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Obraz tajemnicy Wcielenia i Narodzenia 

Pańskiego w retorycznych medytacjach wybranych 
autorów środowiska krakowskiego w I połowie XVII 
wieku to niezwykle interesująca książka ks. dra 
Marcina Godawy, adiunkta Katedry Teologii 
Duchowości i pracownika Instytutu Duchowości 
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Autor 
w swych badaniach okazuje się godnym kon-
tynuatorem takich znawców historii polskiej 
duchowości jak Karol Górski, Jerzy Misiurek 
czy Jarosław Popławski. W swej książce pod-
jął się analizy dzieł autorów pierwszej poło-
wy XVII wieku. Szczególnie cenne jest to, że 
sięgnął nie po szeroko komentowane i do-
brze znane postaci tego okresu, takie jak Piotr 
Skarga, Mikołaj Łęczycki, Kacper Drużbicki czy 
Hieronim Powodowski, ale po autorów zwią-
zanych ze środowiskiem krakowskim, spośród 
których jak dotąd jedynie Mikołaj z Mościsk do-
czekał się szerszego opracowania. Ks. Marcin 
Godawa skoncentrował się na twórczości 
Fabiana Birkowskiego (1566–1636), Mikołaja 
z Mościsk (1559–1632), Adama Opatowiusza 
(1574–1647), Szymona Starowolskiego (1588–
1656) i Jacka Liberiusza (1599–1673). Już samo 
przedstawienie powyższych mało znanych 
nawet w środowisku teologów duchowości 
autorów i ich twórczości zasługuje na uzna-
nie i przyczynia się do rozwoju nauki. Autor 
w swej książce omawia dzieła polskojęzyczne, 
głównie kazania i medytacje, gdyż jego celem 
jest badanie wydanego za kościelną aprobatą 
nauczania skierowanego głównie ku religijne-
mu pożytkowi ludzi świeckich. 

Z uwagi na kryterium funkcjonalne 
ks. Godawa potraktował zarówno rozmyśla-
nia, jak i kazania jako jednostki reprezentu-
jące modlitwę myślną. Jak sam stwierdził, 

przedmiotem wyznaczającym profil jego 
badań jest o b r a z  tajemnic wiary, czyli r e -
t o r y c z n o - t e o l o g i c z n a  k o m p o z y c -
j a  e l e m e n t ó w  d o k t r y n y  d o k o n a n a 
z e  w z g l ę d u  n a  i n t e l e k t u a l n y  m o -
m e n t  m e d y t a c j i . Dlatego w oryginalny 
sposób ukazał bogactwo semantyczne tajem-
nicy wcielenia i narodzenia Pańskiego w po-
dwójnej, zarówno teologicznej, jak i retorycz-
nej perspektywie. Nie są to jednak w książce 
ks. Godawy niezależne i niejako ustawione 
obok siebie perspektywy, gdyż analiza for-
my i treści, perspektywa retoryczna i teolo-
giczna wzajemnie się przenikają i ubogacają, 
prowadząc do nowych, oryginalnych wnio-
sków. Widać to wyraźnie w układzie pracy. 
W perspektywie teologiczno-retorycznej 
ks. Godawa ukazuje bogactwo semantyczne 
tajemnicy inkarnacji i narodzenia. Posługując 
się schematem teologii odgórnej, prowadzi 
czytelnika w trzech rozdziałach od tajemni-
cy Trójcy Świętej do Jezusa, wcielonego Syna 
Bożego i następnie do Jego Matki. W takim 
ujęciu merytoryczna treść refleksji teologicz-
nej łączy się z analizą retoryczną, ukazując 
kształtowanie się boskiego komunikatu, jego 
aktualizację w Chrystusie i przyjęcie go przez 
reprezentującą ludzkość Maryję. Taki układ 
książki jest oryginalny i stanowi kwintesen-
cję obranej perspektywy retoryczno-teolo-
gicznej. Obie perspektywy sprawiają, że odpo-
wiednio przygotowany czytelnik może doce-
nić zarówno głębię teologicznej refleksji, jak 
i specjalistyczny aparat pojęciowy retoryki, 
którymi cechuje się twórczość ks. Godawy. 

Książka stanowi solidne, źródłowe, ory-
ginalne i ciekawe studium osadzone w szero-
kim kontekście historycznym i kulturowym, 
ukazujące pozytywno-scholastyczną meto-
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dologię omawianych autorów, ich myśl teo-
logiczną i niezwykle bogatą strategię reto-
ryczną. Monografia ks. dra Marcina Godawy 
stanowi cenne źródło refleksji dla history-

ków Kościoła, teologów duchowości, znaw-
ców retoryki i homiletyki.

 
ks. Wojciech Zyzak

Artur Seweryn, Teologia męczeństwa w przepowiadaniu  
św. Augustyna, Kraków 2011, 290 s.
Do istoty Kościoła, rozstrzygającej o jego 

„być” lub „nie być”, należy głoszenie słowa 
Bożego. „Kościół z natury jest misyjny, po-
nieważ bierze początek z misji Syna i misji 
Ducha Świętego, zgodnie z zamysłem Boga 
Ojca” (Ad gentes, 2). Ujawnienie tej misyjnej 
natury dokonuje się przez głoszenie słowa 
Bożego i sprawowanie sakramentów. W każ-
dej epoce jednak posługa Kościoła znajduje 
przeciwników i natrafia na opór, a głosicie-
le słowa Bożego są prześladowani, a nawet 
pozbawiani życia, stając się męczennikami 
prawdy. Jak zauważa Katechizm Kościoła kato-
lickiego, „męczeństwo jest najwyższym świa-
dectwem złożonym prawdzie wiary; oznacza 
ono świadectwo aż do śmierci. Męczennik 
daje świadectwo Chrystusowi, który umarł 
i zmartwychwstał, z którym jest zjedno-
czony przez miłość. Daje świadectwo praw-
dzie wiary i nauki chrześcijańskiej. Ponosi 
śmierć w wyniku użycia wobec niego siły” 
(KKK 2473). Nic więc dziwnego, że Kościół 
z największą troską dokumentuje przez wie-
ki świadectwa wiary złożone przez męczen-
ników. Są to świadectwa tym cenniejsze, że 
zostały „zapisane krwawymi literami” (KKK 
2474). Pogłębioną refleksję nad nimi podjął św. 
Augustyn, a jego teologia męczeństwa stała 
się przedmiotem naukowych badań ks. dok-
tora Artura Seweryna, który przedstawił je 
w książce Teologia męczeństwa w przepowiada-
niu św. Augustyna.

Autor publikacji jest pochodzącym 
z Olkusza prezbiterem diecezji sosnowieckiej. 

W 1994 roku uzyskał magisterium z teologii 
na podstawie pracy Celibat kapłański jako dar 
Boży. Recenzowana książka została przedsta-
wiona jako rozprawa doktorska i obroniona 
na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II 
w Krakowie w 2010 roku. W wydaniu dru-
kiem liczy ona 290 stron. 

Książka zawiera pięć rozdziałów (s. 11–
265), poprzedzonych słowem wstępnym au-
tora (s. 5–9), a ponadto wykaz skrótów (s. 275–
277), bibliografię (s. 279–290) i zakończenie 
(s. 267–273). W aneksie ks. Seweryn zamieś-
cił oryginalny tekst łaciński wybranych mów 
św. Augustyna oraz ich autorski przekład na 
język polski. W aneksie znalazły się zarówno 
całe wybrane mowy św. Augustyna, jak też 
fragmenty innych jego mów o tematyce mar-
tyrologicznej. Warto zauważyć, że większość 
z tych tekstów została po raz pierwszy prze-
tłumaczona z oryginału łacińskiego na język 
polski. To jedna z zasług Artura Seweryna. 
Inną jest niezmiernie interesujące omówie-
nie tematyki męczeństwa w przepowiadaniu 
najsławniejszego biskupa Hippony.

Treść publikacji odpowiada jej tytułowi, 
precyzyjnie wyjaśnionemu we wstępie. Autor 
pokazał bogactwo rozumienia terminu „mę-
czeństwo” w różnych epokach historycznych. 
Wyróżnił męczeństwo czerwone – zdobyte 
za cenę życia; białe, czyli dziewictwo, sza-
re – osiągane przez pokutę i zielone – zdo-
byte przez ofiarną posługę misyjną. 

W strukturze książki uwidoczniona zo-
stała troska autora o zachowanie proporcji 


