Martyrologium, Kraków 1992, 
s.115; H. Fros, F. Sowa, Księga imion i  świętych, T. 2, Kraków 1998, kol. 435–437; H. Fros, 
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się szacunkiem i poważaniem wśród otoczenia, nawet u samego króla Mu-
angi, ze  względu na  swą sumienność w  wykonywaniu obowiązków oraz 
dzięki ujmującym cechom osobowości. Karol Lwanga miał znaczny wpływ 
na swych podopiecznych, również na ich formację duchową, sam ochrzcił 
czterech spośród chłopców dworskich30.

Sytuacja w  Bugandzie zmieniła się radykalnie pod koniec 1885 r., 
kiedy to Muanga rozpoczął otwarte prześladowanie chrześcijan. Począt-
kowo władca zwrócił się przeciwko misjonarzom protestanckim, którzy 
wypominali mu – tak jak wcześniej jego ojcu, Mutesie – nieobyczajne 
i gorszące postępowanie. Pierwszą ofiarą stał się angielski biskup James 
Hannington, którego Muanga sam przebił włócznią pod koniec 1885 r.31 
Prześladowania katolików rozpoczęły się już wiosną 1886 r.  Król wy-
dał wówczas rozkaz pojmania „Wszystkich tych, którzy się modlą”, tj. 
wszystkich chrześcijan32. 

Prawdopodobnie największy wpływ na rozwój sytuacji miała postawa 
chrześcijańskich chłopców dworskich: 

Kiedy zaś chrześcijańscy chłopcy odmówili udziału w  jego [Muangi] sado-
micznych praktykach – których, jak twierdzili misjonarze, nauczył się od Ara-
bów – zamordował trzydziestu dwóch z nich, trzech spalono żywcem33. 

F.  Sowa, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 2000, s.336–337; 
W. Niewęgłowski, Leksykon świętych, Warszawa 1999, s. 91; K. Radoński, Święci i błogosławieni 
Kościoła Katolickiego. Encyklopedia hagiograficzna, Warszawa–Poznań–Lublin 1947, s. 476–
477; V. Schauber, H. M. Schindler, Święci na każdy dzień. Patroni naszych imion, Warsza-
wa 2000, s. 270; T. Schnitzler, Die Heiligen im Jahr Des Herrn. Ihre Feste und Gedenktage, 
Freiburg–Basel–Wien 1979, s. 188–189; R. Varley-Rdot, Żniwo Boże na zamorskich niwach, 
Kraków 1931, s. 283–312; W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 2008, s. 431–433; Księ-
ga świadków. Martyrologium ekumeniczne, red. R. Larini, Częstochowa 2004, s. 231; Lwan-
ga Karol, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 5, red. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 2002, 
s. 326; Martyrologium, czyli wspomnienia świętych przypadające na poszczególne dni roku, 
red. H. Fros, Warszawa 1984, s. 115; Martyrologium rzymskie oraz elogia świętych i błogosła-
wionych z niektórych martyrologiów zakonnych, red. P. Turbak, Kraków 1967, s. 163.

30   AAS 12(1920), nr 12, s. 275.
31   P. Johnson, dz. cyt., s. 582.
32   H. Hoever, Żywot świętych Pańskich. Na każdy dzień, Olsztyn 1999, s. 128.
33   P. Johnson, dz. cyt., s. 582.
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Owi młodzieńcy – będący wówczas w wieku od kilkunastu do dwu-
dziestu paru lat – spełniali na dworze króla Muangi funkcje urzędowe, 
wojskowe lub role paziów. Stanowili więc najbliższe otoczenie bugandyj-
skiego władcy. Wydaje się, iż odmowę udziału w niemoralnych prakty-
kach oraz potępienie jego obyczajności Muanga odebrał nie tylko jako 
osobistą zniewagę. Był to dla niego znak, iż przekonania i przywiązanie 
do „nowej” religii chrześcijańskiej są dla części jego dworzan, urzędni-
ków i wojskowych ważniejsze aniżeli jego wola. Ponadto religia ta była 
w  mentalności Afrykańczyków silnie powiązana ze  światem Europej-
czyków. Z takiej perspektywy chrześcijanie – zwłaszcza ci przebywający 
w najbliższym otoczeniu króla – jawili się jako ludzie, którym nie mógł 
on w pełni zaufać34.

Największa zbiorowa egzekucja chrześcijan odbyła się 3  czerwca 
1886 r. na wzgórzu Namugongo. Przed wykonaniem kary śmierci pojma-
nych przetrzymywano w więzieniu i torturami zmuszano do wyrzeczenia 
się wiary. Następnie, rankiem 3  czerwca, zaprowadzono ich na  miejsce 
stracenia ze  związanymi rękoma i  skrępowanymi nogami, po  czym owi-
nięto w trzcinowe maty i podpalono. Ogień przystawiano od strony stóp 
skazanych, by wydłużyć ich cierpienia35. Część więzionych zamordowano 
w czasie drogi do Namugongo, innych w czasie przesłuchań w ich rodzin-
nych wioskach36. 

34   „Król Mwanga, bojąc się utracić pełnię władzy w państwie, rozpoczął krwawe prze-
śladowania chrześcijan oraz misjonarzy. Niszczył przy tym placówki misyjne prowadzące 
najczęściej również szkoły i szpitale”. Z. Bauer, A. Leszkiewicz, Wielka księga świętych, t. 2, 
Kraków 2003, s. 240. Por. N. S. Booth, Religie Czarnej Afryki, w: Religie świata. Przewodnik 
encyklopedyczny, Warszawa 1998, s. 157; A. Hastings, Kościół i misje w Afryce, Warszawa 1971, 
s. 65, 82; G. J. Kaczyński, Czarny chrystianizm. Ze studiów nad ruchami afrochrześcijańskimi, 
Warszawa 1994, s. 18, 26.

35   AAS 12(1920), nr 12, s. 275; Z. Bauer, A. Leszkiewicz, dz. cyt., s. 240; W. Niewęgłow-
ski, dz. cyt., s. 91; Lwanga Karol, dz. cyt., s. 326.

36   Noe Mawagalli został przeszyty włócznią w  swojej rodzinnej wiosce, a  następ-
nie – gdy jeszcze żył – został przywiązany do drzewa i rozszarpany przez wygłodniałe psy. 
Gonzaga Gonza zabili włócznią królewscy żołnierze w drodze do Namugongo. Maciej Ka-
lemba został skazany na śmierć w długiej agonii, odcinano mu kolejno nadgarstki, stopy, 
łokcie, kolana. Następnie pozostawiono go na śmierć przez wykrwawienie się, które nastą-
piło po 3 dniach, tj. 30 V 1886 r. AAS 12(1920), nr 12, s. 275–279.
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W okresie do końca 1885 r. do stycznia 1887 r. szacunkowo życie straciło 
około stu pięćdziesięciu chrześcijan bugandyjskich37. Wśród nich wyróżnia 
się dwudziestu dwóch męczenników, na czele z Karolem Lwangą, beatyfi-
kowanych przez papieża Benedykta XV w 1920 r.38 W tej grupie zaś odzna-
czają się osoby pełniące urzędy na dworze królewskim lub będące wojsko-
wymi. Jakub Buzabaliao – w czerwcu 1886 r. skazany na śmierć – należał 
do królewskiej rodziny, gdyż jego starsza siostra była jedną z wielu żon Mu-
angi; on sam uczył młodego następcę tronu podstaw wiary chrześcijańskiej. 
Józef Mkasa Balikuddembe był osobistym sługą króla. Nie chciał wyrzec 
się wiary w czasie prześladowań chrześcijan, za co został zasztyletowany. 
Gyavira był dworzaninem i doradcą dworu. Za trwanie przy wierze chrze-
ścijańskiej został spalony żywcem. Jan Maria Muzei jako kupiec prowadził 
handel kością słoniową należącą do  władcy. Za  wyznawaną wiarę został 
ścięty w styczniu 1887 r. Z kolei strażnikami królewskiego pałacu byli Bruno 
Seron Kuma i Atanazy Badzekuketta, również zamordowani za wyznawaną 
wiarę. Żołnierzem armii królewskiej był natomiast Poncjan Ngondwe, któ-
ry poniósł śmierć męczeńską przez ścięcie głowy. Wśród zamordowanych 
chrześcijan był również Mbaga Tuzinie – syn Mkadjangi, urzędnika nad-
zorującego wykonywanie wyroków. Tuzinde został ochrzczony przez Ka-
rola Lwangę tuż przed egzekucją. Za trwanie przy wierze chrześcijańskiej 
został skazany przez króla na spalenie żywcem, jednak jego ojciec – chcąc 
oszczędzić synowi cierpień  –  wpłynął na  kata, by  ten zamordował mło-
dzieńca uderzeniem w głowę i spalił tylko jego martwe ciało39. Do grona 

37   A. Hastings, Kościół i misje…, s. 101.
38   Kanonizacji Karola Lwangi i  jego dwudziestu jeden towarzyszy dokonał Paweł VI 

w trakcie 3 sesji Soboru Watykańskiego II w 1964 r. Pięć lat później tenże sam papież w trak-
cie podróży do Ugandy odwiedził miejsce śmierci męczenników i poświęcił plac pod budo-
wę tamtejszej świątyni. Z. Bauer. A. Leszkiewicz, dz. cyt., s. 240; W. Niewęgłowski, dz. cyt., 
s. 91; Lwanga Karol, dz. cyt., s. 326. 

39   Jakub Buzabaliao – ochrzczony 15 XI 1885 r.; spalony żywcem 3 VI 1886 r. w wieku 
20 lat. Gyavira został spalony żywcem 3 VI 1886 r., w wieku 17 lat. Jan Maria Muzei został 
ścięty 27 I 1887 r. w Mengo. Bruno Seron Kuma – ochrzczony 15 XI 1885 r., jako urzędnik 
służył królowi Mutesie; po wstąpieniu na tron Muangi przeszedł na służbę wojskową. Został 
spalony żywcem 3  VI 1886 r.  Atanazy Badzekuketta  –  zamordowany przez ścięcie głowy 
26 V 1886 r. Poncjan Ngondwe – przewożono go jako więźnia do miejscowości Namugogn-
go, jednak w drodze ścięto mu głowę 26 V 1886 r., po czym wyrzucono ją w pobliskie zarośla. 
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wyniesionych na ołtarze należą również chłopcy dworscy, którzy byli naj-
bardziej narażeni na niemoralne propozycje Muangi. Byli to: osiemnasto-
letni Ambroży Kibuka, siedemnastoletni Achilles Kiwanuka, Adolf Ludigo 
Mkasa, szesnastoletni Ambroży Kibuka, Łukasz Banabakintu, Dionizy Se-
buggwao, którego Muanga własnoręcznie zabił za pomocą włóczni w dniu 
25 V 1886 r., oraz najmłodszy, trzynastoletni Kizito40.

Prześladowania chrześcijan w  Bugandzie zakończyły się ostatecznie 
w 1892 r. wraz z interwencją wojsk angielskich. Brytyjczycy pod dowódz-
twem kapitana Lugarda pokonali wojska Muangi w  bitwie pod Mengo41. 
Od tego momentu nastąpił w Bugandzie i  sąsiednich królestwach wzrost 
liczby wyznawców zarówno religii protestanckiej, jak i katolickiej, a także 
rozwój aktywności miejscowego Kościoła42.

Podsumowanie

Prześladowania wyznawców religii chrześcijańskiej prowadzone 
w Imperium Romanum w okresie panowania Dioklecjana oraz w bugan-
dyjskim królestwie przez króla Muange oddziela znacząca różnica cza-
sowa, geograficzna oraz kulturowo-polityczna. Bezpośrednie powody 
rozpoczęcia represji w obu przypadkach są także inne. Uogólniając nieco 
to zagadnienie można stwierdzić, iż w Imperium Romanum prześladowa-
nia Kościoła pojawiły się wskutek niechęci chrześcijan wobec koncepcji 
władzy jowijskiej oraz ich nieposłuszeństwa wobec nakazów składania 
ofiar pogańskim bóstwom. W królestwie bugandyjskim natomiast repre-
sje rozpoczęły się w następstwie potępienia przez europejskich misjona-
rzy i chrześcijańskich poddanych gorszących obyczajów króla oraz jego 

Mbaga Tuzinde – syn Mkadajangi, był usilnie namawiany przez ojca do wyrzeczenia się wia-
ry lub chociaż wyjazdu i ucieczki przed prześladowaniami, na co nie wyraził zgody; został 
spalony żywcem 3 VI 1886 r. AAS 12(1920), nr 12, s. 275–279.

40   Tamże.
41   P. Johnson, dz. cyt., s. 582.
42   Z. Bauer, A. Leszkiewicz, dz. cyt., s. 240. Na ternie obecnej Ugandy w 1921 r. było 

189  104 katolików i  53  775 katechumenów. Zapowiedzią umocnienia się misji katolickich 
było utworzenie małego seminarium, które w  1922 r.  liczyło około 100 wychowanków. 
A. Hastings, Kościół i misje…, s. 101.
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niechęci wobec Afrykańczyków, którzy – przyjmując chrzest – wyrzekli 
się rodzimej tradycji i religii.

Wydaje się jednak, iż można wyróżnić pewne cechy wspólne obu prze-
śladowań. Zarówno Imperium Rzymskie, jak i  królestwo bugandyjskie 
stanowiły bowiem w  omawianym czasie swoisty konglomerat różnych 
wyznań i kultur, choć Buganda w mniejszym stopniu aniżeli Rzym. Oba 
państwa potrzebowały zatem spoiwa łączącego poddanych, którą to  rolę 
odgrywać miała osoba władcy. Uległość wobec woli rządzącego była za-
tem bardzo istotnym czynnikiem, a jej brak mógł oznaczać początek rozła-
mu w państwie. Chrześcijanie nie podważali władzy ziemskiej jako takiej, 
wszak sama Ewangelia nakazuje posłuszeństwo wobec zwierzchników (por. 
Łk 20, 22–26). Sprzeciwiali się jednak wypaczeniom, jakim władza ta w ich 
mniemaniu ulegała. Stąd też w Imperium Romanum nie mogli zgodzić się 
na oparcie autorytetu cezara na panteonie starożytnych bogów rzymskich 
i przesycenie życia publicznego tą religią. W Bugandzie zaś nie mogli przy-
stać na niemoralne i gorszące obyczaje króla.

W obu przypadkach władcy dostrzegali element oporu wyznawców 
Chrystusa wobec ich woli i zarządzeń, co w konsekwencji rodziło podejrze-
nie o nielojalność i obawę przed możliwością wybuchu buntu. Był to więc 
swoisty rodzaj „nieufności” panującego w  stosunku do  jego chrześcijań-
skich poddanych – nieufności rozumianej jako odczucie braku lojalności 
i  posłuszeństwa wobec władzy. Zarówno Dioklecjan, jak i  Muanga nie 
chcieli zaś tolerować w swym państwie ludzi wymykających się ich pełnej 
kontroli. Nie chcieli poddanych, dla których normy religijne były ważniej-
sze od nakazów władcy.

Widoczne są również pewne podobieństwa w samym przebiegu repre-
sji w obydwu państwach. Zarówno cesarz rzymski, jak i król afrykański po-
czątkowo szykanowali bowiem tylko wybraną grupę chrześcijan (Diokle-
cjan zaczął prześladowania od sekty manichejczyków, Muanga zaś zwrócił 
się przeciwko wyznawcom protestantyzmu). Na represje obu panujących 
w pierwszym rzędzie narażeni byli chrześcijanie, sprawujący urzędy w ad-
ministracji państwowej oraz członkowie armii, czyli osoby, co do których 
władca musiał mieć największe zaufanie. Dopiero z czasem rozciągnięto 
represje na całą wspólnotę wiernych. Rezultat obydwu działań również był 
podobny – zarówno w Imperium Rzymskim, jak i w królestwie Bugandy 
po okresie prześladowań liczba chrześcijan uległa zwiększeniu, a Kościół 
umocnieniu.
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WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE OFM W KRAKOWIE

Ojciec Bellarmino Bagatti OFM 
(1905–1990) 
– archeolog Ziemi Świętej
Prowincja Zakonu Braci Mniejszych (OFM) pod wezwaniem Stygma-

tów św. Franciszka w Toskanii i Franciszkańskie Studium Biblijne w Jero-
zolimie (Studium Biblicum Franciscanum, w  skrócie SBF), obecnie Wy-
dział Nauk Biblijnych i Archeologii Papieskiego Uniwersytetu Antonianum 
w Rzymie, upamiętniły przejście do wieczności o. Bellarmina Bagattiego 
OFM – prowincja swego alumna, a SBF profesora i dyrektora – zbiorową 
publikacją pt. Padre Bellarmino Bagatti – francescano, sacerdote, archeolo-
go1. W dziesięć lat później pamięć o tym wspaniałym człowieku i arche-
ologu Ziemi Świętej utrwaliło bogate w  treści i  ilustracje wydawnictwo 
albumowe: Un Uomo di Pace. Padre Bellarmino Bagatti (1905–1990)2.

Dla nas jednak niezwykle ważna jest jej treść, wyłożona w czterech 
częściach, poprzedzonych Prezentacją (G. Conti), Przedmową (bp Ro-
dolfo Cetoloni OFM) i Wprowadzeniem (I. Mancini OFM), a zakończo-
na Posłowiem (F. Cardini) i krótkim tekstem Franciszkanie i łaska miejsc 
świętych (O. Engelbert). Część I:  Un Uomo di  Pace /  Człowiek Pokoju 
(D. Pili OFM); cz. II: Gli anni del formazione / Lata formacji, składa się 
z trzech tekstów: Padre Bellarmino Bagatti nei ricordi di un compagno /  

1   Firenze–Gerusalemme 1991, s.  173, 3  nlb. str. ilustr. SBF  –  Museum 9.  Zob. rec. 
B. Brzuszek OFM, „Studia Franciszkańskie”, t. 6, Poznań 1994, s. 351–356.

2   A cura dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, Ed. Custodia di Ter-
ra Santa, Gerusalemme 2001, ss. 252. Niniejszy tekst jest przedrukiem, z niewielkimi uzu-
pełnieniami pod kątem analizy działalności naukowo-badawczej B. Bagattiego, ze „Studiów 
Franciszkańskich”, t. 14, Poznań 2004, s. 463–478. 
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testimone //  Wspomnienia współbrata /  świadka (L. Randellini OFM), 
Profilo artistico /  Profil artystyczny (Alberto Prodomo OFM), Catalo-
go dei disegni di p. B. Bagatti /Katalog rysunków B. Bagattiego (P. Dozio 
OFM); cz. III: In Terra Santa / W Ziemi Świętej stanowią: Terra Santa 
cristiana / Ziemia Święta chrześcijańska (M. Piccirillo OFM) i Bibliogra-
fia o.  B. Bagattiego (G. C.  Bottini OFM); cz. IV: Dagli scritti di  B. B.  /   
Z pism Ojca Bellarmina, przynosi pięć jego tekstów: Robotnicy pierwszej 
godziny; Archeologia chrześcijańska w Palestynie; O. Jozue Bagatti, arty-
sta franciszkański (1902–1981); Pierwotny Kościół według apokryfów; Zna-
czenie mozaik szkoły w Madaba. Ponadto dzieło to zdobią liczne zdjęcia 
przedstawiające osobę i dorobek artystyczny jego bohatera, a także liczne 
fotografie i rysunki jego autorstwa, dokumentujące miejsca święte, wy-
kopaliska i odkryte przedmioty. 

1. Życie, formacja zakonna i studia

Głównym celem publikacji, jak widzimy, była dokumentacja i  pre-
zentacja osoby oraz dorobku Ojca Bellarmino Bagattiego (1905–1990), 
co uczyniono kompetentnie i rzeczowo w trzech pierwszych częściach. Ży-
ciorys, uwzględniający prace archeologiczne, zawdzięczamy Sardyńczyko-
wi, o. Dario Pili, znanemu hagiografowi franciszkańskiemu, oraz o. Michle 
Piccirillemu, natomiast dorobek artystyczny i pisarski omawiają badacze: 
A. Prodomo, P. Dozio i G. C. Bottini. 

D. Pili pierwsze stronice życiorysu poświęcił niemocy fizycznej ojca 
Bellarmina Bagattiego, które wyraziście dały znać o  sobie już w  latach 
1983/84, oraz śmierci, która nastąpiła w infirmerii Kustodii Ziemi Świętej, 
w konwencie Najśw. Zbawiciela w Jerozolimie, w niedzielę 7 października 
1990 roku. Rozdział ten nosi charakterystyczny tytuł: Owo radosne spoj-
rzenie poza horyzont. Do tematu śmierci powraca jednak jeszcze w krót-
kim tekście: Jak po prostu umierać!3. Takie bowiem miała znamiona cho-
roba i śmierć tego wielkiego formatu franciszkanina. 

Przyszły archeolog Ziemi Świętej przyszedł na świat dnia 11 listopada 
1905 roku w rodzinie wieśniaczej, przywiązanej do pracy na roli i do wiary 

3   D.  Pili, Un  uomo di  pace, w:  Un Uomo di  Pace. Padre Bellarmino Bagatti (1905–
1990), s. 19 i 76–82. 
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chrześcijańskiej, osiadłej od wieków na peryferiach, zwanych Quattro Stra-
de małej miejscowości Lari (prowincja Pisa). Rodzicami jego byli Salvatore 
i Corinna Bendinelli. Był on drugim z czterech ich synów. On sam o swoich 
rodzicach zaś mówił: „Miałem dobrych rodziców, to oni przekazali mi wia-
rę”; „pozwalali nam rosnąć w wolności – czuwali z daleka, bez strofowania”; 
„nigdy też nie byli dozorcami”4. Bez wątpienia ta roztropna czujność ro-
dzicielska wpłynęła na postawę życiową Bagattiego wobec bliźnich: zawsze 
wierny sobie samemu, swoim zasadom i konsekwentny w sposobie życia, 
był otwarty, wyrozumiały i pełen szacunku dla wszystkich ludzi. 

Z kolei wiara i życie religijne rodziny Bagattich zaowocowały aż trzema 
powołaniami kapłańskimi ich synów: Renzo pozostał na  gospodarstwie, 
Niccolò, który był bliski utraty wzroku, ale modlitwa rodziny o cud wy-
jednała mu zdrowie, został kapłanem diecezjalnym, Aldo Cammillo (w za-
konie Bellarmino) i starszy od niego o trzy lata Giovanni Battista (w zako-
nie Giosuè)  –  braćmi mniejszymi. Obydwaj byli uczniami kolegium San 
Romolo w Figline Valdarno (1916–1921), chociaż nie od razu z zamiarem 
zostania franciszkanami. Ich powołanie zakonne ukształtowało się w czasie 
I wojny światowej. 

Życie w  kolegium było surowe, pełne ćwiczeń duchowych według 
programu św. Leonarda z  Portomaurizio OFMRef5, ale nauczycieli mieli  
dobrych; byli nimi przeważnie ojcowie o  długim doświadczeniu misyj-
nym, zdobytym w Turcji, Egipcie, Grecji i Chinach. O.  Jozue był artystą, 
poetą i malarzem, a ponadto gorliwym apostołem, zwłaszcza wśród cho-
rych – przez 40 lat był kapelanem szpitala.

Cammillo progi kolegium, w którym od dwu lat uczył się jego starszy 
brat Giovanni Battista (Jozue), przekroczył, jak wspomina kolega-świadek, 
we wrześniu 1916 roku. Był to czas wojny i warunki bytowania bardzo ciężkie. 
Przez pięć lat nauki w kolegium / gimnazjum alumni nie odwiedzali swoich 
rodzin, z wyjątkiem nadzwyczajnych wydarzeń, jak np. śmierć najbliższych6. 

W 1921 roku wstąpił do nowicjatu na górze Alwerni (La Verna) i po roku 
stał się członkiem toskańskiej prowincji Braci Mniejszych pod wezwaniem 
Stygmatów św. Franciszka, powstałej z  połączenia prowincji obserwantów 

4   Tamże, s. 25. 
5   Po latach Bellarmino Bagatti opublikował artykuł pt. La direzione spirituale di S. Le-

onardo di Portomaurizio, „Studi Francescani” 44, 1948, 93–111.
6   D. Pili, Un Uomo di Pace, s. 26–27. 
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i reformatów. Trzyletnie studia licealne, których program obejmował języki 
grecki, łaciński i włoski oraz matematykę, fizykę i filozofię, odbył w Fiesole 
(1922–1925). Ponadto w tym czasie pobierał lekcje rysunku, które kontynuował 
w czasie studiów teologicznych w konwencie w Sargiano (1925–1928). Profesję 
uroczystą złożył w 1927 roku. W lipcu 1928 roku, w wieku 23 lat, po ukończe-
niu trzeciego roku teologii, został wyświęcony na  kapłana. Po  święceniach 
jeszcze przez rok studiował teologię pastoralną w  Viareggio (1928–1929), 
po czym został wikariuszem w toskańskiej parafii franciszkańskiej7. 

Można powiedzieć, że dalsze losy życia ojca Bellarmino wykształtowały 
się w pierwszych latach kapłaństwa – pragnął poświęcić się sztuce. Rzeczy-
wiście w tym czasie odwiedzał i uczył się u znanych malarzy. Marzył nawet 
o  stworzeniu franciszkańskiej szkoły artystycznej, czemu wtórował, rów-
nież uzdolniony artystycznie, jego brat Jozue. Do czasu wyjazdu do Zie-
mi Świętej namalował różnymi technikami blisko czterdzieści obrazów 
i uczestniczył z pewnym powodzeniem w wystawach artystycznych. Wtedy 
też zrodziła się idea napisania podręcznika dla artystów oddanych sztuce 
religijnej. W rozmowie z o. Ferdinando Antonellim, późniejszym kardyna-
łem, zwierzył się, że chciałby studiować franciszkanizm, ale w odpowiedzi 
usłyszał: „Słusznie, studia franciszkańskie są interesujące! Ale dlaczego nie 
zajmiecie się starożytnością chrześcijańską? Ma ona wielkie znaczenie dla 
historii Kościoła, teologii, etyki chrześcijańskiej?!”8. 

Słowa te zadecydowały o tym, że w kilka lat później, za zgodą prze-
łożonych, rozpoczął studia w  Papieskim Instytucie Archeologii Chrze-
ścijańskiej w Rzymie, gdzie w 1934 roku doktoryzował się na podstawie 
pracy na  temat katakumb Kommodilly, położonych w  pobliżu bazyli-
ki św. Pawła za Murami: Il  cimitero di Commodilla o dei martiri Felice 
ed Adautto presso la via Ostiense9. Odkrycie w latach 1903–1905, w czasie 
prac prowadzonych przez Papieską Komisję Archeologii Chrześcijań-
skiej, krypty, małej bazyliki na  cmentarzu Kommodilly, kryjącej ciała 
Feliksa i  Adaukta, męczenników z  czasów prześladowania za  Diokle-
cjana, wzbudziło zainteresowanie uczonych głównie inskrypcjami, ma- 

7   Tamże. 
8   Tamże, s. 29,  i Dagli scritti di padre Bellarmino, w: Un Uomo di Pace. Padre Bellar-

mino Bagatti (1905–1990), s. 197. 
9   Praca ta  ukazała się w  1936 roku jako tom pierwszy serii tego Instytutu: „Roma 

Sotterranea Cristiana”.
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lowidłami i innymi aspektami tego cmentarza. O. Bellarmino Bagatti zaś 
przestudiował korytarz po korytarzu, aby posiąść obraz całości i określić 
historię początków, bez pomijania tego wszystkiego, co zostało napisa-
ne i opublikowane przez poprzedników. Dzieło to  jeszcze dziś uchodzi 
za najlepsze na temat tych katakumb.

2. Archeolog Ziemi Świętej

W 1935 roku o. Bagatti wolą ministra generalnego Zakonu został skie-
rowany do Kustodii Ziemi Świętej, konkretnie do pracy w Franciszkańskim 
Studium Biblijnym w Jerozolimie. On jednak nigdy nie przepisał się do Ku-
stodii, ale pozostał członkiem swojej prowincji toskańskiej, chociaż kochał 
obydwie. Zamiłowania oraz studia artystyczne i archeologiczne w ojczyź-
nie predestynowały go jak najbardziej do pracy archeologa.

Projekt powołania Franciszkańskiego Studium Biblijnego przedstawił 
już w 1901 roku ówczesny kustosz o. Ferdiano Giannini, ale zostało ono 
erygowane dopiero w 1923 roku przez ministra generalnego Braci Mniej-
szych o. Bernardyna Klumpera. Jego siedziba znajduje się w Starej Jero-
zolimie, w klasztorze Flagellazione / Biczowania, w którym mieszczą się 
mieszkania dla studentów, sale wykładowe, biblioteka i muzeum. W pro-
gramie naukowym ma ono wprowadzenie i egzegezę Pisma Świętego, ję-
zyki biblijne, historię, geografię i  archeologię biblijną oraz biblijne wy-
cieczki archeologiczne. 

Przyjazd Bagattiego do  Jerozolimy odnotował kronikarz, pisząc: 
„27 marca 1935 roku przybył do rodziny Biczowania Wielebny o. Bellarmino 
Cammillo Bagatti z Prowincji Stygmatów w Toskanii, profesor archeologii 
świętej, aby nauczać tegoż przedmiotu”. Do tego zapisu załączył także od-
pis Obediencji kurii generalnej zakonu, sformułowanej w języku łacińskim, 
datowanej 21 lutego 1935 roku, z podpisem delegata generalnego OFM10. 

Wykopaliska na górze Nebo (1935)
Nowo przybyły niemal od razu wszedł w prace uczelni, biorąc udział 

w przygotowaniach do drugiej, licząc od pierwszej w 1933 roku, ekspe-

10   Chociaż biograf tego nie podaje, możemy wyjaśnić, że owym delegatem był Polak, 
o. Beniamin Ryziński OFM, ówczesny prokurator generalny Zakonu.
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dycji archeologicznej na  górę Nebo w  Transjordanii, która wyruszyła 
10  lipca 1935 roku. W wyprawie tej o. Bellarmino okazał się niezwykle 
pożytecznym pracownikiem, przede wszystkim jako fotograf i rysownik 
odkryć o. Sylwestra Sallera, Amerykanina, kierownika ekspedycji. I od 
tej wyprawy stał się koordynatorem jego poszukiwań i cennym współ-
pracownikiem. Wszystkie rysunki częściowych rozpoznań i  publikacja 
ich wyników, opisanych i podpisanych przez Sallera (1895–1976), wyko-
nane zostały ręką Bagattiego11. 

W czasie prac na  górze Nebo równolegle prowadził własne badania 
nad życiem i wiarą starożytnej wspólnoty chrześcijańskiej w Transjordanii, 
a ich wyniki przybliżał szerszym kręgom w czasopismach. Okoliczni bedu-
ini, według niego: 

jeszcze przed dwoma wiekami byli chrześcijanami, ale nie mając kapłana, 
po pewnym czasie przyuczali któregoś z młodzieńców do pełnienia czyn-
ności kapłańskich. Ci zaś pouczali lud i sprawowali funkcje kapłańskie, jak 
mogli najlepiej. Wskutek tego jeszcze dziś, w I połowie XX wieku, chrze-
ścijanie beduini potrafią recytować modlitwy i śpiewać pieśni liturgiczne”. 

W sumie prowadzone przez 100 dni prace przy odkopywaniu Memo-
riału Mojżesza były „wielkim sukcesem”. Uczeni odkryli bowiem i  prze-
studiowali plany wcześniejszych kościołów, które stały się oparciem dla 
następnych poszukiwań, prowadzonych do dziś przez archeologów ze Stu-
dium Biblicum Franciscanum12. 

Dzięki przedsiębiorczości o. Bagattiego powstało drugie dzieło, po-
święcone osadzie na wzgórzu obok Nebo, po arabsku zwanym Khirbet el- 
-Mukhayyat, należącym do  Kustodii Ziemi Świętej. Pomiędzy ruinami 
osiedla, wspominanego w tekstach historycznych Biblii, zostały zidentyfi-
kowane przez badaczy, a w części także odkopane przez brata Hieronima 

11   B. Bagatti utrwalił o nim pamięć m.in. w: In memoriam: P. Silvester John Saller 
(1895–1976), w  SBF „Liber Annuus” 26,1976, 335–339); R.P. Silvestro Saller (22 I  1976), 
w: „Acta Custodiae Terrae Sanctae” 27, 1976, 67–69; Fr. Silvester (John) Saller of the Fran-
ciscan Biblical Institute, w: „Annual of the Departament of Antiquities of Jordan” 22, 1976, 
183–184 i in. 

12   M. Piccirillo, La Terra Santa cristiana, w: Un Uomo di Pace. Padre Bellarmino Ba-
gatti (1905–1990), s. 148–149. 
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Mihaicia, trzy kościoły z mozaikami, które o. Bagatti przeniósł na plany 
i przestudiował, zostawiając o. Sylwestrowi Sallerowi studium historycz-
no-archeologiczne tej miejscowości. Ich dzieło – uzupełnione mozaikami 
posadzkowymi Memoriału Mojżesza i  ubogacone poszukiwaniami 
bibliograficznymi oraz w  miarę możliwości rezultatami wizji lokalnej 
we  wszystkich zidentyfikowanych miejscowościach chrześcijańskich 
w Transjordanii – umożliwiło podjęcie dalszych poszukiwań13. 

Odkrycia na Górze Błogosławieństw (1935)
Jeszcze tego samego – 1935 – roku, wypełniając wolę o. Nazareno Ja-

copozziego, kustosza Ziemi Świętej, Bagatti powziął decyzję wydobycia 
na światło dzienne resztek kaplicy Błogosławieństw w Tabgha nad Jeziorem 
Tyberiadzkim, nabytej przez franciszkanów jeszcze w 1894 w roku, o której 
wspomina, obok domu Piotra w  Kafarnaum, sanktuarium Rozmnożenia 
Chlebów i Ryb oraz sanktuarium Prymatu.

Wykopaliska rozpoczęte w maju, przerwane na pewien czas z powo-
du upału malarycznego, zostały dokończone w grudniu 1935 roku. Arche-
olog odkrył kaplicę z przedsionkiem i przyległościami, częściowo wyku-
te w skale wzgórza od północnej strony małego monasteru. Kaplica, cała 
wykuta w skale, otynkowana, z podłogą mozaikową z dwóch czasów, była 
usytuowana nad grotą. Według Bagattiego, kaplica ta, wybudowana pod 
koniec IV wieku i sukcesywnie restaurowana w epoce bizantyjskiej, w uży-
ciu pozostawała do końca X wieku. 

Archeolog uważa, że  nienaturalne usytuowanie kaplicy i  monaste-
ru na  pochyłości stromego pagórka, przy drodze prowadzącej do  Ka-
farnaum, podyktowane zostało wolą podkreślenia świadomości histo-
rycznej wspólnoty judeochrześcijańskiej, która przekazała wspomnienie 
o przechadzaniu się Jezusa nad brzegiem Jeziora. Szeroko udokumento-
wane sprawozdanie o odkryciu zostało opublikowane na łamach „Rivista 
di Archeologia Cristiana” (1937). 

Po pewnym czasie o. Bagatti zasłynął jako samodzielny archeolog, cho-
ciaż on sam uważał się za „skromnego uczonego i misjonarza” albo za „ar-

13   Kontynuował je z wielkim powodzeniem o. Michele Piccirillo. Zob. B. Brzuszek 
OFM, Franciszkanin Ziemi Świętej i  archeolog. Ojciec Michele Piccirillo OFM (1944–
2008), „Studia Franciszkańskie” t. 20, Poznań 2010, s. 63–86. Przedruk w małym skró-
cie obok.
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cheologa misjonarza”. Dowodem tego są jego wyprawy do różnych miejsc 
Ziemi Świętej i krajów objętych mandatem kustodii franciszkańskiej14.

Sanktuarium w Ain Karim (1938–1939)
Gdy Kustodia Ziemi Świętej zdecydowała się wybudować nowe sank-

tuarium w  miejscu będącym wspomnieniem nawiedzenia przez Mary-
ję Elżbiety w  Ain Karim, Bagatti przeprowadził badania archeologiczne, 
które doprowadziły do odkrycia resztek przed- i bizantyjskich, a konkret-
nie śladów mieszkań od czasów rzymskich aż do dziś oraz obecność kultu 
już w okresie bizantyjskim. Wyniki swoich badań Bagatti opisał w pracy: 
Il Santuario della Visitazione ad’Ain Karim (Montana Iudaeae). Esplorazio-
ne archeologica e ripristino (Gerusalemme1948), a także w artykułach po-
pularnonaukowych, głównie w periodyku Kustodii „La Terra Santa”.

Na południe od  wsi Ain Karim, w  pobliżu meczetu, wypływa źródeł-
ko, noszące imię Zamieszkały, w którego pobliżu pielgrzymi średniowieczni 
zwykli lokalizować spotkanie Maryi z Elżbietą. Ścieżka zaś prowadzi do fran-
ciszkańskiego sanktuarium Nawiedzenia, które tworzy parę z leżącym w cen-
trum wsi sanktuarium św. Jana. Sanktuarium to, usytuowane na zboczu góry, 
w  okresie bizantyjskim było wskazywane jako miejsce, w  którym Elżbieta 
szukała schronienia w czasie rzezi niewiniątek. Tradycja potwierdza to na-
pisem w  terakocie zachowanej w  Bobbio (Eulogia del Signore del refugio 
di  Santa Elisabetha) i  przez niektóre relikwie, przechowywane w  kaplicy 
pałacu papieskiego na Lateranie, dziś Scala Sancta, w Rzymie. Przed przy-
byciem franciszkanów w  1679 roku sanktuarium było obsługiwane przez 
mnichów ormiańskich, o czym zaświadcza m.in. Niccolò Poggibonsi (1345). 
Sanktuarium składało się z dwóch kościołów, stojących jeden nad drugim. 
W kościele niższym pokazywano miejsce, w którym Elżbieta urodziła Jana. 
W tym samym czasie zaczyna się wyróżniać we wsi sanktuarium Narodze-
nia Chrzciciela (kościół św. Jana) i sanktuarium Nawiedzenia, gdzie Elżbieta 
schroniła się czasowo, oczekując cudownych narodzin. 

Pierwszym znaczącym odkryciem, pozwalającym zidentyfikować histo-
ryczne sanktuarium, było przypadkowe odkrycie kościoła niższego, dokona-
ne w 1726 roku. W czasie prac remontowych zostało wyprowadzone na świa-
tło dzienne małe pomieszczenie za Kamieniem, z kryjówką za południową 
ścianą krypty i śladami kultu potwierdzonego przez lampki z terakoty. 

14   D. Pili, Un Uomo di Pace, s. 47 i M. Piccirillo, La Terra Santa cristiana, s. 150–152. 



Ojciec Bellarmino Bagatti OFM (1905–1990)… 151

W czasie prac prowadzonych przez ojca Bagattiego w 1939 roku w po-
bliżu sanktuarium Nawiedzenia zostały z  kolei odkryte opodal źródła, 
wśród znaczniejszych znalezisk, resztki struktur przedbizantyjskich z wnę-
trza kościoła. Pierwsze fryzy sklepienia nakrywającego źródło i  absyda, 
zamykająca przestrzeń od wschodu, niewątpliwie pochodzą z  czasów bi-
zantyjskich. To  pierwotne sanktuarium zostało przebudowane w  czasie 
krzyżowców. Ta nowa budowla składała się z kościoła niższego i kościoła 
wyższego. Niższy zaś był połączony schodami na zewnątrz grubego muru 
kościoła z  przyległą od  południa wielką salą. Ołtarz kościoła wyższego 
został znaleziony in situ, wewnątrz przestrzeni absydy z ławami.

Tak więc nowa konstrukcja jest radykalnym przekształceniem poprzed-
niego sanktuarium, złożonego z dwóch kościołów wzniesionych jeden nad 
drugim, z których niższy zachowywał Kamień, za którym według tradycji 
Elżbieta miała ukryć św. Jana w  czasie rzezi niewiniątek. Potem miejsce 
to przekształciło się we wspomnienie wydarzenia ewangelicznego – nawie-
dzenia Elżbiety przez Maryję, które średniowieczni pielgrzymi lokalizowali 
obok źródła na wschód od osiedla. Bagatti jest także inspiratorem i konsul-
tantem od strony historycznej i teologicznej treści fresków nowego sank-
tuarium, wzniesionego według projektu architekta Antonio Barluzziego, 
a konsekrowanego w 1958 roku15. 

Wykopaliska w Emaus (1940–1944)
Pełną relację o nich znajdujemy w pracy B. Bagattiego pt. I monumenti 

di Emmaus el-Qubeibeh e dei dintorni. Risultato dei scavi negli anni 1873, 
1887–1890, 1890–1892, 1940–1944 (Gerusalemme 1947). Te  ostatnie bada-
nia zostały przeprowadzone w szczególnych okolicznościach, bo w czasie 
internowania przez Anglików włoskich franciszkanów w  sanktuarium 
Emaus (1940–1943). 

Grunt we wsi El-Qubeibeh, na którym wznosi się sanktuarium Emaus, 
w 1861 roku nabyła markiza Paulina du Nicolay i wspaniałomyślnie ofiaro-
wała franciszkanom, którzy w latach 1873–1875 przeprowadzili pierwsze od-
krywki w rejonie kościoła. Następne prace wykopaliskowe prowadzone były 
w latach 1887–1890 wzdłuż drogi przecinającej ruiny. Wykopaliska zaś z lat 
1940–1943 miały głównie cel terapeutyczny, tj. spożytkowanie dla zdrowia 
czasu internowanych braci, ale ich wyniki są wcale niemałe: odkryto domy 

15   Tamże, s. 48 i 152–153. 
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mieszkalne z okresu helleńskiego aż do bizantyjskiego, a więc także z czasów 
Odkupiciela; zostały również odkryte mieszkania z okresu przed przybyciem 
krzyżowców i monumentalny kompleks z czasu krzyżowców, którego kształt 
jest charakterystyczny dla ich kolonii w Palestynie. Odkrycia te – czego o. Ba-
gatti był świadomy – nie rozwiązują jednak problemu, czy rzeczywiście jest 
to ewangeliczne Emaus, bo wykopaliska nie mogą go rozwiązać, choć nie-
wątpliwie rzucają nań nowe światło16. Kiedy w lutym 1943 roku internowa-
nym dano nieco więcej swobody i pozwolono im poruszać się w strefie 3 km 
wokół osady, rozpoznano także wszystkie ruiny sytuowane w tej okolicy17. 

Odkrycia w Betlejem (1948–1951)
Betlejem rozłożone jest na dwóch wzgórzach, ze zboczami stopniowo 

spadającymi w kierunku 
pustyni Judzkiej. W Biblii nosi ono miano Betlejem Judy, w odróżnie-

niu od Betlejem Galilejskiego. Grotę, wskazywaną jako miejsce narodzin 
Jezusa, wspomina św. Justyn, męczennik, w Dialogu z Tryfonem (155–160) 
i Orygenes w Przeciw Celsusowi (ok. 248), zaś Euzebiusz z Cezarei w Żywocie 
Konstantyna pisze, że  imperator Konstantyn zbudował tu bazylikę, która 
potem była przebudowana w VI wieku z  rozkazu imperatora Justyniana. 
Po upadku królestwa łacińskiego (1291) służbę w bazylice w miejsce augu-
stianów objęli franciszkanie, nabywając stałe mieszkanie koło Groty Naro-
dzenia dopiero w 1347 roku. 

Wyniki wykopalisk, prowadzonych wewnątrz i  na zewnątrz bazyliki 
Narodzenia w 1932 roku, w dwa lata później opublikował R. H. Hamilton. 
Ponownie podjął je w latach 1948–1951 B. Bagatti jako konsultant architekta 
Antonio Barluzziego, w czasie prac restauracyjnych krużganków augustiań-
skich, sytuowanych na północ od bazyliki, w obrębie konwentu francisz-
kańskiego. Prace te, podjęte na polecenie Alberta Goriego, kustosza Ziemi 
Świętej, były dobrą okazją do systematycznego przebadania przedmiotu. 

Pierwszą moją myślą, stwierdza o. Bagatti, było, aby przyglądnąć się śre-
dniowiecznym krużgankom i  klasztorowi augustianów. Ponieważ w  cza-
sie wykopów, prowadzonych w  celu przedłużenia kościoła św. Katarzy-

16   Po opublikowaniu tomu o Emaus (1947) wyrazy uznania i podziękowania złożyli 
dominikanie, którzy lokalizują je w innym miejscu.

17   D. Pili, Un Uomo di Pace, s. 47 i 55–57. 
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ny, znaleziono nieobojętne resztki przedkrzyżowe, zaszła więc potrzeba 
rozszerzenia pola studiów. Doprowadziło to do przebadania całego, aktu-
alnie dostępnego, materiału archeologicznego, ponieważ odkryte elementy 
rzucały nań nowe światło. 

Bagatti w czasie studium skupił się szczególnie na Grocie Narodzenia 
oraz cyklu malowideł zdobiących bazylikę paleochrześcijańską, upiększoną 
w  czasie krzyżowców ściennymi mozaikami i  temperami na  kolumnach, 
przedstawiającymi Dziewicę Maryję i świętych Zachodu i Wschodu. Wy-
niki swoich badań opublikował w: Gli antichi edifici sacri di Betlemme in se-
guito agli scavi e restauri praticati dalla Custodia di Terra Santa 1948–1951 
(Gerusalemme 1952). Tom ten stanowi najbardziej kompletne dzieło o ba-
zylice od jej początku do stanu współczesnego; zawiera obszerny rozdział 
poświęcony dekoracjom mozaikowym i temperom z epoki średniowiecza, 
w  dużej części opracowanym w  oparciu o  dokładne dane o.  Bernardyna 
Amiki i opisy zostawione przez Francesco Quaresiniego. Odnawianie Gro-
ty św. Hieronima w latach 1963–1964 przez o. Alberta Farinę oraz badanie 
terenu Sadzawek Dawida (Biyar Dawud) przez brata Michelangelo Tiz-
zaniego w 1962 roku, również kierowane przez o. Bagattiego, były okazją 
do napisania nowych uzupełnień do powyższego tomu, które zostały opu-
blikowane w „Acta Custodiae Terrae Sanctae”. 

Na południe od bazyliki i w Dolinie Pasterzy zostały także odkryte róż-
ne elementy wcześniejsze od naszego Pana oraz nowe materiały odnoszące 
się do chrześcijan czasów bizantyjskich, jak też ślady budowli krzyżowców. 
Ale wkład naukowy Bagattiego polega głównie na przeformułowaniu i do-
precyzowaniu dyskusji na temat ośmioboku z epoki konstantyńskiej, od-
krytego nad Grotą na wschód od bazyliki przez archeologów angielskich. 
Według niego, ośmiobok ten należy uważać za oktogonalne prezbiterium 
bazyliki, z kolistym cyborium w centrum zadaszenia ołtarza, usytuowanym 
na platformie podwyższonej o dwa stopnie18. 

Wykopaliska w „Dominus Flevit” na Górze Oliwnej  
(1953–1955)
Na zachodnich zboczach Góry Oliwnej od strony Jerozolimy, pośrod-

ku drogi idącej od ogrodu Getsemani w dolinie Cedronu do wierzchołka 

18   D. Pili, Un Uomo di Pace, s. 48, 51 i M. Piccirillo, La Terra Santa cristiana, s. 154–157. 
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wzgórz, franciszkanie wspominają płacz Jezusa nad Jerozolimą, upamięt-
niony kapliczką, z  przyległym małym klasztorem, wybudowanym w  XX 
wieku. Konieczność wybudowania muru otaczającego teren nabyty przez 
Kustodię Ziemi Świętej podczas II wojny światowej umożliwiła odnalezie-
nie starego, całkowicie nieznanego cmentarza. Za zgodą kustosza o. G. Fac-
cio, na początku maja 1953 roku SBF rozpoczęto pod kierunkiem Bagattiego 
regularne wykopaliska na tym terenie. 

Wykopaliska te  doprowadziły do  wyników, które pozwoliły zarówno 
Bagattiemu, jak też innym archeologom i teologom SFB wejść z autoryte-
tem w sedno problemu i żywą dyskusję historyczną na  temat początków 
gminy judeochrześcijańskiej, która w tamtych latach, po pierwszych publi-
kacjach manuskryptów znad Morza Martwego, animowała międzynarodo-
wy świat naukowy. Dzięki archeologom franciszkańskim, ojcom Sallerowi 
i Bagattiemu, ukazały się bowiem pierwsze świadectwa o pierwotnej jude-
ochrześcijańskiej wspólnocie w Jerozolimie.

Odsłonięty został starożytny, nieznany dotąd cmentarz i szeroki sektor 
nekropolii jerozolimskiej, w  której odkryto groby z  okresu hellenistycz-
nego, rzymskiego i bizantyjskiego. Szczególne zainteresowanie wzbudziły 
sarkofagi i ozdobne ossaria z grobów z II–III wieku po Chrystusie. Liczne 
z nich noszą sztychy albo napisy węglem, z imionami zmarłych po grecku, 
aramejsku i hebrajsku, o smaku nowotestamentowym, którym towarzyszą 
znaki, jak krzyże Taw ze starego alfabetu hebrajskiego. Na ścianie jednego 
z ossariów było wypisane węglem „P”, znane jako monogram Konstanty-
na. W otworze grobu, w pobliżu lampki z I wieku, znaleziono mały skarb 
złożony z 16 srebrnych monet: 10 sheqel / sykli oraz 4 pół sheqel / półsykle 
z czasu pierwszego powstania żydowskiego, l sheqel / sykl z Tyru i 1 mo-
netę czterodrachmową (tetradrachmum) z mennicy Nerona w Antiochii. 
Po raz pierwszy zyskano potwierdzenie archeologiczne, że sheqel /  sykle 
były w obiegu w Jerozolimie w czasach powstania (66–70 po Ch.). 

Bogate wyposażenie pogrzebowe podwójnego grobu z  końca epoki 
średniego brązu – początków trzeciego brązu (XVI–XIV wiek przed Ch.), 
przestudiowane przez o. S. Sallera, rzuciło nowe światło na kulturę mate-
rialną mieszkańców miasta, przeddawiditów, oraz na ich stosunki handlo-
we z Egiptem i ówczesnym światem zewnętrznym. 

Interpretacja tych znaków i  znalezisk, rozumianych jako prawdopo-
dobnie pierwsze świadectwo archeologiczne wspólnoty judeochrześcijań-
skiej w  Jerozolimie, pozwoliło archeologom franciszkańskim w powiąza-
niu z przekazami literackimi pogłębić studia na temat pierwszych wieków 
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chrześcijaństwa w  Palestynie. Syntezy tych poszukiwań Bagatti dokonał 
w tomie pt. L’Eglise de la Circoncision (Gerusalemme 1965; wydanie popra-
wione Alle origini della Chiesa. I: Le communità giudeo-cristiane, Città del 
Vaticano 1981). 

Wykopaliska na terenie „Dominus Flevit” doprowadziły także do od-
krycia monasteru bizantyjskiego, w którego kaplicy, wybudowanej w sek-
torze północno-wschodnim cmentarza, odkryto mozaiki wykonane sta-
raniem Symeona „jako ofiara Chrystusowi, naszemu Panu, jako ekspiacja 
za  swoje grzechy i  spokój swoich braci, igumena Jerzego i  Domicjusza, 
przyjaciela Chrystusa”19. 

O. Bagatti odkopywał, fotografował, odkrywał, robił notatki, na  któ-
rych podstawie pisał artykuły informacyjne do  „Liber Annuus” i  innych 
pism, a potem opracował i opublikował wspólnie z J. T. Milikiem, naszym 
rodakiem, w  pracy pt. Gli sacavi del „Dominus Flevit” (Monte Oliveto). 
Parte I: La necropoli del periodo romano (Gerusalemme 1958).

Chociaż do problemu pierwotnych wspólnot judeochrześcijańskich oj-
ciec Bagatti podchodził z wielką pasją i był świadomy znaczenia świeżych 
odkryć, to jednak mówił o nich z właściwą sobie skromnością: „Te wyko-
paliska miały pewną sławę w  świecie naukowym”; „Jeśli się nie mylimy, 
to mamy wrażenie, że odkryty materiał wnosi swój wkład w lepsze rozpo-
znanie środowiska jerozolimskiego naszej ery”. Sądził, że „zidentyfikował 
niektóre mieszkania judeochrześcijan, powstałe w  czasach apostolskich, 
a ponadto skonstatował w sposób niewzruszony z n a k  k r z y ż a”, „prak-
tykowany najpierw przez Żydów na pamiątkę Ezechiela, a potem kontynu-
owany przez chrześcijan w czasach Chrystusa”20. 

Odkrycia w Nazarecie (1955–1960)
Osada Nazaret, w której Jezus przepędził większą część swego życia 

przed rozpoczęciem przepowiadania o nadejściu Królestwa Bożego, stała 
się przedmiotem długich poszukiwań archeologicznych i  leżała w  cen-
trum zainteresowań dojrzałego okresu badań archeologicznych o. Bellar-
mino Bagattiego. 

Franciszkanie, którzy udawali się w  pielgrzymkach do  sanktuarium, 
weszli w posiadanie Groty Zwiastowania dopiero w 1620 roku dzięki po-

19   D. Pili, Un uomo di Pace, s. 51. 
20   Tamże. 
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parciu emira Saidy, Fakhr ed-Din, druza z gór libańskich, przyjaźnie na-
stawionego do  Zachodu. Pierwsze odkrycia były prowadzone w  obrębie 
konwentu franciszkańskiego w latach 1890–1910. W 1955 roku, z racji przy-
gotowań do budowy nowej bazyliki Zwiastowania, Kustodia Ziemi Świętej 
kierownictwo nad wykopaliskami powierzyła Bagattiemu. 

Nową bazylikę, budowaną przez Kustodię, w ciągu wieków poprzedził 
nieprzerwany szereg budowli sakralnych, wznoszonych na Świętej Grocie 
Zwiastowania, sytuowanej w skalnym otoczeniu domu Maryi, która zawsze 
pozostawała w centrum czci chrześcijańskiej. Okazała bazylika (75 x 33 m), 
wybudowana w XII wieku z polecenia Tankreda, księcia krzyżowców w Ga-
lilei, przyozdobiona wspaniałymi rzeźbami mistrzów frankońskich, kryła 
kościół z  epoki bizantyjskiej, notowany już we  wspomnieniach pielgrzy-
mów z pierwszych wieków. Współczesna bazylika, konsekrowana w 1969 
roku, nad której dekoracją aktywnie współpracował o.  Bagatti, zastąpiła 
skromny kościół zbudowany przez franciszkanów w 1720 roku.

Owocem pracy o.  Bagattiego jako archeologa w  Nazarecie była publi-
kacja dwóch tomów: Gli scavi di Nazareth. Vol I: Dalle origini al  secolo XII; 
vol. II: Dal secolo XII ad oggi (Gerusalemme 1967–1984). Tom pierwszy był 
ukończony już w 1955 roku, ale w czasie prac przy wznoszeniu budowlanych 
nowej świątyni doszły nowe elementy, dlatego trzeba było przepracować 
cały materiał. Bagatti stwierdza we  wprowadzeniu: „nowością jest potwier-
dzenie obecności chrześcijan pochodzenia żydowskiego, którzy poprzedzali  
tychże wywodzących się z pogan. To zaś dało klucz do podjęcia i oparcia 
studiów nad pierwotnym chrześcijaństwem na nowych danych”. Tom dru-
gi zaś, opracowany razem z  E. Alliatą, poświęcony bazylice krzyżowców 
i obecności franciszkańskiej przy sanktuarium Zwiastowania, jest uważany 
za uzupełnienie świadectwa historycznego na temat ciągłości życia pomię-
dzy pierwszymi wspólnotami chrześcijan a dzisiejszymi. 

Te znaczące odkrycia wyjaśniają rozległość wioski ewangelicznej i na-
świetlają historię budowy sanktuariów chrześcijańskich. Z  wykopalisk 
wynika, że osiedle, zamieszkałe przynajmniej od pierwszych wieków II ty-
siąclecia przed Chrystusem, rozciągało się w dolinie, dziś w większej czę-
ści zajętej przez bazylikę Zwiastowania, konwent franciszkański i kościół 
św. Józefa, i dalej na północ, w kierunku fontanny osiedla. 

W dolinie, w  której leżało starożytne osiedle, w  okresie krucjat stała 
inna bazylika, również wielka, a wcześniej jeszcze inna, bizantyjska, a jesz-
cze wcześniej od  tej – kościół. Pod mozaikami podłogowymi z epoki bi-
zantyjskiej tego kościoła i monasteru, po południowej stronie znaleziono 
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resztki wcześniejszej budowli synagogalnej, zbudowanej przed Grotą Zwia-
stowania i  będącej miejscem kultu chrześcijan Żydów, centrum eklezjal-
nym potomków Nazaretan, którzy, po pierwszym polemicznym odrzuce-
niu, uwierzyli Jezusowi, swojemu rodakowi i krewnemu; zostały odkryte 
kolorowe tynki z napisami, podstawy i otynkowane kamienie kolumn oraz 
różne elementy architektoniczne. Lektura i interpretacja wyrytych lub wy-
pisanych węglem na  tynkach napisów wskazuje na  długi kult uprawiany 
tu przez chrześcijan. Pomiędzy grafikami, z pewnością starszymi od mo-
zaik kościoła, które je przykrywały, pod względem stylu datowanymi na ko-
niec IV lub na pierwsze dziesięciolecia V wieku, łatwo odczytuje się wezwa-
nia po grecku do Dziewicy Maryi, a między nimi „X[air]e Maria / Ch(air)e 
Maria”, czyli pierwsze słowa „Zdrowaś Maryja!”. 

To świadectwo archeologiczne styka się ze świadectwami przekazanymi 
przez pierwszych historyków chrześcijańskich: Juliusz Afrykańczyk i histo-
ryk judeochrześcijański Hegezyp, cytowani przez Euzebiusza z Cezarei w jego 
Historia Ecclesiastica (III, 32,6; III, 20), świadczą, że wspólnota chrześcijań-
ska w Nazarecie miała jako przełożonych potomków Judy, brata Pana, którzy 
świadczyli o  swojej wierze w  Jezusa Mesjasza oraz kondycji socjalnej jako 
mieszkańców zagubionej wioski w  Galilei podczas prześladowania za  Do-
micjana (81–96 po  Ch). Historycy przypuszczali, że  istniała w  Nazarecie 
wspólnota chrześcijańska, której przewodzili także potomkowie Judy, „brata 
Pańskiego”. Teraz wykopaliska do historii dorzucają jeszcze argument arche-
ologiczny. Naprzeciw Groty Zwiastowania wznosiła się synagoga, w której 
nawróceni do Chrystusa Żydzi gromadzili się na modlitwę.

Wykopaliska w Nazarecie wnoszą więc wkład wyjątkowej wagi na ko-
rzyść tradycji, która w tym miejscu, gdzie dziś wznosi się bazylika architek-
ta Giovanniego Muzio, strzegąca tego mieszkania, w części wykuta w skale, 
w którym Anioł przyniósł wieść Maryi, chce widzieć, jak powiedział ojciec 
Bagatti, „miejsce początków wszystkiego”21.

21   D.  Pili, Un  Uomo di  Pace, s.  48–49, 52  i  M. Piccirillo, La  Terra Santa cristiana, 
s. 160–164. W Nazarecie archeolog rzeczywiście dotknął rękoma miejsca, w którym bierze 
początek cała historia zbawienia, a ów napis ze  słowami Chaire Maria w  języku greckim 
dotknął tak głęboko serca tego człowieka Bożego i czciciela Matki Bożej, że kiedy mówił 
o tym odkryciu, wzruszał się do głębi: „Sądziłem, że Madonna patrzy na ten moment prac. 
Była tu niewątpliwie Jej pomoc, która dopomogła odkryć owe graffiti potwierdzające Jej kult 
w pierwszych wiekach. Nigdy nie przestanę Jej dziękować”. Trzeba więc przyznać, że nie jest 
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Nowe odkrycia przy Grobie Dziewicy w Getsemani  
(1972)
Jedną z  ostatnich prac o.  Bagattiego było studium nad sanktuarium 

Najśw. Maryi Panny położonym w Dolinie Jozafata, w Ogrodzie Getsema-
ni, gdzie wspólnota chrześcijańska Jerozolimy czciła grób Maryi. Równo-
cześnie z badaniami archeologicznymi uczony zgłębił źródła pisane, mia-
nowicie Dormitio Virginis, zachowane w wersjach syryjskich i etiopskich.

Wedle tradycji pierwszej wspólnoty w  Jerozolimie, Dziewica Maryja 
miała umrzeć w Mieście Świętym, na górze Syjon, w pobliżu Wieczernika, 
a pochowana została w dolinie Cedronu, w Ogrodzie Getsemani, w grobie, 
nad którym władcy chrześcijańscy wybudowali bazylikę Wniebowzięcia, 
która z kolei w epoce krucjat została przebudowana. Franciszkanie, dzięki 
negocjacjom królów Neapolu z  sułtanem Egiptu, w  1333 roku otrzymali  
budowlę z  grobem. Ostatecznie zostali wyrzuceni z  tego sanktuarium 
w 1757 roku, zachowując jednak prawo do udawania się tam przynajmniej 
dwa razy w roku. 

Prace restauracyjne wewnątrz świątyni, podjęte przez mnichów, grec-
kich prawosławnych i  Ormian, dały okazję o.  Bagattiemu, wezwanemu 
imiennie, do kontynuowania prac i przestudiowania monumentu w świe-
tle różnych redakcji Dormitio Virginis lub Transitus Beatae Mariae Virginis 
z epoki bizantyjskiej, których oryginalne źródło jest datowane na II wiek 
po Chrystusie22. Dane topograficzne tego tekstu liturgicznego, odmawia-
nego corocznie przez chrześcijan Jerozolimy jako wspomnienie śmierci 
Dziewicy i  Jej chwalebnego wniebowzięcia do  nieba, mogą być cennym 
przewodnikiem prowadzącym do lepszego zrozumienia stanu pierwotnego 
sanktuarium, przed jego przekształceniami. 

O. Bagatti w  świetle przekazów Dormitio /  Zaśnięcia, czyli Transitus 
Beatae Mariae Virginis /  Przejścia Błogosławionej Maryi Dziewicy, chciał 

to odpowiedź tylko archeologa, gdyż ten Człowiek Boży, jak go nazywa biograf, poprzez 
to odkrycie spotkał się z żywą obecnością Matki Bożej. Zob. Vittorio Messori, Dwaj bibliści 
i archeolog: René Latourelle; Jean Carmignac; Bellarmino Bagatti, w: tenże, Pytania o chrze-
ścijaństwo. „Czy Ty jesteś Mesjaszem, który ma przyjść?”, tłum. M. Stebart COr, Kraków 1997.

22   Zob. F. Manns OFM, Le récit de la Dormition de Marie (Vatican grec 1982). Contribution 
à l’étude des origins de l’exégese chretienne, Jerusalem 1989, 27 x 21, ss. 253; + Synopse des textes 
(15 plansz); + Manuscrit grec Vatican 1982 (11 ss. fot.); + Manuscrit augiensis 229 (7 ss. fot.); 
Index des sources juives et patristiques; Index thématique (ss. X), SBF Collectio Maior, nr 33. 
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zidentyfikować schody prowadzące do  przedsionka grobu, komory, uży-
wanej przez chrześcijan pierwszej generacji, po hebrajsku zwanej kokhim, 
oraz – w izolowanym acrosolium, podobnie jak w grobie Jezusa znajdują-
cym się w centrum bazylik –  ławę, na której była złożona Błogosławiona 
Dziewica, jak się czyta w etiopskiej wersji Transitus Beatae Mariae Virginis. 
Według tego tekstu Jezus mówił do Piotra: 

Weź Dziewicę Maryję tego ranka i wyjdź z Jerozolimy drogą prowadzącą do głów- 
nej doliny naprzeciw Góry Oliwnej. Tam znajdują się trzy pieczary, jedna szeroka 
zewnętrzna, druga wewnątrz i nieco głębiej jedna mała. Tu na ścianie wschod-
niej jest podwyższona ława. Wejdź i połóż tamże Błogosławioną na tej ławie. 

Usunięcie posadzki marmurowej, która według kronik została 
w 1656 roku położona w celu ochrony Grobu przez o. Mariano da Ma-
leo, kustosza Ziemi Świętej, pozwoliło po wiekach rozpoznać na ścianie 
wschodniej łoże pogrzebowe, jeszcze nietknięte w swojej długości i sze-
rokości, ale przetarte z nieprzewidzianej pobożności wiernych. Tak więc 
wykopaliska przeprowadzone w miejscu grobu Madonny w Getsemani 
upewniły, że jest to grób z I wieku, oraz że był on czczony od pierwszych 
wieków chrześcijaństwa, zwłaszcza przez chrześcijan pochodzenia ży-
dowskiego w rocznicowe wspomnienie, o czym czyta się w Dormitio Vir-
ginis, które opowiada o szczęśliwym „przejściu” Dziewicy z tego świata. 
Potem Grób przeszedł w ręce chrześcijan pochodzenia pogańskiego, ale 
był wyłączony spośród innych grobów i zamknięty w kościele, w którym 
wciąż pozostaje czczony23. 

Odkrycia na terenie monasteru Najśw. Maryi z Góry Karmel 
(1958–1961)
O. Bellarmino Bagatti, odpowiadając na  zaproszenie karmelitów 

z klasztoru Stella Maris, zainteresował się także wykopaliskami na Karme-
lu. Trzy kampanie wykopaliskowe w wadi‘Ain es-Siah, w dolinie na połu-
dnie od  szczytu wzgórza, przeprowadzone w  latach 1958–1961, wydobyły 
na światło dzienne resztki pierwotnego eremu średniowiecznego, zamiesz-
kałego przez eremitów zachodnich, którzy dali początek Zakonowi Matki 
Bożej z Góry Karmel, czyli karmelitom. Na tym terenie w 1263 roku został 

23   D. Pili, Un Uomo di Pace, s. 49–50 i M. Piccirillo, La Terra Santa cristiana, s. 164–166. 
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zbudowany monaster, opuszczony w 1291 roku po upadku Jana d’Acri i koń-
cu Królestwa Łacińskiego Wschodu24. 

3. Dorobek pisarski ojca Bellarmino Bagattiego

Działanie kompleksowe i  systematyczne, co z  łatwością się wyczuwa, 
to  znamiona pracy o.  Bellarmino Bagattiego nie tylko jako archeologa, 
ale także pisarza25. Wnikał on w głąb wszystkich rzeczy, które wydobywał 
spod skorupy wieków. Każdy detal był dla niego ważny, a w interpretacji 
doszukiwał się ich sensu i przesłania. Widział w owych fragmentach życie 
i kulturę ludu z dalekich epok; rozpoznawał ich pożytek duchowy: prostotę 
wiary i pobożności chrześcijańskiej. Świadectwo o tym wszystkim dawały 
owe skorupy, owe krzyże na tynkach świeckich, owe lampy przyozdobione 
znakami pobożności i naznaczone dymem płomyków, które archeolog wła-
snymi rękoma oczyszczał z kurzu, a potem spisywał, opisywał, publikował, 
aby ich treścią i przesłaniem podzielić się z innymi, a znawców pobudzać 
do dalszych poszukiwań. 

Chociaż zawsze cechowała go silna wola szukania prawdy, to równo-
cześnie zachował świadomość, że rezultaty jego badań mogą być niedosko-
nałe i zawsze powinny być otwarte na konfrontację. Dlatego ofiarowywał 
je innym w wolności i pokorze. To był jego styl pracy. Stąd wszystkie kwe-
stie archeologiczne przez niego publikowane wywoływały dyskusje spe-
cjalistów. Urodzony malarz i poeta, wszedł na drogę czysto naukową. Jako 
profesor w SBF, od chwili przybycia w 1935 roku troszczył się o jego całko-
witą wierność i własną tożsamość, a przez dziewięć lat, jako jego dyrektor, 
o jego doborową obsadę, międzynarodowy charakter, poziom jego wydaw-
nictw. Każdy, kto zapozna się przynajmniej tylko z  tomami Collectiones: 
Maior et Minor, choćby nie był specjalistą, to będzie czuł podziw dla SBF, 
a w szczególności dla dzieła o. Bellarmino Bagattiego. Prawdziwe bogactwo 
studiów godnych lektury znajdujemy w  naukowym roczniku SBF „Liber 
Annuus”, ukazującym się z inicjatywy Bagattiego od 1951 roku. Publikacja 
ta do dziś jest znakiem ciągłości i żywotności tej uczelni. 

24   D. Pili, Un Uomo di Pace, s. 49–50. 
25   Zob. G.  C. Bottini, Bibliografia, w:  Un Uomo di  Pace. Padre Bellarmino Bagatti 

(1905–1990), s. 177–196. 
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O. Bellarmino czuł dogłębnie także misję franciszkańskiej Kustodii Zie-
mi Świętej. Sam zaś uważał się w całej pełni za misjonarza w Ziemi Świętej 
i Ziemi Świętej. Stąd Kościół judeochrześcijański, który nazywał Kościołem 
Obrzezania, szybko wszedł w orbitę jego zainteresowań i studiów. Uważał 
go za Kościół Matkę, którego ślady trzeba było dopiero odnaleźć. I na tym 
odcinku uczynił bardzo wiele. Otworzył się również na  apokryfy, utrzy-
mując, że  powinno się ponownie dowartościować liczne Ewangelie apo-
kryficzne, ponieważ dają one świadectwo wiary prawej, chociaż wyrażonej 
w  pojęciach teologicznych różnych od  naszych, w  których jednak brzmi 
głos pobożności wiernych, których prosta wiara zdolna była tworzyć fan-
tazje i kolorować prawdę może po to tylko, aby uczynić ją przystępniejszą. 

Pragnieniem o. Bagattiego jako archeologa było potwierdzenie prawdy 
o obecności w Palestynie Kościoła Obrzezania, to jest Hebrajczyków, któ-
rzy uwierzyli w  Chrystusa. Jest faktem, że  rozwój chrześcijaństwa został 
zdominowany przez Kościół Narodów, tj. przez chrześcijan pochodzących 
z pogaństwa, niemniej, jak pisze, najnowsze studia, przede wszystkim Jeana 
Daniélou26, przyczyniły się do dobrego rozpoznania tego faktu, m.in. także 
w oparciu o znaleziska archeologiczne w Palestynie. 

Bellarmino Bagatti wyniki swoich badań na  ten temat opublikował 
w dziele pt. L’Eglise de la Circoncision27. Będąc przekonany, że życie religij-
ne epoki jest nacechowane mentalnością jej pokolenia, wiedział też, iż nie-
znajomość jednego uniemożliwia poznanie drugiego. Stąd podjął studia 
historyczno-archeologiczne także na temat Kościoła Narodów. I faktycz-
nie, w tomie pt. L’Eglise de la Gentitlité en Palestine (I-er – XI siècle)28 ukazuje 

26   Pierwsze wydanie tej głośnej pracy ukazało się w  języku francuskim w 1958 roku 
pt. Théologie du Judèo-christianisme. Histoire des doctrines chrétiennes avant Nicée, zaś wy-
danie II wyszło w języku włoskim w 1974 roku, a w polskim: Teologia judeochrześcijańska. 
Historia doktryn chrześcijańskich przed Soborem Nicejskim. Przekład ks. S. Basista, Kraków 
2002. W wydaniu polskim bibliografię uzupełniającą opracował ks. prof. S. Longosz (s. 443–
49); znajdują się w niej także prace badaczy z SBF: B. Bagattiego, E. Testy i F. Mannsa. 

27   Jérusalem 1965; ze zmianami w wersji angielskiej: The Church from the Circumci-
sion. History and Archaeology of the Judaeo-Christians, tamże 1971; po portugalsku: A Igreja 
da Circuncisão. Historia e Arqueologia dos judeu-cristãos, Petrópolis 1975; po włosku: Alle 
origini della Chiesa: I. Le comunità giudeo-cristiane, Città del Vaticano 1981.

28   Jérusalem 1968; ze zmianami: po ang.: The Church from the Gentiles in Palestine, 1971; 
po włosku: Alle origini della Chiesa. II: Le comunità Gentilo-Cristiane, Città del Vaticano 1982.
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budowle, kościoły, mozaiki, pochówki, miasta i osiedla, zawsze studiowa-
ne w  kontekście tajników ewolucji historycznej, począwszy od  soborów 
w Nicei i Chalcedonie, aż do wypraw krzyżowych. W tym celu prowadził 
poszukiwania w  małych, zagubionych w  terenie osiedlach, gdzie zosta-
ły ślady chrześcijaństwa sprzed wieków. Poszukiwania rozciągnął także 
na monastery, stanowiące życiową część tychże wsi. A owocem tych badań 
jest trylogia o wsiach chrześcijańskich w Palestynie: Antichi villaggi cristia-
ni di Galilea29; Antichi villaggi cristiani di Samaria30; Antichi villaggi della 
Giudea e del Negev31.

Prezentowany przegląd studiów Bagattiego, bogatych w rysunki, foto-
grafie, plany, będących „działalnością w działalności”, w której był on mi-
strzem rzeczywiście tworzącym szkołę, nie jest bynajmniej kompletny. Jego 
działalność stanowi doskonałą bazę dla dalszych poszukiwań archeolo-
gicznych, a dla historyków i teologów źródło dla ich własnych przemyśleń 
i  wniosków. Studia nad judeochrześcijaństwem w  Palestynie, po  Bellar-
minie Bagattim i Emmanuelu Testa kontynuuje głównie Frédéric Manns 
OFM, profesor SBF32. 

Gdy 10 czerwca 1940 roku duce Mussolini wypowiedział wojnę „wol-
nemu światu”, w konsekwencji stu włoskich braci mniejszych, działających 
w Palestynie, zostało internowanych w sanktuarium Emmaus el-Qubeibeh. 
Anglicy zdecydowali bowiem, że po upadku imperium ottomańskiego wy-
konują władzę nad całym terytorium transjordańskim na mocy mandatu 
udzielonego narodom zwycięskim w I wojnie światowej. Życie internowa-
nych zostało zorganizowane jak w  normalnym konwencie, a  dla studen-
tów – wykłady. Z tym tylko, że byli pilnowani przez policjantów angielskich 
i arabskich oraz nie wolno im było rozmawiać z obcymi, nie mogli także 
dawać żadnych sygnałów, nawet papierosem, i upijać się (sic!). Bagatti wy-
korzystał ten czas na badania archeologiczne i pisanie pracy: Emmausino 
o Manuale dell’artista cristiano (3 tomy, opracowane od lutego 1941 do li-

29   Gerusalemme 1971; po angielsku jako opus posthumum, 1991.
30   Gerusalemme 1979; po angielsku 1991.
31   Jerusalem 1983; po angielsku 1991.
32   Zob. F. Manns OFM, L’Israël de Dieu. Essai sur le christianisme primitive, Jerusalem 

1996. SBF Analecta 73; tenże, Jerusalem, Antioche, Rome. Jalons pour une théologie de l’E-
glise de la Circoncision, Jerusalem 2009. SBF Analecta 73, a także inne prace tego autora 
na ten temat. 
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stopada 1942), którą „po bratersku dedykował wszystkim artystom”. Praca 
składa się z dwu części: pierwsza w czterech rozdziałach traktuje o inspira-
cji chrześcijańskiej, która porusza artystę, a druga w dziesięciu rozdziałach 
oferuje kryteria w realizacji różnych budowli sakralnych (kościołów, bapty-
steriów, kaplic, sanktuariów, szpitali, pomników pogrzebowych i innych). 
Chociaż dzieło to pozostało w maszynopisie, to jednak jest świadectwem 
wielkiej żywotności duchowej, intelektualnej i kulturalnej jego autora. 

Inicjując zaś wykopaliska na miejscu, a pod koniec trzeciego roku także 
w okolicy, Bagayyi bardzo pozytywnie wpłynął na młodzież zakonną, za-
rażając ją swoimi pasjami. Potem przez wszystkie lata towarzyszył młodym 
w naukowym poznawaniu miasta Jerozolimy oraz sławnych monasterów 
pustyni i Ziemi Świętej. Gdy pod koniec 1943 roku z Biblioteki i Muzeum 
SBF zostały zdjęte pieczęcie, nałożone na czas internowania, otwarto je dla 
publiczności pod kierunkiem Bagattiego. Zaraz po  zakończeniu wojny 
wznowił dwutomowe dzieło Fra Niccolò da Poggibonsi: Libro d’oltremare 
(1346–1350) (Jerozolima 1945; w przekładzie angielskim 1945). Jest to rela-
cja, w swoim czasie sławna także z punktu widzenia literackiego, a znacząca 
z racji informacji o miejscach świętych, poznanych w czasie podróży autora 
w latach 1346–1350 do Palestyny, Syrii, Babilonii, Libanu i Egiptu.

Swoje znaczenie mają również pozostałe pozycje bibliografii Bellarmi-
no Bagattiego z  lat 1929–1991, w tym pośmiertne przekłady czterech jego 
książek na język angielski oraz hasło encyklopedyczne. Ponadto nie można 
zapomnieć o dziesięciu małych druczkach, wielokrotnie wznawianych, za-
wierających rzetelne informacje historyczne i archeologiczne o głównych 
miejscach Ziemi Świętej. W pierwszych swoich artykułach Bagatti zajął się 
sztuką świętą i do tego tematu powrócił po 1975 roku, kiedy z powodu stanu 
zdrowia już nie mógł prowadzić wykopalisk i brać udziału w wyprawach 
naukowych. Autor bibliografii zebrał także recenzje i prezentacje książek 
innych autorów, jak też noty bio-bibliograficzne wielu osób in memoriam. 

W jego bibliografii, w sumie liczącej 772 pozycje, są także artykuły po-
wstałe w związku z kongresami i zjazdami międzynarodowymi i narodowy-
mi, na które był często zapraszany i w których chętnie brał udział. Publiko-
wał nie tylko na tematy swoich odkryć archeologicznych, ale tuż po wojnie 
także na temat wspomnień ze starożytnych pielgrzymek, podróży i ilustracji 
dotyczących Ziemi Świętej. Niektóre z nich wydawał ponownie, opatrując 
je wstępami i notami historycznymi, topograficznymi i archeologicznymi. 
Promował wydania manuskryptów arabskich ksiąg apokryficznych i współ-
pracował nad komentarzami historyczno-teologicznymi do nich. 
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Nie wzbraniał się przed rozpowszechnianiem swoich myśli w artyku-
łach i notatkach publikowanych w przeglądach i dziennikach popularnych, 
np. w „L’Osservatore Romano”, a nawet w biuletynach poszczególnych sto-
warzyszeń. Powściągliwość w stylu i dyspozycyjność wzbudzały sympatię 
dla niego i prośby o dalsze artykuły. W szczególny sposób współpracował 
z wydawnictwami franciszkańskiej Kustodii w Ziemi Świętej, takimi jak: 
„Acta Custodiae Terrae Sanctae”, miesięcznik „La Terra Santa” oraz jego 
odpowiednikami: francuskim „La Terre Sainte”, hiszpańskim „Tierra Santa” 
i angielskim „Holy Land Reviev”. Niekiedy tematy, które poruszał w arty-
kułach popularnych, po latach stawały się przedmiotem jego pogłębionych 
studiów lub badań archeologicznych. Swoje rozprawy naukowe publikował 
także w:  „Antonianum”, „Biblica”, „Bibbia e  Oriente”, „Oriens Antiquus”, 
„Rivista di  Archeologia Cristiana”, „Rivista Biblica”, „Studi Francescani” 
i w innych czasopismach, a liczne hasła encyklopedyczne m.in. w: Dictio-
nannaire del La Bible – Supplément, Dizionario Patristico e di Antichità Cri-
stiana, Enciclopedia de La Biblia, Enciclopedia Cattolica. Charakterystycz-
na w bibliografii ojca Bagattiego jest spora liczba uczonych, w większości 
współbraci, z  którymi współpracował albo którym sugerował tematy ich 
studiów, ofiarując im wspaniałomyślnie swoje idee i pomoc. 

Dzięki jego pracy archeologicznej i publikacjom „przemówiły kamie-
nie”, demonstrując, jak było i  jakie przesłanie może pochodzić od  tych 
znaków, które zostały wydobyte z ziemi i odczytane do granic możliwości, 
w tych miejscach, w których dokonało się Wcielenie Słowa Bożego i ufor-
mował się pierwotny Kościół Obrzezania, czyli judeochrześcijan. 

W archiwum SBF zachowały się notatki, zawierające niezliczone obser-
wacje, szkice, wrażenia Bagattiego. Pozostało również wiele listów oraz po-
kaźny zbiór manuskryptów i maszynopisów, które również zostały złożone 
w tymże archiwum. Uderza wielka liczba osób, z którymi korespondował; 
byli wśród nich koledzy, współbracia, prałaci, kapłani i  miłośnicy staro-
żytności. Nie pomijał nikogo. Z cierpliwością odpowiadał na wszystkie li-
sty, na te podnoszące kwestie poważne i te ekstrawaganckie, a nawet na te 
od  dzieci. Listy są  uporządkowane chronologicznie, zaś materiały służą-
ce mu w nauczaniu, notatki odręczne i maszynowe na temat sanktuariów 
i miejscowości w Ziemi Świętej – według miejsc i  tematów. Trzeba także 
wspomnieć o  notatkach natury duchowej: seriach ćwiczeń duchowych, 
medytacjach, przemówieniach okolicznościowych itp.

Odrębny, bardzo cenny zbiór i zarazem świadectwo jego zdolności ar-
tystycznych stanowią młodzieńcze rysunki, które przywiózł ze sobą z Italii. 
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Godne uwagi są rysunki archeologiczne z prawie 50 lat działalności na tym 
polu, a także ogromny zbiór fotografii związanych z wykopaliskami, prze-
znaczonych do  publikacji i  wykładów. Pozostawił również bogaty zbiór 
dokumentów osobistych: paszporty, legitymacje, świadectwa, medale i od-
znaczenia. Zbierał także rozmaite drobiazgi, jak np. wycinki z gazet, wia-
domości kronikarskie, dotyczące działalności SBF i  jego członków. Wiele 
stronic kroniki domu Flagellazione i SBF napisał własnoręcznie. 
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Dodatek

Polonika w dorobku o. B. Bagattiego
W bogatej spuściźnie o.  B. Bagattiego znajdują się nieliczne poloni-

ka. Przez pewien czas współpracował z nim J. T. Milik, czego owocem jest 
wspomniana wyżej publikacja: Gli scavi del „Dominus Flevit” (Monte Olive-
to), Parte I: La necropoli del periodo romano33, oraz hasło Phasga w Diction-
naire de La Bible. Supplément (t. VII, 1966). Autor bibliografii odnotował 
także recenzję publikacji M. Starowieyskiego, Apokryfy Nowego Testamen-
tu, Lublin 1980 („Liber Annuus” 1980). Ponadto w tłumaczeniu Aureliusza 
Borkowskiego OFM ukazały się trzy małe przewodniki o. Bagattiego, do-
skonale służące polskim żołnierzom i cywilom w czasie ich pobytu w Zie-
mi Świętej podczas II wojny światowej: 1. Getsemani. Grota getsemańska, 
Ogród Oliwny, Bazylika Konania Pana Jezusa (Jerozolima 1942); 2. Nazaret. 
Ogród Maryi i Jezusa (1943, 1952); 3. Góra Tabor (1943 lub 1944)34. Nie można 
również zapomnieć, że przynajmniej kilku polskich studentów biblistyki, 
poza franciszkanami, korzystało z  jego wykładów i  prac podczas swoich 
studiów w Studium Biblicum Franciscanum35.

33   Gerusalemme 1958, s. VIII, 188. SBF Collectio Maior, 13. Dzieło to było omawiane 
przez polskich biblistów. Zob. S. Grzybek, B. Czerwień, B. Panasiuk, Polska bibliografia bi-
blijna za lata 1931–1965, Warszawa 1968, z. II, poz. 4801. 

34   Zob. B.  Brzuszek OFM, Drukarnia Kustodii Ziemi Świętej Franciszkanów w  Jero-
zolimie na usługach Polaków. Bibliografia, „Studia Franciszkańskie”, t. 2, 1986, s. 82–93, 88. 

35   Ich wykaz podaje A.  J. Szteinke OFM we  Wstępie do  słownika: Polscy Bracia 
Mniejsi w służbie Ziemi Świętej (1342–1995), „Studia Franciszkańskie” t. 9, 1998, s. 181–182; 
toż, w nadbitce, Poznań 1999, s. 31–32. 
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Ojciec Michele Piccirillo OFM 
(1944–2008) 
– pokorny brat Ziemi Świętej
Ojciec Michele Piccirillo1 to  profesor zwyczajny historii i  geografii 

biblijnej w  Studium Biblicum Franciscanum (w  skrócie SBF) w  Jerozoli-
mie – Fakultecie Nauk Biblijnych i Archeologii Papieskiego Uniwersytetu 
Antonianum w Rzymie, dyrektor Muzeum tego Wydziału oraz Misji Arche-
ologicznej i Franciscan Archaeological Institute na górze Nebo w Jordanii, 
a także dyrektor wykopalisk Magdala Project, autor znaczących publikacji 
naukowych. Zmarł w Włoszech, ale prawie całe swoje twórcze życie prze-
pędził w  Jerozolimie i  na Bliskim Wschodzie jako brat mniejszy  –  fran-
ciszkanin Kustodii Ziemi Świętej2. O  jego odejściu i  pogrzebie informo-

1   Niniejsza praca jest przedrukiem z rocznika franciszkańskiego („Studia Franciszkańskie” 
20: 2010, s. 63–84) z pewnymi skrótami, uzupełnieniami i korektami dokonanymi pod kontem 
prezentacji dokonań archeologicznych M. Piccirilla. W tym miejscu pragnę podziękować ojcu 
prowincjałowi Nikodemowi Gdykowi OFM za udostępnienie mi podstawowych dzieł o. prof. 
Michele Piccirilla oraz o. Zenonowi Stysiowi OFM, kierownikowi Franciszkańskiego Centrum 
dla Europy Wschodniej i Azji Północnej w Warszawie, za kserokopie niektórych dokumentów.

2   Biogram zasadniczo opiera się na kilku notach autobiograficznych P. Piccirilla oraz 
artykułach osób, które znały i współpracowały z P. Piccirillo. Prof. Giovanni Claudio Bot-
tini OFM, dziekana Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie: Fr. Michele Piccirillo 
Necrologia, w: Acta Ordinis Fratrum Minorum 127, 2008, n. 3, 531–532; Padre Michele Pic-
cirillo OFM, w:  Antonianum 84, 2009, 23–27; Michele Piccirillo (1944–2008), francescano 
di Terra santa e archeologo, Studium Biblicum Franciscanum, „Liber Annuus” 58, 2008, 
479–500. W końcu warto również odesłać do: Pietro Kaswalder OFM, A un anno dalla 
morte, un  ricordo di  Padre Michele Piccirillo OFM, archeologo (1944-2008) Mondo della 
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wały rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne, Internet oraz prasa codzienna 
i kulturalna w wielu krajach. Niedługo potem w pismach specjalistycznych 
zaczęły się pojawiać artykuły na temat jego osoby i dorobku naukowego. 
Giampietro Rigosa, prezes Associazione Culturale Giovanbattista Massolini, 
wspomina: „O. Michele Piccirillo często przedstawiał się: «Sono solo umile 
frate di Terrasanta [Jestem tylko pokornym bratem Ziemi Świętej]», cho-
ciaż «przesłanek do pokory miał niewiele»”3.

1.Okres poprzedzający działalność archeologiczną

Lata dziecinne i młodzieńcze4

Przyszły archeolog Michele Piccirillo urodził się 18  listopada 1944 r. 
w  Italii, w małej wiosce Casanova, w gminie Carinola (Kampania, prow. 
Caserta, diec. Aurunca). Był drugim z czworga dzieci Giovanniego i An-
tonietty z domu Mignacca, osób prostych, ale moralnie prawych i ducho-
wo bogatych. Wychowanie otrzymał tradycyjne wśród ludzi pochłoniętych 
całkowicie codzienną pracąyonietych w  gminienie tej”. na  polach wśród 
gór, obfitujących w pamiątki historyczne i  architektoniczne, pozostałości 
po  Grekach i  Rzymianach, zamieszkujących niegdysiejszy Ager Falernus. 

Bibbia  96, 2009, 54–56), tp://www.archeogate.org/vicino_oriente/article/1157/1/ a-un-an-
no -della morte... (2010.02.13).

3   Wywiad z Mario Massolinim: Padre Michele Piccirillo e Giovanni Battista Massolini. 
Un sodalizio all’insegna dell’amicizia, della spiritualità e della cultura nel ricordo di un amico 
di  entrambi. http://famiglieditalia.wordpress.com/2009/05/14padre michele-piccirillo-e-
-giovan-battista... (2010-02-08).

4   W 2010 roku – już po ukazaniu się pierwszej wersji niniejszego artykułu – pojawiło 
się zbiorowe opracowanie pt. Michele Piccirillo – francescano archeologo tra scienza e Pro-
videnza, będące syntezą i zarazem pewnym ubogaceniem wyżej wymienionych publikacji. 
A cura Giovanni Claudio Bottini [OFM], Massimo Luca [OFM], Milano 2010, 16,5 x 24 cm, 
ss. X, 182 + nlb. 16 foto kol. Studium Biblicum Franciscanum. [Collana:] Museum 15. Trzon 
tej pracy stanowią: źródłowy biogram, którego dopełnieniem jest kompletna bibliografia;  
trzeci temat zaś to Działalność archeologiczna (wykopaliska i restauracja), czwarty, to Pro-
jekty, jakie planował i realizował, piąty, to Muzeum SBF; w szóstym omówione są Dzienniki, 
które pisał od września 1973 do  maja 2008 roku. Pełne omówienie patrz: B. Brzuszek, „Stu-
dia Franciszkańskie” 21, Poznań 2011, s. 576–580.
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Można przypuszczać, że  te „antyczne pozostałości” miały jakiś wpływ 
na jego późniejsze zainteresowania archeologiczne.   

Jesienią 1955 r., a więc w 11. roku życia, po ukończeniu szkoły elementar-
nej, został przyjęty do Kolegium Serafickiego, czyli Niższego Seminarium 
Kustodii Ziemi Świętej pod Rzymem, w którym wraz z  innymi chłopca-
mi pragnącymi być misjonarzami franciszkańskimi w ziemskiej Ojczyźnie 
Chrystusa przerabiał program pierwszych klas gimnazjalnych. Dwie ostat-
nie klasy gimnazjalne ukończył w kolegium franciszkańskim w klasztorze 
Monteripido w  Perugii. Zalety osobiste i  wyniki w  nauce zadecydowały, 
że 19 września 1960 r. wysłano go okrętem z Neapolu do Palestyny, którym 
poprzez Aleksandrię w  Egipcie 22  września dopłynął do  Bejrutu. Dalszą 
podróż odbył autem przez Damaszek. Do Jerozolimy dotarł 24 września5.

Studia i praca dydaktyczna
Dnia 3  października 1960 r., rozpoczynając nowicjat w  klasztorze 

św. Jana w Ain Karem, zatrzymał imię chrzestne Michał. Po roku został 
synem Kustodii Ziemi Świętej i od jesieni1961 r. przez cztery lata kontynu-
ował studia licealne i filozoficzne w Betlejem. Tam pasjonował się literatu-
rą, a zwłaszcza sztuką, w której tajemnice wprowadzał go artysta o. Alberto 
Farina OFM. Od 3 października 1965 do lata 1969 r. przebywał w konwen-
cie Najśw. Zbawiciela w Jerozolimie, gdzie przerabiając teologię w Studium 
Teologicznym Kustodii, podejmował podstawowe decyzje w życiowe. Uro-
czystą profesję rad ewangelicznych złożył 4 czerwca 1967 r. w sanktuarium 
św. Franciszka przy Wieczerniku, włączonym do Starego Miasta w Jerozo-
limie tuż po wojnie arabsko-izraelskiej, zwanej wojną „sześciu dni”. Wy-
darzenia te opisał w piśmie „Voci d’Oriente”, wydawanym na powielaczu 
seminaryjnym. 

Współbrat Pietro Kaswalder napisał o nim: 

Padre Piccirillo nigdy się nie cofał, czego dowodzi jego zachowanie się podczas 
wojen, które przeżył, tj. wojny arabsko-izraelskiej (1967), dwóch intifad pale-

5   Schematismus Ordinis Fratrum Minorum, iubente Fr. Jacobo Bini OFM. Septima editio. 
Romae 2001; G.  C. Bottini OFM, Michele Piccirillo (1944–2008), francescano di  Terra santa 
e archeologo, dz.cyt., s. 479–480; P. Kaswalder OFM, A un anno dalla morte, un ricordo di Padre 
Michele Piccirillo OFM, dz. cyt., cz. I: La vita, s. 1 z 2; Casonova di Cariniola - L’Associazione 
Culturale „Prof. P. Michele Piccirillo”, cyt. za: www.pmichelepiccirillo.it./Biografia (2010-02-18). 
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styńskich (1978 i 2000) i wojen w Zatoce Perskiej (1991 i 2003). Dał przykład 
odwagi, kiedy w  czasie wojny „sześciu dni” razem ze  współbraćmi, studen-
tami teologii, prowadząc furgon przerobiony na ambulans, przemierzał ulice 
Jerozolimy, Góry Oliwnej, Betanii, aż po Jerycho, zbierając zabitych i rannych, 
transportując palestyńskich uciekinierów do granicy jordańskiej”. 

Po ukończeniu czteroletnich studiów teologicznych w  Jerozolimie, 
o ukonczeniu studiów teologicznych 5  lipca 1969 r., otrzymał święce-
nia kapłańskie w  kościele parafialnym w  swojej rodzinnej Casanova di  
Carinola6.

Podczas czteroletnich studiów teologicznych słuchał wykładów i miał 
bliższe kontakty z profesorami Studium Biblicum Franciscanum, zwłaszcza 
z archeologiem o. Bellarmino Bagattim7, za którego radą zaczął pisać arty-
kuły na tematy historyczne i artystyczne do czasopisma „La Terra Santa”. 
W latach akademickich 1969/1970 – 1973/74 studiował z pełnym zaangażo-
waniem na Pontificium Athenaeum Antonianum w Rzymie, gdzie w czerw-
cu 1970 r. otrzymał licencjat z teologii na podstawie pracy Il santo monte 
di 2Pt 1, 16–18, napisanej pod kierunkiem o. prof. Marco Adinolfiego OFM. 
Tam też, zachęcony przez o. Gino Concettiego OFM, redaktora „L’Ossrva-
tore Romano”, zaczął publikować w  tym dzienniku Stolicy Apostolskiej 
swoje teksty na temat Ziemi Świętej, co potem czynił do końca życia. Li-
cencjat z Pisma Świętego uzyskał w marcu 1973 r. w Pontificio Istituto Bibli-
co (Biblicum) i niebawem zapisał się na kurs doktorancki sekcji archeolo-
gicznej Istituto degli Studi per il Vicino Oriente państwowego Uniwersytetu 
La Sapienza w Rzymie. 

Wkrótce potem, przy poparciu Bagattiego, przełożeni Kustodii powie-
rzyli mu restaurację mozaik kościoła świętych Lota i Prokopa w mieście 
Nebo (Khirbet el-Mukhayyet) w Jordanii. Na tym stanowisku wykopalisko-
wym zdobył swoje pierwsze doświadczenia archeologiczne. Zaraz potem 
rozpoczął pracę nad tezą doktorską pod kierunkiem prof. Paolo Matthiae 
na temat La ceramica del Ferro nell’area transgiordanica -  tipologia e crono-

6   P.  Kaswalder OFM, A  un anno dalla morte, un  ricordo di  Padre Michele Piccirillo 
OFM, dz. cyt., cz. I: La vita, s. 1 z 2.

7   Po  jego śmierci redagował księgę pamiątkową: Un  Uomo di  Pace. Padre Bellarmi-
no Bagatii (1905–1999), Gorle (Bg) 2002; zob. B. Brzuszek OFM, Ojciec Bellarmino Bagatti 
(1905–1999), archeolog Ziemi Świętej, w: „Studia Franciszkańskie” 14, 2004, 463–478.
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logia, którą obronił w lipcu 1975 r., otrzymując tytuł doktora nauk humani-
stycznych i filozofii8.  

W październiku 1975 powrócił na stałe do Jerozolimy i zaraz został za-
trudniony w Studium Biblicum Franciscanum, będącym wówczas sekcją bi-
blijną Pontificium Athenaeum Antonianum w Rzymie. W tej uczelni i w se-
minarium Kustodii Ziemi Świętej (Studium Theologicum Jerosolymitanum) 
aż do roku akademickiego 2007/08 prowadził wykłady na tematy: geografia 
biblijna, wprowadzenie do  Starego Testamentu i  historia biblijna. Ponad-
to był przewodnikiem wycieczek biblijnych. We  wrześniu 1974  r.  otrzy-
mał nominację na  dyrektora Museo archeologico della Flagellazione, 
a w 1976 r. obarczono go odpowiedzialnością za wykopaliska i odbudowę 
sanktuarium (Memoriale) Mojżesza na górze Nebo w Jordanii, gdzie praco-
wał już w 1973 r. Równocześnie w Kustodii powierzano mu różnego rodzaju 
zadania, m.in. przez sześć lat pełnił funkcję radnego Kustosza Ziemi Świętej. 
W latach 1990-2000 jako profesor wizytujący wykładał palestynologię (ar-
cheologię i geografię biblijną) w Pontificio Istituto Biblico w Rzymie. 

Ojciec Piccirillo został zaszczycony członkostwem takich prestiżowych 
instytucji, jak: Association Internationale pour l’Étude de Mosaique Anti-
que (AIEMA) w Paryżu (1980), Royal Asiatic Society w Londynie (1993), 
Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa (konsultant, 1995) 
i Pontificia Accademia Romana di Archeologia (2004)9. 

Trudno jest policzyć uczonych z  Izraela i  innych krajów, z  którymi 
współpracował i  często utrzymywał pełne serdeczności i  szacunku sto-
sunki. Uczestniczył także w prestiżowych międzynarodowych kongresach 
archeologicznych, wygłaszał konferencje na uniwersytetach europejskich 
i  amerykańskich, a  także w  Akademii Nauk w  Wiedniu i  w Académie 
des Sciences et  Belles Lettres w  Paryżu oraz jako członek delegacji wa-
tykańskiej w Głównej Siedzibie ONZ w Nowym Yorku. Często występo-
wał w telewizji włoskiej i innych krajów europejskich. Był też dyrektorem 
naukowym i kuratorem licznych wystaw, z których obowiązkowo trzeba 
wymienić wystawę mozaik Jordanii, która w 1986 r., poczynając od Pałacu 
Weneckiego, odwiedziła różne miasta Anglii, Francji, Niemiec, Holandii, 

8   Część tej pracy ukazała się pt. Una tomba del Ferro I a Madaba, w:  „Liber Annuus” 
25, 1975, 198-224.

9   P.  Kaswalder, A  un anno dalla morte, un  ricordo di  Padre Michele Piccirillo OFM, 
cz. II: La carriera academica, dz cyt. s. 2 z 2. 
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Austrii i Islandii10, a także Wystawę Jubileuszową pt. In Terra Santa. Dalla 
Crociata alla Custodia dei Luoghi Santi, zorganizowaną w 2000 r. w Pałacu 
Królewskim w Mediolanie11.  

Ojcu Michele swoje istnienie zawdzięczają Szkoły Restauracji Mozaik 
Antycznych w  Madaba i  Jerycho, realizacja Madaba Archaeological Park 
oraz projekty Umm al-Rasas Archaeological Park i Mount Nebo Archaeolo-
gical Park. Dla tych inicjatyw pozyskał instytucje rządowe Jordanii, Italii, 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Swoją przyjaźnią i  życzliwością darzyli go  dostojnicy kościelni i  cy-
wilni. Miał także dobre stosunki z Wydziałami Starożytności Izraela, wła-
dzami Autonomii Palestyńskiej i Jordanii oraz przedstawicielami różnych 
muzeów w Jerozolimie. Cieszył się przyjaźnią zmarłego króla Jordanii Hus-
seina i jego małżonki Nur oraz innych członków rodziny królewskiej. Ksią-
że Ghazi Ben Muhammad przyczynił się do ponownego otwarcia sanktu-
arium Chrztu Jezusa w Betanii, Sapsafas w Wadi Kharrar. 

Wielkim przeżyciem i  radością była dla niego pielgrzymka papieża 
Jana Pawła II na górę Nebo podczas Wielkiego Jubileuszu 2000. Fotografie 
ojca Michele, prezentującego Papieżowi na górze Nebo Memoriał Mojże-
sza, proroka i człowieka Bożego, oraz z balkonu sanktuarium stepy Moabu 
i Ziemię Świętą za Jordanem z widokiem na Jerozolimę, obiegły cały świat12. 

2. Okres intensywnej działalności naukowo-badawczej

Badania naukowe ojca Michele Piccirilla obejmowały różne dziedziny, 
wzajemnie się dopełniające, ale głównie skoncentrował się on na archeolo-
gii i historii. Swoją działalność rozwijał dzięki śmiałości i zaufaniu, jakim 
się cieszył u  autorytetów kościelnych i  rządowych, a  także badawczych 

10   I mosaici di Giordania. Catalogo di Michele Piccirillo, Studium Biblicum Francisca-
num. Testi di J. Balty, G. Bisheh., H. Buschhausen, N. Dival, R. Farioli Campanati, M. Picci-
rillo, P. Testini, Roma 1986, ss. 236. 

11   Catalogo della Mostra: Milano, Palazzo Reale 17 febbraio – 21 maggio 2000, Milano 2000. 
12   Między innymi także nasz znakomity fotografik Adam Bujak w albumie: Znak Przy-

mierza. Synaj, Jordan, Betlejem, Galilea, Jerozolima (Słowo wstępne Marek Skwarnicki), 
Kraków 2000, zamieścił zdjęcie o. M. Piccirillo pokazującega Ojcu Świętemu z góry Nebo 
panoramę Ziemi Świętej. 
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i dydaktycznych z  różnych instytutów i uniwersytetów Bliskiego Wscho-
du, Europy, Stanów Zjednoczonych Ameryki, a nawet Azji. Współpracował 
z wieloma czasopismami naukowymi („Liber Annuus”, „Biblica”, „Annual 
Departament of Antiquities of Jordan” (ADAJ), „Revue Biblique”, „Syria”, 
„Near Eastern Archaeology”), a  także z  periodykami popularnymi, taki-
mi jak: „La Terra Santa” (wydawany w różnych językach); „Il Mondo della 
Bibbia” (wydawany po  włosku i  francusku); „Jezus”; „Archeologia Viva”, 
oraz z  dziennikami, zwłaszcza z  „L’Osservatore Romano”. Pisywał także 
hasła do  różnych encyklopedii13. Niektóre z  jego prac zostały przełożone 
na arabski, francuski, angielski, niemiecki, portugalski, hiszpański i – nie-
licznie – na polski. Tu prezentujemy tylko te, które opublikował w formie 
książkowej oraz w przeglądach naukowych i periodykach kulturalnych14.   

Badania archeologiczne w Jordanii i Ziemi Świętej
Na pierwsze miejsce wysuwają się odkrycia archeologiczne w Jordanii, 

gdzie głównymi obiektami jego badań był region góry Nebo oraz bezcenne 
bogactwo odkopanych tam mozaik posadzkowych, którym poświecił wiele 
publikacji naukowych. Swoją pracę archeologa rozpoczął w 1973 r., restau-
rując mozaiki kościoła świętych męczenników Lota i Prokopa z Khirbet el-
-Mukhayyat (miasto Nebo)15, zaś oficjalnie i  na stałe odpowiedzialnością 
za wykopaliska i restaurację obiektu na górze Nebo Kustodia Ziemi Świę-
tej obarczyła go w 1976 r. Od tego czasu, zawsze z determinacją, kierował 
zastępem współpracowników i  współpracowniczek oraz pochodzących 
z  różnych stron świata archeologów, architektów, ekspertów od  restau-
racji mozaik i  resztek architektonicznych, geometrów, rysowników, stu-
dentów i przyjaciół. Od lat osiemdziesiątych wśród studentów było także 
kilku polskich franciszkanów (OFM). Ich imiona odnotowywał w swoich 

13   E. Stern (red.), The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land, 
vol. I–IV, Jerusalem 1993 (hasła: Madaba, Nebo Mount, Umm er-Rasas); E. Meyers (red.), 
The Oxford Encyclopedia of  Archaeology in  the Near East,  I-IV, New York–Oxford 1997 
(hasła: Franciscan Custody of the Holy Land, Machaerus, Madaba, Nebo, Mont); Enciclopedia  
dell’Arte Medievale, vol. IX, Roma 1998 (hasło: Palestina).  

14   G. C. Bottini, Michele Piccirillo (1944-2008), francescano di Terra Santa e archeologo 
(Bibliografia), dz. cyt., s. 487–500.  

15   M.  Piccirillo, Campania archeologica a  Khirbet el-Mukhayet (Città Nebo) agosto-
-settembre 1973, w: „Liber Annuus” 23, 1973, 322–358. 
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publikacjach i w rocznych sprawozdaniach, zamieszczanych w Notiziario 
jerozolimskiego Studium Biblicum Franciscanum. Jednak za radą kolegów 
od  1981  r.  obszerne roczne sprawozdania pt. Ricerca storico-archeologica 
in Giordania publikował w „Liber Annuus”16.   

Pierwszego wielkiego odkrycia archeologicznego dokonał w  lecie 
1976 r. Było to odkopanie przepięknej mozaiki w diakonikon bazyliki Mojże-
sza na  górze Nebo  –  Ras Siyagha17. Dalsze badania w  regionie Monte Nebo 
doprowadziły go do przebadania ruin z epoki bizantyńskiej w Wadi Ayn al-
-Kanisah, Ayyun Musa, el-Judaide oraz przebiegu rzymskiej drogi pomiędzy 
Livias i Hasebus. W latach 1978-1981 uczestniczył w wykopaliskach prowadzo-
nych przez profesorów Studium Biblicum Franciscanum: V.  M. Corbo OFM 
i S. Loffredę OFM w Jebel Mishnaga (Macheront), oraz opublikował artykuł 
na  temat mozaik i  monet herodiańskich18. Owocem jego dziewięcioletnich 
prac jest także Park Archeologiczny Macheront. Następnie w  pierwszej po-
łowie lat dziewięćdziesiątych uzupełnił wykopaliska w  wiosce bizantyńskiej 
Meqawer i  kierował rekonstrukcją fortecy Jebel Mishnaga (Macheront)19.  
W 1984 roku oraz w latach 1996-1997 popchnął naprzód wykopaliska na tere-
nie wielkiego kompleksu kościelnego św. Sergiusza z Nitl (en-Nitl)20.  

Najważniejszego jednak odkrycia dokonał w  1986 r.  Jest nim mozai-
ka posadzkowa w kościele św. Szczepana w Umm ar-Rasas, na której wid-
nieje nazwa tej miejscowości w języku greckim Kastron Mefaa. Odkrycie 
to doprowadziło go do identyfikacji tej miejscowości z biblijnym miastem 

16   Łącznie w latach 1981–2007 ukazało się ich 27, zaś ostatnie pt. Ricerca archeologica 
e Vangelo e i Luogi Santi in Palestina zamieścił rocznik „Cauriensia. Revista annal de Cien-
cias Eclesiasticas” 3, 2008, s. 53–91.    

17   M. Piccirillo, Campagna archeologica nella basilica di Mosè Profeta sul Monte Nebo-
-Siyagha, w: „Liber Annuus” 26, 1976, s. 281–318. Sprawozdanie to otwiera długą serię prac 
różnej objętości i gatunku, dokumentujących jego dorobek. 

18   M. Piccirillo, Le monete della Fortezza di Macheronte (el-Mishnaqa), w: „Liber An-
nuus” 30, 1980, s. 403–414. 

19   M. Piccirillo, Le antichità cristiane del villagio di Meqawer, w: „Liber Annuus” 45, 
1955, s. 293–318. 

20   M. Piccirillo, The Church of Saint Sergius at Nitl: A Centre of  the Christian Arabs 
in the Steppe at the Gates of Madaba, w: „Liber Annuus” 51, 2001, s. 267–284; La chiesa di San 
Sergio di Nitl. Un centro degli arabi cristiani nella steppa alle porte di Madaba, w: „Rendiconti 
Pont. Acc. Rom. Arch.” 77, 2004-2005, s. 309–349. 
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Mefaat (zob. Jozue 13, 18  i  21, 37; Jeremiasz 31, 21; 48, 21)21. Wykopaliska 
w Umm ar-Rasas prowadził aż do ostatniego roku swego życia. Ich owo-
cem jest odnalezienie w kompleksie św. Szczepana kościoła biskupa Sergiu-
sza z mozaikami z 587 r. oraz w mieście kościołów Lwów, Kapłana Wail’a, 
św. Pawła i innych, a także kwatery wyrosłej poza murami warowni, i re-
stauracja wieży klasztornej z  celką słupnika. Dzięki temu jordański De-
partament Starożytności doprowadził do utworzenia na stepie jordańskim 
Parku Archeologicznego Umm ar-Rasas, który w 2004 r. UNESCO zaliczył 
do kulturalnego dziedzictwa ludzkości22.     

W centrum poszukiwań M. Piccirilla było także miasto Madaba z jego 
historyczną diecezją. Poczynając od 1980 r., odnalazł on: „katedrę Madaby” 
z  początku VI  w., kościół Dziewicy (Maryi), a  pod nim salę, zwaną salą 
Hipolita, z mozaiką rzymską, kościół proroka Eliasza i kryptę św. Eliana, 
kościół Świętych Apostołów, kościół Khadira, kościół Sunnā, kościół Salay-
ta, „Spalony Pałac” i niektóre kaplice wyłożone mozaikami.

Na terenie diecezji Madaba przebadał sanktuarium Mojżesza na górze 
Nebo23, a także w mieście Nebo (El-Mukhayyat): kościół świętych męczen-
ników Lota i  Prokopa, kościół Amosa i  Casiseosa, kaplicę kapłana Jana, 
oraz pozostałości chrześcijańskie w dolinie góry Nebo24. Swoją troską obej-
mował również wykopaliska w Mafraq, Zay el-Gharbi, Quweismeh, Am-
man, Rihab, Suhnat, Nimrin, Massuah, Ma’in, er-Rajib, Khirbet el-Kursi, 
Khirbet Fattir, Zizia i inne. 

W 1992 roku, z pomocą finansową rządów Włoch, Kanady, USA i Jor-
danii, otworzył Szkołę Mozaik w Madabie, która w 2006 roku została prze-
kształcona w Modaba Institute for Mosaic Art and Restauration, pozostający 
pod zarządem rządowym Higher Committee Jordanii. Oprócz tego stwo-

21   M. Piccirillo, L’identificazione storica delle rovine di Umm er-Rasas–Kastron Mefaa 
in Giordania, w: „Biblica” 71, 1990, s. 527–541; M. Piccirillo, Um er-Rasas – Kastron Mefaa, 
Franciscan Printing Press, Jerusalem 1986, ss. 32; M. Piccirillo – E. Alliata, Umm al-Rasas, 
Mayfa’ah. I. Gli scavi del complesso di Santo Stefano, Jerusalem 1994, ss. 376.  

22   P. Kaswalder, A un anno dalla morte, un ricordo di Padre Michele Piccirillo OFM, dz. 
cyt., cz. III: Gli scavi archeologici,  s. 1 z. 2.

23   M.  Piccirillo, E.  Alliata, Mount Nebo. News archaeological excavations 1967–1997, 
Jerusalem 1998, ss. 614  + 15 Plates (Collectio maior 25).  

24   M. Piccirillo, Chiese e mosaici di Madaba. Documentazione grafica a cura di P. Eu-
genio Alliata,  Jerusalem 1989, s. 374. SBF Collectio maior 34. 
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rzył Park Archeologiczny Madaba, otwarty w 1995 roku w obecności królo-
wej Jordanii Nur al-Hussein25. Zaś z okazji stulecia odkrycia Mapy Madaby 
podjął szereg inicjatyw na  płaszczyźnie międzynarodowej w  postaci stu-
diów, konferencji i wystaw26.

W latach 1995–2000, z myślą o pielgrzymach w Roku Świętym 2000, 
promował odkrycie i rewaloryzował starożytne Wadi Kharrar, gdzie znaj-
duje się Betania, dziś Sapsafas, miejsce chrztu Jezusa na wschodnim brzegu 
Jordanu. Miejsce to odwiedził i uczcił wspomnieniową ceremonią 21 marca 
2000 r. papież Jan Paweł II w czasie swej pielgrzymki do Ziemi Świętej27. 
Zaś zaplanowany przez Padre Michele Park Archeologiczny Wadi Kharrar 
jest nadal urządzany28.

Odkrycia nowych mozaik, ważnych z  racji ich artystycznego piękna 
i  inskrypcji z  imionami ich twórców, biskupów, ofiarodawców oraz dat, 
które były dla niego samego niezwykłym zaskoczeniem, uczyniły go bar-
dzo szybko znanym w  świecie uczonych. Stało się to  głównie dzięki od-
kryciu w lecie 1976 r. wspaniałej mozaiki z inskrypcją w diakonikon w ba-
zylice Mojżesza Proroka na Monte Nebo29, pełnemu odczytaniu inskrypcji 
dedykacyjnej w kościele Dziewicy w Madabie30 oraz odsłonięcie cudownej 
mozaiki w 1986 r. w kościele św. Szczepana i  identyfikacji Umm er-Rasas 
na stepie Jordanii (greckie Kastron Mefaa, rzymskie Castrum Mefaa) z bi-
blijnym Mefaat plemienia Rubena. 

25   P. Kaswalder, A un anno dalla morte, un ricordo di Padre Michele Piccirillo OFM, dz. 
cyt., cz. III: Gli scavi archeologici, s. 1 z. 2. 

26   M. Piccirillo, E. Alliata (red.), The Madaba Map Centenary (1987–1997). Travelling 
Througgh the Byzantine Umaayyad Period. Preceedings of the International Conference Held 
in Amman, 7–5 April 1997, Jerusalem 1999. 

27   Papież w  obecności zgromadzonych wiernych odmówił modlitwę ku  czci Trójcy 
Przenajświętszej oraz podziękował obecnym na  tym miejscu i  władzom Jordanii za  zgo-
towane mu przyjęcie. Zob. Jan Paweł II, Na drogach dziejów zbawienia, Libreria Editrice 
Vaticana 2000, s. 67–69.  

28   P. Kaswalder, Un anno dalla morte, un ricordo di Padre Michele Piccirillo OFM, dz. 
cyt., cz. III: Gli scavi archeologici, s. 1 z. 2–2 z. 2; informacja ustna ojca Nikodema Gdyka 
OFM. 

29   M. Piccirillo, Campagna archeologica nella basilica di Mosè Profeta sul Monte Nebo-
-Siyagha, w: „Liber Annuus” 26, 1976, s. 281–318.

30   M. Piccirillo, La Chiesa della Vergine a Madaba, w: „Liber Annuus” 32, 1982, s. 373–408.
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Chociaż publikacje Piccirillego ukazują także wyniki jego badań nad 
historią najstarszych periodów i ceramiką, to jednak koncentrują się głów-
nie na mozaikach z epoki bizantyńskiej dzisiejszej Jordanii. Badania te po-
zwoliły mu spisać historię cywilną i kościelną, rozpoznać miłość do piękna 
i sztuki generacji chrześcijańskich, które zamieszkiwały region od czwar-
tego do  ósmego wieku, zrewidować pewne obiegowe opinie i  wzbudzić 
dyskusję na temat ikonoklazmu, który mocno wstrząsnął życiem wspólnot 
chrześcijańskich, przez odróżnienie ikonoklazmu w  znaczeniu teologicz-
nym od ikonofobii, zjawiska powstałego raczej z motywów przypadkowych. 
Jego zaś zdaniem, zjawiska te trzeba rozpatrywać osobno31. Odkrycia te po-
zwoliły mu  również wykazać, wbrew powszechnie powtarzanym sądom 
na temat relacji pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami, że w VIII wieku 
te dwie grupy żyły w zgodzie i pomyślności32. Na tematy postawione przez 
jego odkrycia archeologiczne organizowane były na różnych uniwersyte-
tach kursy specjalistyczne i  pisane prace doktorskie, do  których on  sam 
wnosił pewien wkład jako korelator jako członek komisji egzaminacyjnej 
lub dopuszczającej do publikacji. Najczęściej chodzi tu o badaczy i wykła-
dowców, którzy byli wśród młodych współpracowników i współpracowni-
czek podczas licznych kampanii wykopaliskowych, prowadzonych przez 
niego w porze letniej, począwszy od 1973 r. 

W końcu pasja badawcza skłoniła go do przestudiowania całego mozai-
kowego dziedzictwa Jordanii i organizowania wystaw w różnych częściach 
świata oraz do publikacji na jego temat. W ten sposób mozaiki uczynił kul-
turalnym i turystycznym „ambasadorem” Jordanii. Kulminacją tej działal-
ności było wydanie w 1992 r., ze wstępem króla Jordanii Husseina, tomu 
The Mosaics of Jordania, sponsorowanego przez American Centre of Orien-
tal Research33. Wydarzeniem, które zwróciło na niego uwagę świata, był tak-

31   Iconofobia o  iconoclastia nelle chiese di Giordania?, w: Bisanzio e  l’Occidente: arte, 
archeologia, storia. Studi in onore di Fernanda de Maffei, Roma 1996, s. 173–193; zob. także 
„La scuola di palestinologia francescana”, w: M. S. Cal (a cura), Il cammino di Gerusalemme. 
Atti del Convegno Internazionale di Studio (Bari–Brindisi–Trani, 18–22 Maggio 1999), Bari 
2002, s. 191–210.

32   Tenże, L’identificazione storica delle rovine di  Umm er-Rasas  –  Kastron Mefaa 
in Giordania, w: „Biblica” 71, 1990, s. 527–541. 

33   Pełny tytuł tego monumentalnego dzieła brzmi: The Mosaics of Jordan, by Michele 
Piccirillo, edited by Patricia M. Bikai and Tomas A. Dailey, American Center of Oriental 
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że międzynarodowy kongres, zorganizowany w 1997 r. w stulecie odkrycia 
mapy mozaikowej Madaba, w którym uczestniczyli liczni uczeni z krajów 
Środkowego Wschodu, łącznie z Izraelczykami34.  

W dziejach Środkowego Wschodu, dnia 26 października 1994 r., mia-
ło miejsce historyczne wydarzenie: na  granicy dwóch krajów, na  północ 
od Eliatu, Jordania i Izrael zawarły traktat pokojowy. Gdy ministrowie obu 
stron podpisali dokument, król Jordanii Hussein podarował w  prezencie 
prezydentowi Stanów Zjednoczonych Billowi Clintonowi, prezydentowi 
Izraela Ezerowi Weizmanowi i pierwszemu ministrowi Izraela Ischakowi 
Rabinowi egzemplarze dzieła The Mosaics of Jordania. Padre Michele po-
ruszony tym faktem, pod koniec życia spodziewał się, że nadejdzie dzień, 
w którym państwo Izrael zawrze pokój również z narodem palestyńskim, 
a wtedy Autonomia Palestyńska będzie mogła ofiarować inne jego dzieło 
pt. Nuova Jerusalemme na znak pojednania oraz sprawiedliwego i trwałego 
pokoju z Izraelem35. 

Po latach obserwacji, sondaży i studiów nabrał również przekonania, 
że  powinien pomyśleć o  nowym dachu na  bazylice Mojżesza na  górze 
Nebo. W czasie  jubileuszowej pielgrzymki Jana Pawła II, która właściwie 
rozpoczęła się od Nebo, poprosił Papieża, aby pobłogosławił pamiątko-
wą plakietkę potwierdzającą udział w restauracji tej świątyni36. Zaś z racji 
70. rocznicy rozpoczęcia poszukiwań archeologicznych na  górze Nebo 
opublikował w  2004 r.  gruby tom na  temat zabiegów restauratorskich 
i konserwatorskich, z gotowym projektem nowych dachów na Memoriale 
Mojżesza, opracowanym przez ekspertów i architektów międzynarodowej 
sławy37. W  tomie tym przedstawił także pewne idee oraz szkic kościoła 

Research, Amman, Jordan 1992, 25 x 35, ss. 384.
34   M. Piccirillo, E. Alliata (red.), The Madaba Map Centenary (1897–1997), dz. cyt.
35   G. C. Bottini, Padre Michele Piccirillo OFM (1944–2008), dz. cyt., s. 27.
36   Jan Paweł II,  Il  Viaggio del Giubileo. Alle radici della fede e  della Chiesa, Jerusa-

lem 2000 (tł. na angielski, francuski, hiszpański i polski: Jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi 
Świętej. Powrót do korzeni wiary i Kościoła, red. M. Piccirillo, tłum. Ja. Kupka SAC, Warsza-
wa 2000, ss. 204. Książka ta zawiera przemówienia i homilie Jana Pawła II, słowa skierowane 
do niego historię miejsc odwiedzonych przez Papieża, autorstwa redaktora tomu. Całość 
uzupełniają zdjęcia, reprodukcje dzieł sztuki i zabytków Ziemi Świętej.

37   Un progetto di copertura per il Memoriale di Mosè. A 70 anni dell’inizio dell’indagine 
archeologica sul Monte Nebo in Giordania 1933–2003, Jerusalem 2004 (Collectio maior 45).
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Chrztu Jezusa nad Jordanem, wykonany przez architekta Vito Sonzo-
gni. Miejsce to, do którego odkrycia się przyczynił i doprowadził do jego 
otwarcia w 1995 r., przysporzyło mu wiele radości, ale także zmartwień. 
W  ostatnich latach nie ukrywał poczucia winy, że  w  tym najpiękniej-
szym miejscu w całej Ziemi Świętej i nieskalanym przez 2000 lat powsta-
ła – przy jego udziale – budowla z cementu i stali.

Współpraca naukowa i uniwersalność  
w podejściu do odkryć archeologicznych  
jako powszechnego dziedzictwa Ziemi Świętej
Odkrycia w Jordanii, zamiłowanie do studiów i niezapomniany aparat 

fotograficzny, z którego korzystał po mistrzowsku, oraz osobiste zalety i do-
bra znajomość arabskiego pozwoliły o. M. Piccirillowi poruszać się nie tyl-
ko po Izraelu, Autonomii Palestyńskiej i Jordanii, ale także kompetentnie 
służyć swoją wiedzą w Egipcie, Syrii, Libanie i w innych krajach. W realiza-
cji inicjatyw i projektów nie przeszkadzały mu ani bariery geograficzne, ani 
brak pokoju i relacji politycznych pomiędzy krajami tego regionu. Z jego 
pism wynika, że  napotykane trudności raczej pobudzały go  do refleksji, 
w jaki sposób dziedzictwo archeologiczne i historyczne uczynić narzędziem 
pojednania i pokoju pomiędzy narodami i krajami. W tym kontekście na-
rodziły się wielkich rozmiarów fotograficzne kalendarze Massoliniego (Ca-
lendari Massolini) z jego historycznymi i archeologicznymi tekstami, które 
mogły się ukazywać dzięki jego obrotności i  inteligentnemu mecenatowi 
Giovanniego Battisty Massoliniego z Brescii (zm. 1996)38.

W Syrii, oprócz niektórych jego studiów, trzeba podkreślić serdeczną 
i  szlachetną współpracę z  franciszkańskimi historykami i  archeologami 
działającymi w tym kraju: Ignacio Peñą, Paschale Castellanem i Romualdo 
Fernándezem39, którzy wspominają rozmowy z ojcem Piccirillem o staro-

38   Roczniki Calendario Massolini poświęcone są: 1992 Libano; 1993 Siria; 1994 La pe-
nisola del Sinai; 1996 Giordania; 1896–1996 La Carta Musiva di Madaba;  1998 Egitto; 1999 
Edifici Sacri dei Crociati; 2000 L’eredità di Gesù in Terra Santa; 2001 Terra Santa dei Crociati; 
2002 Etiopia; 2003 Sudan; 2004 Libia; 2005 Turchia; 2006 Iraq; 2007 Yemen; 2008 Tessere 
di pace (wybór tekstów z lat 1996, 2000 i 2001); 2009 Malta.  

39   Ta trójka badaczy wspólnie opublikowała szereg prac: Les Stylites Syriens, Milano 
1975; Les Reclus Syriens, Milano 1980; Les Cénobites Syriens, Milano 1983, i Inventaire du Jébel 
Baricha. Recherches archéologiques dans la region des Villes Mortes dla la Syrie du Nord, Jeru-
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żytności i  różnych projektach kulturalnych w  tym kraju. Między innymi 
podczas tych spotkań zrodziła się potrzeba pokrycia i muzealizacji dato-
wanej na 442 r. mozaiki, Świętych Męczenników w Tayibat- Hamah40 oraz 
restauracji Kaplicy Nawrócenia św. Pawła w  Tabbaleh pod Damaszkiem. 
Wśród jego ostatnich osiągnięć archeologicznych w  Syrii jest odkry-
cie katedry Hamah (1999-2007)41. Świadczą o  tym także jego publikacje: 
Note di viaggi in alta Siria nei villaggi di Qubbet es-Shih i Hawwa42, L’Ara-
bia cristiana. Dalla Provincia Imperiale al primo periodo Islamico43, a także 
La Palestina Cristiana I-VII secolo44. Nie przez przypadek do pierwszych 
jego wydawnictw naukowych należy także druk, ze wstępem historycznym 
i geograficznym, o pracy numizmatycznej A. Spijkermana: The Coins of the 
Decapolis and Provincia Arabia45. Celem tych wszystkich inicjatyw było do-
wartościowanie dziedzictwa historycznego środkowowschodnich wspól-
not chrześcijańskich. 

Pierwszą publikacją naukową Ojca Michele był artykuł poświęcony 
budowli krzyżowców, jaką jest Grób Madonny w grocie u podnóża Góry 
Oliwnej, który opisał pod kierunkiem swego profesora, o. Bellarmino Ba-
gattiego OFM46. Artykuł ten jest także pierwszym z wielu, jakie w  latach 
1972–2007 opublikował w  „Liber Annuus”, naukowym organie Studium 
Biblicum Franciscanum. O  tym, że epoka krzyżowa była mu bliska przez 
całe życie, świadczą jego następne publikacje, wśród których wyróżnia się 

salem 1987. Obecnie Kustodia Ziemi Świętej w Damaszku posiada trzy domy, jeden w dziel-
nicy Bab Touma, drugi w Salhieh i trzeci Tabbaleh, oraz opiekuje się sanktuarium św. Pawła 
Apostoła Zob. M. Piccirillo, Franciszkanie w Damaszku, w: „Ziemia Święta” 7, 2001, s. 17.   

40   M.  Piccirillo (z  A. Zaqzuq), The Mosaic Floor of  the Church of  the Holy Martyrs 
at Tayibat al-Hamah, in Central Syria, w: „Liber Annuus” 49, 1999, s. 443–464.

41   G. C. Bottini, Michele Piccirillo (1944–2008), francescano di Terra Santa e archeolo-
go, dz. cyt., s. 484–485, oraz (razem z A. Zaqzuq), The Mosaic Floor of the Church of the Holy 
Martyrs at Tayibat al-Imam-Hamah, in central Syria, w: „Liber Annuus” 49, 1999, s. 443–469.

42   „Rivista di archeologia cristiana” 57, 1981, s. 113–125. 
43   Ed. Jaka Book, Milano 2002.
44   Edizini Dehoniane, Bologna 2008.
45   Jerusalem 1978. 
46   L’edicola crociata sulla tomba della Madonna, w: „Liber Annuus” 22, 1972, s. 291–314; 

zob. też (z B. Bagattim i A. Prodomo), News Discoveries at the Tomb of Virgin Mary in Geru-
salemme, Jerusalem 1975; Le tombeau de Marie, w: „Le Monde de la Bible” 32, 1984, s. 29–31.  
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katalog wielkiej wystawy: In  Terrasanta: dalla Crociata alla Custodia dei 
Luoghi Santi, którą zorganizował przy współpracy przyjaciół i  ekspertów 
w 2000 r. w Mediolanie47.

W 1976 r.  redakcja tygodnika „Famiglia Cristiana” zaproponowa-
ła ojcu Piccirillowi współpracę z  biblistą Salvatore Garofalem, malarzem 
Nino Gregorim, fotografem Calogero Casciem i dziennikarzem Giuliano 
Coaccim w  opracowaniu 20  odcinków „serwisu dziennikarskiego”, które 
później utworzą książkę48. Jego zadaniem było ukazanie wkładu – ukrywa-
nego w naukowych publikacjach zarezerwowanych dla znawców – aktual-
nych badań archeologicznych i historycznych, prowadzonych w miejscach 
pamięci ewangelicznej i w sanktuariach chrześcijańskich, do poznawania 
Ewangelii. W ten sposób powstała monumentalna Storia di Gesù, wydana 
w 1983 r. w 6 tomach przez Wydawnictwo Rizzoli w Mediolanie. Dostarczo-
ne przez ojca Piccirilla dokumenty historyczne i archeologiczne pośrednio 
odsłoniły jego kompetencje na tym polu badań. Także nauczanie geografii 
biblijnej dawało mu okazję do publikacji na te tematy, zwłaszcza atlasów, 
które wydawał sam lub we współpracy z innymi49.

Oczkiem w  głowie ojca Michele były muzealne zbiory w  klasztorze 
Flagellazione (Biczowania) w Jerozolimie. Otrzymawszy w 1974 r. zadanie 
opieki nad Muzeum Archeologicznym Studium Biblicum Franciscanum, 
już w pierwszej notatce pisze o swoim wkładzie w jego restaurację50. Następ-
ne relacje informują o poszerzeniu jego przestrzeni, o nowych nabytkach 
eksponatów i o ekspozycjach przedmiotów i kolekcji. To wszystko sprawi-
ło, że wkrótce stało się ono chrześcijańskim muzeum miasta. Ta  funkcja 
zetknęła o. Priscilla z wyżej cytowaną pracą numizmatyczną śp. ojca Au-
gusta Spijkermana. Wychodząc naprzeciw potrzebom badaczy domowych 
i zewnętrznych, zapoczątkował nową serię wydawniczą Studium Biblicum 
Franciscanum – „Museum”. Ale praca w muzeum dostarczała mu nie tylko 

47   Milano 2000. Zob. też La geografia sacra dei Crociati, w: Verso Gerusalemme. II Co-
nvegno Internazionale nel IX Centenario della I Crociata (1099–1999), Martina Franca 1999, 
s. 111–124. 

48   Il Vangelo che non cognoscevate, Roma 1976 (we współpracy).
49   Grundriss der biblischen Geographie, w: Welt aus der die Bibel kommt, Bd II, Stutt-

gart 1982, s. 11–63. 
50   Il Museo della Flagellazione (relazione), „Acta Custodiae Terrae Sanctae” 21, 1976, 

s. 38–41.
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radości, ale i bólów! Pragnąc oszczędzić fundusze na konserwację zasobów 
muzealnych oraz na publikacje, wypożyczał na wystawy eksponaty także 
od innych. Niestety, 5 grudnia 1997 r. doszło do bardzo bolesnej kradzieży 
przez nieznanych sprawców czterech kodeksów liturgicznych wystawio-
nych w pałacu biskupim w Terni51.   

O. Michele doprowadził do wydania, równolegle w oryginale łacińskim 
i przekładzie włoskim, opisu pielgrzymki do Ziemi Świętej XIV-wiecznego 
autora, swego rodaka: Io notaio Nicola de Martoni, Il pellegrinaggio al lu-
ogi santi da Carinola a Gerusalemme 1394–1395, w oparciu o kodeks n. 6521 
du fonds latin, przechowywany w paryskiej Bibliothèque nationale de Fran-
ce52. Utrzymywał przy tym, że biorąc pod uwagę pracę badawczą i literacką 
tych wszystkich braci, którzy przebywali w ciągu wieków w Ziemi Świętej, 
powinno się mówić o franciszkańskiej szkole palestynologii. A terminem 
tym obejmował zarówno studia biblijne, jak też geograficzne, historyczne, 
archeologiczne i międzydyscyplinarne53.

Prof. Michele Piccirillo żywe kontakty miał również z rzymskim Pon-
tificium Athenaeum Antonianum (obecnie Pontificia Universitas Antonia-
num). Czuł się doceniony, że mógł wnieść swój wkład w tomy studiów 
dla uczczenia profesorów: Agostina Amorego (1982), Aljeandra Recio 
Veganzonesa (1994) i Martina Contiego (2003). W 1982 (27–30 III) ode-
grał znaczącą rolę podczas sympozjum Trent’anni di archeologia in Ter-
ra Santa, zaplanowanym przez rektora Gerarda Gardaropoliego, a zor-
ganizowanym przez Studium Biblicum Franciscanum, wówczas sekcję 
Wydziału Teologicznego tej uczelni. On  sam dokonał wyboru ekspo-
natów na wystawę fotograficzną, podczas której wygłosił wykład Chiesa 
e mosaici di Giordania. Una communità cristiana dalle origini bibliche54. 
W  1990  r.  (28 III) w  Katedrze Franciszkańskiej, kierowanej przez Le-
onarda Sileo, prezentował swoją książkę Chiese e mosaici di Giordania. 

51   G.  C. Bottini, Michele Piccirillo, francescano di  Terra Santa e  archeologo, dz. cyt., 
s. 484. 

52   Custodia di Terra Santa, Jerusalem 2003, ss. 222, SBF Collectio maior 42.
53   Mowa chociażby o  pracy M.  Piccirilla, który przez wiele lat cierpliwie gromadził 

kolekcję dewocyjnego rzemiosła palestyńskiego, będącego rodzajem nowej sztuki. Szerzej 
patrz: S. B. Brzuszek, Ojciec Michele Piccirillo OFM (1945–2008), „Studia Franciszkańskie” 
20 (2010), s. 79n.

54   Tekst wykładu w „Antonianum” 58, 1983, s. 85–101.



Ojciec Michele Piccirillo OFM (1944–2008)… 183

W  2000 (29 XI) brał udział w  Dniu Studiów Wydziału Teologicznego 
na temat Le due sinagoghe di origine. Il giudaismo e  il cristianesimo del 
I  secolo a  confronto. Aspetti storico-teologici e  archeologici, wygłaszając 
wykład Chiesa e sinagoghe in Terra Santa55. W 2002 (7 X) na zaprosze-
nie rektora o. Marca Nobilego wygłosił wykład inaugurujący nowy rok 
akademicki na  temat: Un  regno arabo-cristiano nella Provincia Arabia 
di epoca bizantina. W 2004 (23–24 II) występował z lekcjami pt. I primi 
luogi abitati dai frati (1333–1551) w czasie wykładów publicznych na te-
mat: La Custodia di Terra Santa. Storia, architettura e diritto alle origini, 
zorganizowanych przez Wydział Prawa Kanonicznego56. 

Pięć dni przed śmiercią ojca Michele, 21  X  2008 r., odbyła się na  tej 
uczelni prezentacja omówionej już wyżej jego książki La Nuova Gerusalem-
me. Artigianato palestinense al  servizio dei Luoghi Santi57. Godna lektury 
i przekładu na język polski jest jego ostatnia praca: La Palestina Cristiana 
I–VII secolo, która się ukazała tuż po jego śmierci58.

3. Ostatnie pożegnanie na górze Nebo

Choroba i śmierć zaskoczyły ojca Michele w czasie rozpoczętych kil-
ka miesięcy wcześniej prac nad rekonstrukcją bazyliki Mojżesza na gó-
rze Nebo. Zasnął w Panu tuż po północy 26 października 2008 r. w szpi-
talu w Livorno. Pragnieniem jego było spocząć w pobliżu sanktuarium 
Mojżesza, któremu poświęcił wiele lat swego życia. Spełnienie tego ży-
czenia nie było jednak łatwe. Dopiero bezpośrednia interwencja kró-
la Jordanii umożliwiła sprowadzenie zwłok i  ich pochowanie na górze 
Nebo, w świętym miejscu za Jordanem, które ma szczęście strzec Kusto-
dia Ziemi Świętej.

Ostatnie pożegnanie – według relacji o. Jerzego Kraja z Betlejem – o. Michele 
otrzymał na wzgórzach Moabu od ludzi, których kochał i którzy nie nazywali 
go inaczej, jak Abuna Michel, czyli „nasz ojciec Michał”. W sobotę, 1 listopada, 

55   „Antonianum” 76, 2001, s. 387–398.
56   Tamże 79, 2004, s. 597–600.
57   G. C. Bottoni, In memoriam. Padre Michele Piccirillo OFM, dz. cyt., s. 26–27. 
58   Bologna 2008.
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pod przewodnictwem łacińskiego Patriarchy Jerozolimy abpa Fouada Twala 
została odprawiona Msza święta w kościele parafialnym w Ammanie. Wokół 
jego trumny zgromadzili się hierarchowie i wierni różnych Kościołów, przed-
stawiciele rodziny królewskiej i  władz państwowych oraz liczni przyjaciele 
z Europy i rejonu Bliskiego Wschodu.  Pochodzący z Jordanii patriarcha w ka-
zaniu podkreślił, że ojciec Piccirillo „nauczył nas kochać tę ziemię, jej pusty-
nie i archeologiczne wykopaliska”. Ponadto wyraził przekonanie, iż „w sercach 
Jordańczyków pamięć o nim pozostanie na zawsze”. Po Mszy świętej odbyła 
się prywatna ceremonia złożenia do  grobu trumny z  jego ciałem na  Monte 
Nebo, w której uczestniczyli oprócz franciszkanów przybyła z Włoch najbliż-
sza rodzina, oraz Beduini z  sąsiednich wiosek, od  lat zżyci z  Abuna Michel 
i  sanktuarium Nebi Mousa, Proroka Mojżesza. Na tej górze tradycja biblijna 
wskazuje miejsce, z którego Mojżesz podziwiał Ziemię Obiecaną ze szczytem 
Góry Oliwnej. Tam też według biblijnego opisu został on pochowany”59. 

Przed ojcem Michele zaszczytu pogrzebu na górze Nebo dostąpił inny 
wyjątkowy brat Ziemi Świętej, zmarły w 1960 r. brat Hieronim Mihaić, Dal-
mata, którego ojciec Michele podziwiał i darzył szacunkiem za to wszystko, 
czego wcześniej dokonał on dla góry Nebo i Kustodii60.  

Imię Piccirilla, podobnie jak imiona jego poprzedników i  mistrzów 
w  archeologii ze  Studium Biblicum Franciscanum: Sylwestra Sallera (zm. 
1976), Bellarmina Bagattiego (zm. 1990), Virgilia Corba (zm. 1991), pozo-
stanie wśród wybitnych archeologów Środkowego Wschodu i palestynolo-
gów swojego czasu. Pragnął też, aby jego książka La Nuova Gerusalemme. 
Artigianato palestinese al  servizio dei Luoghi Santi była testamentem dla 
jego następców.

59   J. Kraj OFM, Z Ojczyzny Chrystusa (www.radiomaryja.pl >AUDYCJE>Felieton (po-
święcony o. M. Piccirillo 2008-11-09).  

60   G. C. Bottini, In memoriam Padre Piccirillo (1944–2008), http:/www.custodia.fr/fra-
-Michele-Piccirillo-ofm.html?lang=it (29.10.2008); zob. też M. Piccirilllo, 60  lat obecności 
franciszkańskiej w Jordanii (1993-1993). Góra Nebo, w: „Ziemia Święta” 1,1995, nr 1, s. 26-27, 
fot. opr. ng. [N. Gdyk OFM].
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Dodatek

Polacy na wykopaliskach z o. Michele Piccirilla  
i recepcja jego dorobku w Polsce
W misji dydaktycznej i w kampanii archeologicznej ojca Michele Picciril-

la ładną kartę zapisali bracia mniejsi – franciszkanie z wszystkich pięciu pol-
skich prowincji, studenci seminarium Kustodii Ziemi Świętej (Studium Theo- 
logicum Jerosolymitanum) i  Studium Biblicum Franciscanum, sekcji biblijnej 
Pontificium Athenaeum Antonianum, obecnie wydziału Pontifcia Universitas 
Antoniana w Rzymie. W latach 1983–2008 było ich ponad trzydziestu61. Po-
nadto w  Studium Biblicum studiowali także pojedynczy kapłani diecezjalni 
i salezjanie62. Sześciu franciszkanów w miesiącach wakacyjnych uczestniczyło 
w wykopaliskach na górze Nebo, Umm ar-Rasas i okolicy. Ich imiona i nazwi-
ska ojciec Piccirillo podaje w relacjach i publikacjach, a są to: o. Marian Ber-
nard Arndt, o. Władysław Czernik, o. Nikodem Gdyk, o. Paschalis Kwoczała, 
o. (Ernest) Artur Spałek63. Dłużej z górą Nebo byli związani o. Marian B. Arndt 
i o. Antoni K. Dudek, obydwaj z Prowincji św. Jadwigi. Ofiarnie służył w czasie 
wykopalisk w rejonie góry Nebo o. Nikodem Gdyk z Prowincji Matki Bożej 
Anielskiej, głównie w charakterze rysownika, który swoich prac nie sygnował.     

Aby poznać, w jakim stopniu treści licznych publikacji o. Michele Picci-
rilla zostały przyswojone i ocenione przez polskich biblistów, archeologów 
i historyków starożytnego Kościoła na Bliskim Wschodzie, należałoby się-
gnąć do wszystkich ich publikacji, co w tym miejscu wydaje się niecelowe. 

Osiągnięcia franciszkańskiej archeologii czytelnikowi polskiemu w po-
staci syntetycznych artykułów przybliża o.  M. B.  Arndt OFM, który do-

61   Ich życiorysy i pracę dla Ziemi Świętej przestawia Anzelm Szteinke OFM w słow-
niku: Polscy Bracia Mniejsi w służbie Ziemi Świętej 134–1995, Poznań 1999; a ponadto kil-
ku z nich prezentuje Antoni K. Dudek OFM w pracy: Franciszkanie Prowincji św. Jadwigi 
w służbie Kustodii Ziemi Świętej, Góra Nebo – Wrocław 2003.    

62   Między innymi w roku akademickim 1986–1987 ks. Tadeusz Niewęgłowski otrzy-
mał licencjat za pracę pt. «Dio ha visitato il  suo popolo». Aspetti cristologici in Lc 7, 11–17, 
Jerusalem 1987; zaś ks. Alfons Wrzeszcz otrzymał doktorat za pracę: Studio esegetico della 
1 Cor 11, 23–26 e  lo sfondo giudaico. La versione paolina dell’istituzione dell’Eucaristia una 
primitiva Haggadah cristiana, Jerusalem 1987. Zob. streszczenie w: Studium Biblicum Fran-
ciscanum – Cronaca 1986–1987, „Liber Annuus” 37, 1987, s. 193–194. 

63   M. Piccirillo – E. Alliata, Umm al Rasas. Gli scavi del complesso di Santo Stefano, s. 3. 
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tychczas opublikował: Nowe odkrycia archeologiczne w rejonie Góry Nebo64; 
Góra Nebo65; Z widokiem na Jerozolimę. Wykopaliska franciszkanów na Gó-
rze Nebo w  Jordanii66; Lokalizacja biblijnego Mefaat67; Madaba w  krainie 
Moabu68; Macheront – miejsce męczeństwa św. Jana Chrzciciela69; o wyko-
paliskach na górze Nebo, w Madabie i Umm ar-Rasas informuje również 
w artykule: Archeolodzy w habitach – franciszkańskie wykopaliska w Ziemi 
Świętej70; jest też autorem hasła Piccirillo Michele OFM w Encyklopedii Kato-
lickiej71. Trzeba odnotować interesujący wywiad Włodzimierza Rędziocha 
z „o. Michele Piccirilla, najsłynniejszym archeologiem badającym Ziemię 
Świętą”, opublikowany w częstochowskim tygodniku „Niedziela” pt. Fran-
ciszkańskie wykopaliska w Ziemi Świętej72. 

Aktualne pozostaje jednak pytanie o  przekłady pism. Odpowiadając 
na nie, trzeba przyznać, że są one nieliczne i nie dotyczą dzieł najważniej-
szych. Chronologicznie na pierwszym miejscu należy wymienić artykuły 
zamieszczone w  popularnonaukowym piśmie „Ziemia Święta”, wydawa-
nym przez Fundację Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie: 60 lat obecności 
franciszkańskiej w Jordanii (1993-1993). Góra Nebo73; Mnisi syryjscy – herol-
dowie chrześcijańskiej ascezy. Świeczniki wiary74; Męczennicy w okresie po-

64   „Ruch Bibilijny i Liturgiczny” 42, 1989, s. 42–53. 
65   „Quaestiones Selectae” 4, 1997, z. 6, s. 7–24. 
66   Z. Małecki (red.), W drodze do Jerozolimy. Materiały z sympozjum biblijnego zorgani-

zowanego przez Katedrę Starego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 
24 maja 2000 r., Opole 2001, s. 69–83; zob. także Nebo w Encyklopedii Katolickiej (Lublin). 

67   „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 41, 1988, s. 59–74. 
68   M. Rosik (red.), Żyjemy dla Pana. Księga pamiątkowa dedykowana S. prof. Ewie Jó-

zefie Jezierskiej OSU, Wrocław 2005, s. 21–32.
69   M. S. Wróbel (red.), Deus meus et omnia. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugoli-

na Langkammera OFM, Lublin 2005, s. 49–57; jest też autorem hasła Macheront w Encyklo-
pedii Katolickiej (t. 11, 2006, s. 697–698).

70   F. M. Rosiński OFM (red.), „Observare Evangelium”. Wrocławska Księga Jubileuszu 
800-lecia Zakonu Braci Mniejszych, Wrocław 2009, s. 295–310.

71   T. 15, Lublin 2011, s. 454–55.
72   Wyd. ogólnopolskie, nr  1, 2000;  http://www.niedziela.pl/drukuj.php?doc=n-

d2012&nr=7 (201-03-17). 
73   „Ziemia Święta” 1, 1995, 1, s. 26–27. 
74    Tamże, 7, 2001, 4, 14–19 (tłum. W. Michalczyk OFM).
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koju. Słupnicy syryjscy75; Chrześcijańskie wspólnoty w Syrii i Franciszkanie 
w Damaszku76. Kolejny przekład to bogato ilustrowany przewodnik po sank-
tuarium, ruinach kościołów i innych budowli na górze Nebo w opracowa-
niu Antoniego Kazimierza Dudka OFM77. 

Zaskakująco szybko, bo już w 2008 r., została przetłumaczona na język 
polski, nieco wcześniej tłumaczona na kilka innych języków, trylogia po-
wieściowa, której protagonistą jest Michele Piccirillo pod imieniem Padre 
Matteo: Franco Scaglia, Custode di aqua, Il gabbiano di sale i L’oro di Mosè 
(Casale Monteferrato 2002–2006): Strażnik wody (tłum. L. Rodziewicz), 
Czarna mewa (tłum. A. Ryndak-Laciuga) i Złoto Mojżesza (tłum. L. Ro-
dziewicz)78.      

Cenny jest przekład dzieła zbiorowego, wydanego pod redakcją i z tek-
stami M. Piccirilla: Jan Paweł II. Jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi Świę-
tej. Powrót do korzeni wiary i Kościoła79. Jest to dokumentacja pielgrzymki 
papieskiej, poczynając od Egiptu (Synaj – Góra Przymierza, 24–26 lutego 
2000 roku), poprzez Jordanię (Amman, Sanktuarium Mojżesza na górze 
Nebo i Betanię, miejsce chrztu Jezusa nad Jordanem, 20–21 2000 r.), Auto-
nomię Palestyńską (Betlejem, 22 marca 2000 r.) i Izrael (Wieczernik na gó-
rze Syjon, 23 marca; Jezioro Tyberiadzkie, 24 marca; Nazaret, 25 marca; Je-
rozolima: Ogród Getsemani i Bazylika Grobu Świętego, 26 marca 2000 r.). 

Skoro ojciec Michele Piccirillo jako franciszkanin i uczony na  trwałe 
wpisał się w  osiągnięcia Studium Biblicum Franciscanum w  Jerozolimie 
i w historię Kustodii Ziemi Świętej, a wraz ze swymi poprzednikami, mi-
strzami i kolegami z  tej uczelni w dorobek archeologii światowej, jak też 
przez swoje inicjatywy i  działania w  dzieje krajów i  Kościoła Bliskiego 
Wschodu, zwłaszcza Palestyny i Jordanii, to należy się spodziewać, że jego 
dzieła będą nadal studiowane i przyswajane także w języku polskim.

75   Tamże, 10, 2004, 2, s. 36–40 (tłum. W. Michalczyk).
76   Tamże, 7, 2001, 4, s. 16 i 17 (tłum. E. Kwiatkowski OFM).
77   M.  Piccirillo, Góra Nebo, przewodnik. Kustodia Ziemi Świętej, Jerozolima 2002, 

ss. 112. O. Dudek korzystał także z prac o. M. Piccirilla przy pisaniu rozdziału Miejsce chrztu 
(Jezusa) w książce Śladami Poprzednika, czyli o miejscach związanych z osobą i działalnością 
św. Jana Chrzciciela, Góra Nebo–Wrocław 2003, s. 55–75.

78   Seria wydawnicza: „Powieść”, Wydawnictwo „M”, Kraków 2008, ss. 276, 316, 296. 
79   Tłum. J. Kupka SAC, Wyd. Ed. Velar, Gorle (Bg) i Pallottyński Sekretariat Misyjny, 

Warszawa 2000, ss. 204.





Kamil Bogusz
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Życiorys naukowy archeologa 
Giovanniego Battisty de Rossiego 
(1822–1894)  
w świetle wspomnień jego ucznia, 
św. abp. Józefa Bilczewskiego
Droga naukowa polskiego archeologa Józefa Bilczewskiego – od rodzin-

nego domu w Wilamowicach1; poprzez seminarium duchowne w Krakowie; 
studia zagraniczne w Wiedniu, Rzymie i Paryżu; promocje na poszczegól-
nych szczeblach naukowych na  Uniwersytecie Jana Kazimierza we  Lwo-
wie – zakończona objęciem godności arcybiskupa metropolity lwowskiego 
obrządku łacińskiego, pozostawiła po sobie dwie książki monograficzne, kil-
kanaście artykułów i  recenzji oraz pięć potężnych tek prywatnych notatek 
naukowych2. Uwidacznia to, jak bardzo umiłował on wybraną przez siebie 
dyscyplinę naukową – archeologię chrześcijańską. Zagłębiając się w te pra-
ce badawcze, dzięki którym ks. Bilczewski zyskał międzynarodowe uznanie 
w świecie nauki, da się rozpoznać dwie niezwykle ważne osoby w jego życiu3. 
Postaci te – porywając serce młodego naukowca ku początkom chrześcijań-
stwa – ukształtowały jego zainteresowania, osobowość, a zapewne i charak-
ter. Mowa tu o Giovannim Battista de Rossim i ks. Josephie Wilpercie. Poniżej 
przedstawimy biogram pierwszego z nich – Księcia Archeologii. Spróbujemy 
sprecyzować, kim była ta osoba, która ukierunkowała przyszłego arcybisku-

1   Recenzja: B.
2  Archiwum im. abp. Eugeniusza Baziaka w Krakowie [dalej: ABK], b. sygn., [Notatki 

ks. J. Bilczewskiego], teczka: Prace naukowe abp. Bilczewskiego, t. I–V.
3   M. Tarnawski, Arcybiskup Józef Bilczewski. Krótki rys życia i prac, Lwów 1924, s. 14. 
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pa w jego badaniach, a i później miała z nim stały kontakt. Aby lepiej zrozu-
mieć fenomen tej postaci, spojrzymy na nią oczami samego Józefa Bilczew-
skiego, który opublikował szereg artykułów na temat swego mistrza.

Giovanni Battista de Rossi urodził się 23 lutego 1822 r. w Rzymie, jako 
dziecko Camilla i Marii z murgrabiów Bruti-Liberati4. Miał brata Micha-
ela, inżyniera i geologa, który pomagał mu w badaniach nad początkami 
sztuki chrześcijańskiej5. Etap gimnazjalny swej edukacji ukończył z wyróż-
nieniem w  Kolegium Rzymskim6. Taka finalizacja szkoły średniej zwią-
zana została z miłym przydomkiem – princeps perpetus (wiecznie pierw-
szy)  –  jakim go  określano z  powodu praktycznie ciągłych gloryfikacji, 
jakie otrzymywał7. Następnie zapisał się na Uniwersytet Sapienza w Rzy-
mie, gdzie skończył studia prawnicze, uzyskując tytuł doktora obojga praw 
z kwalifikacją ad honorem8. 

Wydawać by się mogło, iż będzie świetnym prawnikiem, jednak Gio-
vanni Battista przyjął stanowisko skryptora przy Bibliotece Watykańskiej, 
niebędące wówczas szczytem marzeń świeżo upieczonego doktora prawa9. 

4   ABK, b. sygn., [J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, teczka: Kopie prac 
naukowych abp. Bilczewskiego, t. V. Artykuł ten wyszedł drukiem: J. Bilczewski, Giovanni 
Battista de Rossi, „Przegląd Polski” [dalej: PPol] R. 27:1893, nr 3, s. 589.

5   ABK, [J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 10. 
6   Tamże, s. 3. 
7   Tamże. 
8   Był to  specjalny przywilej, do  którego dopuszczano jedynie dwóch najlepszych 

studentów na roku, mających zdać oprócz zwyczajnego egzaminu „próbę ogniową” pro-
fesorów, zadających w pierwszej części przez ok. 5–7 min ciągły szereg pytań. Nie trzeba 
dodawać, że  spodziewano się szybkiej i  zwięzłej odpowiedzi. Druga część przebiegała 
w bibliotece, gdzie kandydaci komentowali – bez pomocy książek – cytaty z kodeksu pra-
wa cywilnego lub prawa kanonicznego. Traf chciał, że Giovanni otrzymał zagadnienie 
z zakresu historii pierwotnego Kościoła – a dokładnie pytanie o genezę, rozwój i zakres 
władzy biskupiej w początkach istnienia chrześcijaństwa – na które odpowiedział bez-
błędnie. ABK, b. sygn. [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, teczka: Sł[uga]. 
B[oży]. J[ózef]. Bilczewski. Odpisy prac naukowych J. Bilczewskiego, t. V. W archiwum 
zachowały się jedynie 22 strony tegoż maszynopisu. Tekst ten wyszedł drukiem: J. Bil-
czewski, Dorobek naukowy Rossiego, „Przegląd Powszechny” [dalej: PP] R. 12:1895, nr 47, 
s. 73–85, 220–247. 

 9   ABK, [J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 3.
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Sprawa była jednak diametralnie inna dla de Rossiego, gdyż dzięki temu 
miał swobodny dostęp do cennych archiwaliów i ich opracowań. Od naj-
młodszych lat rozwijał on bowiem w sobie zamiłowanie do antyku chrze-
ścijańskiego, np. poprzez codzienne odczytywanie Żywotów Świętych, 
ze  szczególnym uwzględnieniem postaci związanych z  początkami Ko-
ścioła10. Widząc zainteresowanie syna rodzice zapragnęli sprezentować 
mu jeden z kamieni milowych archeologii chrześcijańskiej, a mianowicie 
La Roma Sotterranea (Rzym podziemny) Antoniego Bosio11. Niestety, tego 
białego kruka nie można było znaleźć w żadnym antykwariacie. 

W wyższych klasach szkoły na drodze Giovanniego stanął o. Giampie-
tro Secchi – nauczyciel archeologii i hellenista, który – rozwodząc się na za-
jęciach nad grecką epigrafiką – rozniecił w młodym umyśle głód wiedzy12. 
De Rossi powziął wówczas zamysł zebrania i opisania w jednym kodeksie 
wszystkich napisów greckich, znajdujących się w różnych zakątkach Rzy-
mu, i czym prędzej przystąpił do jego realizacji13. 

Studiując prawo przyszły archeolog z  zapałem zwiedzał, oglądał 
i opisywał monumenty starożytności, czy to pod postacią kościołów, czy 
eksponatów muzealnych, czy wreszcie dokumentów przechowywanych 
w archiwach i bibliotekach. Bardzo możliwe, iż to właśnie podczas tych 
kwerend doszedł do  wniosku, iż  najwięcej jeszcze nieodkrytych źródeł 
chrześcijańskich znajduje się nie na  powierzchni Rzymu  –  w zachowa-
nych zabytkach, bibliotekach i  archiwach  –  lecz w  Roma Sotterranea, 
w  katakumbach14. Z  wielkim żalem przyjmował decyzje ojca, który nie 
wyrażał zgody na  wejście w  te labirynty przeszłości15. Obiekcje rodzi-
ca wiązały się zaś z  legendami i mitami krążącymi wśród mieszkańców 
Wiecznego Miasta, którzy uważali katakumby za „podziemne jamy, prze-
pełnione zabójczymi wyziewami”, pełne niebezpiecznych, stugłowych be-

10   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s. 2–3; ABK, [J. Bilczewski, 
Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 3.

11   Chodziło o  dzieło: A.  Bosio, Roma Sotterranea, Roma 1710. ABK, [J. Bilczewski, 
Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 3. 

12   Tamże.
13   Tamże, s. 4.
14   ABK, [J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 3.
15   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s.  3; ABK, [J. Bilczewski, 

Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 4. 
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stii16. Upragnione pozwolenie de  Rossi otrzymał dopiero wówczas, gdy 
poznał doświadczonego archeologa o. Giuseppe Marchiego17 – słynnego 
rzymskiego numizmatyka i badacza katakumb, w którego towarzystwie 
mógł zwiedzać te najstarsze cmentarzyska chrześcijaństwa. Z racji ich cią-
głej współpracy zyskali sobie nawet żartobliwe określenie i due insepara-
bili (dwaj nierozłączni)18. 

Po skończonych studiach i  uzyskaniu promocji Giovanni Battista 
udał się w podróż po Italii, do Latium, Neapolu, Pompei i Italii Północ-
nej19. Tak bardzo poświęcał się pracy archeologicznej, pochłaniając chci-
wie prawie każdy z  napisów czy sarkofagów, że  wielokrotnie zapomi-
nał o podstawowych potrzebach fizjologicznych, np. o jedzeniu20. Jego 
matka, zdruzgotana takim stanem rzeczy, powiedziała: „Żeń się, by ktoś 
nad tobą czuwał, bo inaczej nad twojemi studiami z głodu umrzesz”21. 
Spełnił on tę prośbę, żeniąc się w 1861 r. z Konstancją hrabianką di San 
Georgio Tornafort22.

Młody badacz podróżował po  bibliotekach i  archiwach całej Eu-
ropy w  poszukiwaniu jakichkolwiek wzmianek i  notatek starożytnych 
pielgrzymów o miejscach kultu, które mogłyby być cenne dla rodzącej 
się archeologii chrześcijańskiej23. Zwiedził Szwajcarię, Francję, Belgię24. 
W  Niemczech zatrzymał się dłużej w  bibliotekach Kolonii, Akwizgra-
nu, Trewiru, Frankfurtu, a następnie wyjechał do Wiednia. Podczas swej 
kwerendy nie ominął także British Museum w  Londynie, gdzie podjął 

16   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s.  3; ABK, [J. Bilczewski, 
Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 4. Wierzono na przykład, iż kilku kleryków Kolegium 
Germańskiego weszło nieopatrznie do katakumb św. Sebastiana i żaden już nie wrócił, a po 
długich latach miano odnaleźć ich kości.

17   Więcej o  o. Giuseppe Marchi: G.  Celi, Giuseppe Marchi, S.J. dopo cinquant’anni 
in Civiltà Cattolica, Rzym 1910, s. 308–322, 447–465.

18   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s.  3; ABK, [J. Bilczewski, 
Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 4.

19   ABK, [J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 5.
20   Tamże.
21   Tamże.
22   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s. 4.
23   Tamże, s. 3; ABK, [J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 5.
24   ABK, [J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 6.
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pracę. Jako ciekawostkę należy zaznaczyć, że wszystkie te podróże odby-
wał nie koleją, lecz konno25.

Odpisywał i  zbierał: wspomnienia pielgrzymów, którzy w  VII wieku 
widzieli katakumby rzymskie, dzięki czemu posiadał w miarę „świeży” ich 
opis; katalogi biskupów, pomagające w datacji poszczególnych zabytków; 
kalendarze i akta męczeńskie etc26. Była to pionierska metoda de Rossie-
go. Co prawda, wskazywał już na nią Antonio Bosio, jednakże została ona 
zdyskredytowana przez innych archeologów, którzy  –  nie widząc w  tych 
źródłach niczego wartościowego  –  odrzucali je  całkowicie. Jednak kon-
frontacja pism z pozostałościami archeologicznymi pozwalała pełniej opi-
sać daną kryptę czy nawet całą katakumbę27. 

Przedstawmy zatem – choćby w zarysie – dokonania de Rossiego, dzię-
ki którym osiągnął on swój status i porwał ku badaniom ks. Józefa Bilczew-
skiego. Jego pierwszym odkryciem był kawał płyty nagrobnej z napisem: 
…NELLUS MARTYR, przypadkowo znaleziony w 1849 r. przy via Appia28. 
Archeolog domyślił się, iż może to być fragment płyty grobowej papieża 
Korneliusza (251–253)29. Na potwierdzenie tej hipotezy musiał jednak za-
czekać do  1852 r., kiedy to  na jego prośbę papież Pius IX  kupił winnicę 
z  gruntami, pod którymi miały znajdować się katakumby św. Kaliksta30. 
Odnajdując tam drugi fragment napisu de Rossi uwierzytelnił swoją teo-
rię31. Ze  wspomnień antycznych pątników wiedział także, że  przy grobie 

25   Tamże.
26   Tamże; ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s. 4–5.
27   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s. 17–18, 20, 22; ABK, [J. Bil-

czewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 6.
28   ABK, [J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 6.
29   Św. Korneliusz (251–253) prawdopodobnie pochodził z  rodziny Korneliuszów. 

Na tronie Piotrowym musiał zmagać się z antypapieżem Nowacjanem, z którym różnił się 
poglądami odnośnie do  traktowania chrześcijan–apostatów. Korneliusz uważał bowiem, 
że należy ich przyjąć na powrót na łono Kościoła po wypełnieniu zadanej pokuty. Nowacjan 
natomiast kategorycznie odrzucał taką możliwość. Korneliusz był pierwszym papieżem pi-
szącym listy po łacinie. Miał ponieść śmierć męczeńską podczas prześladowania chrześci-
jan, których lud oskarżał o wywołanie szerzącej się właśnie zarazy.

30   Tamże, ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s. 5; J. Bilczewski, 
Jubileusz Rossiego i album na jego uczczenie wydane, PP R. 10:1893, s. 146–147.

31   ABK, [J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 6.
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tego świętego Ojca Kościoła powinna znajdować się krypta papieży, zaś nie-
daleko grób patronki muzyki kościelnej św. Cecylii32. Udało mu się do nich 
dotrzeć – choć dopiero w 1854 r. – co pozwoliło na pełne potwierdzenie 
słuszności metody korelacji badań nad znaleziskami archeologicznymi 
z  analizą archiwaliów33. Było to  pierwsze odkrycie, którego następstwem 
było otwarcie w 1860 r. katakumb dla zwiedzających34.

De Rossi rozumiał, że aby jak najlepiej poznać życie Kościoła pierw-
szych wieków, musi odczytywać wskazówki zapisane nawet na  naj-
mniejszych dostępnych zabytkach (np. monetach). Wszystkie te  po-
szlaki od  razu więc dokładnie opisywał, przerysowywał i  gromadził35. 
Stosując taki warsztat naukowy poświęcił całe swoje życie archeologii, 
niejednokrotnie narażając własne zdrowie podczas eksploracji kata-
kumb, gdzie groziły osunięcia gruntu, możliwość wpadnięcia w głębokie 
otwory bądź zgubienie drogi do wyjścia36. Opowieści o niebezpiecznych 
przygodach, jakie go spotkały, kwitował stwierdzeniem, że święci zawsze 
mu pomagali37.

De Rossi cieszył się uznaniem Ojca Świętego Piusa IX, który przyznał 
mu nawet krzyż kawalerski Orderu Piusa, zaś papież Leon XIII komando-
rię tegoż odznaczenia38. Często też papież zapraszał go na wspólne obiady, 
w czasie których na bieżąco zapoznawał się z  aktualnym stanem badań39. 
Na jednym z takich spotkań Pius IX – chcąc sprowokować dysputę na temat 
słuszności archeologii – rozmawiając ze swoimi gośćmi stwierdził, iż arche-
ologów można porównać do  poetów, którzy w  starych płytach dopatrują 
się rzeczy tak naprawdę nieistniejących. Słowa te wypowiedział na tyle do-

32   Tamże, ABK, J.  Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego, mps, s.  5; J.  Bilczewski, 
Jubileusz Rossiego…, s. 146–147.

33   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s. 4; ABK, [J. Bilczewski, 
Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 6. 

34   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s. 4.
35   Tamże, s. 22–23; ABK, [J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 6; J. Bil-

czewski, Dorobek naukowy Rossiego…, s. 242.
36   ABK, [J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 9. 
37   Tamże, s.  9; J.  Bilczewski, Jan Chrzciciel de  Rossi, „Gazeta Kościelna” R.  2:1894, 

nr 50, s. 491.
38   ABK, [J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 12–13. 
39   Tamże, s. 7; ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s. 5. 
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nośnie, ażeby wielki odkrywca je usłyszał, jednak on milczał. Po obiedzie, 
przy czarnej kawie, posłany do de Rossiego monsignore de Merode wyja-
śnił, że papież nie chciał zrobić mu przykrości, lecz kokieteryjnie wywołać 
dyskusję na  temat archeologii. Giovanni Battista miał wtedy powiedzieć: 
„Odgadłem ja myśl Jego Świątobliwości, jednak trudno mi było zabrać głos 
wobec tylu znakomitych osób. Ale gdy zejdziemy kiedy do katakumb, tam 
języka nie zapomnę, tam monumentom przemówić każę, a moja archeolo-
gia sama się obroni”40. Pokazał tym samym, jak bardzo umiłował archeolo-
gię. Wkrótce też słowa de Rossiego spełniły się, kiedy to Jego Świątobliwość 
odwiedził kryptę papieską, gdzie z  nieskrywanym wzruszeniem oglądał 
płyty nagrobne swych poprzedników. Giovanni, odwołując się do niedaw-
nej sytuacji przy obiedzie, powiedział wówczas: „To wszystko przywidzenia 
tylko, Ojcze św., tylko przywidzenia!”. Zaś Biskup Rzymu, gratulując tego 
odkrycia, odrzekł: „Ach, de Rossi, jakiś ty niedobry”41. Ta anegdota trafnie 
obrazuje, jak dobre i serdeczne relacje istniały pomiędzy Następcą Księcia 
Apostołów i Księciem Monumentów Starożytnych. Pius IX był zresztą swego 
rodzaju mecenasem de  Rossiego. Stąd też badacz zadedykował mu  kilka 
swych publikacji, m.in. Rzym podziemny42, gdzie na karcie tytułowej poda-
no, iż dzieło to wydane zostało na rozkaz Jego Świątobliwości, a sentencja 
głosiła: „Piusowi IX Najwyższemu Kapłanowi, drugiemu Damazemu”43. Ko-
lejną pracą, którą de Rossi ofiarował hierarsze, była pozycja pod tytułem: 
Muzeum epigraficzne chrześcijańskie w Lateranie44.

Do grona ważniejszych publikacji de Rossiego zaliczyć trzeba również: 
Inskrypcje chrześcijańskie miasta Rzymu z pierwszych sześciu wieków, wyda-

40   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s. 5–6; ABK, [J. Bilczewski, 
Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 7–8. 

41   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s. 6; ABK, [J. Bilczewski, 
Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 8.

42   Chodzi o dzieło: G. B. De Rossi, La Roma sotterranea cristiana, Roma 
1864.

43   Papież Damazy (366–384), będąc niezwykłym propagatorem kultu męczenników, 
odnowił wiele miejsc kultu w Rzymie. ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], 
mps, s. 7–8; ABK, [J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 9; J. Bilczewski, Giovan-
ni Battista de Rossi…, s. 594–595.

44   Chodzi o dzieło: G. B. De Rossi, Museo epigrafico cristiano Pio-Lateranense, Roma 
1877. 
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ne w dwóch częściach w 1857 r. oraz 1889 r. i opatrzone przerysami inskryp-
cji, które de Rossi wykonywał własnoręcznie45. W zakres zainteresowań ba-
dacza wchodziły także mozaiki, które zebrał w kilkuczęściowej publikacji 
Mozaiki kościołów rzymskich, wydawanej od 1870 r. do 1892 r.46 Zaś jedno 
z  najbardziej znaczących dzieł archeologa stanowi periodyk „Bullettino 
di archeologia christiana”47, który wychodził od 1863 r. do niemalże ostat-
nich dni życia Giovanniego i zawierał najbardziej aktualne informacje o po-
stępach w badaniach archeologicznych48. Artykuły w nim zawarte w więk-
szości wyszły spod pióra samego pomysłodawcy całego przedsięwzięcia49. 
Przytoczone powyżej sztandarowe pozycje z bogatego dorobku de Rossiego 
śmiało określić można jako jedynie „czubek góry lodowej” mnogości pozo-
stawionych przez niego prac50.

Reasumując zaznaczyć należy, iż  inspirator ks. Józefa Bilczewskiego 
cieszył się na całym świecie opinią wybitnego człowieka nauki. Świadczą 
o tym choćby znaczące stanowiska, jakie zajmował, oraz otrzymane przez 

45   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s. 23; ABK, [J. Bilczewski, 
Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 10; J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego…, s. 239; 
J. Bilczewski, G. De Rossi, Inscriptiones christianae Urbis Romae saeculo septimo antiquiores, 
t. 2, Romae 1888. [Rec.], PPol R. 23:1888, nr 1, s. 595–599.

46   ABK, [J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 10; J. Bilczewski, Dorobek 
naukowy Rossiego…, s. 242.

47   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s. 11; ABK, [J. Bilczewski, 
Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 10; ABK, b. sygn., [Indeks treściowy Bulletino di ar-
cheologia cristiana], rkps, teczka: Prace naukowe abp. Bilczewskiego, t. I; J. Bilczewski, 
Dorobek naukowy Rossiego…, s. 241; J. Bilczewski, G. De Rossi, Bolletino do Archeologia 
Cristiana, Roma 1887. [Rec.], PPol R. 7:1890, nr 3, s. 190; J. Bilczewski, Jubileusz Rossie-
go…, s. 146–147.

48   ABK, [J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 10; J. Bilczewski, Dorobek 
naukowy Rossiego…, s. 241; J. Bilczewski, G. De Rossi, Bolletino…, s. 190–191.

49   ABK, [J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 10; J. Bilczewski, Dorobek 
naukowy Rossiego…, s. 241; J. Bilczewski, G. De Rossi, Bolletino…, s. 190–191.

50   Pełny spis prac w: Albo del sotto scrittori pel busto marmoreo del Como. G. B. De Rossi 
e ralaziona dell’ inaugurazione fattane nei di XX è XXV aprile MDCCCXCII sopra ilcimiterio 
di Callisto per festeffiare il settantesimo Anno del principe della sacra archeologia. Tipografia 
della Pace, Roma 1892, s. 31–73. ABK, [J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 10; 
J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi…, s. 596–597.
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niego nominacje i odznaczenia51. Wśród tych ostatnich wymienić można: 
francuski krzyż kawalerski i komturowy Legii Honorowej, pruski Order 
Zasługi, hiszpańska wstęga Orderu Izabeli Katolickiej, austriacki Medal 
Litteris et Artibus52. Zaś nominacje to głównie członkostwo w wielu aka-
demiach umiejętności i nauk, towarzystwach archeologicznych oraz ty-
tuł doktora filozofii przyznany przez szereg uniwersytetów53. Przy czym 
warto tu wyszczególnić desygnację nadaną de Rossiemu przez Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu Wiedeńskiego, który uczynił dla niego wielki 
wyjątek, jako że  tytuł doktora filozofii przyznawał jedynie osobom du-
chownym54. Z  okazji 70. rocznicy urodzin wybitnego archeologa jego 
przyjaciele i uczniowie urządzi wyjątkowe obchody, połączone z wyda-
niem pamiątkowego albumu i odsłonięciem popiersia jubilata55. Aktu tego 
dokonano 20 kwietnia 1892 r. w niezwykłej lokalizacji, bo w bazylice znaj-
dującej się nad katakumbami św. Kaliksta – miejscem pierwszego odkry-
cia de Rossiego56. 

Niebywała wierność papieżowi – nawet w obliczu upadku Państwa Ko-
ścielnego – spowodowała, że Pius IX chciał ofiarować mu urząd prefekta 
tajnego archiwum watykańskiego. Propozycję tę, jak i profesurę archeologii 
na uniwersytecie w Rzymie de Rossi jednak odrzucił57. Zaś Leon XIII za za-
sługi dla Kościoła katolickiego stworzył specjalnie dla niego stanowisko 
kuratora chrześcijańskiego muzeum przy Bibliotece Watykańskiej58. Okre-
ślany mianem świeckiego kardynała w  Kościele, był także nieprzerwanie 

51   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s. 9; ABK, [J. Bilczewski, 
Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 12–13; J. Bilczewski, Jubileusz Rossiego…, s. 151.

52   ABK, [J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 13; J. Bilczewski, Jubileusz 
Rossiego…, s. 146–147.

53   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s. 9; ABK, [J. Bilczewski, 
Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 13; J. Bilczewski, Jubileusz Rossiego…, s. 148–150.

54   J. Bilczewski, Jubileusz Rossiego…, s. 149–150.
55   Tamże, s.  146–147; ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, 

s. 8–11. 
56   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s. 10–11; J. Bilczewski, Jubi-

leusz Rossiego…, s. 146–147.
57   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s. 8.
58   Tamże, s. 8–9; ABK, [J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, s.  13; J. Bil-

czewski, Jan Chrzciciel de Rossi…, s. 491.
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radnym gminy rzymskiej, czego ślad można zauważyć w jego podpisach: 
Joan. Bapt. de  Rossi Romanus, który to  przydomek był dla niego bardzo 
znaczący59.

Książę Archeologów zmarł 20  września 1894 r.  w  letniej rezydencji 
papieskiej w Castel Gandolfo, nad Jeziorem Albańskim. Do ostatnich dni 
pracował nad swoimi biuletynami i publikacjami, choć choroba sparaliżo-
wała już całkowicie prawą stronę jego ciała60. Poświęcił się bez pamięci dla 
Kościoła i  jego archeologii. Jak sam określił, zawsze poszukiwał prawdy, 
służył jej i dążył przez nią do Boga61. Jego śmierć opłakiwało wielu uczo-
nych, w  tym nawet protestanci, którym udowadniał błędy w  ich nauce62. 
Zaś Leon XIII polecił odśpiewanie uroczystego Requiem w kościele Santo 
Spirito, niedaleko Watykanu63. Owdowiała Konstancja przeniosła się do 
klasztoru św. Franciszki Rzymianki64. 

Nie zachował się żaden list de Rossiego do ks. Józefa Bilczewskiego, 
choć istnieją podejrzenia, że takowe mogły istnieć. Pewne jest natomiast, 
iż  arcybiskup pełnymi garściami czerpał z  dorobku naukowego swego 
mistrza, poczynając od  warsztatu, poprzez kwieciste opisy zabytków, 
a kończąc na częstych odniesieniach do jego prac. Nierzadko co prawda 
podchodził do rewelacji zamieszczanych w tych publikacjach z rezerwą, 
ale zawsze z szacunkiem65. Czuł wobec włoskiego archeologa ogromny 
respekt oraz podziw z  powodu mnogości jego zajęć i  sposobu organi-
zacji pracy, a  w szczególności szanował go  jako człowieka o  mocnych 
zasadach moralnych66. Giovanni Battista niewątpliwie zaimponował ks. 
Bilczewskiemu jeszcze jedną cechą, a mianowicie niezwykłym nabożeń-

59   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s. 9; J. Bilczewski, Dorobek 
naukowy Rossiego…, s. 247; J. Bilczewski, Jan Chrzciciel de Rossi…, s. 491.

60   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s. 11; J. Bilczewski, Dorobek 
naukowy Rossiego…, s. 241–242; J. Bilczewski, Jan Chrzciciel de Rossi…, s. 491.

61   ABK, [J. Bilczewski, Giovanni Battista de Rossi], mps, s. 15.
62   J.  Bilczewski, Jan Chrzciciel de  Rossi…, s.  491; J.  Bilczewski, Jubileusz Rossiego…, 

s. 149–150.
63   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s. 12.
64   Tamże, s. 4.
65   J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego…, s. 243, 245.
66   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s.  2; J.  Bilczewski, Jan 

Chrzciciel de Rossi…, s. 491.
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stwem do Najświętszego Sakramentu, przed którym pokornie się kłaniał 
i ze czcią Go adorował67. Można przypuszczać, że  to właśnie dzięki ta-
kiej postawie ks. Józef Bilczewski określił go po śmierci jako człowieka 
świętego68. Na zakończenie zaznaczyć należy, że – mimo tych wszystkich, 
wydawałoby się bardzo surowych, a wręcz ascetycznych zasad – Giovan-
ni Battista pozostał w pamięci swego ucznia jako osoba mająca głębo-
ki pokój duszy, który uwidaczniał się w uśmiechu goszczącym ciągle na  
jego twarzy69.

67   ABK, [J. Bilczewski, Giovanni Battista de  Rossi], mps, s.  15; J.  Bilczewski, Jan 
Chrzciciel de Rossi…, s. 491.

68   ABK, [J. Bilczewski, Dorobek naukowy Rossiego], mps, s.  1; J.  Bilczewski, Jan 
Chrzciciel de Rossi…, s. 491.

69   J. Bilczewski, Jan Chrzciciel de Rossi…, s. 491.
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Tomasz Dekert
AKADEMIA IGNATIANUM

Grzech pierwszych rodziców  
jako apostazja: 
Ireneusza z Lyonu egzegeza  
Mt 4, 1–11 i Mk 3, 27

Pojęcie apostazji1, przynajmniej w  Kościele zachodnim, od  dawna 
funkcjonuje jako techniczny termin prawny, określający czyjeś wyparcie 
czy też wyrzeczenie się wiary, związane bądź to z całkowitym porzuceniem 
jakiegokolwiek życia religijnego, bądź to z przejściem do grona wyznaw-
ców innej, niechrześcijańskiej tradycji2. Historyczne korzenie tak ustalonej 
semantyki tego pojęcia tkwią bez wątpienia w epoce dysput i kontrowersji 
wokół problemu lapsi i wiążą się z kwestią kryteriów, za pomocą których 
określano, czy dana osoba może zostać powtórnie przyjęta do Kościoła, czy 
też nie. W niniejszym tekście chciałbym przyjrzeć się bliżej przykładowi 
odmiennego kontekstu stosowania terminologii apostazji, który daje się 
wyinterpretować z dzieł Ireneusza z Lyonu, przede wszystkim z V księgi 
Adversus haereses. Kontekstem tym jest problem grzechu pierwszych ro-
dziców oraz jego konsekwencji. W  rzeczywistości przedstawiony tu  zo-
stanie tylko jeden wycinek zagadnienia odstępstwa w myśli biskupa Lug-
dunum, które ma szerszy zakres i wiąże się zarówno z jego demono-, jak 
i herezjologią. Wydzielenie go stanowi do pewnego stopnia zabieg sztuczny, 
gdyż w obrębie funkcjonalno-polemicznego dyskursu Ireneusza wszystkie 

1   Recenzja grupa: A.
2   Zob. Kodeks prawa kanonicznego, tłum. E. Sztafrowski, Poznań 1984, s. 329, kanon 

751: „apostazją [nazywa się] całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej” („apostasia [dici-
tur] fidei christianae ex toto repudiatio”).
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te wątki są ze sobą powiązane i wzajemnie się przenikają. Dlatego też ko-
nieczne będzie niekiedy przywołanie niektórych z nich, bez czego Irene-
uszowe rozumienie grzechu pierwszych rodziców jako apostazji pozbawio-
ne byłoby wyjaśniającego tła.

Ireneusz rozwija swoje ujęcie upadku pierwszych ludzi jako apostazji3 
przede wszystkim w ostatnich rozdziałach czwartej oraz w piątej księdze 
swojego opus magnum. Nie ma tu miejsca na szczegółową analizę całego 
tego korpusu tekstów, dlatego chciałbym się  skupić na  Adversus haereses 
(dalej: AH) V,21–24, gdzie biskup Lyonu, na charakterystyczną dla siebie, 
wielowarstwową i  opalizującą modłę, rozważa (m.in.) kwestie wejścia 
człowieka w stan apostazji, jego pozostawanie w nim oraz sposób, w jaki 
istota ludzka zostaje z niego wydobyta. Dalsze dociekania poprowadzę za-
tem opierając się przede wszystkim na tym fragmencie traktatu Ireneusza, 
wspomagając się w  razie potrzeby materiałem porównawczym z  innych 
ksiąg. W moim odczuciu passus ten jest centralny i kluczowy dla interesu-
jącego mnie zagadnienia. 

Specyfiką dyskursu Ireneusza na  temat przestępstwa pierwszych ro-
dziców rozumianego jako wejście człowieka w stan apostazji i pozostawa-
nie w nim jest nierozerwalny związek z dyskursem dotyczącym zbawienia 
przyniesionego przez Chrystusa. Ten zaś nie ma charakteru teoretycznego, 
lecz stanowi jeden z głównych punktów polemiki, jaką prowadzi Ireneusz 
przede wszystkim z gnostykami. Wątki patrylogiczne, chrystologiczne, so-
teriologiczne i polemiczne przenikają się z wywodem dotyczącym aposta-
tycznego4 rozumienia grzechu Adama i Ewy i w wielu miejscach warunkują 
jego prawidłową rekonstrukcję. Stąd trzeba je również uwzględnić w na-
szych rozważaniach. 

Jakkolwiek może to  brzmieć zaskakująco, na  poziomie ogólnym 
AH V,21–24 stanowi dyskurs teologiczno-polemiczny, opierający się przede 

3   Zagadnienie to analizuje A. Orbe, Antropología de San Ireneo, Madrid 1969, s. 258–261.
4   Określenie „apostatyczny” jest ukutym przeze mnie neologizmem, za  którego 

pomocą chcę uniknąć konieczności stosowania rozwlekłych omowni. W najogólniejszym 
sensie rozumiem przez niego „posługujący się terminologią apostazji”, a w bardziej szczegó-
łowym „opisujący coś/kogoś przy użyciu terminologii apostazji”. Nie należy go absolutnie 
traktować jako np. ekwiwalentu przymiotnika „odstępczy”, który jest terminem używanym 
przez samego Ireneusza, lecz jako metapojęcie pozwalające w skrótowy sposób opisać jego 
dyskurs w aspekcie stosowania w nim terminologii apostazji.
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wszystkim na  niezwykle interesującej, a  nie wahałbym się nawet powie-
dzieć, że  noszącej znamiona geniuszu, interpretacji synoptycznego opisu 
kuszenia Jezusa na pustyni (Mt 4, 1–11)5. Dla Ireneusza tekst ten okazuje się 
być ściśle powiązany z historią upadku ujmowanego właśnie jako apostazja 
oraz z anty-odstępczym, zbawczym działaniem Wcielonego Logosu. 

Według biskupa Lyonu Chrystus, aby zbawić człowieka, rekapitulu-
je (gr. avnakefa,laiw, łac. recapitulare) w sobie Adama. Polega to z  jednej 
strony na  staniu się Adamem (włączeniu czy też streszczeniu go  w  so-
bie), a z drugiej na specyficznym powtórzeniu wszystkiego, co dotyczyło 
Adama, i nadaniu temu niejako przeciwnego zwrotu6. Chrystus wchodzi 
w  sytuacje analogiczne do  tych, które dla pierwszego człowieka stały się 
przyczyną zguby, i rozwiązuje je w sposób odwrotny, naprawiając powstałe 
w wyniku niewłaściwych wyborów Adama błędy w strukturze istoty ludz-
kiej i jej relacji do Boga7. Postrzegana w tym kluczu sytuacja kuszenia Je-
zusa na pustyni jest dla Ireneusza z  jednej strony powtórzeniem sytuacji 
kuszenia człowieka, a z drugiej, urzeczywistnieniem wrogości i wojny po-
między wężem i jego dziećmi a potomstwem kobiety (czyli synami Adama, 
ludźmi), ogłoszonych przez Boga po grzechu (Rdz 3, 15). Wydarzenie opi-
sane w Mt 4, 1–11 ma więc dla biskupa Lyonu swoje ściśle określone miejsce 
w historii zbawienia – w sposób absolutnie dosłowny realizuje się w nim 
„starożytna i pierwotna wrogość przeciwko wężowi”.

Pan nie zrekapitulowałby więc w sobie tej starożytnej i pierwotnej wrogości 
przeciwko wężowi, wypełniając obietnicę Stwórcy i spełniając jego przykaza-
nie, jeśli przyszedłby od innego Ojca. Ale, jako że jest On [Ojciec] jeden i ten 

5   Ireneusz interpretuje tu przede wszystkim opis z Ewangelii Mateusza (Mt 4,  1–11), 
włączając w jednym miejscu zdanie z Łukasza (Łk 4, 6–7), które potrzebne mu będzie w dal-
szych częściach wywodu (AH V,22,2; 24,1.3).

6   Na ten temat – zob. T. Dekert, Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle sta-
rożytnych koncepcji na temat Adama, Kraków 2007, s. 17–75.

7   Ireneusz tworzy serie paralelnych obrazów, w  których poszczególnym sytuacjom 
znanym mu  z  biblijnych, a  niekiedy również intertestamentalnych opisów stworzenia 
i upadku Adama oraz jego konsekwencji, odpowiadają poszczególne sytuacje z życia Chry-
stusa opisanego w ewangeliach. Jest to moim zdaniem szczyt niefilozoficznej ekwilibrysty-
ki egzegetycznej, nieposługującej się w dodatku narzędziami typu alegoria, lecz bazującej 
na literze interpretowanych tekstów. 
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sam, który uformował nas na początku i wysłał Swojego Syna na końcu, Pan 
spełnił Jego przykazanie stając się uczynionym z niewiasty (Gal 4, 4), zarazem 
niszcząc naszego przeciwnika i doskonaląc człowieka według obrazu i podo-
bieństwa Bożego. I  z tego powodu zniszczył go  nie czym innym jak słowa-
mi Prawa, a użycie przykazań Ojca uczynił pomocą w zniszczeniu i zdema-
skowaniu odstępczego anioła. Poszcząc czterdzieści dni jak Mojżesz i Eliasz, 
poczuł następnie głód – po pierwsze, abyśmy mogli przyjąć, że jest On real-
nym i  substancjalnym człowiekiem i  przynależy do  człowieczeństwa, które 
czuje głód, kiedy pości, a po drugie, żeby Jego przeciwnik miał sposobność 
do zaatakowania Go. Aby tak jak na początku za pośrednictwem jedzenia wróg 
przekonał człowieka – choć nie cierpiał On głodu – do przekroczenia przyka-
zania Bożego, tak też aby na końcu nie powiodło mu się w przekonywaniu Go, 
żeby będąc głodnym sięgnął po jedzenie, które pochodziło od Boga. Dlatego 
kiedy go kusił, rzekł: Jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż, żeby te kamienie stały się 
chlebem (Mt 4, 3). Lecz Pan odrzucił Go przez przykazanie Prawa, mówiąc: Jest 
napisane: »Nie samym chlebem żyje człowiek« (Mt 4, 4; Pwt 8, 3). Co do tych 
słów, które powiedział: Jeśli jesteś Synem Bożym [Pan] milczał, przeciwnie, po-
wstrzymał go przez wyznanie, że jest człowiekiem, i przez słowa Ojca zneutra-
lizował jego pierwsze natarcie. Zepsucie człowieka zatem, które dokonało się 
w raju przez podwójne zjedzenie, zostało zniesione przez Niego, który stał się 
potrzebującym na tym świecie. Tamten jednak, będąc odrzuconym przez Pra-
wo, sam ponowił próbę ataku przez kłamliwe zacytowanie Prawa. Zabrawszy 
Go na najwyższy narożnik świątyni powiedział: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć 
się w dół. Jest bowiem napisane: »Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach 
nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień« (Ps 91, 11n); 
ukrywając oszustwo pod płaszczykiem Pisma, jak czynią wszyscy heretycy. 
To bowiem: Aniołom swoim rozkaże o tobie faktycznie jest w Piśmie; rzuć się 
w dół jednak Pismo nie mówi, lecz takie polecenie pochodzi od samego diabła. 
Pan więc odparł go Prawem, mówiąc: Ale jest napisane także: »Nie będziesz 
wystawiał na próbę Pana Boga twego« (Mt 4, 7; Pwt 6, 16), pokazując przez 
słowa zawarte w Prawie to, co jest powinnością człowieka, to znaczy, że nie po-
winien wypróbowywać Boga, a w odniesieniu do Siebie, ponieważ ukazał się 
człowiekiem, że nie wystawiałby na próbę Pana, swojego Boga. Pycha rozumu 
zatem, która była w wężu, została zniesiona przez pokorę człowieka. A więc 
podwójnie został diabeł pokonany [niejako] z  Pisma, gdy został zdemasko-
wany jako doradzający rzeczy przeciwnych przykazaniu Boga i  ujawniony 
na podstawie swoich słów jako Jego wróg. On też, będąc odparty w tak mocny 
sposób, jak gdyby zbierając się w sobie, przywołał wszelkie posiadane moce 
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fałszu i na trzecim miejscu pokazał Mu wszystkie królestwa świata i ich chwa-
łę, mówiąc, jak wspomina Łukasz: Wszystko to dam tobie, bo do mnie należą 
i daję je komu chcę, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon (Łk 4, 6). Wtedy Pan, 
demaskując go, powiada: Odstąp Szatanie; napisane jest bowiem: »Panu Bogu 
swojemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz« (Mt 4, 10; 
Pwt 6, 13); obnażył go przez to nazwanie i ujawnił, kim był: hebrajskie słowo 
Szatan oznacza bowiem apostatę. W ten sposób, zwyciężając go po raz trzeci, 
odrzucił go ostatecznie od Siebie jako zwyciężonego Prawem, a to, co stało się 
w Adamie przekroczeniem przykazania Boga, zostało zniesione przez nakaz 
Prawa, który wypełnił Syn Człowieczy, nie przekraczając przykazania Boga8.

8   AH  V,21,2: „Non autem Dominus antiqua illam et  primam adversus serpentem 
inimicitam in  seipso recapitulatus fuisset, adimplens promissionem Demiurgi et  perficiens 
praeceptum eius, si  ab alio venisset Patre. Sed quoniam unus et  idem est qui ab  initio 
plasmavit nos et  in fine Filium suum misit, praeceptum eius perfecit Dominus, factus 
ex  muliere et  destruens adversarium nostrum et  perficiens hominem secundum imaginem 
et similitudinem Dei. Et propter hoc non aliunde eum destruxit, nisi ex dictionibus legis [et] 
Patris praecepto adiutore usus ad  destructionem et  traductionem apostatae angeli. Primo 
quidem diebus XL  ieiunans, similiter ut  Moyses et  Helias, postea esuriit, ut  hominem eius 
verum et firmum intellegamus – proprium est enim hominis ieiunantem esurire – deinde autem 
ut haberet adversaries ubi congrederetur. Quoniam enim in principio per escam non esurientem 
hominem seduxit transgredi praeceptum Dei, in fine esurientem non potuit dissuadere eam 
quae a Deo esset sustinere escam. Temptante enim eo et dicente: Si filius Dei es, dic ut lapides 
isti panes fiant, Dominus [autem] per praeceptum legis repulit eum, dicens: Scriptum est: »Non 
in pane tantum vivet homo«. Ad illum quidem quod ait: Si filius Dei es, tacuit; excaecavit autem 
eum hominis confessione, et per paternam dictionem primum eius impetum evacuavit. Quae 
ergo fuit in paradise repletio hominis per duplicem gustationem dissolute est per eam quae 
fuit in hoc mundo indigentiam. Ille autem legaliter explosus temptabat et ipse per mendacium 
rursus legitime facere congressionem. In altissimum enim temple pinnaculum ducens eum, 
dixit: Si filius Dei es mitte te deorsum. Scriptum est enim »Quoniam angelis suis mandavit de te, 
et in manibus tollent te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum«, mendacium abscondens per 
Scripturam, quod faciunt omnes haeretici. Illud enim Angelis suis mandavit de eo scripturam 
erat; Mitte te  autem deorsum nulla dicebat Scriptura, sed a  semetipso hanc suasionem 
diabolus afferebat. Dominus itaque legitime confutavit eum, dicens: Item scriptum est: »Non 
temptabis Dominum Deum tuum«, per eam voce quae est in lege ostendens id quidem quod 
est secundum hominem, quoniam non debet homo temptare Deum, quantum autem ad illum, 
quoniam in  eo homine qui videbatur non temptaret Domium Deum suum. Elatio itaque 
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Pod względem poziomów znaczeniowych tekst ten jest niesłychanie 
bogaty. Główny trzon całej myśli (jej założenie) kryje się w jedności Boga- 
-stwórcy („Tego, który ukształtował nas na  początku”) i  Boga-zbawcy 
(„Tego, który wysłał swego Syna na końcu”)9. On jest autorem zapowiedzi-
-obietnicy nieprzyjaźni pomiędzy wężem i człowiekiem. Będąc tym, który 
miał ją wypełnić, Chrystus musiał przyjść właśnie od Niego. W ten sposób 
wypełnił przykazanie Ojca, tj. narodził się z  kobiety (stając się prawdzi-
wym, substancjalnym człowiekiem), zyskując przez to wynikające z obiet-
nicy Boga prerogatywy do dopełnienia wrogości pomiędzy nią (jej potom-
stwem) i wężem (wraz z jego potomstwem). 

Udoskonalenie człowieka według obrazu i  podobieństwa (restytucja 
człowieczeństwa)10 i zniszczenie odstępczego anioła są bezpośrednim wy-

sensus quae fuit in serpente dissoluta est per eam qui fuit in homine humilitas. Et bis iam victus 
erat de Scriptura diabolus, cum est traductus contraria praecepto Dei suadens et secundum 
sententiam suam Dei hostis ostensus. Qui et magne confutatus, et quasi semetipsum colligens, 
universam quam habebat virtutem in mendacio ordinans, tertio ostendit ei saeculi regna omnia 
et gloriam ipsorum, dicens, quemadmodum meminit Lucas: Haec omnia tibi dabo, quoniam 
mihi tradita sunt et cui volo do ea, si procidens adoraveris me. Dominus itaque traducens eum 
qui esset: Vade, inquit, Satana; scriptum est enim: »Dominum Deum tuum adorabis et  illi 
soli servies«, denudans eum per hoc nomen et [se] ostendens qui erat: Satana enim verbum 
hebraice apostatam significat. Et  tertio itaque vincens eum, in reliquum repulit a semetipso 
quasi legitime victum, et  soluta est ea quae fuerat in Adam praecepti Dei praevaricatio per 
praeceptum legis, quod servavit Filius hominis, non transgrediens praeceptum Dei”. Fragmenty 
AH cytuję w przekładzie własnym, w oparciu o wydanie: Irenäus von Lyon, Adversus haereses. 
Gegen die Häresien, t. 1–5, tłum. i oprac. N. Brox, Fontes Christiani 8, Freiburg 1993 (t. 1–2), 1995 
(t. 3–4), 2001 (t. 5). Jeśli chodzi o tekst oryginalny, stanowi on przedruk z wydania krytycznego: 
Irénée de  Lyon, Contre les hérésies, t.  1–10, wyd. i  tłum.: A.  Rousseau, L.  Doutreleau (t. 1–2 
[ks. I], Sources Chrétiennes [dalej: SC] 263, 264, Paris 1979); A. Rousseau, L. Doutreleau (t. 3–4 
[ks. II], SC 293, 294, Paris 1982); A. Rousseau, L. Doutreleau (t. 5–6 [ks. III], SC 210, 211, Paris 
1974); A. Rousseau, B. von Hemmerdinger, L. Doutreleau, C. Mercier (t. 7–8 [ks. IV], SC 100/1–
2, Paris 1965); A. Rousseau, L. Doutreleau, C. Mercier (t. 9–10 [ks. V], SC 152, 153, Paris 1969). 

 9   Jest to  bez wątpienia akcent polemiczny w  stosunku do  teologicznego dualizmu 
Marcjona i gnostyków.

10   Używam tu  terminu „restytucja”, albowiem, jak wynika z  tekstu, Ireneusz pisząc 
„udoskonalenie” nie ma na myśli wyjścia na jeszcze wyższy poziom jakiejś już funkcjonu-
jącej doskonałości, lecz właśnie naprawę, przywrócenie człowiekowi tego, co uległo w nim 
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nikiem inkarnacji Logosu, która sama w sobie, w swojej totalności, wynika 
z   Jego posłuszeństwa w  stosunku do  Ojca. Można by  wręcz powiedzieć, 
że posłuszeństwo nie ogranicza się tu do samej czynności bycia posłusz-
nym, ale jest całościową dyspozycją, posiadającą wręcz określony status on-
tologiczny – wcielony Logos jest „zhipostazowanym posłuszeństwem”. Nic 
dziwnego więc, że  Ireneusz czyni z  tegoż posłuszeństwa czynnik konsty-
tutywny zbawienia. Posłuszeństwo Chrystusa wpływa decydująco na jego 
„wybór”, jeśli chodzi o środki zniszczenia i zdemaskowania anioła-apostaty 
(„e t  pro p t e r  h o c  non aliunde eum destruxit, nisi ex dictionibus legis”). 
Posłużenie się słowami Prawa ma  z  jednej strony demonstrować posłu-
szeństwo Chrystusa względem Boga prawodawcy (a więc i stwórcy) i przez 
to dowodzić Jego jedności z Bogiem zbawcą, co jest przesłanką restytucji 
człowieczeństwa, a z drugiej doprowadzić do zniszczenia odstępcy. 

Powstaje tu pytanie, jaki jest związek pomiędzy udoskonaleniem czło-
wieka a zniszczeniem i demaskacją diabła? Czy są to dwa odrębne skutki 
działania Jezusa, czy też istnieje pomiędzy nimi relacja zależności? 

Sam tekst mówiący o  zniszczeniu i  zdemaskowaniu anioła-odstępcy 
i  udoskonaleniu człowieka jest otwarty na  co najmniej dwie możliwości 
interpretacji. Zastosowana formuła et…, et…11 może odnosić się zarówno 
do  równoległego, jak też wzajemnie zależnego związku skutków działania 
Chrystusa. Konstrukcja kai.…, kai,…, która najprawdopodobniej występo-
wała w tym miejscu w tekście greckim, jest podobnie neutralna, choć suge-
ruje traktowanie obu członów relacji jako blisko związanych części jakiejś ca-
łości12. Innymi słowy, odpowiedzi na nasze pytanie musi dostarczyć kontekst. 

zniszczeniu. Pamiętając o Ireneuszowej koncepcji dochodzenia człowieka do poziomu bo-
skiego na drodze rozwoju, który został zahamowany przez grzech, można przyjąć, że  re-
stytucja będzie tu dotyczyła przywrócenia istocie ludzkiej możliwości rozwijania się. Fakt, 
iż Ireneusz pisze o udoskonaleniu „według obrazu i podobieństwa Bożego”, świadczy o re-
-kreacyjnym znaczeniu restytucji. W gruncie rzeczy „perficiens hominem secundum imagi-
nem et similitudinem Dei” można rozumieć nie tyle w kategoriach udoskonalania, co wyko-
nania/stwarzania. Byłoby to explicite odniesienie do zbawienia jako powtórnego stworzenia. 

11   „Sed quoniam unus et idem est qui ab initio plasmavit nos et in fine Filium suum 
misit, praeceptum eius perfecit Dominus, factus ex  muliere e t   destruens adversarium 
nostrum e t  perficiens hominem secundum imaginem et similitudinem Dei”. 

12   Zob. hasło „kai,” w: Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Seman-
tic Domain, red. J. P. Louw, E. A. Nida, New York 1988. Podczas gdy et…, et… ma przede 
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Bliższe przyjrzenie się całemu passusowi skłania do  przyjęcia za  naj-
bliższą prawdy drugiej ze wspomnianych możliwości, tj. bliskiego związ-
ku zależności pomiędzy dwoma działaniami Chrystusa i  ich skutkami, 
a  dokładniej mówiąc, specyficznej zależności restytucji człowieka od 
zniszczenia i zdemaskowania przeciwnika. Przyjrzyjmy się najpierw samej 
strukturze formułowanej w AH V,21,2 myśli. Przede wszystkim kolejność: 
we wprowadzeniu Ireneusz wymienia najpierw zniszczenie i zdemaskowa-
nie, a potem udoskonalenie. Przykładając tutaj jako prawdopodobną kon-
strukcję kai.…, kai,… w możliwym znaczeniu „zarazem… i…”, otrzymu-
jemy obraz działania prawie równoczesnego albo następującego po sobie. 
Stąd już tylko jeden krok do uznania funkcjonującej tu relacji zależności 
drugiego członu od pierwszego. 

Kolejnym argumentem przemawiającym za  takim ujęciem jest fakt, 
iż  choć wprowadzenie, które robi biskup Lyonu, pozwalałoby przypusz-
czać, że  poświęci on  co najmniej tak samo wiele miejsca obu kwestiom, 
główny nacisk w Ireneuszowej interpretacji ewangelicznego opisu kuszenia 
na pustyni kładziony jest na destrukcję i demaskację diabła, natomiast te-
mat udoskonalenia człowieka sprowadza się do pojedynczych zdań podsu-
mowujących każde kolejne odparcie przez Chrystusa diabelskiego ataku. 
Można by wręcz powiedzieć, że Chrystus nie robi tu nic innego na rzecz 
udoskonalenia człowieka poza odpieraniem tychże ataków (oczywiście nie 
licząc spełnienia warunku sine qua non całej sytuacji, tj. stania się czło-
wiekiem, tożsamego z posłuszeństwem Ojcu13. Wydaje się więc, że można 
przyjąć istnienie w  analizowanym fragmencie AH  zależności restytucji 
człowieczeństwa od zniszczenia diabła. Potwierdzą nam to późniejsze frag-
menty, a zwłaszcza AH V,21,3.

Takie postawienie sprawy prowadzi do zauważenia możliwości istnie-
nia głębokiego związku pomiędzy tym w  człowieku, co  wymaga napra-
wy/zmiany, a charakterem działania Szatana jako anioła-apostaty, przede 

wszystkim wydźwięk enumeracji (np. „już to…, już to…”), kai…, kai…, oznacza przede 
wszystkim „zarazem… i…” lub „nie tylko…, lecz również…”, co wyraźniej niż w przypadku 
wyrażenia łacińskiego desygnuje bliską relację pomiędzy członami.

13   To, co robi Chrystus, to de facto powtarzanie sytuacji, w których pierwszy człowiek 
sobie nie poradził, i rozwiązywanie ich za pośrednictwem bezwzględnego posłuszeństwa 
Ojcu, ale niejako narzędziem tego rozwiązywania jest odpieranie kusicielskich ataków 
Szatana.
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wszystkim w aspekcie jego bycia avrchgo.j th/j avpostasi,aj14. Jeśli Chrystus 
naprawia to, co „w Adamie stało się przekroczeniem przykazania Boga” 
(„quae fuerat in Adam praecepti Dei praevaricatio”) przez zdemaskowa-
nie i  zniszczenie anioła-apostaty, uzasadnione będzie przypuszczenie, 
że  Ireneuszowi chodziło tu  o  wydobycie człowieka ze  stanu apostazji, 
w który popadł poprzez danie wiary poduszczeniom Szatana (pójście za  
avrchgo.j th/j avpostasi,aj) i  związane z  tym nieposłuszeństwo przykaza-
niu Boga. Odniesienia do apostatycznego rozumienia grzechu pierwszych 
rodziców w AH V,21,2 możemy zatem wydobyć, analizując treść poszcze-
gólnych pokus, przyporządkowywane im  antytypy z  biblijnej opowieści 
o upadku oraz sposób, w jaki Chrystus odpiera kusicielskie ataki, niszcząc 
przez to, zdaniem Ireneusza, zasadę apostazji i  przywracając człowieka 
do stanu sprzed grzechu.

Biskup Lyonu pisze, że  Jezus poszcząc czterdzieści dni miał na  celu 
jednocześnie zamanifestowanie swej ludzkiej natury i  wystawienie się 
w niej na atak Szatana. Jest to, jak się zdaje, wstęp do interpretacji pierw-
szej pokusy, związanej z  jedzeniem. Na pytanie, czy kamienie zmienione 
w chleb mogłyby, według Ireneusza, stanowić jakieś odwzorowanie owocu 
z drzewa poznania, trzeba chyba odpowiedzieć negatywnie. Chodzi mu tu 
bardziej o uwypuklenie niepodatności Chrystusa na pokusę jedzenia w sy-
tuacji dla niego niesprzyjającej (głodu po  czterdziestodniowym poście), 
w zestawieniu z sytuacją w ogrodzie rajskim, gdzie człowiek usłuchał dia-
bła kuszącego go do czynności zjedzenia, podczas gdy miał dostęp do ob-
fitości pożywienia. Kuszenie człowieka do  spożycia owocu z  drzewa po-
znania miało na celu doprowadzenie go do przekroczenia Boskiego prawa, 
co samo w sobie przypisywało go do Szatana jako tego, który już od tegoż 
prawa odstąpił15. Chrystus nie godząc się na przerwanie postu, co, gdyby 
zrobił to w taki sposób, do jakiego namawiał go diabeł, byłoby jednocze-
śnie manifestacją Jego boskości, a  zatem nieposłuszeństwem w stosunku 
do nakazu Ojca, w którego świetle miał być w pełny sposób człowiekiem, 

14   Zob. AH  II,20,3; IV,40,1. Na  temat tego określenia  –  zob. I.  M. Sans, La  envidia 
primigenia del diablo según la Patristica primitiva, Madrid–Oña 1963, s. 46 n.; T. Dekert, 
Problem relacji pomiędzy Szatanem a apostazją u Ireneusza z Lyonu, „Studia Religiologica” 
39 (2006), s. 36–38. 

15   Mechanizm owego automatycznego przypisania kogoś, kto w  odstępczy sposób 
przekracza Prawo, do Szatana jako anioła-apostaty opisuje Ireneusz w AH IV,40–41.
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przywraca człowiekowi stan zgody z prawem Boga (a więc naturalny stan 
synostwa), który tamten utracił przez transgresyjne zjedzenie zakazanego 
owocu. O ile owa czynność spożycia, będąc przekroczeniem Boskiego przy-
kazania, sprawiała, że człowiek został niejako wciągnięty w stan apostazji, 
o tyle odmówienie przez Chrystusa jedzenia (jego „stanie się potrzebują-
cym/odczuwającym brak w tym świecie” – „quae fuit in hoc mundo indi-
gentiam”), które wymagałoby nieposłuszeństwa wobec zbawczych planów 
Ojca, udaremnia czy też unieważnia pierwszy atak anioła-apostaty i znosi 
zepsucie człowieka związane z jedzeniem.

Kolejna pokusa oparta jest, jak pisze Ireneusz, na przewrotnym zasto-
sowaniu cytatu z  Prawa16. Można odnieść wrażenie, jakby biskup Lyonu, 
aczkolwiek wprost tego nie formułuje, chciał tu  pokazać, że  Szatan re-
aguje nadinterpretacją Pisma na  użycie przez Chrystusa cytatu z  Pwt 8,  3   
w celu odparcia pierwszej pokusy, jak gdyby sądził, że opierając się na tek-
ście biblijnym, będzie w stanie łatwiej doprowadzić Jezusa do tego, aby dał 
mu posłuch. Ma to oczywiste znaczenie polemiczne, zresztą Ireneusz explici-
te twierdzi, że Szatan „ukrywa kłamstwo pod płaszczykiem Pisma, jak czynią 
wszyscy heretycy” („mendacium abscondens per Scripturam, quod faciunt 
omnes haeretici”). Co interesujące, w swojej egzegezie dialogu pomiędzy Ewą 
i wężem (Rdz 3, 1–5) w AH V,23,1, biskup Lyonu uwypukla tendencję Szatana 
do wykoślawiania Bożych przykazań (która, notabene, wynika z jego igno-
rancji co do Boskiego prawa): najpierw zadaje Ewie pytanie, czy Bóg zabronił 
ludziom jeść ze wszystkich drzew rosnących w ogrodzie, a kiedy ta pouczyła 
go co do prawdziwego brzmienia Boskich słów, szybko je podważa z jednej 
strony kwestionując zapowiedzianą przez Boga karę („Na pewno nie umrze-
cie” – Rdz 3, 4; Ireneusz stwierdzenie to uznaje niejako za odrębną jednostkę 
kłamstwa), a z drugiej obiecując, że po spożyciu owocu ludzie staną się „jak 
Bóg” (Rdz 3,5) i imputując Bogu niechęć do dzielenia się z człowiekiem swo-
imi prerogatywami wiedzy na temat dobra i zła.

Na tej podstawie można się zastanawiać, czy według Ireneusza druga 
pokusa nie stanowiła antytypu owego dialogu węża z Ewą. Uwagę zwraca 
przede wszystkim możliwa w rozumieniu biskupa Lyonu analogia pomię-
dzy przewrotnym zapewnieniem Szatana, że ludzie nie umrą po zjedzeniu 
owocu, a próbą namówienia Jezusa do rzucenia się z narożnika Świątyni. 

16   Notabene, widoczne jest tutaj, że Ireneusz nie traktuje jako Prawa tylko Pięcioksię-
gu, lecz całe Pismo. Cytat w Mt 4, 6 pochodzi bowiem z Ps 91, 11–12.
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Oba te  stwierdzenia, choć na  różne sposoby, nakłaniają do  wystawienia 
Boga na próbę: w pierwszym przypadku „sprawdzenia”, czy zapowiedziana 
kara rzeczywiście będzie miała miejsce, a w drugim, „sprawdzenia”, na ile 
Bóg gotów jest uratować swojego Syna (co znowu byłoby manifestacją bo-
skości tego ostatniego). Oba są wyzwaniem rzuconym Bogu, ale o ile Ewa, 
a za nią Adam wyzwanie to rzucili, o tyle Jezus odparł przewrotną interpre-
tację Szatana poprzez zamanifestowanie posłuszeństwa właściwie rozumia-
nemu Boskiemu przykazaniu. Jak podkreśla Ireneusz, ukazał w ten sposób 
właściwe podejście człowieka do Boga. 

Odstępczy wymiar grzechu pierwszych rodziców w przypadku drugiej 
pokusy nie jawi się jasno. Jednakże, ponieważ Ireneusz pisze, że uniżenie się 
Syna Bożego zniosło „pychę rozumu” („elatio sensus”), która była na po-
czątku w wężu (a zatem, ze względu na zasadę rekapitulacyjnego odwraca-
nia błędów Adama, również w człowieku), można przypuszczać, że Szatan 
wprowadził ludzi w stan apostazji w tym sensie, że zaszczepił im swoje wła-
sne, pyszne lekceważenie prawa nadanego przez Boga17. Apostazja anioła 
polegała przecież m.in. na tym, że zapragnął rzeczy temu prawu przeciw-
nych, tym samym je przekraczając18. Apostazja człowieka natomiast była-
by zmianą myślenia z takiego, które akceptuje nadane sobie przykazanie, 
na takie, które na zasadzie „pychy rozumu” je kwestionuje.

Wreszcie, trzecia pokusa w bezpośredni sposób dotyka problemu wła-
dzy i  obrazuje szatańskie pragnienie odbierania czci, które, wedle Irene-
usza, z  anioła uczyniło apostatę. Szatan próbuje „kupić” od  Jezusa ową 
cześć, proponując Mu  w  zamian rzekomo należące do  niego wszystkie 
ziemskie dominia19. W tym miejscu apostatyczny wymiar grzechu pierw-

17   Na poziomie egzegezy Mt 4, 1–10 ewidentnie związane z polemiką antyheretycką. 
Widoczne jest tu przekonanie Ireneusza o bliskim związku, nieledwie tożsamości, wężowej 
„pychy rozumu”, która lekceważy i przeinacza Prawo, z pychą heretyków, którzy pozwalają 
sobie na dowolną i przewrotną interpretację Pisma. Por. AH III,12,12; V,26,2. 

18   Na ten temat (w kontekście źródeł tej koncepcji Ireneusza) – zob. T. Dekert, Pro-
blem relacji…, s. 43–55; tegoż, Satan jako apostates u Justyna Męczennika i Ireneusza z Lyonu 
w świetle opisu buntu aniołów w 2 Księdze Henocha (29, 2–5; 31, 3–6), [w:] Orbis Christianus. 
Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Drabinie, red. E. Przybył-Sadowska, D. Szymańska-
-Kuta, „Studia Religiologica” 43(2010), s. 63–64. 

19   W  AH V,24,1.3 Ireneusz rozwodzi się nad kłamliwością stwierdzenia Szatana, 
że wszystkie królestwa świata należą do niego i daje je komu chce, dowodząc, że władza 
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szych rodziców jako analogicznego do izomorficznego apostazji anioła jest 
najbardziej widoczny. Z interpretacji Ireneusza jasno wynika, że Jezus de-
maskuje kusiciela jako Szatana (tj. na podstawie przekonania o tożsamości 
semantycznej terminów !jf i avposta,thj, jako odstępcę) właśnie na podsta-
wie postawionego przez niego warunku oddania sobie pokłonu. Kuszenie 
Jezusa do  przejęcia władzy nad światem stanowi antytyp kuszenia ludzi, 
aby stali się „jak Bóg/bogowie”. Pójście za tą pokusą oznaczałoby dla Chry-
stusa uznanie nad sobą władzy diabła. To właśnie zrobili pierwsi rodzice, 
kiedy usłuchali węża i zapragnąwszy dla siebie Boskiej wiedzy przekroczyli 
dany sobie zakaz. Dokonali bowiem w ten sposób aktu apostazji analogicz-
nego do apostazji anielskiej. 

Kosmiczne prawo dotyczące aniołów wiązało ich ze statycznym miej-
scem w hierarchii jako poddanych człowiekowi20, natomiast zakaz jedze-
nia z drzewa poznania, a więc prawo nadane pierwszym rodzicom, mia-
ło na celu powstrzymanie ich, jak pisze biskup Lyonu w Wykładzie nauki 
apostolskiej, przed „przekroczeniem swojej miary” i „powzięciem zamiaru 
wywyższenia się przeciw Bogu”21. W  kontekście Ireneuszowej koncepcji 
rozwoju człowieka do poziomu natury boskiej22 zakaz spożywania owoców 

ziemska została powołana przez Boga w celu ograniczenia skutków grzechu pierwszych ro-
dziców poprzez stworzenie systemów penitencjarnych, których ta władza, aczkolwiek nie-
kiedy w sposób bardzo ułomny, jest gwarantem.

20   Zob. Ireneusz z Lyonu, Wykład nauki apostolskiej (dalej: Epid.) 10. 12, tłum. W. My-
szor, Źródła Myśli Teologicznej 7, Kraków 1997; por. H. Pietras, Aniołowie w teologii Irene-
usza z Lyonu na tle tradycji judeochrześcijańskiej, [w:] Księga o aniołach, red. H. Oleschko, 
Kraków 2003, s. 138, 143.

21   Epid. 15. 
22   Na temat tej koncepcji – zob. J. Daniélou, Message évangélique et culture hellénistique, 

Paris 1961, s. 274–365; A. Orbe, Antropología…, s. 18; 210–214; tenże, Introducción a la teología 
de los siglos II y III, Analecta Gregoriana 248, Roma 1987, s. 536–565; H. Pietras, Rola Ducha 
Świętego w rozwoju ku pełni człowieczeństwa według św. Ireneusza i Orygenesa [w:] Droga do-
skonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram, 
Lublin 1997, s. 115–135; tegoż, Wprowadzenie. Początki teologii Ducha Świętego, [w:] Atanazy 
Wielki, Listy do Serapiona, tłum. i oprac. St. Kalinkowski, Źródła Myśli Teologicznej 2, Kra-
ków 1996, s.  37–46; w  kontekście paraleli Adam-Chrystus oraz teorii rekapitulacji  –  zob. 
K. Leśniewski, Adam-Christ Typology in St. Irenaeus of Lyons, „Roczniki Teologiczno-Kano-
niczne” 41(1994), z. 7, s. 63–75; T. Dekert, Teoria rekapitulacji…, s. 35–37; 48–49.
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poznania można rozumieć jako zabezpieczenie przed próbą sztucznego 
przyspieszenia tegoż rozwoju i  stania się bogami niejako przed czasem, 
która to próba, znów analogicznie do aniołów, byłaby de facto zwróceniem 
się przeciwko własnej naturze23. Nawiązując do wywodu Ireneusza w AH 
IV, 41,2–3, poświęconego różnicy pomiędzy byciem czyimś ojcem/synem 
w porządku natury lub poprzez nauczanie/przyjęcie nauki, można to ująć 
w ten sposób, że nieposłuszeństwo Ojcu i próba wywyższenia się przeciw-
ko Niemu będące wystąpieniem przeciwko Boskiemu prawu (konstytucji 
stworzenia) sprawiły, iż człowiek przestał być synem Boga, a stał się synem 
Szatana. Inaczej mówiąc, człowiek zamienił swój naturalny status na anor-
malny stan apostaty. 

Znaczące jest, że trzecie kuszenie stanowi, według Ireneusza, kulmina-
cję całego wydarzenia: Szatan wykonuje swój atak „jakby zbierając się w so-
bie i przywołując wszelkie posiadane moce fałszu” („et quasi semetipsum 
colligens, universam quam habebat virtutem in mendacio ordinans”), zaś 
Jezus, nazywając odstępczego anioła po imieniu oraz cytując Pwt 6, 13, „od-
rzuca go ostatecznie od siebie jako zwyciężonego Prawem” („in reliquum 
repulit a semetipso quasi legitime victum”). Istotą bowiem apostazji zarów-

23   Por. T. Dekert, Problem relacji…, s. 52–53. W kontekście polemicznym, krytykując hi-
pertrofię ambicji gnostyków wiodącą ich do autodeifikacji, Ireneusz pisze o tym w AH IV,38,4: 
„Głupi zatem są ci wszyscy, którzy nie chcą czekać, czas rośnięcia i niestałości swojej natury 
przypisując Bogu. Nienasyceni i niewdzięczni, ani Boga, ani samych siebie nie znają [i] nie 
chcą być wprzód tym, czym zostali uczynieni, [tj.] ludźmi pełnymi namiętności, lecz prze-
kraczają prawo rodzaju ludzkiego i zanim staną się ludźmi, chcą być podobni do Boga-stwór-
cy, nie czyniąc żadnej różnicy pomiędzy niestworzonym Bogiem a stworzonym człowiekiem, 
[okazując się przez to] bardziej bezrozumni od niemych zwierząt. One bowiem nie wyrzucają 
Bogu, że nie stworzył ich ludźmi, lecz każde z nich dziękuje [Mu] tym, że jest, i za to, że jest. 
My zaś wyrzucamy Mu, że nie jesteśmy od początku uczynieni bogami, lecz najpierw ludźmi, 
bogami zaś potem (…).” („Irrationabiles igitur omni modo qui non exspectant tempus au-
gmenti et suae naturae infirmitatem adscribunt Deo. Neque Deum neque semetipsos scientes, 
insatiabiles et ingrati, nolentes primo esse hoc quod et facti sunt, homines passionum capaces, 
sed supergredientes legem humani generis, et antequam fiant homines iam volunt similes esse 
factori Deo et nullam esse differentiam infecti Dei et nunc facti hominis, qui plus irrationales 
sunt quam muta animalia. Haec enim non imputant Deo quoniam non homines fecit ea, sed 
unumquodque eo quod factum est, quoniam factum est gratias agit. Nos autem imputamus 
ei quoniam non ab initio dii facti sumus, sed primo quidem homines, tunc demum dii […].”)
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no anioła, jak i człowieka jest wedle Ireneusza pragnienie samowywyższe-
nia. Stąd najpotężniejszym narzędziem zdemaskowania i zniszczenia Sza-
tana oraz wydobycia człowieka ze stanu apostazji stało się dla Chrystusa 
przykazanie dotyczące prawidłowego układu hierarchii, w którym Bóg jest 
najwyższym przedmiotem czci i służby.

Zanim przejdziemy do  analizy kolejnych fragmentów AH  21–24, 
chciałbym zwrócić uwagę na pewną kwestię związaną ze zbawczym dzia-
łaniem Chrystusa, które uwidacznia się w Ireneuszowej egzegezie Mt 4, 
1–10. Mianowicie, każde odparcie ataku diabła, a więc zarazem akt wy-
dobywania człowieka ze stanu apostazji, ma ewidentnie charakter asce-
tyczny: zepsucie człowieka wynikłe z  jedzenia jest naprawiane głodem, 
pycha rozumu jest anihilowana pokorą, a żądza władzy wyrzeczeniem się 
jej, deklaracją poddania się Bogu. Innymi słowy, odnowienie człowieka 
ma  u  swojej podstawy sytuację, w  której dotknięta zniszczeniem natu-
ra ludzka ulega naprawie, przywróceniu do  stanu rajskiego za  pośred-
nictwem dobrowolnego braku, kenozy, stanu wyniszczenia na  pustyni, 
jakiemu ulega Chrystus (a które –  jak można powiedzieć – wpisują się 
w kenozę totalną, jaką jest Wcielenie). Mówiąc dokładnie, akt posłuszeń-
stwa i wyrzeczenia się jest zwróceniem się przeciwko temu, co stara się 
zaszczepić w człowieku (w drugim Adamie tak samo jak w pierwszym) 
„przewodnik apostazji”. 

Moim zdaniem w AH V,21,2, a  zwłaszcza w  interpretacji trzeciej po-
kusy, Ireneusz ukazuje sedno tego, czym jest dla niego grzech pierwszych 
rodziców rozumiany w kategoriach apostazji. Czyni to, co prawda, w spo-
sób nieco zawoalowany z powodu wymieszania ze sobą wielu wątków czy 
też poziomów znaczeń, niemniej jasno widoczne jest ścisłe uzależnienie 
grzechu pierwszych rodziców od  konkretnego działania anioła-apostaty. 
Wydaje się, iż dla Ireneusza szczególnie ważne jest przekonanie, że dopro-
wadzenie Adama i Ewy do przekroczenia Boskiego przykazania oddaje ich 
de facto w niewolę Szatana. Jest to o tyle zrozumiałe, że stan apostazji sta-
nowi niejako jego dziedzinę, (anty)naturalną „przestrzeń” jego działania.

W wywodach następujących bezpośrednio po AH V,21,2, biskup Lyonu 
opisuje szerzej kwestię popadnięcia człowieka w  niewolę Szatana oraz 
to, w  jaki sposób Chrystus, odpierając na  pustyni ataki anioła-apostaty, 
w  rzeczywistości demaskuje go  i  niszczy, co  jest tożsame z  wyrwaniem 
istoty ludzkiej z diabelskiej niewoli. Szczególną cechą tych wywodów jest, 
po pierwsze, kontynuacja wielopoziomowego dyskursu, w którym przeni-
kają się i wzajemnie dopełniają wątki teologiczne, soteriologiczne i pole-
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miczne, a po drugie, oparcie ich nie tylko na egzegezie Mt 4, 1–10, ale tak-
że na przypowieści o mocarzu z Mk 3, 27, której specyficzną interpretację 
Ireneusz rozwija bądź przytacza również wcześniej, w różnych miejscach 
trzeciej i czwartej księgi AH. W moim odczuciu jest ona dla biskupa Lyonu 
rozbudowaną metaforą, pozwalającą opisać relacje zachodzące pomiędzy 
Szatanem a ludźmi w obrębie stanu apostazji. Komentując w gruncie rzeczy 
własną egzegezę ewangelicznej opowieści o kuszeniu na pustyni24, Ireneusz 
konstruuje swojego rodzaju abstrakt historii upadku i  zbawienia, w  któ-
rym kategoria apostazji posiada specyficzną funkcję. Mianowicie pozwa-
la na ścisłe powiązanie grzechu pierwszych rodziców i jego konsekwencji 
z postacią anioła-odstępcy i  jego „królestwem” tj. stanem apostazji i nie-
jako narzuca zbawczej działalności Jezusa charakter „deapostazji”. Propo-
nuję przyjrzenie się owemu abstraktowi pod kątem popadnięcia człowieka 
w niewolę, jego „sposobu” bycia w niewoli oraz wyzwolenia z niej.

Jak wprost pisze Ireneusz w AH V,24,4, człowiek dostał się pod władzę 
Szatana przez swoją własną apostazję25. Opisując ów stan niewoli, zarów-

24   Pewne podobieństwa występują u Justyna w Dialogu z Żydem Tryfonem 125 (oraz 
ewentualnie w pseudoignacjańskim liście Pro.j Filippe,siouj 11,3), a więc nie jest wykluczo-
ne, że analogiczny do Ireneuszowego modus interpretowania ewangelicznych opisów tego 
wydarzenia funkcjonował we wczesnochrześcijańskiej egzegezie jako swojego rodzaju to-
pos. Autor Adversus haereses prowadzi jednak swoją hermeneutykę dużo głębiej niż Justyn 
oraz wyciąga daleko dalej idące wnioski. Z pewną dozą ostrożności można więc stwierdzić, 
że nawet jeśli operuje w obrębie określonej modły interpretowania tychże opisów, to w bar-
dzo kreatywny sposób ją wykorzystuje. 

25   AH V,24,4 (podkr. – T.D.): „I, jako że jego apostazja wyszła na jaw przez człowieka 
i człowiek stał się probierzem jego intencji, jeszcze bardziej utwierdził się w swoim usposobieniu 
przeciwko człowiekowi, zazdroszcząc [mu] jego życia i chcąc zamknąć go w swojej odstępczej 
mocy. Słowo Boga jednak, twórca wszystkiego, pokonując go za pośrednictwem człowieka 
i ukazując go apostatą – przeciwnie – poddało go człowiekowi. „Oto”, powiada, „daję wam 
moc deptania po wężach i skorpionach, i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela” (Łk 10, 19), aby 
t a k  j a k  p r z e z  a p o s t a z j ę  c z ł o w i e k  z o s t a ł  [ p r z e z  S z a t a n a ]  p o d d a n y 
[ j e g o  w ł a d z y ]  przeciwnie przez człowieka nawracającego się do Boga została zniszczona 
jego apostazja”. („Et quoniam per hominem traducta est apostasia eius et  examinatio 
sententiae eius homo factus est, adhuc magis magisque semetipsum contrarium constituit 
homini, invidens vitae eius et  in sua potestate apostatica volens concludere eum. Omnium 
autem artifex Verbum Dei, per hominem vincens eum et apostatam ostendens, e contrario 
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no pod kątem popadnięcia w  niego, jak też w  nim przebywania, biskup 
Lyonu sięga właśnie do przypowieści o mocarzu z Mk 3, 27 (por. Mt 12, 29; 
Łk 11, 21–22). Dostarcza mu ona szeregu metafor, pozwalających wyrazić 
w paradoksalnie precyzyjny sposób przekonania dotyczące mechanizmu, 
za  którego pośrednictwem następuje zniewolenie człowieka, charakteru 
relacji pomiędzy więźniem i tym, który go więzi, oraz sposobu, w jaki ro-
dzaj ludzki zostaje wyzwolony. Pierwszą z  tych kwestii Ireneusz podnosi 
w AH V,21,3, który to  fragment daje również możliwość ujrzenia w szer-
szym świetle sformułowania z AH V,24,4:

Kim jest zatem Pan Bóg, o którym Chrystus składa świadectwo, którego nikt 
nie będzie wystawiał na próbę, którego wszyscy powinni czcić i Jemu same-
mu służyć? Bez wątpienia jest to ten Bóg, który dał Prawo. Te bowiem [rze-
czy] są zapowiedziane w Prawie i przez słowa Prawa Pan pokazał, że Prawo, 
które jest od Ojca, głosi prawdziwego Boga, zaś anioł, odstępca od Boga, 
zostaje zniszczony przez Jego głos, będąc zdemaskowany co do tego, kim 
jest, i  zwyciężony przez Syna Człowieczego, zachowującego przykazanie 
Boga. B o   j a k  n a   p o c z ą t k u  n a m ó w i ł  c z ł o w i e k a ,  a b y  p r z e -
k r o c z y ł  p r z y k a z a n i e  S t w ó r c y  i   w z i ą ł  g o   w   s w o j ą  m o c , 
a  m o c ą  j e g o  j e s t  p r z e s t ę p s t w o  i  a p o s t a z j a ,  i   t a k  z w i ą z a ł 
c z ł o w i e k a ,  t a k  t e ż ,  g d y  z o s t a ł  z w y c i ę ż o n y,  p o w i n i e n 
b y ć  z w i ą z a n y  p r z e z  c z ł o w i e k a ,  a b y  o s w o b o d z o n y  c z ł o -
w i e k  w r ó c i ł  d o   s w o j e g o  P a n a ,  p o z o s t a w i a j ą c  m u   [ S z a -
t a n o w i ]  t e  w i ę z y,  k t ó r y m i  b y ł  s k r ę p o w a n y,  t o   j e s t  p r z e -
s t ę p s t w o .  Z w i ą z a n i e  g o   b o w i e m ,  t o   u w o l n i e n i e  c z ł o -
w i e k a ,  p o n i e w a ż  n i k t  n i e  m o ż e  w e j ś ć  d o   d o m u  m o c a r z a 
i   z r a b o w a ć  j e g o  s p r z ę t ó w,  j e ś l i  w p i e r w  n i e  z w i ą ż e  s a m e -
g o  m o c a r z a  (Mk 3, 27)26.

subiecit eum homini: Ecce, dicens, do vobis potestatem calcandi super omnem virtutem inimici, 
ut, q u e m a d m o d u m  d o m i n a t u s  e s t  h o m i n i  p e r  a p o s t a s i a m , sic iterum per 
hominem recurrentem ad Deum evacuetur apostasia eius”).

26   AH V,21,3 (podkr. – T.D.): „Quis ergo Dominus Deus cui Christus testimonium perhibet, 
quem nemo temptabit et quem omnes adorare oportet et ipsi soli servire? Omnimodo ille est sine 
dubio qui et legem dedit Deus. Haec enim in lege praedicta fuerant, et per legis sententias ostendit 
Dominus quoniam lex quidem a Patre verum Deum annuntiat, apostata autem Dei angelus per 
illius destruitur vocem, traductus qui sit et  victus a  Filio hominis servante Dei praeceptum. 
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Główną rolę odgrywa tu zaczerpnięta z Mk 3, 27 metafora „związywa-
nia”. O ile jednak w tekście ewangelicznym mówi się tylko o konieczności 
związania mocarza w celu zagrabienia jego majątku, to Ireneusz wyprowa-
dza z tego, w charakterystyczny zresztą dla siebie sposób, wniosek, że skoro 
wyzwolenie człowieka wymaga związania Szatana, pierwszym związanym 
musiał być człowiek. Chciałbym zwrócić uwagę na wspomnianą wyżej nie-
zwykłą precyzyjność myśli biskupa Lyonu, kiedy pisze on: „Bo jak na po-
czątku [Szatan] namówił człowieka, aby przekroczył przykazanie Stwórcy, 
i  wziął go  w  swoją moc, a  mocą jego jest przestępstwo i  apostazja, i  tak 
związał człowieka […]”. Stwierdzenie, iż mocą Szatana są transgresja i od-
stępstwo, przez które związał człowieka, oznacza tutaj dwie rzeczy: 1) Sza-
tan jako avrchgo.j th/j avpostasi,aj panuje nad wszystkim co „odstępcze”27; 
i wynikające z tego 2) człowiek daje się Szatanowi związać (wziąć w jego 
moc) przez przekroczenie Boskiego przykazania, a  więc przez przestęp-
stwo i apostazję. Innymi słowy, popadnięcie człowieka w diabelską niewolę 
(=  stan apostazji) wydarza się niejako na  przecięciu obszaru prerogatyw 
Szatana jako par excellence apostaty z odstępstwem samego człowieka, i tyl-
ko to ostatnie daje diabłu upragnioną przez niego władzę nad istotą ludzką. 

W wyniku odstępstwa człowieka w strukturze stworzenia zaszła szcze-
gólna zmiana. Szatan, pierwotnie jako jeden z  aniołów poddany władzy 
istoty ludzkiej, jak gdyby zamienił się z nią miejscami, co spowodowało, 

Q u o n i a m  e n i m  i n  i n i t i o  h o m i n i  s u a s i  t r a n s g r e d i  p r a e c e p t u m  f a c t o r i s 
e t   e u m  h a b u i t  i n   s u a  p o t e s t a t e ,  p o t e s t a s  a u t e m  e i u s  e s t  t r a n s g r e s s i o 
e t   a p o s t a s i a ,  e t   h i s  c o l l i g a v t  h o m i n e m :  p e r  h o m i n e m  i p s u m  i t e r u m 
o p o r t e b a t  v i c t u m  e u m  c o n t r a r i o  c o l l i g a r i  i i s d e m  v i n c u l i s  q u i b u s 
a l l i g a v i t  h o m i n e m ,  u t   h o m o  s o l u t u s  r e v e r t a t u r  a d   s u u m  D o m i n u m , 
i l l i  v i n c u l a  r e l i q u e n s  p e r  q u a e  i p s e  f u e r a t  a l l i g a t u s ,  h o c  e s t 
t r a n s g r e s s i o n e m .  I l l i u s  e n i m  c o l l i g a t i o  s o l u t i o  f a c t a  e s t  h o m i n i s , 
q u o n i a m  n o n  p o t e s t  a l i q u i s  i n t r o i r e  i n   d o m u m  f o r t i s  e t   v a s a  e i u s 
d i r i p e r e ,  n i s i  p r i m u m  i p s u m  f o r t e m  a l l i g a v e r i t ”.

27   Warto zauważyć, że wchodzący w skład terminu avrchgo.j rdzeń avrc-, obok znaczeń 
związanych z początkiem, zasadą, principium etc., ma również znaczenie panowania, wła-
dzy, wodzostwa. Aczkolwiek w tekstach, w których Ireneusz używa określenia avrchgo.j th/j 
avpostasi,aj, odnosi się ono przede wszystkim do przekonania, że Szatan jest jednocześnie 
zasadą apostazji i tym, który w nią wprowadza, niewykluczone, że ów aspekt panowania nad 
tym, co odstępcze, jest w tymże określeniu zawarte. 
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iż  pomiędzy Bogiem i  człowiekiem (wraz z  resztą stworzenia) powstała 
przepaść, którą można określić jako martwy obszar nieciągłości, tożsamy 
ze stanem apostazji, zarządzanym przez Szatana28. Ów zaś, który pierwot-
nie miał służyć człowiekowi i  oddawać mu  quasi-boską cześć, sam staje 
się przedmiotem służby i czci swego niedoszłego pana. Co znaczące, kiedy 
Ireneusz odnosi się w analizowanym fragmencie do zbawczego działania 
Wcielonego Logosu, pokazuje właśnie konieczność przywrócenia właści-
wej hierarchii: nikt inny, tylko człowiek, musi poddać swojej władzy tego, 
który do tej pory trzymał w swojej mocy człowieka29.

Jak można scharakteryzować pozostawanie istoty ludzkiej w  niewoli  
Szatana? Metafora „związania” człowieka za  pośrednictwem transgre-
sji i apostazji, jakkolwiek na pierwszy rzut oka może wydawać się prosta, 
w rzeczywistości jest dosyć zagadkowa. W jaki bowiem sposób lub na jakiej 
zasadzie mogą być one „więzami”? Wiele wskazuje na to, iż dla Ireneusza 
metafora ta  nie jest li  tylko obrazowym przedstawieniem faktu, iż  czło-
wiek stał się niewolnikiem Szatana. Odstępstwo Szatana w  ujęciu Irene-
usza miało przede wszystkim charakter intencji, nakierowania woli czy 
też immanentnego pragnienia30. Powstało zatem – jeśli można zastosować 
takie kategorie do opisu angelologicznego lub demonologicznego – na po-
ziomie władz umysłowych. Ireneuszowa egzegeza Mt 4, 1–10 w AH V,21,2, 
implicite pokazuje, iż „namówienie człowieka do przestępstwa” ma niejako 
dwa etapy: pierwszy to właśnie zaszczepienie mu intencji czy nakierowa-
nia umysłu, izomorficznych z szatańskimi (lekceważenie Boskiego prawa 
i pragnienie wyniesienia do poziomu bogów), zaś dopiero drugi to fizycz-
ne przekroczenie zakazu jedzenia z drzewa poznania. Szatan „wiąże” więc 
człowieka przede wszystkim na poziomie jego woli, która staje się kompa-
tybilna z  jego własną wolą, a przynajmniej otwiera się na  jego działanie. 
W ten sposób metafora „związania” człowieka poprzez namówienie go do 

28   Szerzej na ten temat – zob. T. Dekert, Problem relacji…, s. 54–55.
29   Por. też AH V,24,4. U Ireneusza cała Boża ekonomia zbawienia zakładająca abso-

lutne i  totalne uczłowieczenie/wcielenie Syna Bożego opiera się na przekonaniu, że  tylko 
człowiek może naprawić i przywrócić to, co zostało zaprzepaszczone przez pierwszego czło-
wieka. Z kolei dla samego człowieka niemożliwe było przekroczenie przepaści pomiędzy 
nim a Bogiem, która zaistniała w wyniku ludzkiej apostazji.

30   Szczegółowo kwestię tę  analizuję w  mojej (niepublikowanej) rozprawie doktor-
skiej: Apostazja w Adversus haereses Ireneusza z Lyonu, maszynopis, s. 54–82. 
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przestępstwa i apostazji wydaje się implikować konstytutywny aspekt cha-
rakteru owego zniewolenia.

Intuicję tę potwierdzają w sposób bardzo wyraźny inne teksty, w któ-
rych Ireneusz wykorzystuje Mk 3, 27 do opisu relacji pomiędzy Szatanem 
i znajdującym się w jego mocy człowiekiem. 

„[…] również kiedy diabeł nazwany jest mocarzem, to nie w znaczeniu abso-
lutnym, lecz w porównaniu z nami, podczas gdy Pan wskazał, że to On sam 
jest prawdziwym mocarzem, mówiąc, że nikt nie zdoła inaczej zagrabić sprzę-
tów mocarza, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i  wtedy dom mu  ograbi (por. 
Mk 3, 27). S p r z ę t a m i  j e g o  i   d o m e m  b y l i ś m y  m y,  k i e d y  p o z o -
s t a w a l i ś m y  w  s t a n i e  a p o s t a z j i;  u ż y w a ł  n a s  b o w i e m  w   t a k i 
s p o s ó b,  w   j a k i  c h c i a ł,  i   d u c h  n i e c z y s t y  w   n a s  z a m i e s z k a ł. 
Mocarzem był [diabeł] mianowicie nie w porównaniu z Tym, który go skrę-
pował i obrabował jego dom, lecz w porównaniu z  ludźmi, których używał, 
gdyż sprawił, że  odpadli w  swych myślach/intencjach/ zamysłach od  Boga. 
Tych uwolnił Pan, jak mówi Jeremiasz: Odkupił Pan Jakuba i uwolnił go z ręki 
silniejszego od niego (Jer 31, 11). Jeśli więc [Jezus] nie wskazywał na Tego, który 
go związał i zrabował jego sprzęty, a tylko mówił o nim jako mocarzu, mocarz 
był niezwyciężony. Dodał jednak [również] Tego, który zajął [mienie moca-
rza]; więzi bowiem ten, kto wiąże, uwięziony zaś jest ten, kto jest związany. 
I uczynił to bez [żadnego] porównania, aby, jako iż [diabeł] jest odstępczym 
sługą, nie porównywał się z  Panem, bo  ani on  sam, ani nic innego, co  jest 
stworzone i poddane, nie może porównywać się ze Słowem Boga, przez które 
wszystko się stało, [a] którym jest nasz Pan Jezus Chrystus”31.

31   AH  III,8,2 (podkr.  –  T.D.): „Sed et  diabolum cum dixisset fortem, non in  totum, 
sed velut in  comparationem nostram, semetipsum in  omnia et  vere fortem ostendit 
dominus, dicens non aliter aliquem posse diripere vasa fortis, si  non ipsum prius adliget 
fortem, et  tunc domum eius diripiet. Va s a  a u t e m  e i u s  e t   d o m u s  n o s  e r a m u s 
c u m  e s s e m u s  i n   a p o s t a s i a ;  u t e b a t u r  e n i m  n o b i s  q u e m a d m o d u m 
v o l e b a t  e t   s p i r i t u s  i m m u n d u s  h a b i t a b a t  i n   n o b i s . Non enim adversus 
eum qui se adligabat et domum eius diripiebat fortis erat, sed adversus eos qui in usu eius 
erant homines, quoniam abscedere fecerat sententiam eorum a Deo. Quos eripuit dominus, 
quemadmodum et Hieremias ait: Redemit dominus Iacob et eripuit eum de manu fortioris eius. 
Si igitur non significasset eum qui adligat et diripit eius vasa, hoc autem solum eum fortem 
dixisset, esset fortis invictus. Sed et adiecit obtinentem ; tenet enim qui adligat, tenetur autem 
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Wyrażenie „my, kiedy byliśmy w stanie apostazji” („nos […] cum esse-
mus in apostasia”) bez wątpienia odnosi się do kondycji rodzaju ludzkiego 
po grzechu Adama32. Co interesujące, interpretując przypowieść w Mk 3, 27 
jako odnoszącą się do tejże kondycji, Ireneusz adaptuje do tego również jej 
kontekst. Stanowi ona odpowiedź Jezusa na zarzut wyrzucania złych du-
chów (por. Mk  3, 11–12) mocą Belzebuba (Mk 3,  22). Związana jest więc 
z kwestią opętania i egzorcyzmów. Biskup Lyonu natomiast wykorzystuje 
w całej rozciągłości ów wątek posesywności do opisu relacji pomiędzy Sza-
tanem a  pogrążonym w  stanie apostazji rodzajem ludzkim. Przypowieść 
o mocarzu wraz ze swoim kontekstem pozwala w tym przypadku Ireneuszo-
wi na oddanie: 1) przekonania, iż ludzie w stanie odstępstwa są sterowani 
przez Szatana („Vasa autem eius et domus nos eramus cum essemus in apo-
stasia; utebatur enim nobis quemadmodum volebat […]”); 2)  sposobu, 
w jaki to sterowanie zachodzi („et spiritus immundus habitabat in nobis”)33.  
Zewnętrzne „posiadanie”, z którego wynika podporządkowanie człowieka 
Szatanowi, polega więc na  analogicznym do  opętania, wewnętrznym za-
mieszkaniu człowieka przez „ducha nieczystego”. 

Struktura ta jest bez wątpienia metaforą ukompatybilnienia woli ludzi 
z wolą Szatana. Zadomowienie się w ludziach „ducha nieczystego” w oczy-
wisty sposób koreluje z doprowadzeniem ich do tego, iż „odpadli w swych 
myślach/intencjach/zamysłach od Boga („quoniam abscedere fecerat sen-
tentiam eorum a Deo”). Myśli, intencje czy zamysły ludzi przez to, że usłu-
chali avrchgo.j th/j avpostasi,aj, stały się kompatybilne z myślami i  inten-
cjami Szatana, stając się przez to „odstępcze”. To wprowadziło ich w stan 
apostazji, powstaje jednak pytanie, w jaki sposób, zdaniem Ireneusza, lu-
dzie w nim trwają? Z czym wiąże się bycie człowiekiem-apostatą?

Popadnięcie w niewolę Szatana (funkcjonowanie jako „sprzęt” w jego 
domu) oznacza jednocześnie stan poddania śmierci. W  sposób wyraźny 
Ireneusz opisuje to w AH III,23,1:

qui adligatus est. Et hoc sine comparatione fecit, ut non comparetur domino servus apostata 
existens: non enim tantum hic, sed nec quidquam ex his quae constituta et in subiectione sunt 
comparabitur verbo Dei, per quem facta sunt omnia, qui est dominus noster Iesus Christus”.

32   Można to stwierdzić choćby na drodze prostej eliminacji. Nic innego tu po prostu 
nie pasuje. 

33   Właśnie posiadanie „ducha nieczystego” zarzucali uczeni w  Piśmie Jezusowi 
(Mk 3, 30: o[ti e;legon\ pneu/ma avka,qarton e;ceiÅ).
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Jeśli bowiem ten człowiek, który został stworzony przez Boga, aby żył, po tym, 
jak stracił życie, będąc skrzywdzonym przez węża, który go  zdeprawował, 
nie miałby wrócić do  życia, lecz był w  całości oddany śmierci, Bóg byłby 
zwyciężony, a  niegodziwość węża byłaby wyższa od  woli Boga. Lecz jako 
że Bóg jest niezwyciężony i wielkoduszny, ukazał się zaiste jako wielkoduszny 
w odniesieniu do naprawy człowieka i wypróbowania wszystkich […], za po-
średnictwem zatem drugiego człowieka (tj. Chrystusa – T.D.) związał moca-
rza, zrabował jego sprzęty i usunął/zneutralizował śmierć, ożywiając tego czło-
wieka, który był w stanie śmierci. Na początku bowiem Adam stał się sprzę-
tem w jego [Szatana] posiadaniu, który ten trzymał [jako] poddanego swojej 
mocy, to jest niegodziwie przywodząc na niego grzech i pod pozorem darowa-
nia mu nieśmiertelności czyniąc go śmiertelnym. Kiedy bowiem obiecał im, 
że będą jak bogowie, [czego spełnienie] nie było dla niego w ogóle możliwe, 
sprawił w nich śmierć. Stąd sprawiedliwie został przez Boga uwięziony ten, 
który wziął w niewolę człowieka, ten zaś, który został wzięty do niewoli, został 
uwolniony z więzów przekleństwa34.

Pójście za  fałszywą obietnicą bycia „jak Bóg/bogowie” stanowiło akt 
apostazji, izomorficzny z aktem odstępstwa Szatana, bo oparty na zazdro-
ści w stosunku do stojącego wyżej w hierarchii, w tym wypadku do samego 
Boga. Konsekwencji doświadczają wszyscy przedstawiciele rodzaju ludz-
kiego. Wszyscy poddani są więc niejako obiektywnemu wymiarowi stanu 
apostazji, a więc alienacji ze świata rozumianego jako organizm napędzany 
mocą Boga i rządzony Jego prawem. Na poziomie ludzkim alienacja ta od-

34   AH III,23,1: „Si enim qui factus fuerat a Deo homo ut viveret, hic amittens vitam 
laesus a serpente qui depravaverat eum iam non reverteretur ad vitam sed in totum proiectus 
esset morti, victus esset Deus et superasset serpentis nequitia voluntatem Dei. Sed quoniam 
Deus invictus et magnanimis est, magnanimem quidem se exhibuit ad correptionem hominis 
et probationem omnium, (…), per secundum autem hominem adligavit fortem et diripuit 
eius vasa et  evacuavit mortem, vivificans eum hominem qui fuerat mortificatus. Primum 
enim possesionis eius vas Adam factus est, quem et  tenebat sub sua potestate, hoc est 
praevaricationem inique inferens ei et per occasionem immortalitatis mortificationem faciens 
in eum. Etenim promittens futuros eos tamquam deos, quod ei non est omnino possibile, 
mortem fecit in eis. Unde et iuste a Deo recaptivatus qui hominem captivum duxerat, solutus 
est autem condemnationis vinculis qui captivus ductus fuerat homo”. W analogiczny, choć 
bardziej skrócony sposób Ireneusz stosuje egzegezę Mk 3, 27 w AH III,18,6 i IV,33,4. 
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powiada przede wszystkim śmierci i zablokowaniu możliwości naturalne-
go rozwoju do pełni podobieństwa Bożego35. Na czym jednak miało, wedle 
Ireneusza, polegać używanie ludzi (biskup Lyonu pisze wręcz „nas”) przez 
Szatana, związane z deprawacją woli ludzi? 

Z jednej strony, Ireneusz miał najprawdopodobniej na  myśli idola-
trię. Moim zdaniem, tekst mówiący o  „nas”, którzy byliśmy „sprzętami” 
mocarza, opisuje sytuację pogan, których „duch nieczysty” zamieszkuje 
w tym sensie, iż poddani są wpływowi Szatana, dążącego stale do tego, aby 
„zaciemniać serca tych, którzy starają się mu  służyć, aż  do zapomnienia 
o prawdziwym Bogu i czczenia jego samego jako Boga” (AH V,24,3: „[…] 
seducere et abstrahere mentem hominis ad transgredienda praecepta Dei 
et paulatim obcaecare corda eorum qui conrentur servire ei, ad obliviscen-
dum quidem verum Deum, ipsum autem quasi Deum adorare”). Idolatria 
byłaby w tym ujęciu efektem odstępczego zaburzenia naturalnego kosmicz-
nego układu hierarchicznego, przekładającego się na oddawanie czci stwo-
rzeniu (upadłym aniołom) zamiast Bogu. Z powodu tego zainicjowanego 
przez Szatana zaburzenia człowiek zwrócił się od życiodajnego oddawania 
czci jedynemu Bogu w stronę rozmaitych idoli, za którymi w rzeczywisto-
ści stoi spragniony quasi-boskiej czci anioł-apostata36. (A zatem wspomnia-
na wyżej kompatybilność intencji/myśli ludzi z intencjami/myślami Szata-
na leżałaby w tym, że robią oni to, czego on pragnąłby, żeby robili, a więc 
przede wszystkim czczą go  jakby był Bogiem). Potwierdzają to  implicite 
przekonania Ireneusza na temat Antychrysta, który: 

[…] będąc zaopatrzony we wszelką moc diabła przyjdzie […] jako apostata, 
niegodziwiec i morderca, jako łotr, rekapitulując w sobie diabelską apostazję 
i przedstawiając siebie idolem, aby przekonać [ludzi], że on sam jest Bogiem, 
wynosząc siebie jako jedynego idola, mającego w sobie różnorakie błędy in-
nych idoli, aby ci, którzy przez wiele okropnych i złych rzeczy oddają cześć 
diabłu, mogli służyć mu przez tego jednego idola37. 

35   Można zadać sobie pytanie, na  ile tych dwóch kwestii nie należałoby traktować 
synonimicznie? 

36   I inne demony. Por. AH III,6,3. Jak widać wyraźnie w AH V,21,1, w egzegezie trzeciej 
pokusy na pustyni – Chrystus restytuuje ten układ niejako wewnątrz swojej natury ludzkiej.

37   AH V,25,1: „Ille enim omnem suscipiens diaboli virtutem veniet (…) quasi apostata 
et iniquus et homicida, quasi latro, diabolicam apostasiam in se recapitulans, et idola quidem 
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Antychryst jako ten, który rekapituluje w sobie apostazję Szatana, sta-
nowi niejako jej inkarnację. Jest więc wcielonym odstępczym pragnieniem 
odbierania boskiej czci. Ma ją jednak odbierać jako mega-idol, a więc na tej 
samej zasadzie, na  jakiej Szatan realizował do tej pory swoją żądzę bycia 
czczonym. Różnica polega tylko i  wyłącznie na  tym, że  jeśli dotychczas 
ludzie oddawali mu  cześć za  pośrednictwem różnych idoli, to  po przyj-
ściu Antychrysta ci, którzy dalej tkwią w niewoli mocarza, będą oddawali 
mu cześć poprzez jednego idola, zawierającego w sobie wszystkie inne. 

Nie do końca jest jasne, jak w obrębie takiego wyjaśnienia usytuować 
Żydów? Jakkolwiek pozwalam sobie w  tym miejscu na pewne domnie-
manie, to wiele wskazuje na to, iż według Ireneusza wybranie przez Boga 
grupy ludzi stanowiącej potomstwo Sema38, dokonujące się poprzez przy-
mierze z  Abrahamem, a  następnie przyjęcie Prawa za  pośrednictwem 
Mojżesza, potencjalnie wyłącza ją z niewoli idolatrii, choć pozostaje ona 
dalej w  niewoli śmierci, którą apostazja pierwszych rodziców ściągnęła 
na wszystkich ludzi bez wyjątku. Dla Ireneusza prawo kosmiczne (np. ta-
kie, jak to nadane aniołom) i Prawo nadane narodowi wybranemu (Pi-
smo) nie stanowią dwóch różnych rzeczy; fakt, iż oba są przykazaniem 
Boga, implikuje ich istotową tożsamość. Jest to wyraźnie widoczne przy 
okazji Ireneuszowej egzegezy Mt 4, 1–10: „odstępca od Boskiego prawa” 
zostaje pokonany słowami Prawa. Naród żydowski, w  którym właśnie 
za pośrednictwem Prawa funkcjonuje (przynajmniej potencjalnie) praw-
dziwa pobożność i  kult jedynego Boga, mógłby być więc dla Ireneusza 
pewnego rodzaju „narzędziem”, poprzez które Bóg ze swojej strony prze-
kracza odstępczy interwał pomiędzy Nim i  stworzeniem i prowadzi lu-
dzi z powrotem do posłuszeństwa sobie, wskazując właściwą hierarchię 
i ucząc prawidłowego (tj. życiodajnego) oddawania czci. Oczywiście za-
sadniczy jakościowy skok, a  więc ostateczne wybawienie ze  stanu apo-
stazji wymaga Wcielenia Logosu, rekapitulacji Adama, zdemaskowania 
i związania Szatana oraz związanego ze śmiercią na krzyżu odkupienia, 
wydaje się jednak, że według biskupa Lyonu posłuszni Prawu Żydzi do-

deponens ad  suadendum quod ipse sit Deus, se  autem extollens unum idolum, habens 
in  semetipso reliquorum idolorum varium errorem, ut  hi qui per multas abominationes 
adorant diabolum, hi per hoc unum idolum serviant ipsi”.

38   I dziedziczącej jego błogosławieństwo – zob. Rdz 9, 20–27 w interpretacji Ireneusza 
w Epid. 19–21.



226 Tomasz Dekert

świadczają tylko przedmiotowego aspektu stanu apostazji, a więc śmierci. 
W tym sensie, chociaż są również „sprzętami” w domu Szatana z powo-
du apostazji Adama, to do momentu, do którego poddają się Prawu, nie 
oddają Szatanowi upragnionej przez niego czci i nie może on  sterować 
nimi w sposób tak dowolny, jak robi to z poganami39. Konsekwentnie, jeśli 
odstępują od Prawa, wypowiadając Bogu posłuszeństwo, władza Szatana 
nad nimi automatycznie ulega rozszerzeniu.

Wydaje się zatem, iż  na tym etapie możemy wyróżnić dwa poziomy 
ludzkiego przebywania w  stanie apostazji (niewoli u  Szatana). Anioł- 
-odstępca jest dla pierwszych rodziców avrchgo.j th/j avpostasi,aj: występuje 
przeciw Bożemu prawu, zniekształca je, zaszczepia ludziom swój przewrot-
ny sposób myślenia, zaraża ich własną zazdrością o wyższe miejsce w hie-
rarchii, czyniąc z nich tym samym podobnych sobie apostatów. Izomorficz-
ny z szatańskim akt apostazji pierwszych rodziców, niejako umieszczając 
ich w  stanie odstępstwa, wprowadza zmiany w  ludzką naturę, ponieważ 
powoduje przyjęcie przez nią wszystkich obiektywnych czy też przedmio-
towych konsekwencji odstępczej kondycji, do których należą wypadnięcie 
poza nawias świata rządzonego Boskim prawem i wszechogarniająca alie-
nacja. W przypadku człowieka oznacza to utratę nieśmiertelności40 i anty-
-naturalne (jako konsekwencja zaprzeczenia własnej naturze bytów pod-
danych Bogu i  oddających Mu  cześć) zatrzymanie człowieka w  rozwoju, 
a więc, generalnie rzecz ujmując, stan poddania śmierci41. Taka jest sytuacja 

39   W AH II,6,2 Ireneusz przypisuje znającym imię Boga Żydom władzę nad demo-
nami, a przynajmniej możliwość ich odpędzania. Zakładając, że biskupowi Lyonu cho-
dziło o imię objawione w Prawie, przekonanie to można potraktować jako związane z wy-
łączeniem posłusznych Prawu Żydów spod panowania anioła-odstępcy i jego aniołów. 

40   Według Ireneusza, podobnie jak wedle Teofila z Antiochii (zob. Do Autolyka II,28), 
człowiek posiadał nieśmiertelność warunkową, którą zachowałby, gdyby nie zgrzeszył, ale 
którą utracił w wyniku złamania Boskiego przykazania. 

41   Tak chyba należy odczytać zdanie z AH V,24,4. Ireneusz pisze tam, że Szatan za-
zdrościł „jego [człowieka] życia” i w związku z tym chciał „zamknąć go w swojej odstępczej 
mocy” („[…] invidens vitae eius et in sua potestate apostatica volens concludere eum”). Jeśli 
moja interpretacja znaczenia wyrażenia „nasze życie” jako odnoszącego się do wpisanego 
w naturę człowieka rozwoju do poziomu stania się bogiem jest słuszna, to owo „zamknięcie 
w odstępczej mocy”, bez wątpienia dotyczące wciągnięcia w stan apostazji, byłoby tożsame 
właśnie z zatrzymaniem naturalnego dla człowieka rozwoju. Pamiętając o statycznej natu-
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wszystkich ludzi bez wyjątku i  wyznacza ona pierwszy, podstawowy po-
ziom ich przebywania w stanie apostazji. 

Drugi, dotyczący większości istot ludzkich, to stan zaciemnienia umysłu 
i serca („więzy” transgresji i apostazji), za którego pośrednictwem, zamiesz-
kani przez „ducha nieczystego” ludzie oddają cześć Szatanowi i demonom 
ukrytym za postaciami rozmaitych idoli. Ich wola została nagięta w  taki 
sposób, aby robili to, czego pragnie anioł-odstępca, a tym jest w pierwszym 
rzędzie właśnie odbieranie quasi-boskiej czci (na tym polega jeden z głów-
nych aspektów jego bycia apostatą). Jest to stan daleko posuniętej bierności, 
wynikającej z wewnętrznego zniewolenia. Odstępstwo pierwszych rodzi-
ców, które dokonało się, podobnie jak w przypadku Szatana, kata. gnw,mhn, 
spowodowało w umysłach i sercach ludzi chaos i brak właściwego ukierun-
kowania, będący korelatem pęknięcia i wyłomu w strukturze stworzenia, 
który powstał w wyniku apostazji Szatana. Związany z idolatrią błąd i igno-
rancja co do prawdziwej natury Boga, stworzonego świata oraz ich wza-
jemnych relacji utrzymuje umysły ludzi w stanie apostatycznej homeostazy, 
dzięki której Szatan sprawuje nad nimi kontrolę. Z tego poziomu apostazji 
wyłączeni są pobożni i posłuszni Pismu (Prawu i Prorokom, traktowanym 
przez Ireneusza jako Prawo) Żydzi, jako że Pismo stanowi opatrznościowy 
ekwiwalent całego Boskiego prawa i  wprowadza w  świat apostatycznego 
chaosu potencjalny porządek.

rze aniołów, można by to postrzegać jako anielskie działanie w celu ściągnięcia człowieka 
do własnego poziomu, a więc ustatycznienia jego natury. 
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Polskie prace archeologiczne
prowadzone w ostatnim półwieczu 
w Iraku. Kampanie archeologiczne 
drugiej połowy XX wieku 
oraz działania zabezpieczające 
prowadzone przez polskich 
archeologów w trakcie misji 
stabilizacyjnej na obszarze 
podlegającym Polskiemu 
Kontyngentowi Wojskowemu 
po roku 2003 – zarys zagadnienia

Współczesny Irak leży na  terenie starożytnej Mezopotamii, miejsca, 
w  którym narodziła się światowa cywilizacja i  gdzie nieustannie można 
odnaleźć ślady jej początków1. Zamieszkiwały go  ludy i  narody, których 
osiągnięcia złożyły się na bogatą kulturę Mezopotamii2. To tutaj powstały 

1   Artykuł bez recenzji wydawniczej.
2   Na  temat dziejów Iraku zob.: M.M. Dziekan, Historia Iraku, Warszawa 2007; 

M. M. Dziekan, Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2008; F. Robinson, Historia świata Is-
lamu, Warszawa 2001; M.  M. Dziekan, Irak religia i  polityka, Warszawa 2005; Ch. Tripp, 
Historia Iraku, Warszawa 2009; H. A. Jamsheer, Współczesna historia Iraku, Warszawa 2007; 
D.  Madeyska, Historia współczesna świata arabskiego, Warszawa 2008; Nowy Irak w  per-
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pierwsze kodeksy praw, pismo, stworzono podstawy matematyki, astro-
nomii3, medycyny czy kartografii. Mieszkańcy Międzyrzecza zaczęli też 
jako pierwsi wznosić budowle piętrowe z  suszonej na  słońcu cegły, tzw. 
zigguraty4. Ślady tych dawnych cywilizacji manifestują się przede wszyst-
kim poprzez relikty stworzonej przez nie kultury materialnej, od drobnych 
przedmiotów codziennego użytku po wielkie zespoły budowli, obejmujące 
często całe starożytne, ale i średniowieczne miasta, takie jak: Babilon, Bor-
sippa, Uruk (obecnie Warka) czy Wasit. 

 Dzieje tego obszaru sięgają IV  tysiącleciu p.n.e., gdy Sumerowie za-
mieszkali te ziemie, Babilończycy osiedlili się w południowej części w II ty-
siącleciu p.n.e., a później w północnej Asyryjczycy. W VII wieku p.n.e. Ba-
bilończycy zjednoczyli Mezopotamię, by w VI wieku . p.n.e. ulec Persom, 
których ziemie podbił Aleksander Wielki (zmarł w Babilonie). Mezopota-
mia stała się następnie częścią królestwa Seleucydów, a po jego upadku po-
lem walki między Rzymianami a Persami. W pierwszej połowie VII w. n.e. 
obszar ten zdobyli Arabowie i utworzyli tu centrum muzułmańskiego świa-
ta gospodarczego i  kulturalnego. Mongołowie pokonawszy Arabów zdo-
byli te ziemie w XIII wieku n.e., w XVI w. sami ulegli wojskom tureckim, 
a ziemie aż do I wojny światowej stanowiły część imperium osmańskiego. 
Po I wojnie światowej, w roku 1921, Brytyjczycy utworzyli tu Królestwo Ira-
ku, a w 1958 roku w wyniku przewrotu wojskowego monarchia została oba-
lona i utworzono republikę, która przetrwała do 2003 roku. 

Piaski Iraku kryją w sobie pozostałości każdej z tych kultur, począwszy 
od sumeryjskiej, asyryjskiej i babilońskiej, aż po czasy Saddama Husajna, 
tworząc wyjątkową mozaikę dziejów ludzkości, stając się marzeniem ar-
cheologów całego świata. Polscy archeolodzy spełnili to  marzenie, wno-

spektywie budowania demokratycznego państwa federacyjnego, red. A. Abbas, Poznań 2006; 
B. Iwasiów-Pardus, Problemy Bliskiego i Środkowego Wschodu w polityce zagranicznej repu-
blikańskiego Iraku, Warszawa 1990; G. Corm, Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956–
2003, Warszawa 2003; M. Giedz, Węzeł kurdyjski, Warszawa 2002; F. Halliday, Bliski Wschód 
w stosunkach międzynarodowych. Władza, polityka i ideologia, Kraków 2009; W. Szymbor-
ski, Zatoka Perska. Problemy stabilizacji, Bydgoszcz 1999; J. Zdanowski, Historia Bliskiego 
Wschodu w XX wieku, Wrocław 2010.

3   A. Kyrala, Speculations on Babylonian Telescopes, Planetary, Distances and Size, Sumer, 
„A journal of archeology and history in Iraq”, vol. XXVIII, 1972, nr I–II, Bagdad, s. 21–28.

4   J. J. Piechowski, Dawny Babilon i współczesny Irak, Warszawa 1963, s. 136–147.
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sząc swój wkład w rozwój irackiej archeologii. Kontakty Polski z Irakiem 
sięgają jednak czasów daleko wcześniejszych. Za  pierwszy udokumento-
wany polski kontakt z  obszarem współczesnego Iraku można uznać wy-
prawę franciszkańskiego mnicha Jana Polaka, który w połowie XV wieku 
odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej, a potem powędrował dalej na wschód. 
W spisanej relacji z tej podróży, zatytułowanej Peregrinatio ad Terram Sanc-
tam i wydanej w Lipsku w roku 1874, przedstawił nie tylko własne obser-
wacje, ale również opisy zaczerpnięte od autorów, którzy byli tu wcześniej5.

Polskie misje archeologiczne w Iraku  
prowadzone w drugiej połowie XX wieku 

Wiek XIX zapoczątkował aktywne zaangażowanie Polaków w  Iraku. 
Po części było to efektem klęski polskich powstań narodowych i szukaniem 
możliwości odzyskania niepodległości poprzez angażowanie się w ówcze-
sne konflikty zbrojne polskich ochotników, w tym gen. Wojciecha Chrza-
nowskiego, gen. Józefa Bema oraz dowódcy pułku kozaków osmańskich 
Michała Czajkowskiego w wojnie krymskiej.

Austin Layard w swoich wspomnieniach z Mezopotamii powołuje się 
na pamiętniki polskiego lekarza wojskowego Władysława Jabłonowskiego, 
który wyemigrował z Polski po powstaniu styczniowym. Przebywał począt-
kowo w Kirkuku, a następnie w Al-Diwaniji, Mosulu, by osiąść ostatecznie 
w Bagdadzie. Jego pamiętniki z pobytu w Iraku zostały w Polsce wydane 
we fragmentach w roku 19676. Polski topograf Karol Brzozowski opraco-
wał w  latach siedemdziesiątych XIX wieku pierwszą mapę tego terenu7. 
Mieszkał w Iraku do roku 1871. Swoje wspomnienia z pobytu publikował 
w polskich czasopismach. Podróż misyjną po Bliskim Wschodzie rozpo-
czął w 1836 roku jezuita Maksymilian Ryłło, poszukujący na terenach sta-
rożytnej Mezopotamii pozostałości po biblijnych miastach8 Babilonie oraz 
Niniwie. W liście do generała jezuitów ojca Roothaana pisał: 

5   M. M. Dziekan, Historia Iraku, Warszawa 2007, s. 12.
6   W. Jabłonowski, Pamiętniki z lat 1851–1893 (wybór), Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.
7   J. Głodek, Irak, Warszawa 1982, s. 237.
8   Podróże szlakiem starotestamentowych miejsc oraz fascynacja tym zagadnieniem 

wśród XIX-wiecznych mieszkańców Europy rozpoczęły złoty wiek wykopalisk w Iraku. 
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Oglądaliśmy ruiny miasta Niniwy […] która z tego, co pozostaje prawdziwie 
była –  jak mówi prorok – „magna minis”. Jej murów, jej pałaców, jej miejsc 
targowych i świątyń już nie widać, więcej, ich ślady okazują mogiły i pagórki, 
które je pokryły. Ku mej wielkiej radości udało mi się zdobyć cegłę na dwie 
stopy i więcej z napisem asyryjskim klinowym co nie omieszkam posłać w. w. 
dla muzeum do Rzymu wraz pieczęcią cylindrową z wyrżniętymi literami tego 
samego pisma tamże znalezioną”9 

Odnalezione tabliczki z pismem klinowym podarował Muzeum Waty-
kańskiemu10. 

August Kościesza-Żaba, polski dyplomata11 uznany za pierwszego pol-
skiego kurdologa, badał zwyczaje Kurdów na terenach współczesnego Ira-
ku oraz Turcji12, a  w czasie trwania I  wojny światowej Józef Grzybowski 
prowadził badania geologiczne na polach naftowych otaczających Mosul13.

Podczas II  wojny światowej, po  podpisaniu układu Sikorski–Maj-
ski i  ustanowieniu amnestii dla polskich obywateli więzionych na  tere-
nie ZSRR oraz zesłanych do gułagów, została uformowana Armia Polska 
pod dowództwem gen. Władysława Andersa, podporządkowana rządo-
wi RP na emigracji w Londynie. Polacy, których objęła amnestia, zostali  
przetransportowani statkami do  Iraku. Tam utworzony został 2  Korpus 
Polski na  podstawie rozkazu i  wytycznych Naczelnego Wodza generała 
broni Władysława Sikorskiego z 16 i 29 czerwca 194314. Polacy ochraniali 
tam przed atakiem niemieckim między innymi pola naftowe na obszarze 
Mosul – Kirkuk. 

Stosunki polsko-irackie zostały zdominowane w  drugiej połowie 
XX wieku przez współpracę gospodarczą. Od końca monarchii, gdy władzę 

 9   Za: M. Janocha, Wykopaliska archeologiczne ojca Maksymiliana Ryłły w zbiorach wa-
tykańskich, „Warszawskie Studia Teologiczne” nr 12/1999, s. 63–69. 

10   Papież Grzegorz XVI w  dowód wdzięczności mianował go  członkiem Papieskiej 
Akademii Archeologicznej, M. Janocha, dz. cyt., s. 66. 

11   Szerzej na  temat Polaków w  XIX-wiecznym Iraku zob.: Sylwetki polskich podróż-
ników, [w:] M. Paradowska, Polskie relacje o Iraku w wieku XIX jako źródło etnograficzne, 
Poznań 1973, s. 37–70.

12   M. Paradowska, tamże; J. Głodek, dz. cyt., s. 237.
13   J. Głodek, dz. cyt., s 237, M. M. Dziekan, dz. cyt., s. 14.
14   P. Żaroń, Armia Polska w ZSRR, na Bliskim i Środkowym Wschodzie, Warszawa 1981.
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w  Iraku ostatecznie przejęła partia BAAS, Polacy aktywnie uczestniczyli 
w  tworzeniu irackiej infrastruktury, budując drogi, fabryki, mosty. Brali 
także udział w wieloletnim projekcie rozbudowy Iraku oraz innych waż-
nych gospodarczo miast irackich, jak Mosul czy Kirkuk15. 

 Polska Rzeczypospolita Ludowa i Republika Iraku celem zacieśnie-
nia więzów przyjaźni podpisały 2 kwietnia 1959 roku bilateralną umowę 
o współpracy kulturalnej16. Umowa została podpisana na pięć lat z za-
strzeżeniem, że jeśli nie zostanie wypowiedziana na sześć miesięcy przed 
końcem jej obowiązywania, zostanie automatycznie przedłużona na ko-
lejne pięć lat17. Dokument ustanowił wzajemną współpracę pomiędzy ra-
tyfikującymi go krajami m. in. w następujących obszarach kulturalnych 
w tym:
• wymiana pracowników oświaty, służby zdrowia, instytucji i organizacji 

naukowych oraz studentów szkół zawodowych oraz uczelni wyższych;
• organizacja wystaw, przedstawień, konferencji, pokazów, sympozjów;
• współpraca pomiędzy instytucjami naukowymi i  kulturalnymi obu 

państw;
• nauczanie języka drugiego kraju oraz propagowanie wiedzy o jego kul-

turze, by w przyszłości założyć ośrodki kulturalne;
• wymiana szeroko pojętych publikacji z zakresu oświaty, kultury oraz nauki;
• współpraca między agencjami prasowymi oraz redakcjami czasopism;
• współpraca oraz wymiana organizacji młodzieżowych oraz organizacja 

zawodów sportowych18.
 Zawarta w 1959 roku umowa o współpracy kulturalnej między Polską 

Rzeczypospolitą Ludową a Republiką Iraku obowiązuje do dnia dzisiejsze-
go. Wyrażała intencyjnie wolę współpracy i ogólnikowo określała jej obsza-
ry. W celu jej realizacji strony powołały Komisję Mieszaną, której zadaniem 
było ustanawianie dwuletnich planów wykonawczych do tej umowy19. Pla-
ny dostosowywały współpracę kulturalną do aktualnych potrzeb oraz prze-
widywanych wydarzeń kulturalnych w obu państwach. 

15   M. M. Dziekan, dz. cyt., s. 14.
16   Pełny tekst umowy o współpracy kulturalnej pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypo-

spolitej Ludowej a Republiką Iraku, podpisanej w Warszawie 2 kwietnia 1959 roku.
17   Art. 6 pkt 1. Tamże.
18   Art. 1. Tamże. 
19   Art. 6. Tamże.
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W zakresie kultury i sztuki podjęto decyzje o wymianie delegacji specja-
listów z następujących dziedzin: teatr, film animowany, plastyka, literatura, 
szkolnictwo artystyczne oraz archeologia i  konserwacja zabytków, co  dało 
szansę polskim ekspertom jako jedynym z całego bloku komunistycznego, 
poza Rosjanami, na prowadzenie badań archeologicznych na tym obszarze20. 

Wymiana delegacji specjalistów z  tej ostatniej dziedziny była wyni-
kiem bardzo wysokiej oceny, jaką cieszyły się prowadzone przez prof. 
Kazimierza Michałowskiego wykopaliska w Egipcie, Syrii, Sudanie oraz 
na Cyprze. Doświadczenie nabyte w terenowych badaniach polskich ar-
cheologów pod kierownictwem profesora zwróciło uwagę rządu irackie-
go na polskich archeologów. Gruntowna wiedza i doświadczenie polskich 
specjalistów były gwarantem powodzenia misji wykopaliskowej. W 1971 
roku Janusz Meuszyński21 udał się do Iraku, by odbyć wstępne rozmowy 
i ustalić warunki, na  jakich polska ekipa mogłaby rozpocząć prace wy-
kopaliskowe22. Meuszyński po dokonaniu kwerendy stanowisk archeolo-
gicznych wybrał Nimrud na miejsce, w którym Polacy mieli prowadzić 
prace archeologiczne23.

Pierwsza polska kampania wykopaliskowa trwała od  25 kwietnia 
do 22 maja 1974 roku. Polacy skupili się na Pałacu centralnym w Nim-
rud24. Odkopano wówczas dwie sale Pałacu, a także odnaleziono wiele in-
skrypcji na ścianach budynków i pieczęci cylindrycznych oraz fragmen-
ty naczyń brązowych, jak również aplikacje rzeźbione z kości słoniowej. 
Zespół polskich specjalistów odkrył ponadto reliefy25 na  terenie przyle-
głym do Pałacu Centralnego. W czasie kolejnej kampanii archeologicznej 
w Nimrud planowano przebadać rezydencję Tyglapilesara III. Ostatecz-

20   J. Meuszyński, dz. cyt., s. 306.
21   Janusz Meuszyński, wybitny polski archeolog, uczeń prof. Michałowskiego. 
22   J. Meuszyński, dz. cyt., s. 304–305.
23   Information concerning the propos al to obtain a long- term deposit of Mesopotamian 

Art objects from the Iraqi Museum In Bagdad, Archiwum MKiDN. 
24   Z Nimrud Layard przywiózł w XIX w. do British Museum Czarny Obelisk, jedno 

z najcenniejszych obiektów, jakie posiada to muzeum. 
25   Relief to kompozycja rzeźbiarska wykonana na płaszczyźnie kamiennej, metalowej 

lub drewnianej techniką rzeźbienia, kucia, odlewania itp. Reliefy odkryte przez polskich 
naukowców pochodziły z VIII w. p.n.e. kiedy to na tym terenie panował Tyglapilesar III 
(745–727 p.n. e.).
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nie Polacy pracowali na tym stanowisku przez trzy sezony. 6 marca 1975 
roku prof. Kazimierz Michałowski w liście do dr Isy Ssalman, pełniącej 
funkcję dyrektora Generalnego Irackiego Departamentu Starożytności, 
prosił o wydanie zgody na przeprowadzenie drugiej kampanii wykopa-
liskowej w Nimrud, zapewniając, iż większość planowanego zespołu ar-
cheologicznego uczestniczyła w poprzednich badaniach26 i że prace chce 
wykonywać zgodnie z  przepisami irackiego prawa o  zabytkach. Infor-
mował też, że prace chce rozpocząć w październiku 1975 roku. W czasie 
tych kampanii odkryto, poza wymienionymi już wcześniej, reliefy oraz 
magazyn ceramiki pałacowej. Współpracowano także przy rekonstrukcji 
Pałacu północno-zachodniego Aszurnasirpala II. Sukces tych prac przy-
czynił się do stałej obecności polskich archeologów w Iraku aż do końca 
lat osiemdziesiątych27. 

W latach 1979–80 Polacy uczestniczyli w ratunkowych wykopaliskach 
na terenie Dijali, na stanowisku Tell El-Saadija, gdzie znajdowała się osa-
da z okresu Obeid. W czasie tych prac odkryto zabudowę typu wiejskie-
go, pochówki dziecięce w ceramicznych naczyniach oraz wiele obiektów 
ceramicznych, jak również narzędzia krzemienne. W  kolejnych latach, 
tj. 1982–1983, nad środkowym Eufratem przeprowadzono dwie kolejne 
kampanie w ramach „Quaddisija Dam Project”. Odkryto tam stanowisko 
z czasów dolnego i  środkowego paleolitu a w nim wiele narzędzi krze-
miennych. Należy podkreślić, iż w czasie tych kampanii znaleziono jedne 
z najstarszych narzędzi krzemiennych, jakie odnaleziono na terenie Iraku 
do tamtego czasu. Jednocześnie w roku 1983 sfinalizowano projekt trwają-
cy od 1979 roku na wyspie Bidżan28. W trakcie trwania aż ośmiu kampanii 

26   Prof. Kazimierz Michałowski wymienił jako członków zespołu: dr. Janusza Me-
uszyńskiego, Antoniego Mierzejewskiego, Grażynę Krasicką–Meuszyńską, Ryszarda Sobo-
lewskiego, Waldemara Jerke. Treść listu zob.: list Prof. Kazimierz Michałowskiego do dr Isa 
Ssalman, Archiwum MKIDN. 

27   Na temat polskich kampanii wykopaliskowych zob.: W. A. Daszewski, 50 years of Po-
lish Excavations In the Eastern Mediterranean – the Polish Centre of Mediterranean Arche-
ology of Warsaw University, [w:] 50 years of Polish Excavations In Egypt and the Near East. 
Act of the Symposium at the Warsaw University, red. S. Jakobielski, J. Karkowski, Warszawa 
1992, s. 39–47. 

28   A. Reiche, Wykopaliska na wyspie Bidżan, „Rocznik Muzeum Narodowego”, nr 31, 
1987, s. 201–218. 
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odkryto graniczną fortecę z czasów asyryjskich z kamiennymi umocnie-
niami, pełniącą funkcję posterunku granicznego, którą wykorzystywano 
aż po czasy partyjskie oraz rzymskie. W czasie prowadzonych prac odkry-
to monety, ceramikę, szklane naczynia. Archeolodzy odsłonili także frag-
menty budowli z  okresów: asyryjskiego, partyjskiego, rzymskiego oraz 
abbasydzkiego. Lata 1984–1985 przyniosły trzy kolejne kampanie w oko-
licach Mosulu nad górnym Tygrysem. „Saddam’s Dam Project” obejmo-
wał badania w obrębie Tell Raffaan, gdzie odkryto osady z czasów Uruk, 
„Chabur Ware” średnio- i nowoasyryjskiego. Odkryte obiekty stanowiły 
zabudowę wiejską. Znaleziono również rezydencję z czasów Chabur oraz 
nowoasyryjskich. Odkopano wówczas także groby z okresu Uruk i Nini-
wy V29 oraz wspaniałą kolekcję malowanej ceramiki30.

Jednocześnie w czasie trwania tego projektu dokonano w okolicach Raf-
faen badań powierzchniowych, odkrywając 51 stanowisk z paleolitu środko-
wego oraz górnego. Znaleziono narzędzia oraz półtwory krzemienne. 

Lata 1985–87 to  okres badań na  stanowisku Nemrik, usytuowanym 
50 km od Mosulu, podczas których znaleziono osadę z okresu wczesnego 
neolitu. W  trakcie czterech kampanii wykopaliskowych odsłonięto aż  17 
obiektów mieszkalnych31 z wyposażeniem, wśród którego można wymienić 
narzędzia krzemienne, kamienne naczynia, kamienną plastykę zoomor-
ficzną oraz kości zwierzęce32. Cennym znaleziskiem było naczynie w kształ-
cie owcy, odkopano także charakterystyczne dla epoki mitannijskiej cylin-
dryczne pucharki na stopkach oraz obiekty ceramiki haburskiej33. Odkryto 
także pieczęć cylindryczną wykonaną ze szkła34. 

Znaleziska te okazały się niezwykle cenne dla opracowania zagadnie-
nia rewolucji neolitycznej. Kolejne lata poświęcono dalszym badaniom 

29   Niniwa V datowana jest na 1. poł. III tysiąclecia p.n.e. W jednym ze znalezionych 
grobów zachowało się kompletne wyposażenie.

30   F. M. Stępniowski, dz. cyt., s. 91–93. 
31   Ściany niektórych z nich miały wysokość 1, 8 m. 
32   Znalezione kości zwierząt przyczyniły się do  zgłębienia problemu udomowienia 

zwierząt na tym terenie. 
33   Ceramika haburska  –  artefakty z  wypalonej gliny, które ozdabiano charaktery-

stycznymi wąskimi czerwonymi pasami.
34   A.  Reiche, Nemrik. Pięć tysięcy lat później, „Archeologia Żywa”, 2001, nr  2  (17), 

s. 10–13. 
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stanowiska Nemrik. W kampanii 1988 roku pracami kierował prof. Stefan 
Karol Kozłowski. 

Polskich prac badawczych nie przerwała trwająca 8  lat wojna iracko-
-irańska. Jednak wraz z rozpoczęciem wojny o Kuwejt i operacji „Pustynna 
Burza” sytuacja w Iraku aż do roku 2003 pogarszała się systematycznie wraz 
z nakładanymi przez ONZ kolejnymi sankcjami gospodarczymi, co unie-
możliwiało nie tylko prowadzenie badań archeologicznych, ale także kon-
takty naukowe z irackim środowiskiem archeologicznym.

Działania zabezpieczające  
prowadzone przez polskich archeologów  
w trakcie misji stabilizacyjnej na obszarze  
podlegającym Polskiemu Kontyngentowi Wojskowemu  
po roku 2003 – zarys zagadnienia

W wyniku drugiej inwazji na  Irak, jaka miała miejsce w  2003 roku, 
a wraz z nią obalenia władzy państwowej nastąpiło zniszczenie administra-
cji państwowej z całkowitą destabilizacją sytuacji wewnętrznej kraju. Irak 
ogarnęły fale grabieży, wandalizmu, podpaleń i zniszczeń. Wojska koalicji 
antysaddamowskiej nie były przygotowane na taką reakcję ludności irac-
kiej. Grabież Muzeum Narodowego w  Bagdadzie stała się punktem kul-
minacyjnym ogólnoświatowej krytyki działań wojsk koalicyjnych w Iraku.

Polska aktywnie zaangażowała się w  działania państw koalicji anty-
saddamowskiej, rozpoczęte 20 marca 2003 roku35. Do zadań, jakim musiał 
sprostać Polski Kontyngent Wojskowy, należało: 

nadzorowanie procesu przywracania bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
pomoc tworzącym się organom władzy państwowej i lokalnej, ochrona insty-
tucji rządowych Republiki Iraku, ochrona granicy pomiędzy Republiką Iraku 

35   J. Bratkiewicz, Zaangażowanie Polski w wojnę i stabilizację Iraku, Rocznik Polskiej 
Polityki Zagranicznej 2004, s.  24–39; Ł.  Kulesa, Zaangażowanie Polski w  stabilizację Ira-
ku, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2005, s. 171–180; M. Lorenc, Udział Polski w in-
terwencji w Iraku, [w:] T. Brańka, M. Lorenc, P. Osiewicz, A. Potyrała, Irak między wojną 
a pokojem, Toruń 2010, s. 75–102; Nie będziemy okupantami, wywiad A. Domosławskiego 
z A. D. Rotfeldem, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2003, s. 411–425.
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a Królestwem Arabii Saudyjskiej, w tym kontrola przejść granicznych, wspar-
cie w  odbudowie infrastruktury cywilnej, o c h r o n a  w a ż n y c h  m i e j s c 
k u l t u  r e l i g i j n e g o  o r a z  d ó b r  k u l t u r y, a  także ochrona personelu 
i infrastruktury pól naftowych w administrowanym sektorze”36.

Przy czym ochrona dóbr kultury i miejsc kultu religijnego została 
wymieniona jako jedno z podstawowych zadań Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Iraku37. W składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
przez okres trwania całej misji byli specjaliści ds. ochrony dziedzictwa 
kulturowego stojąc na  straży bezpieczeństwa irackich zabytków. Ich 
praca we  współpracy z  władzą lokalną, wojskiem, przedstawicielami 
organizacji międzynarodowych, stała się pierwszą tak aktywną działal-
nością na rzecz ochrony dóbr kultury w czasie trwania konfliktu zbroj-
nego i rozpoczęła drugi etap polskiego zaangażowania w rozwój irackiej 
archeologii.

36   Za: http://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/rok-2003/art,336,prezydent-
rp-podpisal-postanowienie-o-uzyciu-polskiego-kontyngentu-wojskowego-w-skladzie-
miedzynarodowych-sil-.html (dostęp 02.02.2011).

37   Szerzej na temat polskiego zaangażowania i działań podejmowanych przez PKW 
zob.: M. Borowicz, B. Nowakowski, Konflikt zbrojny w Iraku w latach 2003–2005. Polskie 
zaangażowanie – strategiczna kalkulacja czy polityczny błąd, [w:] Konflikty współczesnego 
świata, red. G. Ciechanowski, J. Sielski, Toruń 2006, s. 135–145; Trudna stabilizacja. Do-
świadczenia i wnioski z sojuszniczego współdziałania pierwszej zmiany polskiego kontyn-
gentu wojskowego w  działaniach pokojowych w  Iraku. Materiały z  konferencji naukowej 
zorganizowanej z inicjatywy i pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, red. J. Goto-
wała, Warszawa 2004; Irak 2004 ku  normalności, materiały z  konferencji naukowej zor-
ganizowanej z inicjatywy i pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, red. J. Gotowała, 
Warszawa 2004; Operacja „Iracka Wolność”, materiały z konferencji naukowej zorganizo-
wanej z  inicjatywy i pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, red. M. Krauze, War-
szawa 2003; Irak 2006 osłona młodej demokracji, materiały z konferencji naukowej, zorga-
nizowanej 2 czerwca 2006 roku, red. J. Gotowała, Warszawa 2006; Irak 2003–2008. Misja 
dla pokoju. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy i pod patrona-
tem Ministra Obrony Narodowej przez Akademię Obrony Narodowej, 26–27 listopada 2008 
roku, red. S. Zajas, „Zeszyty Naukowe AON”, nr 3A (72) 2008, R. Jakubczak, J. Kręcikij, 
R. Szeremietiew, J. Buczyński, M. Koziński, Działania stabilizacyjne Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Iraku, Słupsk 2007. 
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Obszar polskiej strefy stabilizacyjnej (Centralno-Południowej) obej-
mował początkowo pięć prowincji38: An  Najaf, ze  stolicą w  Najaf, jednym 
z  dwóch świętych miast szyitów; Wasit, którego stolicą jest Al  Kut; Babil, 
ze stolicą w mieście Hilla; Al Qadisiyah z głównym miastem w Diwanija oraz 
Karbala, centralnym ośrodkiem o  tej samej nazwie. Łącznie był to  obszar 
o powierzchni 80 tys. km² graniczący od zachodu z Arabią Saudyjską, a od 
wschodu z Iranem39. Jest to część Iraku o największym nasyceniu stanowi-
skami archeologicznymi oraz obiektami zabytkowymi (ponad 1500). Decyzją 
Rady Starożytności i Dziedzictwa Kulturowego Iraku w rejestrze zabytków 
znalazło się 500 obiektów z prowincji Qadisiyah, 423 z prowincji Babil oraz 
461 z Wasit, z Najafy oraz Karbali odpowiednio 74 i 45. Chaos i paraliż, jakie 
nastąpiły po obaleniu Saddama Husajna dotknęły wszystkie obszary funkcjo-
nowania państwa w tym również służby zajmujące się ochroną dóbr kultury. 
Irackie prawo o zabytkach stanowi, iż wszelkie działania i prace prowadzone 
na terenie kraju muszą się odbywać za wiedzą i zgodą Służby Starożytności.

Podejmowanie działań przez polskich specjalistów, będących przed-
stawicielami wojsk okupacyjnych, bez zgody tej służby stanowiłoby naru-
szenie prawa irackiego i miałoby niekorzystny wpływ na wizerunek Polski 
w społeczności irackiej. W takich okolicznościach priorytetem było nawią-
zanie współpracy z dyrekcją Muzeum Archeologicznego w Bagdadzie oraz 
ze Służbą Starożytności, by w konsultacji z nimi i kierując się otrzymanymi 
od nich wskazówkami realizować projekty na rzecz ochrony irackiego dzie-
dzictwa kulturowego. Najważniejszym zadaniem, przed jakim stanął pol-
ski archeolog, było zabezpieczenie zabytków znajdujących się w granicach 
obozu wojskowego Camp Alpha, przejętego od Amerykanów we wrześniu 
2003 r., a znajdującego się w starożytnym Babilonie.

Obecność wojskowego sprzętu, infrastruktury oraz żołnierzy w  są-
siedztwie obiektów zabytkowych klasy „0”, jakie znajdują się w  Babilo-
nie, wymagało zdecydowanych działań zabezpieczających. Do tych zadań 
zaliczyć należy: inwentaryzację stanowisk archeologicznych znajdujących 
się na terenie bazy i w jej okolicy, wizje lokalne stanowisk archeologicz-

38   W świecie arabskim jednostki administracyjne odpowiadające naszym wojewódz-
twom noszą nazwę muhafazy (ta muhafaza). Określenie to  jest znane również w Egipcie, 
Jordanii, Jemenie, Syrii, Omanie oraz Libanie.

39   Kwestie graniczne Iraku zob.: B. Iwasiów-Pardus, Problemy Bliskiego i Środkowego 
Wschodu w polityce zagranicznej republikańskiego Iraku, Warszawa 1990, s. 112–120.
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nych w polskiej strefie, organizację patroli wojskowych mających na celu 
ochronę i  zabezpieczenie stanowisk archeologicznych przed grabieżą 
i  zniszczeniem. Pierwszymi spośród zabezpieczonych obiektów40 były: 
Tell El-Ochajmir w Kisz, ogrodzone płotem o długości sześciu kilome-
trów, i ruiny tzw. Pałacu Letniego w Tell El-Babil, które ogrodzono kon-
certiną41. Pozyskano także lokalne społeczności, w tym plemiennej oraz 
byłych pracowników Służby Starożytności do monitorowania i ochrony 
stanowisk, wykonanie zabezpieczeń np. z drutu kolczastego, wokół zagro-
żonych grabieżą obiektów. 

Ważnym aspektem aktywności polskiego specjalisty były działania do-
radcze polegające na poinformowaniu zarówno dowództwa, jak i dowód-
ców niższego szczebla o stanowiskach znajdujących się w sąsiedztwie obozu 
oraz obostrzeniach wynikających z  istnienia na  stanowisku bazy. W  celu 
zabezpieczenia obiektów zabytkowych wytyczono ścieżki turystyczne dla 
żołnierzy chcących zwiedzić starożytny Babilon, a  zabytki odgrodzono 
ochronnymi barierkami. Przygotowano także plansze edukacyjne przy po-
szczególnych obiektach42. 

Dokonane przez wandali zniszczenia obiektów muzealnych Babilonu 
spowodowały konieczność podjęcia prac naprawczych budynków Mu-
zeum. Rozpoczęto remont dachu Muzeum Nabuchodonozora II, w salach 
wystawowych pomalowano ściany i wymieniono stolarkę okienną, odno-
wiono także tamtejszy sklepik z pamiątkami. W kolejnym etapie dokoń-
czono remont dachu, wymieniono sufit wraz z oświetleniem. Pracami re-
montowymi objęto także pomieszczenia administracyjne i gospodarcze dla 
personelu43. Planowane też było wykonanie remontu biura Muzeum, prace 
naprawcze w świątyniach bogiń Isztar i Ninmahk.

Istotne dla pracy polskiego archeologa było uświadomienie stacjo-
nującym żołnierzom na  terenie Babilonu powagi miejsca oraz prawnych 

40   K.  Sałacinski, M.  Lemiesz, Ł.  Olędzki, G.  Galbierczyk, Działania Polski na  rzecz 
ochrony dziedzictwa kultury Iraku w ramach misji stabilizacyjnej, Warszawa 2004, s. 10.

41   Koncertina to  ogrodzenie z  drutu kolczastego przymocowywanego do  betono-
wych słupów.

42   K. Niciński, K. Sałaciński, dz. cyt., s. 47–48. 
43   T. Burda, Projekty realizowane podczas I i II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojsko-

wego w Iraku, listopad 2003 – sierpień 2004, s. 2–5. zob.: http://www.mkidn.gov.pl/media/
docs/Projekty-Wykaz.pdf (dostęp 03.02.2011) .
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konsekwencji, jakie mogą grozić za  dokonane zniszczenia. Aby zapobiec 
niezamierzonym negatywnym działaniom, wynikającym z  braku wiedzy 
i zaniedbań szkoleniowych, przed rozpoczęciem I zmiany misji zorganizo-
wano spotkania edukacyjne dla żołnierzy i pracowników cywilnych. Przy-
gotowano także i rozpowszechniono ulotki informacyjne. Ważnym elemen-
tem wzbogacającym edukację żołnierzy były, organizowane w  weekendy 
i święta, wycieczki prezentujące zabytki starożytnego Babilonu. W trakcie 
trwania zmian I–III uczestniczyło w nich ponad 1000 żołnierzy44.

Prace archeologów można podzielić na dwa okresy, dla których cezurę 
stanowiło przekazanie bazy Babilon stronie irackiej. Pierwszy etap obejmo-
wał okres, gdy Wielonarodowa Dywizja stacjonowała w starożytnym Babilo-
nie45, a struktury Służby Starożytności oraz Policji Archeologicznej były do-
piero odbudowywane. Drugi etap to czas, gdy główną bazą Wielonarodowej 
Dywizji była baza „Echo” w Ad Diwanijah, a wykonywane przez archeologów 
zadania skoncentrowały się na  działaniach wspierających, doradczych dla 
przedstawicieli lokalnych struktur tych służb oraz pracowników ośrodków 
akademickich, jak również inwentaryzacyjnych stanowisk archeologicznych. 

Ważnym projektem, zrealizowanym w ramach prowadzenia inwentary-
zacji zasobu zabytkowego polskiej strefy odpowiedzialności, było zbadanie 
stanu stanowisk archeologicznych, w tym m.in. w lutym 2005 roku z wy-
korzystaniem śmigłowca46. Poprzez zastosowanie tej metody dokumentacji 
można, dzięki kilkukrotnemu fotografowaniu tego samego obiektu w okre-
ślonych odstępach czasowych, uzyskać wiedzę o zachodzących zmianach 
w obrębie stanowiska, w szczególności o zagrożeniach dla obiektu. Na ich 
podstawie, przy współpracy z  irackimi archeologami, wytypowano obiek-
ty wymagające pilnych prac ochronnych47. Stan zachowania stanowisk pol-

44   K.  Sałaciński, M.  Lemiesz, Ł.  Olędzki, G.  Galbierczyk, Działania Polski na  rzecz 
ochrony dziedzictwa kultury Iraku w ramach misji stabilizacyjnej, Warszawa 2004, s. 11.

45   M.  Lemiesz, A.  Dolatowska, Misja iracka w  aspekcie problemu ochrony zabytków, 
[w:] Edukacja obywatelska w wojsku. Ochrona dóbr kultury w czasie pokoju oraz zagrożenia wo-
jennego w działaniach wojska polskiego, „Edukacja Obywatelska w Wojsku”, z. 17, 2006, s. 27–48.

46   T.  Burda, Archeologiczna Apokalipsa. Wykorzystanie fotografii lotniczej w  oce-
nie zniszczeń na stanowiskach archeologicznych w Iraku, [w:] J. Nowakowski, A. Prinke, 
W. Rączkowski, Biskupin i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, Poznań 2005, 
s. 263–268. 

47   Szczegółowa relacja z rekonesansu lotniczego zob.: T. Burda, dz. cyt.
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scy specjaliści dokumentowali również „z ziemi”. W ten sposób rozpozna-
no i wykonano dokładną dokumentację naziemną, między innymi w Birs 
Nimrod (starożytna Borsippa), Tell el Okhaymir i Tell el Inghara (starożytne 
Kish), Atlal Nufar (starożytne Nippur), Tell Abu Hatab (starożytna Kiushura) 
czy Tell as-Saddum (starożytne Marad). Inwentaryzacja stanowisk arche-
ologicznych stanowiła ważny element działalności polskich archeologów. 
Przeprowadzili oni przeglądy architektoniczne wielu stanowisk w prowin-
cjach polskiej strefy, obejmujące: wykonanie dokładnej dokumentacji zdję-
ciowej, przeprowadzenie wywiadów z ludnością zamieszkującą sąsiadujące 
tereny oraz, gdy zachodziła taka potrzeba, także pomiarów geodezyjnych. 
Dzięki zaangażowaniu polskich archeologów możliwe stało sie wyremon-
towanie obiektów kultu, meczetów oraz obiektów muzealnych (Al Kut).

Do zagwarantowania bezpieczeństwa irackim zabytkom znajdującym 
się w polskiej strefie konieczne było odbudowanie struktur Policji Arche-
ologicznej oraz wyposażenie i  wyszkolenie jej funkcjonariuszy. Zadania 
wykonywane na  rzecz Policji Archeologicznej można podzielić na  dwa 
rodzaje: wsparcie rzeczowe i szkolenia funkcjonariuszy. Pierwsze sprowa-
dzało się do zakupu i przekazywania konkretnych elementów wyposaże-
nia, koniecznych do pełnienia wyznaczonych obowiązków. Przygotowane 
i przeprowadzone przez Polaków szkolenie obejmowało zagadnienia teo-
retyczne ochrony zabytków oraz zajęcia praktyczne. Przekazywano wiedzę 
z zakresu zasad ochrony stanowisk archeologicznych, w tym służb na obiek-
tach takich, jak: wieże obserwacyjne, bramy, punkty kontrolne. Omawiano 
również procedury użycia środków łączności, udzielania pierwszej pomo-
cy, strzelania, czyszczenia i konserwacji broni48. W ramach wsparcia rze-
czowego przekazano Policji Archeologicznej m.in. samochody, kontenery, 
kamizelki kuloodporne, radiostacje umożliwiające komunikację, sprzęt 
biurowy. Dzięki temu wsparciu udało się stworzyć funkcjonujące całodo-
bowo posterunki tej służby przy najważniejszych stanowiskach w polskiej 
strefie, co zapobiegło dalszym grabieżom i było najskuteczniejszym sposo-
bem zachowania irackiego dziedzictwa.

Istotnym elementem pracy na rzecz ochrony irackich dóbr kultury było 
wspieranie edukacji wśród Irakijczyków. W tym celu polscy archeolodzy 
aktywnie zaangażowali się w pomoc dla Instytutu Archeologii Uniwersy-
tetu Babilońskiego w Al Hillah oraz Instytutu Archeologii na Uniwersyte-

48   http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/Projekty-Wykaz.pdf (dostęp 4.02.2011).
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cie Al Quadisiyah. W ramach realizacji polskich projektów dla ośrodków 
naukowych zakupiono pomoce dydaktyczne, wyposażono bibliotekę w po-
zycje książkowe z zakresu historii, sztuki oraz religii, zakupiono sprzęt po-
trzebny do wykonywania badań geofizycznych oraz podpięto Internet.

Prace podejmowane przez polskich archeologów w  trakcie trwania 
misji stabilizacyjnej w Iraku odbiegały znacząco od typowych prac arche-
ologicznych. Stanowiły odpowiedź na zaistniałe warunki i potrzeby strony 
irackiej. Jednocześnie archeolodzy musieli balansować pomiędzy koniecz-
nością zagwarantowania bezpieczeństwa polskim żołnierzom biorącym 
udział w misji i zarazem spełnienia wymogów prawa międzynarodowego, 
w tym konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojne-
go. Podjęte przez nich inicjatywy oraz wypracowane procedury stanowią 
bez wątpienia materiał, z jakiego czerpać będą ich następcy w czasie kolej-
nych misji międzynarodowych z  udziałem polskich wojsk. Zrealizowane 
projekty rekonstrukcyjne i remontowe, programy szkoleniowe dla irackich 
struktur ochrony zabytków, jak również podjęte prace inwentaryzacyjne 
i zabezpieczające utwierdziły stronę iracką w przekonaniu o dobrym sto-
sunku polskich specjalistów do problemu ochrony irackich dóbr kultury. 
Stanowi to  podstawę do  dalszych wspólnych, polsko-irackich przedsię-
wzięć naukowych i  badawczych, jakie będą podejmowane w  przyszłości 
przez obie strony.





IV  
Recenzje i omówienia





Tomasz Dekert
AKADEMIA IGNATIANUM

Michael Allen Williams,  
Rethinking ‘Gnosticism’. 
An Argument for Dismantling a Dubious 
Category, Princeton University Press, 
Princeton 1996, ss. 335.

Standardowym rozpoczęciem recenzji czy omówienia jakiejś pozy-
cji z  zakresu tej czy innej literatury przedmiotu jest ogólne sformułowa-
nie dotyczące zjawiska, któremu jest ona poświęcona. Powinienem zatem 
wyjść od frazy typu: „Gnostycyzm stanowi od dawna obiekt naukowej fa-
scynacji itd.”. W tym przypadku jednak byłoby to o tyle pozbawione sensu, 
że książka, którą chcę omówić, stanowi ambitny oraz – co od razu mogę 
przyznać – w moim odczuciu uzasadniony i godny przyjęcia postulat cał-
kowitego odejścia od  używania kategorii gnostycyzmu w  badaniach nad 
antycznymi fenomenami religijnymi, zwyczajowo za jej pomocą opisywa-
nymi. Ma to oczywiste, a w moim odczuciu również dość daleko idące, im-
plikacje dla naukowej refleksji nad chrześcijaństwem pierwszych wieków. 

Williamsowi nie chodzi oczywiście o samo zaprzestanie używania ter-
minu „gnostycyzm” (lub paralelnych, takich jak „religia gnostycka” itp.), 
krytykuje on  samą kategorię gnostycyzmu, która jego zdaniem stano-
wi konglomerat cech, mających charakter w  dużej mierze apriorycznych 
klisz, w rzeczywistości zaciemniających możliwość adekwatnej interpreta-
cji tekstów źródłowych (a przynajmniej hamujących konstruowanie ade-
kwatnych hipotez). W  konsekwencji aplikowanie kategorii gnostycyzmu 
w badaniach nad religijnym uniwersum późnego antyku jest z naukowego 
punktu widzenia dysfunkcjonalne. 

Taka odważna teza, stająca w poprzek ustalonej przez pokolenia uczo-
nych tradycji, wymaga oczywiście uzasadnienia. Williams wyodrębnia 
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wspomniane wyżej cechy i  każdą z  nich zajmuje się w  oddzielnym roz-
dziale. Wcześniej jednak, w rozdziale zatytułowanym „What Kind of Thing 
Do Scholars Mean by ‘Gnosticism’”, prezentuje treściową analizę czterech 
(a w zasadzie trzech plus jednego „z pogranicza”) modelowych przykładów 
tego, co, właśnie tradycyjnie, wrzucane jest do worka z napisem „gnosty-
cyzm”. Są to: Apokryf Jana (znany w czterech wersjach, trzech z biblioteki 
z Nag-Hammadi i jednej z tzw. Codex Beroliensis Gnosticus 8502), walenty-
nianizm (w wersji Ptolemejskiej, do której dostęp mamy za pośrednictwem 
I księgi Adversus haereses Ireneusza z Lyonu), spekulacje Justyna Gnostyka 
wyrażone w jego dziele pt. Baruch, a streszczone przez Hipolita w Refuta-
tio omnium haeresium) oraz poglądy Marcjona z Synopy (rekonstruowane 
na podstawie pism w stosunku do niego polemicznych, przede wszystkim 
Adversus Marcionem Tertuliana). Kazus Marcjona, jak pisze autor: „[…] 
jest bardziej problematyczny, wielu badaczy bowiem byłoby skłonnych od-
dzielić jego naukę od  ‘gnostycyzmu’, ale właśnie z  tego powodu stanowi 
on ważny przypadek dla badań porównawczych” (s. 8). 

Nie jest oczywiście tak, że te cztery źródła, a w zasadzie grupy źródeł, 
stanowią kompletną podstawę, na której Williams opiera swój „demontaż” 
(tytułowe dismantling) kategorii gnostycyzmu. Szczegółowe przedstawie-
nie treści wymienionych doktryn ma na celu zbudowanie pewnego, szero-
kiego obszaru odniesienia. Ich zestawienie bowiem pokazuje już na samym 
początku książki, do jakiego stopnia różnią się pomiędzy sobą fenomeny 
zwyczajowo określane jako gnostyckie. Mało tego, na ich podstawie widać, 
że  różnice te  nie dotyczą wyłącznie mitologicznych detali, lecz przebie-
gają na poziomie cech, uważanych za konstytutywne dla „gnostycyzmu”. 
W kolejnych partiach książki autor, odnosząc się do całości materiału źró-
dłowego, zwykle grupowanego pod tą  etykietą (z  oczywistym naciskiem 
na teksty z Nag-Hammadi), stale nawiązuje do zreferowanych w rozdziale 
pierwszym treści, znajdując w nich odskocznię dla dekonstrukcji kolejnych 
wymiarów krytykowanej przez siebie kategorii.

W rozdziałach III – IX Williams zajmuje się kolejnymi cechami „gno-
stycyzmu”, starając się jednocześnie pokazać ich ograniczenia, jeśli cho-
dzi o możliwość zaaplikowania ich do wszystkich „gnostyckich” fenome-
nów oraz sugerując zaskakującą interpretację źródeł, często dokładnie 
przeciwną do narosłych w nauce „oczywistości”. Wspomniane cechy to: 
„rewersyjny” i  nastawiony na  szokowanie charakter „gnostyckiej” her-
meneutyki biblijnej (mówiąc słowami K. Rudolpha, „egzegeza protestu”), 
„pasożytniczość” doktryn, antykosmizm, którego przyczyną i/lub konse-



kwencją miałby być negatywny stosunek do życia społecznego, nienawiść 
do ciała i cielesności, oscylująca w okolicach ekstremów moralność (ra-
dykalna asceza vs. rozpasany i  programowo transgresyjny libertynizm) 
i  deterministyczny antropologiczno-soteriologiczny ekskluzywizm. 
Wreszcie w dwóch ostatnich rozdziałach autor podejmuje, w kontekście 
przeprowadzonego właśnie demontażu kategorii gnostycyzmu, problem 
„początków” fenomenu religijnego, zwykle za jego pomocą opisywanego, 
oraz kwestię jego spuścizny. W tym ostatnim rozdziale przedkłada bardzo 
interesującą propozycję rozumienia biblioteki z Nag-Hammadi nie jako 
zestawu kodeksów, których części składowe zostały połączone ze  sobą 
w  sposób przypadkowy, lub też ewentualnie jako efektu eklektycznych 
zainteresowań jakiejś grupy „gnostyków”, ale jako zbioru rządzonego we-
wnętrzną logiką, w którym każda część znajduje się w konkretnym miej-
scu z konkretnego powodu. Jak pisze: 

Sposób ułożenia traktatów w  przeważającej części kodeksów może wskazy-
wać, że w oczach tworzących je skrybów każdy tom był spójny pod względem 
teologicznym. Lub też, ujmując to od innej strony, wydaje się, iż sama organi-
zacja utworów stanowi w większości przypadków metodę, za pomocą której 
skrybowie ukazywali bądź konstytuowali teologiczną koherencję zbiorów dzieł 
składających się na poszczególne kodeksy (s. 261, podkr. autora).

Williams sugeruje, iż  kiedy odrzucimy aprioryczne klisze narzucane 
przez pojęciowy konstrukt „gnostycyzmu”, istnieje możliwość dużo bar-
dziej adekwatnej analizy późnoantycznych doktryn i praktyk religijnych, 
zazwyczaj szeregowanych jako „gnostyckie”. Dotyczy to nie tylko o wiele 
bardziej zniuansowanego spojrzenia na  same doktryny w  ich specyfice 
i różnorodności, ale również – a może przede wszystkim – miejsca, ja-
kie zajmował ów  fenomen w ówczesnym systemie społeczno-kulturowo- 
-religijnym. Przedstawiając tę  kwestię autor sięga do  współczesnych po-
dejść z zakresu socjologii religii, przede wszystkim do opartego na teorii 
wymiany ujęcia przyczyn i  warunków powstawania nowych ruchów re-
ligijnych, zaproponowanego przez R. Starka i W. Bainbridge’a (po polsku 
ukazała się ich Teoria religii, tłum. T. Kunz, Kraków 20072). Pozwala mu to 
m.in. na twórcze zaprzęgnięcie do analizy dynamicznej kategorii napięcia 
pomiędzy innowacyjną grupą religijną a resztą społeczeństwa. 

Wejście w  paradygmat socjologiczny daje ciekawe efekty. Jak wspo- 
mniałem, Williams, dekonstruując poszczególne schematy hermeneutyczne,  
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proponuje taką interpretację źródeł określanych zwykle zbiorczo jako 
„gnostyckie”, która rozsadza sporą część dobrze już zasiedziałych stereo-
typów. Przykładowo, jednym ze  składników kategorii gnostycyzmu jest 
jednoznacznie negatywny stosunek „gnostyków” do  kosmosu, jego „od-
rzucenie”. Williams stwierdza, że  samo pojęcie „odrzucenia świata” jest 
wyłącznie „metaforycznym skrótem” (s. 96), który nie wyjaśnia, czym 
w praktyce miałby być ów „antykosmizm”. Odnosi się do opinii części hi-
storyków religii, którzy poczynili pewne próby odpowiedzi na to pytanie, 
najczęściej upatrując ją w domniemanej apolityczności bądź rewolucyjnym 
anarchizmie „gnostyków”. Mieliby oni albo „nie wykazywać żadnego za-
interesowania własnym społecznym otoczeniem, albo nawet radykalnie 
z nim zrywać” (s. 97). Williams jednak pokazuje, że przynajmniej w odnie-
sieniu do części reprezentatywnych źródeł da się wykazać, iż jest dokładnie 
odwrotnie, tzn. że np. na tle „ortodoksyjnego chrześcijaństwa” „gnostycy” 
dążyli raczej do głębszego przystosowania i zmniejszenia napięcia pomię-
dzy własna grupą religijną a  jej społecznym środowiskiem, i  to zarówno 
na poziomie behawioralnym, jak też poprzez redukcję kulturowego dystan-
su za pomocą „innowacyjnych wysiłków w kierunku uzgodnienia tradycji 
biblijnej z przeważającymi w świecie grecko-rzymskim elementami i struk-
turami mitycznymi, zwyczajowymi i filozoficznymi” (s. 107).

Trzeba tu zauważyć, iż autor nie próbuje zamieniać jednej generaliza-
cji na  inną. Jasno mówi, że bez wątpienia część ruchów etykietowanych 
jako „gnostyckie” pozostawała w stanie silnego napięcia zarówno w sto-
sunku do szerszego układu społecznego, jak też w relacji do innych grup 
„gnostyckich”. Jego wywód ma  na celu pokazanie, że  zbiorcza kategoria 
gnostycyzmu, w której skład wchodzi ów rzekomo powszechny „antyko-
smizm”, nie pozwala na zauważenie silnego zróżnicowania postaw wśród 
członków późnoantycznych nowych ruchów religijnych. Zróżnicowania, 
którego korelatem na poziomie badających je nauk musi być odpowiednio 
zniuansowana analiza.

 Autor Rethinking ‘Gnosticism’ nie porusza się wyłącznie w przestrzeni 
negacji i dekonstrukcji, lecz – w rozdziale drugim swojej pracy – proponuje 
alternatywną kategorię, pozwalającą na typologiczne ujęcie interesujących 
go  fenomenów religijnych. Kategorią tą  jest „biblijny mit demiurgiczny” 
(lub „biblijne tradycje demiurgiczne”). Jak wyjaśnia: 

Przez tradycje ‘demiurgiczne’ rozumiem wszystkie te, które stworzenie i or-
ganizację kosmosu przypisują jakiemuś niższemu bytowi lub bytom, odręb-



nym od Boga najwyższego. To oczywiście odnosi się również do przeważającej 
części poglądów ówczesnych platoników. Jeśli jednak do tradycji ‘demiurgicz-
nych’ dodamy przymiotnik ‘biblijne’, uściślający, że chodzi o te, które włączają 
lub adaptują wątki z Biblii żydowskiej lub chrześcijańskiej, kategoria ta ulegnie 
znaczącemu zawężeniu” (s. 51).

 Zdaniem Williamsa ma  ona w  porównaniu z  „gnostycyzmem” trzy 
fundamentalne zalety (zob. s. 52): 

1) W ramach typologizacji każe poszukiwać czegoś raczej specyficzne-
go i relatywnie łatwego do wyodrębnienia. 

2) Jako że  od samego początku stanowi współczesną naukową kon-
strukcję, bez jakichkolwiek, prawdziwych czy domniemanych odniesień 
do starożytnych autodefinicji, immunizuje badacza przed zbyt daleko po-
suniętymi uogólnieniami, np. przed mówieniem o jakiejś wszechogarnia-
jącej „religii gnozy”. 

3) Nie jest obciążona (wspominanym już kilkakrotnie) zestawem klisz, 
stereotypowych schematów zrośniętych z kategorią gnostycyzmu i dlatego 
przywoływanych każdorazowo przy okazji jej używania. 

Powyższe omówienie nie oddaje w pełni sprawiedliwości książce Wil-
liamsa, której lwią część zajmują drobiazgowe analizy bogatego zasobu 
tekstów źródłowych i której specyficzny charakter sprawia, iż jest ona jed-
nocześnie głęboką pracą badawczą z pogranicza historii i socjologii religii 
oraz ważnym głosem metodologicznym. Myśląc o  ewentualnej krytycz-
nej ocenie Rethinking ‘Gnosticism’, trzeba stwierdzić, że sformułowanie jej 
jest zadaniem niełatwym. Z pewnego punktu widzenia daleko posunięty 
postulat całkowitego odrzucenia tak dobrze, wydawałoby się, zasiedzia-
łej i powszechnie używanej kategorii, jak gnostycyzm, może, ze względu 
na swoją rewolucyjność, budzić z początku pewien opór. Poza wszystkim, 
tracimy przecież wówczas wygodne i  poręczne pojęcie  –  przecież teore-
tycznie, kiedy mówimy „gnostycyzm”, każdy „wie”, o co chodzi (w ujęciu 
Williamsa na tym właśnie polega problem). Myślę jednak, iż jest oczywiste, 
że w nauce nie ma miejsca na tego rodzaju przywiązania i wygodnictwo, 
które powinny zawsze ustępować przed przekonującą argumentacją. A ta 
ostatnia w wykonaniu Williamsa jest w moim odczuciu naprawdę przeko-
nująca. Z pewnością trudno jest zarzucić autorowi jakiekolwiek sztuczne 
generalizacje czy spekulacje bez źródłowego pokrycia. Wszystkie jego tezy 
mają solidne podstawy w wielopoziomowej analizie materiału źródłowego 
i szerokiej bazie literatury przedmiotu. W tym świetle trudno się nie zgo-
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dzić z jego tezą o dysfunkcjonalności kategorii gnostycyzmu jako swoistego 
worka pojęciowego. 

W związku z powyższym wątpliwości, które można by wysunąć, są na-
tury bardziej ogólnej i  nie dotykają rdzenia głównego zbioru tez Wil-
liamsa. Z jednej strony, jego propozycje odczytywania źródeł uważanych 
powszechnie za  „gnostyckie” przy użyciu modeli tworzonych w  obrębie 
współczesnych teorii socjologicznych wytyczają ciekawy i  jak się zdaje 
ciągle nowatorski kierunek w  badaniach nad tym zagadnieniem. Łamią 
tym samym mogące się pojawiać u części studentów i – choć tu pewnie 
rzadziej –  również u badaczy przekonanie, że w  tej dziedzinie wszystko 
już zostało powiedziane i ujęte w podręcznikową wiedzę. Z drugiej strony 
jednak, podejście to ma swoje immanentne ograniczenia. Patrzy bowiem 
na zjawiska powstawania nowych ruchów religijnych przez pryzmat teorii, 
która w ogóle ujmuje religię jako zjawisko silnie i u samych podstaw uwa-
runkowane interakcjami społecznymi w zakresie wymiany. U Williamsa 
zasadniczą  rolę odgrywa problem napięć w obrębie społeczeństwa i po-
między jego religijnymi podgrupami. W tym układzie zjawisko „biblijnych 
tradycji demiurgicznych” (choć nie tylko, to samo można by powiedzieć 
o samym chrześcijaństwie) trzeba by rozpatrywać niemal wyłącznie w ka-
tegoriach zbiorowych reakcji na zmiany napięć społecznych w kierunku 
ich radykalizacji lub łagodzenia. Można się zastanawiać, na ile da się tym 
wytłumaczyć tak niesłychanie specyficzny, żeby nie powiedzieć momen-
tami szalony, charakter gnostyckiej spekulacji i  mitotwórstwa. Inaczej 
mówiąc, czy szukając przede wszystkim na poziomie socjologicznym, nie 
przeoczamy jakichś głębszych wymiarów zjawiska. 

Niemniej ta wątpliwość bynajmniej nie unieważnia podejścia William-
sa, sugeruje ewentualnie możliwość jego rozszerzenia. Zresztą sam autor 
nie uprawia swojej analizy w sposób wykluczający. Mało tego, przez całą 
książkę przewija się  myśl, że  podstawowym błędem czynionym w  bada-
niach nad „gnostycyzmem” jest to, że postrzegano go jako jakieś pojedyn-
cze zjawisko i w związku z tym szukano jakiejś pojedynczej, wszechogar-
niającej metody jego wyjaśnienia. 

 Na  koniec chciałbym jeszcze podzielić  się pewną refleksją. Gene-
ralnie wywód i argumentacja Williamsa rezonuje we mnie na bazie po-
czucia pewnego braku. Wydaje mi  się bowiem, że  akurat jeśli chodzi 
o grunt polski, brakuje tego typu interdyscyplinarnych prac, i to nie tyl-
ko w  dziedzinie „gnostycyzmu” czy też „biblijnych mitów demiurgicz-
nych”, ale również wczesnego chrześcijaństwa. (Notabene, moim zdaniem 



samo Rethinking ‘Gnosticism’ nie odbiło się u nas żadnym zauważalnym 
echem, afirmatywnym czy krytycznym, a przecież implikacje propozycji 
Williamsa mają  charakter fundamentalny.) Nie chodzi oczywiście o  to, 
aby w badaniach nad tymi obszarami oddać całkowicie prymat socjologii 
czy antropologii, jednak praktyczny brak stosowania u nas tych podejść, 
od  dawna już szeroko wykorzystywanych w  nauce zachodniej, trudno 
uznać za zjawisko pozytywne.
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UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

The Escape to Egipt according  
to Coptic tradition, 
red. E. Lambelet, wyd. Lehnert & Landrock, 
Cairo 19931, ss. 65.

W marcu 2012 r.  liczne internetowe portale informacyjne podały alar-
mującą wiadomość o  śmierci papieża… Dopiero bliższa lektura odnośnych 
artykułów przynosiła czytelnikom informację, iż  chodzi o  Shenoudę III  –   
noszącego zwyczajowy tytuł papieża Aleksandrii i  od ponad czterdzie-
stu lat piastującego urząd Patriarchy Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyj-
nego. To  właśnie przy tego typu „okazjach” Egipt i  mniejszościowa spo-
łeczność tamtejszych chrześcijan zwraca na siebie uwagę świata. Z reguły 
jednak przeciętny Europejczyk – nierzadko nawet ten posiadający grun-
towne wykształcenie humanistyczne  –  nie dysponuje dokładniejszą wie-
dzą o specyfice, tradycji i historii Koptów. Tym cenniejsze są zatem publi-
kacje, które mogą przybliżyć świat egipskich chrześcijan szerszemu gronu 
zainteresowanych. 

Do grupy nowszych prac tego typu zaliczyć trzeba The escape to Egipt 
according to  Coptic tradition, wydane po  raz pierwszy w  1993 r.  (później 
zaś parokrotnie wznawiane) przez – niewątpliwie zasłużone w dziedzinie 
upowszechniania wiedzy o cywilizacji Egiptu – kairskie wydawnictwo Leh-
nert & Landrock. Opiekę redakcyjną nad rzeczoną publikacją sprawował 
dr Eduardo Lambelet (ur. 1937) – geolog, paleontolog i archeolog, posiada-
jący na swoim koncie kilka prac naukowych i popularnonaukowych1. 

1   Wydał on m.in.: Illustrated Guide Book to the Egyptian Museum, Cairo 1978; Cairo, 
1000 years, 10.000 minarets, Cairo 1980; Giza – Pyramids and Mastabas, Cairo 1980; Thebes, 
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Już sam temat przewodni książki zwraca uwagę na specyficzny rys re-
ligijności koptyjskiej, niemalże nieobecny w tradycji Kościoła łacińskiego. 
Egipscy chrześcijanie do dziś bowiem zachowują niezwykle żywą pamięć 
o – traktowanym przez Europejczyków raczej epizodycznie – tym rozdziale 
życia Jezusa, jakim była ucieczka do Egiptu. Co więcej, Koptowie są dumni, 
iż ich ziemia dała Zbawicielowi schronienie przed prześladowcami, a egip-
scy pisarze starają się podkreślać ten fakt możliwie często2. 

Recenzowana publikacja przeprowadza czytelnika w  porządku topo-
graficznym po  kolejnych etapach podróży, jaką Święta Rodzina odbyła 
od Samanûd w Delcie Nilu zaczynając, a na Dair Al-Adra w Górnym Egip-
cie kończąc3. Autorzy omawiają więc czternaście miejsc, którym koptyjska 
tradycja przydała na  przestrzeni wieków szczególne znaczenie i  uczyniła 
z nich znane ośrodki o charakterze religijnym. Analiza ta  stanowi z kolei 
punkt wyjścia do  ukazania charakterystycznych rysów chrześcijaństwa 
egipskiego. I  tak, pisząc o  wędrówce Świętej Rodzinie przez Wadi El  Na-
trum autorzy nie omieszkali zaznaczyć roli, jaką w dziejach Kościoła koptyj-
skiego odegrał ruch monastyczny, oraz znaczenia, jakie Pustynia Zachodnia 
miała dla narodzin i rozwoju tej formy życia. Przy okazji czytelnik dowia-
duje się, iż  –  według lokalnej tradycji  –  Dzieciątko Jezus pobłogosławiło 
Scetis jako miejsce, które w przyszłości stanie się swoistym centrum ascezy 
(s. 10, 12). Odwołań do miejscowych legend jest tu zresztą więcej. Przeczy-
tać więc można o zagładzie pogańskich idoli w Heliopolis, która nastąpić 
miała w momencie, gdy Święta Rodzina weszła do tegoż miasta (s. 18). Nie 
pominięto również podania o świętym drzewie z Matariyah, które schro-

West Bank. City of the Dead, Cairo 1981; Gods and goddesses, Cairo 1986; Tutankhamun, the 
Power of Symbols, Cairo 2008. Część z tych prac doczekała się również tłumaczenia na języ-
ki francuski i niemiecki.

2   Motyw ucieczki Świętej Rodziny do Egiptu znalazł swe miejsce praktycznie w każdej 
historii Koptów. Za najlepsze osobne opracowanie tego tematu uchodzi wielokrotnie wzna-
wiana publikacja O. E. A. Meinardusa, In the Steps of Holy Family from Bethlehem to Upper 
Egipt, Cairo 1963, bazująca na szeregu tekstów apokryficznych (m.in. na ewangeliach Pseu-
do-Mateusza i  św. Tomasza). Nieco później ukazały się m.in.: R. Habīb, The Holy Family 
in Egipt; Cairo 1970; O. E. A. Meinardus, The Holy Family in Egipt, Cairo 1986; Ph. Anba-
Bishoy, The Flight of the Holy Family to Egypt [Cairo b.d.]

3   Śledzenie tej trasy ułatwiają załączona na wstępie mapa oraz wykaz kolejnych eta-
pów podróży z podaniem starożytnych i współczesnych nazw poszczególnych miejscowości.



niło w swym wnętrzu Uciekinierów, ściganych przez wysłanników Heroda 
(s. 19)4. Obecność przekazów tego typu ukazuje niezwykle istotny, a jedno-
cześnie ciągle aktualny, ludowy rys religijności koptyjskiej. Chcąc stworzyć 
holistyczny obraz Kościoła egipskiego, nie sposób pominąć owego specy-
ficznego kolorytu, przesyconego wiarą w cuda i niezwykłości.

Prezentując kolejne ośrodki pielgrzymkowe, które wyrosły na domnie-
manej trasie wędrówki Świętej Rodziny, „przemycono” również informa-
cje o strukturze organizacyjnej Kościoła koptyjskiego oraz o jego począt-
kach, wiązanych z postacią św. Marka Ewangelisty (s. 24, 38). Tłumacząc 
zaś współczesne wezwania omawianych świątyń, z których wiele otrzymało 
patronat rodzimych męczenników, przedstawiono tragiczne dzieje chrze-
ścijan w okresie prześladowań pierwszych wieków (s. 28). Przy tej też okazji 
czytelnik uzyskuje informacje o lokalnej rachubie czasu, stosowanej przez 
Koptów (tzw. era męczenników, liczona od 284 r. p.Ch. – s. 47).

Publikacja nie posiada niestety zbiorczej bibliografii, jednak tekst za-
opatrzony został w przypisy oddolne, które odsyłają do kilku XX-wiecz-
nych wydawnictw krajowych i zagranicznych. Zdarzają się także przypisy 
tekstowe, służące z  reguły wyjaśnieniu trudniejszych pojęć (np. stratela-
tes – s. 41) Nie da się przy tym ukryć, iż bogatszy aparat naukowy niewątpli-
wie zadziałałby na korzyść recenzowanej pracy. Tok narracji wzbogacony 
został cytatami z Pisma Świętego (np. ewangeliczny opis ucieczki do Egip-
tu – s. 2) oraz fragmentami stosownych tekstów z liturgii koptyjskiej (np. 
doksologia na święto Wejścia Naszego Pana do Ziemi Egipskiej w zapisie 
oryginalnym i  tłumaczeniu na  język angielski  –  s. 4). Przy tej też okazji 
zamieszczono zresztą informacje o specyficznych świętach, obchodzonych 
przez egipskich chrześcijan, a  związanych z  wędrówką Świętej Rodziny 
(np. 24 Bachons – 1 czerwca). 

Wartość publikacji niewątpliwie podnosi bogaty materiał ikonogra-
ficzny o bardzo dobrej jakości, prezentujący zarówno wygląd zewnętrzny 
poszczególnych kościołów, kaplic czy klasztorów, jak i ukazujący wybrane 
elementy wyposażenia ich wnętrz (freski, ikonostasy, chrzcielnice). Przy 
czym z punktu widzenia czytelnika zainteresowanego historią sztuki orien-
talnej wyjątkowo wartościowe okażą się zapewne barwne fotografie ikon 
z  monastyrów koptyjskich, do  których dostęp dla przeciętnego Europej-

4   Notabene autorzy nie omieszkali zaznaczyć, iż  wizerunek tzw. Drzewa Dziewicy 
z Matariyah umieszczony został na egipskim znaczku pocztowym z 1967 r. (s. 65).
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czyka zazwyczaj jest poważnie utrudniony5. Zresztą całość strony graficznej 
publikacji prezentuje się bardzo okazale; czasami nawet aż nazbyt, przytła-
czając momentami przekaz merytoryczny tekstu.

Pomimo dość komplementarnego charakteru recenzowanego opra-
cowania, zauważyć w nim można kilka istotnych niedociągnięć. W opisie 
kairskiego kościoła Abû Sergah brak na przykład informacji o mieszczą-
cej się pod tą świątynią krypcie, w której – według tradycji – schronić się 
miała Święta Rodzina i  która stanowiła popularny cel pielgrzymek doby 
średniowiecza6. Z kolei kościół Dziewicy Marii – Babylon Al-Darag został 
całkowicie pominięty, podczas gdy za czasów patriarchy Cyryla II (1078–
1092) uznano, iż  wznosi się on  na miejscu odpoczynku ewangelicznych 
Uciekinierów7. Pisząc zaś o świątyni Dziewicy Marii – Haret Zuwaila, na-
leży pamiętać także o dwóch innych kościołach, które położone są w  tej 
samej kairskiej dzielnicy Al-Khurinfish i które także uważane są za zwią-
zane z pobytem Świętej Rodziny na ziemi egipskiej – chodzi o świątynie 
św. Merkuriusza i św. Jerzego8.

Pomimo widocznych braków i  przeważającej momentami tenden-
cji do prowadzenia raczej narracji popularnonaukowej aniżeli ściśle aka-
demickiego wywodu recenzowana publikacja niewątpliwie posiada swą 
wartość. Nie porzucając bowiem zasadniczej tematyki, skądinąd ciekawej 
samej w sobie, w przystępny sposób przybliża ona anglojęzycznemu czytel-
nikowi najważniejsze aspekty dziejów chrześcijaństwa koptyjskiego. 

5   Niestety, choć każda ilustracja została dokładnie podpisana, brakuje jednak suma-
rycznego spisu wszystkich rycin.

6   Zob. G. Gabra, Cairo. The Coptic Museum. Old churches, Cairo 2009, s. 120. 
7   Zob. tamże, s. 137.
8   Zob. tamże, s. 138.



Józef Cezary Kałużny
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E. Pezzi, I. Fiorentini Roncuzzi, 
A. Roncuzzi, Sant’Apollinare in Classe 
di Ravenna e il suo bosco perduto. 
S. Apolinare in Classe in Ravenna and 
its lost wood, Ravenna 2008, wyd. Angelo 
Longo Editore, ss. 96, il. 32.

Bazylika św. Apolinarego w Rawennie, pochodząca z połowy VI wieku 
n.e., położona na terenie starego portu Classe, znana jest szerokiemu gronu 
historyków oraz badaczy architektury, sztuki. To swego rodzaju fenomen 
kulturowy, przykład recepcji wpływów stylistyki bizantyjskiej na zachodzie 
Europy. Zabytek doczekał się wielu opracowań naukowych. Przyglądano 
się jego historii, analizowano zachowane w jego wnętrzu zabytki, szczegól-
nie dekorację mozaikową, analizowano zachowane pod nim i wokół nie-
go dziedzictwo archeologiczne, zastanawiano się nawet nad politycznym 
kontekstem jego powstania. Jednak jeszcze nikt nie zajął się szerzej… tłem 
kompozycji znajdującej się na dekoracji wypełniającej apsydę tejże bazyli-
ki. Nim zadamy pytanie: „Czy rzeczywiście warto podejmować taką anali-
zę?”, przyjrzyjmy się dekoracji apsydy nieco bliżej.

Po wejściu do  bazyliki św. Apolinarego wzrok automatycznie kieru-
je się ku  pełnej fascynujących szczegółów dekoracji apsydy. Nasuwa się 
wtedy oczywista myśl: komuś bardzo zależało, by nie tylko centralna sce-
na – przedstawiająca Przemienienie Chrystusa na górze Tabor – ale i cała 
kompozycja, łącznie z  najdrobniejszymi szczegółami, były należycie wy-
eksponowane. Każdy detal bogato prezentowanej przyrody został wiernie 
odwzorowany –  rzecz w stylu bizantyjskim, w którym wykonana została 
dekoracja, dosyć wyjątkowa. Po co ten pietyzm w odwzorowaniu szczegó-
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łów czy szeroki, zajmujący dolną partię mozaiki, pas zieleni? Ma odwzoro-
wywać jedynie rajską, „nieziemską” rzeczywistość, jak powszechnie zwykło 
się uważać? A może stanowi „fotografię” okolicznej przyrody, co również 
niekiedy sugerują badacze tej dekoracji? Są to pytania, które baczny obser-
wator po prostu musi sobie zadać.

Właśnie powyższe kwestie stanowią lejtmotyw omawianej książki. Nie-
stety, autorzy opracowania zaczynają niejako od końca, przyjmując a priori, 
że dekoracja jest datowaną na połowę VI wieku „fotografią” okolicy. Czy 
mogą sobie pozwolić na takie wnioski? Od odpowiedzi na to pytanie zależy 
tak naprawdę pozytywna ocena publikacji.

Nim przejdziemy do analizy poszczególnych partii materiału, wypada 
zaznaczyć, że książka jest pracą zbiorową, owocem współpracy trzech au-
torów, wydaną w j. włoskim wraz z angielskim tłumaczeniem. Publikację 
rozpoczyna tekst włoski; po nim zaprezentowano dwujęzyczną część iko-
nograficzną – ilustracje mozaiki – a następnie pełne tłumaczenie na język 
angielski. Tekst zasadniczy składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich, 
autorstwa Arnaldo Roncuzziego: Testimonianza della presenza della pineta 
nel sito della Basilica di Sant’Apolinare in Classe (s. 7–14, wersja angielska: 
Evidence of the pinewood in the site of Sant’Apolinare in Classe basilica, s. 71–
73) stanowi rodzaj geologiczno-archeologicznego wprowadzenia, mającego 
dać podstawy pod zasadniczą tezę książki, mianowicie że mozaika z bazy-
liki św. Apolinarego w Classe przedstawia utracone na przestrzeni wieków 
bogactwo lasów Rawenny.

Autor pierwszego rozdziału przedstawia się jako „ingegnere idraulico 
di proffesione e archeologo e geologo per passione” (s. 7) i ten interdyscy-
plinarny sposób patrzenia na prezentowany temat daje się łatwo dostrzec 
od pierwszych niemal linijek tekstu A. Roncuzziego. Nie koncentruje się 
on na historycznych analizach powstania budowli czy kontekstach zwią-
zanych z recepcją sztuki bizantyjskiej w Europie – co mogło także wpłynąć 
na prezentowaną na mozaice scenerię. Wprowadzenie do książki rozpoczy-
na od analizy geologicznej struktury podłoża, na jakim zostało osadzone 
miasto Rawenna, a  szczególnie port Classe. Z  szybkiego przeglądu przy-
toczonych przez autora danych jasno wynika, że cała Rawenna i jej okoli-
ce uległy procesowi powolnego zapadania się w grząskim gruncie. Miasto, 
ulokowane w widłach dwóch bardzo długo nieuregulowanych rzek Ronco 
i Montone, nieuchronnie doświadczało nie tylko licznych podtopień, ale 
także obniżania się gruntu. Dalej autor informuje, że średnio w przeciągu 
stu lat miasto zapadało się ok. 23 cm, co po piętnastu wiekach daje bez mała 



trzy metry. Zatem – co oczywiste – również zachowane do dziś ciężkie an-
tyczne budowle powoli osiadały w grząskim gruncie Rawenny. Te informa-
cje są znane historykom, jednakże A. Roncuzzi konsekwentnie drąży temat 
i mówi o tym, że nawarstwienie się nowych pokładów ziemi i zachodzące 
w strukturze gruntu – nie tylko miejskiego, ale również okolicznych tere-
nów zielonych – zmiany wpłynęły również na  zmianę flory i  fauny całej 
okolicy, co dla historyka lub historyka sztuki już takie oczywiste nie jest 
(s. 12). Po takim wprowadzeniu przedstawia plan Rawenny i Classe dato-
wany na I–IV wiek, wykazując odsunięcie linii brzegowej morza i zmianę 
struktury lądu oraz biegu najważniejszych cieków wodnych (s. 11). Po raz 
kolejny podkreśla, że zjawisko to musiało wpłynąć na zmiany w okolicz-
nym środowisku naturalnym, stąd niektóre rośliny i zwierzęta występujące 
na mozaice dziś mogą nie wchodzić w skład okolicznego ekosystemu. 

A. Racuzzi nie podejmuje dogłębnego historycznego, archeologiczne-
go czy geologicznego studium późnoantycznej flory i fauny, nie odwołując 
się do  naukowych badań i  aktualnych analiz stanu geologicznego okolic 
Rawenny. Autor sygnalizuje jedynie kwestię analizy struktury występującej 
fauny i flory w danej epoce. Wydaje się, że brakuje w tym miejscu szersze-
go omówienia stanu badań geologicznych i skonfrontowania ich z wynika-
mi prac archeologów, którzy podczas licznych wykopalisk prowadzonych 
w Classe, Cezarei czy samej Rawennie natrafiali wielokrotnie na szczątki 
organiczne z różnych epok. Wystarczyło pokusić się o ich zestawienie z do-
mniemanymi gatunkami występującymi na mozaice, a niewystępującymi 
obecnie w okolicy, tym bardziej że analizy historycznej fauny i flory okolic 
Rawenny miały już wielokrotnie miejsce1.

Kolejne dwa rozdziały stanowią konsekwencję przyjętej przez autorów 
tezy i  koncentrują się na  szczegółowej analizie flory i  fauny występującej 
na mozaice. Autorzy, opierając się na bardzo dobrych jakościowo zdjęciach 
mozaiki (autorstwa Enzo Pezziego), na których dostrzegamy wyraźnie ozna-

1   Chociażby publikacja wydana pod patronatem Capo dell’Ufficio territoriale per 
la  Biodiversità, Punta Marina Terme  –  Ravenna; Istituto Sperimentale per la  Selvicoltu-
ra – Arezzo oraz Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, w której raz po raz spotykamy 
się z  tematyką historii fauny i flory okolic Rawenny w kluczu: co było wczoraj, a  co jest 
dziś. Na przykład: G. Andreatta, La storia e l’evoluzione delle pinete demaniali litoranee nel-
le province di Ravenna e Ferrara, [w:] Le pinete demaniali litoranee dell’Alto Adriatico, red. 
G. Nobili, Ravenna 2004, s. 9–20.
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kowane i ponumerowane rośliny i zwierzęta (zbliżenia ułatwiają szczegóło-
wą ich obserwację), dokonują identyfikacji kolejnych obiektów, następnie 
przeprowadzają ich charakterystykę, określając gatunek i miejsce występo-
wania. Trzymając się powyższego klucza, Isotta Fiorentini Roncuzzi – autor-
ka drugiego rozdziału (wersja włoska: Il  bosco a  mosaico, s.  23–50; wersja 
angielska: The mosaic wood, s. 74–88) – po krótkim wprowadzeniu wypeł-
nionym zachwytami nad fenomenem budowli, jaką jest „la piu bella basilica 
protocristiana del mondo” (s. 23), z pedantyczną dokładnością analizuje ko-
lejne, występujące na mozaice drzewa i rośliny. Pokrótce odwołuje się także 
do kwestii braku tekstów źródłowych dotyczących środowiska naturalnego. 
Pisze ona, że: „Gli scrittori antichi non hanno lasciato una memoria precisa 
delle Pinete Ravennati” (s. 24). Po czym niemal natychmiast dodaje, że z nie-
licznych wzmianek rozsianych po różnorodnych dziełach można wniosko-
wać, iż  okolica posiadała niezwykle zdrowy klimat, skoro to  właśnie tutaj 
prowadzono liczącą się szkołę atletyczno-gladiatorską, o  czym wspomina 
Cyceron (s. 25), a sekretarz króla Ostrogotów Teodoryka Wielkiego (wład-
ca Italii z  siedzibą w Rawennie, 493–526), Kasjodor, poświęca sporo miej-
sca okolicznej roślinności, lasom, wodzie i powietrzu, jak przekazuje nam 
osiemnastowieczny dziejopis Francesco Ginanni w swoim dziele Istoria del-
le Pinete Ravennati (s. 24). Wywód autorki jest zatem mało konsekwentny; 
trzeba też dodać, że nie odniosła się ona do istotnego źródła, jakim są licznie 
zachowane homilie Piotra Chryzologa, najbardziej znanego biskupa Rawen-
ny (ok. 425–450)2.

Enzo Pezzi w rozdziale trzecim (wersja włoska: Gli abitanti del bosco: 
gli ucelli, s. 51–68; wersja angielska: The inhabitants of the woods: the birds, 
s. 89–94) zajmuje się fauną, a właściwie ptactwem występującym na moza-
ice. Tak jak w rozdziale drugim, mamy tu do czynienia ze szczegółową anali-
zą – punkt po punkcie – prezentowanych na mozaice zwierząt. Autor ostat-
niej części uczynił w swoim wprowadzeniu coś, czego do tej pory w książce 
brakowało. Pokusił się mianowicie o  krótki komentarz mający połączyć 
to, co prezentuje cała dekoracja mozaiki, to, czemu służy ona we wnętrzu 
świątyni i ku czemu skłaniać ma obserwatora – uczestnika liturgii eucha-
rystycznej – z tym, co w wybranej dolnej partii przedstawia ona dosłownie, 
odzwierciedlając otaczającą to miejsce przyrodę. Trafnie zauważa, że: 

2   San Pietro Christologo, Sermoni: Opere di  san Pietro Crisologo, vol. 1–3, A. Olivar 
(tekst), G. Banterle, R. Banericetti, G. Biffi, G. Scime, C. Truzzi, Milano–Roma 1996–1997.



Osservando l’abside di Sant’Apollinare in Classe ci si rende immediatamente 
conto di essere in presenza di due tipologie di messaggio: quello dogmatico 
e mistico e quello popolare e religioso. Qui la Chiesa, con rappresentazione 
semplice e diretta, tipica del cristianesimo alle origini, comunica ai fedeli il mi-
racolo della creazione e dei meccanismi che la perrpetuanno. Nel bosco tutto 
avviene attraverso la narrazione della nascita, della crescita, della morte e della 
rinascita del bosco stesso” (s. 51). 

Jaka szkoda, że dopiero pod koniec publikacji pojawia się nić łącząca 
opisywaną przez autorów uchwytną rzeczywistość zaprezentowaną na mo-
zaice z jej mistycznym i dogmatycznym przekazem, z tym, co nierzeczywi-
ste i nieuchwytne.

Tym, czego zabrakło w  książce, jest szczypta spokojnej refleksji nad 
prawdopodobieństwem występowania takiej czy innej fauny i  flory, 
uwzględnienia nie tylko dosłownego odwzorowania natury, ale również 
wzięcia pod uwagę na przykład fantazji wykonawcy. Autorzy przechodzili 
w biegu do analizy motywów roślinnych i zwierzęcych z interesującej ich 
partii dekoracji mozaikowej, identyfikując je, klasyfikując i opisując miejsce 
ich występowania. Argument, że część z nich nadal występuje w okolicach 
Rawenny, jest podstawą do twierdzenia, iż pozostałe także tu występowały 
w okresie tworzenia dekoracji, a z czasem zanikły ze względu na zmiany 
zachodzące w środowisku naturalnym. Wydaje się, że autorzy nie uwzględ-
nili innych możliwych powodów, dla których na mozaice przedstawiono 
pewne rośliny oraz zwierzęta: na przykład tego, że twórcy mozaiki mogli 
pochodzić z innego regionu i odtwarzali znany im krajobraz, czy tego, że na 
życzenie fundatora przedstawiono także rośliny niewystępujące wówczas 
w okolicy. Mamy wszak do czynienia z ogrodem rajskim, który z założe-
nia odzwierciedla coś niezwykłego i  jego elementy mają prawo odbiegać 
od schematu okolicznej flory i fauny. Autorzy upraszczają też nieco kwe-
stie podobieństwa wzorca z  mozaiki do  poszczególnych roślin (brakuje 
w  książce zdjęć rzeczywistych okazów fauny i  flory dla porównania ich 
z mozaikowymi przedstawieniami). Zwłaszcza rośliny klasyfikuje się dość 
bezkrytycznie, nawet wówczas, gdy są jedynie podobne do rzeczywistych 
przedstawicieli świata przyrody, a kiedy ich wygląd odbiega nieco od mo-
zaikowego wzorca, autorzy sugerują, że jest to odmiana tego gatunku lub 
inne stadium wegetacji. W tym miejscu rodzi się refleksja: dlaczego autorzy 
nie skorzystali – na zasadzie porównania czy punktu odniesienia dla swo-
ich hipotez  –  z innych zachowanych w  Rawennie dekoracji antycznych? 
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Bez zbędnej przesady można uznać, że nie ma drugiego miejsca na świe-
cie, gdzie zachowała się taka ilość dekoracji mozaikowych z IV–VI wieku, 
w których flora i fauna stanowi jakże ważny element dekoracyjny3.

Drugi rozdział książki sprowadza się do  szczegółowej analizy flory, 
a trzeci, poza opisem fauny, daje wreszcie jakiś ideologiczny zwornik po-
między tym, co możemy zobaczyć na mozaice wewnątrz bazyliki, a  tym, 
co na zewnątrz ulega właściwym stworzeniu przemianom. 

Autor recenzji kończy lekturę opisywanej publikacji z poczuciem pew-
nego niedosytu: nadal nie otrzymał satysfakcjonującej go odpowiedzi na py-
tanie o podstawy twierdzenia autorów, że mozaikowa fauna i flora stanowi 
kalkę tej, która występowała w okolicach Rawenny w VI wieku. Cofnijmy się 
zatem do wstępu. Jego autor, Lanfranco Gualtieri (s. 5), sygnalizuje oryginal-
ność podejmowanego przez autorów tematu i traktuje go jako punkt wyjścia 
do  szerszego dyskursu. Uznajemy za  nim, że  jako przyczynek do  dyskusji 
czy punkt odniesienia do dalszej analizy fauny i flory wypełniającej mozaikę 
i zamieszkującej rejony niegdysiejszej i dzisiejszej Rawenny, praca ta spełnia 
swoje zadanie. Rzeczywiście budzi zaciekawienie i zmusza do refleksji nad 
przełożeniem „martwej natury” z mozaiki bazyliki św. Apolinarego w Clas-
se na  przyrodę okolic Rawenny, tym bardziej że  recenzowana książka jest 
pierwszą publikacją w  całości poświęconą „drugiemu planowi” dekoracji 
z  tej bazyliki: za to należą się jej autorom wielkie podziękowania. Wypada 
mieć nadzieję, że otwiera ona jakiś cykl rozważań nad „drugim planem” de-
koracji z budowli sakralnych tego miasta, bo już w kolejce ustawia się choćby 
kaplica arcybiskupia z połowy VI w., której sklepienie kolebkowe przedsion-
ka mogłoby samodzielnie posłużyć do badań ornitologicznych, zdecydowa-
nie przebijając swym bogactwem nawet bazylikę w Classe.

3   Wystarczy poddać dokładniejszej analizie dekoracje baptysterium Neoniańskiego 
z V w., bazyliki św. Apolinarego w Rawennie z pierwszej poł. VI w. czy kościoła św. Witalisa 
z poł. VI w. 
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Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Historia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaczyna się w tym sa-
mym czasie, co dzieje najstarszej polskiej uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W roku 1397 papież Bonifacy IX erygował Wydział Teologiczny w ramach Studium Ge-
nerale. Od tego czasu wydział rozwijał się i aktywnie działał, zdobywając sławę i uznanie 
środowiska naukowego, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jego funkcjonowanie 
próbowała przerwać dopiero komunistyczna władza, która jednostronną uchwałą Rady 
Ministrów w 1954 roku usunęła Wydział Teologiczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego. De-
cyzja ta nie przerwała jednak jego działalności.

Dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią. 
Nasza oferta dydaktyczna jest ciekawą propozycją dla młodych ludzi. W ramach 

pięciu wydziałów wciąż otwieramy nowe kierunki i specjalności dostosowane do potrzeb 
naszych czasów. Nawiązujemy wciąż nowe kontakty z zagranicą. 

Tradycja, w której jesteśmy zakorzenieni, zobowiązuje nas do dbania o wysoką jakość 
kształcenia oraz podejmowania nowych wyzwań badawczych zgodnie z myślą nasze-

go patrona bł. Jana Pawła II, który podkreślał pozytywną rolę Kościoła w rozwoju kultury 
i oświaty oraz przywiązywał wielką wagę do dialogu ze światem nauki. Mamy nadzieję, że 
w przyszłości Uniwersytet Papieski będzie przyczyniał się do zachowania tożsamości eu-
ropejskiej poprzez wzmocnienie relacji między sferą nauki i wiary w duchu encykliki Fides 
et ratio oraz przypominanie o chrześcijańskich korzeniach europejskiej kultury.

Studia w Krakowie to dla naszych słuchaczy niepowtarzalna okazja do kontaktu z kul-
turą i nauką w jednym z najpiękniejszych miast Europy. Stanowią dla nich szansę du-

chowego i intelektualnego rozwoju. Chcemy, aby nasi studenci odnosili sukcesy, dlatego 
oferujemy zajęcia w małych grupach, które sprzyjają dobrym kontaktom między studen-
tami i wykładowcami, zapewniając indywidualne podejście do każdej osoby. Główną za-
letą naszej uczelni jest połączenie atmosfery wiary i tradycji Kościoła katolickiego z no-
woczesnym sposobem studiowania.
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