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Wst�p do „Poezji Religijnej i Sakralnej” (3)

Niech b�dzie pochwalony Jezus Chrystus! Szcz��
 Bo	e! 
Laudetur Jesus Christus! Benefaciat vobis Deus!
���������� � ������ �������! �  �!� "�#� $%��&� '����(!

Z wielk przyjemno	ci oddajemy w Pa�stwa r�ce trzeci numer 
naszego czasopisma „Religious and Sacred Poetry”. Kwartalnik nauko-
wy, który stara si� wypełni2 luk� tematyczn w	ród mi�dzynarodowych 
periodyków akademickich, tworzony jest przez zespół uczonych z dwu-
nastu krajów 	wiata. Jeste	my czasopismem spełniajcym warunki na-
ukowo	ci, nie jeste	my natomiast pismem konfesyjnym. Gromadzimy 
badaczy wielu pa�stw wokół problematyki religijnej kultury literackiej, 
w tym szczególnie wokół zagadnie� poezji religijnej i sakralnej. Prezen-
tujemy wyniki bada� nad kultur chrze	cija�sk, std w poszczególnych 
tomach mo na znale32 opracowania naukowe dotyczce twórców zarów-
no prawosławnych, katolickich, jak i protestanckich. Wi�cej informacji o 
nas znajduje si� na naszej stronie internetowej (umieszczonej pod adre-
sem: www.religious-and-sacred-poetry.info). 

W obecnym tomie w cz�	ci pierwszej pt. Rozprawy i artykuły 
czytelnik znajdzie sze	2 oryginalnych tekstów. Tom niniejszy rozpoczy-
naj artykuły trzech autorek z paru uniwersytetów na Ukrainie. 

Ol’ga Ciganok z Kijowa wprowadza w zagadnienie literaturoznaw-
cze z okresu przełomu pó3nego baroku i o	wiecenia na ziemiach wschodnich 
dawnej Rzeczypospolitej Trojga Narodów (polskiego, ruskiego i litewskiego), 
prezentujc szczegółowy motyw przykładowy z ówczesnej kultury: O na-
grobkach Ambro�ego Dubniewicza w poetyce czernichowskiej z połowy 
XVIII wieku (tekst pisany w j�zyku rosyjskim pt. �� ���	
���
�������� ��������� � ������������ ���	��� �������� XVIII ���
). 

Z kolei Irina Tarnagul (Tarnaguł) z Czerniowców przedstawia pro-
blematyk� wtków tradycji Nowego Testamentu w odniesieniu do 
współczesnej literatury pi�knej w studium pt. Reprezentacja tradycji 
nowotestamentalnej we współczesnym kontek�cie (artykuł po rosyjsku pt. 
 ����!��	
"�� ����!
��	��� 	�
��"�� � ����������� ���	���	�). 
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Aleksandra Tomorug (tak e z Czerniowców) skupia si� na sakralno	ci 
struktur ewangelicznych w literaturze współczesnej, analizujc problematyk�
sacrum w artykule pt. Nadanie nowego sensu sakralnemu kontekstowi  
ewangelicznych struktur w literaturze współczesnej  (przyczynek w j�zyku 
rosyjskim pt. #��������$���� �
��
$%���� ���	���	
 ��
���$%���
�	���	�� � ����������� $�	��
	���). Problematyka wschodnia 
dominuje w obecnym numerze naszego kwartalnika poprzez trzy teksty 
ukrai�skich autorek pisane w j�zyku rosyjskim, w tym dwa artykuły 
pochodzce z ‘sakrologicznej szkoły’ znanego profesora Anatolija Ev-
gen’evi�a Nâmcu z Uniwersytetu w Czerniowcach. 

Ks. Stefan Radziszewski z Kielc koncentruje si� na problematyce 
postawy niemoralnej (zdradzie) w eseju nietypowym dla naszego czaso-
pisma pt. Zdrada w dramacie Ireneusza Iredy&skiego „'egnaj, Judaszu”.  

Marián Andri�ík z Koszyc na Słowacji przedstawia analiz� kate-
gorii duchowo	ci i estetyczno	ci w poezji Daniela Pastir�áka, słowackie-
go twórcy współczesnego (artykuł po angielsku pt. The Relation Between 
the Spiritual and the Aesthetic in the Poetry of Daniel Pastir(ák). 

Po kilku artykułach literaturoznawczych zamieszczamy przyczy-
nek teologiczno-pedagogiczny autorstwa Natalii Marii Ruman zwizanej 
z Katowicami i Cieszynem na polskim �lsku, inspirowany motywami 
biblijnymi i nauczaniem papieskim (Godno�) rodziny u Jana Pawła II na 
kanwie interpretacji Pie	ni nad Pie	niami). 

Natomiast w cz�	ci drugiej naszego czasopisma (Recenzje ksi+�ek) 
publikujemy recenzje (omówienia) siedmiu ksi ek.  

Wojciech Kudyba z Warszawy omawia dzieło polskiej autorki Alek-
sandry Pethe pt. Ars, fides et ratio: esej teologiczny? (Tischner – Pasierb 
– Szymik), dotyczce twórczo	ci trzech znanych polskich ksi� y profeso-
rów, w tym – dwóch poetów religijnych (ks. Janusza Pasierba i ks. Jerze-
go Szymika) oraz my	liciela ks. Józefa Tischnera. 

Małgorzata Kowalik zwizana z Lublinem omawia pedagogiczn
ksi k� zbiorow pod redakcj Aliny Rynio z Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego pt. Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania.  

Marek Mariusz Tytko z Krakowa skupia si� na podstawowej mo-
nografii literaturoznawczej z zakresu sakrologii autorstwa Zorâny La-
novik z Tarnopola pt. Hermeneutica Sacra. Uczona ta jest znan przed-
stawicielk tzw. ukrai�skiej ‘szkoły sakrologicznej’. Tekst omówienia 
publikujemy w dwóch wersjach j�zykowych – po polsku i po angielsku. 

Nast�pnie ten e autor prezentuje wa n ksi k� innej, równie 
znanej uczonej z tzw. ukrai�skiej ‘szkoły hermeneutycznej’ – chodzi o 
dzieło Mar’âny Lanovik z Tarnopola pt. Teorìâ vìdnosnostì hudožn’ogo 
perekladu. Lìteratoroznav(ì proekcì*, po	wi�cone teorii przekładu lite-
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rackiego (Teoria wzgl�dno�ci przekładu literackiego. Projekcje literatu-
roznawcze). Obydwie wymienione siostry-profesorki pracuj w jednej  
katedrze uniwersyteckiej w Tarnopolu na Ukrainie. 

Trzy kolejne omówienia dotycz współczesnych ksi ek po	wi�-
conych dziełom literackim pochodzcym z XVII w. M.M.Tytko przed-
stawia siedemnastowieczne dzieło pt. Mowy ko�cielne Fabiana Birkow-
skiego o �wi�tym Jacku / Orationes Ecclesiasticae Fabiani Bircovii 
Hyacinthinae, które Beata Gaj z Opola przeło yła z łaciny na j�zyk 
polski a Maria Rowi�ska-Szczepaniak opracowała  naukowo. 

Dalej Beata Gaj, opolska uczona, omawia po angielsku dzieło 
Marioli Jarczykowej pt. Przy pogrzebach rzeczy i rytmy: funeralia Ra-
dziwiłłowskie z XVII wieku (Rhymes and Sermons at Burial. Funeral 
Matters of Radziwill Family in the 17th Century). 

Na zako�czenie przegldu ksi ek Ol’ga Ciganok z Kijowa re-
cenzuje (po angielsku) ukrai�sk ksi k� znanej kijowskiej literaturo-
znawczyni Oksany Jakovyny (Oksany Petrìvnej Âkoviny) o metafizyce 
w poezji staroruskiej w XVII wieku na terenie obecnej Ukrainy w tek	cie 
pt.  Metafizyka w poezji. Ukraina w XVII wieku (Metaphysics in poetry: 
Ukraine of the 17th century). Oksana Petrìvna Âkovina, tworzc po ukra-
i�sku ksi k� monograficzn pt. Metafìzika v poezìï: Ukraïna XVII stolìt-
tja, wpisała si� tak e swoim uj�ciem badawczym w nurt sakrologicznej 
szkoły ukrai�skiej. Warto by t� ksi k� wyda2 po angielsku i po polsku, 
podobnie jak i wspomniane ksi ki sióstr Łanowykówien z Tarnopola. 

W cz�	ci trzeciej, po	wi�conej sprawozdaniom, publikujemy (po 
polsku i angielsku) raport autorstwa Władysława Panasiuka z Chicago 
(USA) na temat dorobku Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II 
za okres o	miu lat (The John Paul II Association of Polish Writers in 
Chicago: a Report on the Activities in the Years 2006-2013, Zrzeszenie 
Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago: Sprawozdanie z dzia-
łalno�ci za lata 2006-2013). Ta 	rodowiskowa organizacja, działajc w 
Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej pod patronatem Jezuitów, 
skupia polskich (‘piszcych’) emigrantów m.in. z Illinois. 

W cz�	ci czwartej, po	wi�conej chrze	cija�skiemu obrazowi sakral-
nemu (Obraz sakralny), tym razem publikujemy mi�dzynarodowy dwugłos.  
Anna Marta �ukowska z Lublina pisze na temat ikony Matki Bo ej typu 
Eleusa, obrazu zamieszczonego na okładce obecnego numeru naszego czaso-
pisma (Ikona Matki Bo�ej typu Eleusa). 

Z kolei o. Vladimir Vukašinovi
 [#+451)1( #*6471/'819], 
serbski historyk sztuki i prawosławny teolog z Belgradu dodaje swój 
krótki komentarz do ikonicznego typu Eleusy. Tekst uniwersyteckiego 
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uczonego z Serbii przedstawiamy w wersji angielskiej i polskiej (ta 
ostatnia – w tłumaczeniu Marka Mariusza Tytki). 
 W cz�	ci pitej, przeznaczonej dla autorów (Informacje dla auto-
rów) zamieszczono wzór formularza recenzyjnego w j�zyku angielskim, 
rosyjskim i polskim. W cz�	ci tej dodano alfabetyczne wykazy autorów 
tekstów zamieszczonych w obecnym numerze. 
 Czytelników zapraszamy do lektury. Autorów zach�camy do 
współpracy. Prosimy o kontakt oraz nadsyłanie propozycji oryginalnych 
tekstów dotd niepublikowanych i niezło onych do druku (listy na adres: 
marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl). Dla bezpiecze�stwa stosujemy zapis 
[at] zamiast @ w adresach e-mail. Informacje o czasopi	mie mo na 
znale32 na stronie internetowej (www.religious-and-sacred-poetry.info). 
 Liczymy na ciekaw współprac� naukow z uczonymi ró nych 
dyscyplin (teologii, filozofii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, 
psychologii, pedagogiki itd.) i ró nych krajów, zwłaszcza – słowia�skich. 
 Dzi�kuj� zespołowi redakcyjnemu, szczególnie redaktorom j�zy-
kowym: prof. Teresie Beli, s. prof. Adelajdzie Sielepin CHR, dr Barbarze 
Niemiec, prof. Nadyji Koloszuk, prof. Switłanie Krawczenko, prof. 
Mar’janie i Zor’janie Łanowykównom, doc. Oldze i Eugeniuszowi Pa�-
kowom, prof. Liborowi Martinkowi, dr Ivicy Hajdu�ekowej, Muirowi 
Evendenowi, Markowi Bonnettowi za wszystko. Nadto mgr. in . Krzysz-
tofowi Kubickiemu – za okładk� i serwis internetowy naszego kwartalni-
ka. Recenzentom dzi�kuj� za wnikliwe uwagi. Czytajcym – za lektur�. 

Marek Mariusz Tytko 
Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief “Religious and Sacred Poetry” 

(e-mail: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl)
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[OL’GA CIGANOK [����� �������] (Kiïv, Ukraine) 
e-mail: olzyg[at]ukr.net 

)* +,-./0-12 345678-9 :;*<=5->; 5 >=6<-?758@7A
,7+.-@= 8=6=B-<C XVIII 5=@/

# :-8(4+- 1750 ;. *)-( -<1=6'< >-(/1;'8=61? 1 �'8;'('5-
�-8-(=61? �)8('=1? �*@/-81A1 , (4/-- – <(-<'5484B-+C <'DB161, 
(1B'(161 1 :1+'=':11 �1-8=6'? 4645-)11, -- <(-:-6B 1 (-6B'( 8
<-(1'5 /41@'+C7-;' (4=.8-B4 (1731–1737), /4=B',B-+C �('1.--
�-(;1-8'? +48(E. �8'1 <'=+-5/1- ;'5E (1742–1750) �)8('=1?
�*@/-81A <('8-+ 8 >-(/1;'8-. �;' <(1-05 8E084+ 8B'('? <'=+-
8(-)-/ �'4//4 �46=1)'81A4 1 �/B'/1, �B4F'8=6';' <'5G-)
)-=B/'? >-(/1;'8=6'? 6'++-;11. �- =+*A4?/' 1)-//' �)8('=1H
�*@/-81A* <'=8,I-/4 5'7-574, 5' /471F 5/-? <'DB164
>-(/1;'8=6'? 6'++-;11 1749–1750 *A-@/';' ;o54 2 . �405-+ '@
D<1B4:11 8 /-? @'+C7'? 1 ='5-(J4B-+C/E?, 646 /1 8 '5/')
108-=B/') /4) *6(41/=6') 6*(=- =+'8-=/'=B1. K(1)-(E – '@(40.E
J4/(4 <'=8,I-/E (04 1=6+HA-/1-) 7*B+18EF D<1B4:1?) �)8('=1H
�*@/-81A*. �46 5'<'+/-/1- 6 <'DB16- 15-B <(1*('A-//E? =)-(B1
-<1=6'<4 (*6'<1=/E? =@'(/16 =B*5-/A-=61F <('108-5-/1?3, /' '
/-) – 8 'B5-+C/'? <*@+164.11. �-'(1, D<1B4:11 8 61-8=61F 6*(=4F
<'DB161 '@EA/' 10+4;4+4=C 8 6'/.- *A-@/';' ;'54 (=)., /4<(1)-(, 
                                                
1 �@ DB') *<')1/4-B >-(/1;'8=64, +-B'<1=C: �(FLM(-? �)8('=L? <(-=B4818=,. �';' J A4=*
<(1=*B/L? /4 B')* 0’�05L <(-8-+-@/1? M<1=6'< A-(/L;L8=C61? �)8('=L? �*@/-81A 04F8'(L8 L
<(-=B4818=, 8 �+*F'8L :-8(4+, 25-;'. Vide: O.�<4/'81A, ,� ���� �-���$� ! .�	��.* /��
*��
XVIII �	��.���, „�6(4�/4. �4*64 L 6*+CB*(4. N'(LA/16”, 1989, 81<. 23, =.213-231, 
http://izbornyk.org.ua/chernlet/ chern05.htm [5'=B*<: 10.02.2013]. K' 5(*;1) 1=B'A/164), 
�)8('=1?�*@/-81A*)-( 3, 15 1+1 23 :-8(4+,). 
2 0���������
� ���	��
 1749-1750 �������� ���
 (/4084/1- *=+'8/'-, B46 646 B1B*+C/E? +1=B
'B=*B=B8*-B). �*6'<1=C F(4/1B=, 8 �4.1'/4+C/'? @1@+1'B-6- �6(41/E 1)-/1 #.�. 
#-(/45=6';', �/=B1B*B (*6'<1=1, :'/5 1, O 6528. K(-51=+'81- 6 <'DB16- /40E84-B=,
Illustrissimo ac Reverendissimo domino domino Ambrosio Dubniewycz, episcopo chernihoviensi et 
novogradensi severiensi, domino et patrono scholarum nostrarum munificentissimo perennem 
felicitatem [�8;*=B-?7-)* 1 'A-/C *84J4-)')* 8+45E6-, 8+45E6- �)8('=1H �*@/-81A*, 
-<1=6'<* >-(/1;'8=6')* 1 �'8;'('5-�-8-(=6')*, 8+45E6- 1 'A-/C I-5(')* <4B('/* /471F
76'+8-A/';'<('.8-B4/1,] (+1=B 25). 
3 0���������
����	��
..., op. cit., +.311–355. 



20

<'DB16* &-':4/4 K('6'<'81A4) 4 . �461) '@(40'), <' <(';(4))-
6*(=4 <(17+' 8(-), 04/,BC=, D<1B4:1-?, 4 *J =)-(BC @+4;'5-B-+,
8E084+4 '='@-//' BI4B-+C/*H (40(4@'B6* B-)E. K'F'('/E
�)8('=1, �*@/-81A4, 8 6'B'(EF <(1/1)4+1 *A4=B1- <(-<'5484B-+1
1 =B*5-/BE 6'++-;11, ='=B',+1=C 8 >-(/1;'8- 5 )4(B4 1750 ;., 
=B*5-/A-=61- =B1F1 <1=4+1=C 8 )4(B--4<(-+-, 4 <'DB164 048-(7-/4
12 )4, 1750 ;. (=815-B-+C=B8*-B /45<1=C 8 6'/.- -- 1 <'5<1=C
<(-<'5484B-+,). �6+45E84-B=, 8<-A4B+-/1-, AB' = )')-/B4, 6';54
=B4+' 108-=B/' ' =)-(B1 <4B('/4, 8<+'BC 5' <(-J5-8(-)-//';' 5

'6'/A4/1, *A-@/';' ;'54 <(-<'5484B-+C 1 =+*74B-+1 <'DB161
*<(4J/,+1=C 8 /4<1=4/11 :*/-(4+C/EF =B1F'8. PB' -I- '5/'
6'=8-//'- <'5B8-(J5-/1, ('+1 �)8('=1, �*@/-81A4 8 J10/1
>-(/1;'8=6'? 6'++-;11. �461) '@(40'), .-+E? (,5 :46B'('8 =5-+4+
A-(/1;'8=6*H <'DB16* 1749–1750 *A. ;. '@G-6B') /47-;'
<(1=B4+C/';' 1==+-5'84B-+C=6';' 1/B-(-=4. �4/-- 6 DB')* B(46B4B*
'@(4I4+4=C �E('=+484 �/5(*I-/6', 10*A48 8+1,/1- �1-8'-
�';1+,/=6'? 4645-)11 /4 ='8(-)-//*H -? +1B-(4B*(*. 
�4=71:('848 /-(40@'(A18*H <'5<1=C 8 6'/.- 6*(=4, 
1==+-5'84B-+C/1.4 *=B4/'81+4 1), 48B'(4 <'DB161, '<(-5-+1+4
F4(46B-( (*6'<1=1 646 @4('66'8E?6. �-+CH /4=B',I-? <*@+164.11
,8+,-B=, (4==)'B(-/1- B-'(11 1 <(46B161 D<1B4:11 8 A-(/1;'8=6'?
<'DB16- 1749–1750 *A. ;. /4 :'/- *6(41/=6'? B-'(-B16'-
+1B-(4B*(/'? )E=+1 B';' 8(-)-/1. 

D=76-1 +,-./0-- 5 >=6<-?758@7A ,7+.-@= 1749–1750 ;>. ?. 

1. :=0-<-E-1

�<(-5-+-/1- D<1B4:11 8 A-(/1;'8=6'? <'DB16- 1749–1750 
*A.;. '(1;1/4+C/'- 1 8 B' J- 8(-), 1)--B 6'(/1 8 =*I-=B8*HI-?
+1B-(4B*(/'? B(451.11. P<1B4:11 8=+-5 04 D)@+-)4)1 1 04;4564)1
4/4+101(*HB=, 8 (405-+-, <'=8,I-//')* 6*(C-0/'? <'D011 646
<'DB1A-=6'? F*5'J-=B8-//'? 1;(-7. �4==)'B(-/1- D<1B4:1? =(-51
«BI4B-+C/' '@(4@'B4//EF», «:'()4+C/EF» B-6=B'8 8151) 8
                                                
4 &.K('6'<'81A, ����	�������������	��..., [8 :] Idem, 1��������, �.K.�(-)1/ ((-5.), �'=684
–�-/1/;(45 1961, =. 333. 
5 �08-=B/', AB' 8 �1-8'-�';1+,/=6'? 4645-)11 *A1+1=C <' 15 1H+, – 1)-//' DB4 54B4
'6'/A4/1,6*(=4:1;*(1(*-B8')/';1F(*6'<1=/EF6*(=4F+-6.1?. 
6 �.�/5(*I-/6', #
��
� �.�2�	������: 3�4��-5���$���%�
 
�
���.� 	
 ���
*��%���
$.	��
	��������"�� XVIII �	., �1�8 1999, =.140–143. 
7 Punctum 6tum. De notitia curiosorum carminum vel de Technopegione Poetica. 
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/-6'B'(EF 61-8=61F <'DB164F 6'/.4 XVII 8. �4<(1)-(, (405-+ 8
6��$������� ��$���$� (1686) /40E84-B=, �� 
�
��
��� � ���$���, 
��� ��
 �	$��
�	��, � �� ���	
��� (Cunae Bethleemicae, 1686, 55)8. 
K'8E7-//'- 8/1)4/1- 6 6*(C-0/')* =B1F* – '='@-//'=BC 1)-//'
@4('66'8EF <'DB16, /' D<1B4:11 (-56' (4==)4B(184+1=C 646
(40/'815/'=BC B46';' ('54 B8'(A-=B84. �8B'( =4)';' 108-=B/';'
*6(41/=6';' @4('66'8';' 6*(=4 <'DB161 �1B(':4/ �'8;4+-8=61?
/4084+ =''B8-B=B8*HI1? <4(4;(4: �� ���	
���, ���$���, �����$�, 
!
�$
��� � �����$��� 9 , 'B5-+18 DB1 J4/('8E- (40/'815/'=B1 8
'B5-+C/*H ;(*<<*. K(-1)*I-=B8-//' D<1B4:1, '<(-5-+,+4=C 646
D<1;(4))4B1A-=6'- =B1F'B8'(-/1-, <(-5/40/4A-//'- 5+, <')-I-/1,
/4 )';1+- *)-(7-;'10, 1/';54 – 646 <('=B4, D<1;(4))411. �';+4=/'
„(1B'(1A-=6')*” <'5F'5*, D<1B4:1, – DB' /45<1=C =B1F4)1 1+1
<('0'?, 6'B'(4, 8E(-04+4=C 5+, <('=+48+-/1, *)-(71F /4 )';1+4F, 
)(4)'(/EF /45;('@1,F 1 /4 :+4;4F, AB' 8E8-7184+1=C /45
)';1+'?12. �'A64 0(-/1, /4 D<1B4:1H 646 A4=BC 6*(C-0/'? <'D011 8
6*+CB*(/'? =(-5- �1-8'-�';1+,/=6'? 4645-)11 54+-6' /-
5')1/1('84+4. 

�0+'J-/1- B-'(11 D<1B4:11 8 A-(/1;'8=6'? <'DB16-
/4A1/4-B=, 5-:1/1.1-?: “P<1B4:1, – DB' '<(-5-+-//4,
<(1A*5+184, /45<1=C 1+1 8 <'F84+*, 1+1 8 '=*J5-/1- 646')*-B'
)*JA1/-. # D<1B4:11 =+-5*-B /- '=B481BC @-0 8/1)4/1,, 6461) @E+
*)-(71?, 1+1 <('=B'?, 1+1 *A-/E?, 5*F'8/';' 084/1, 1+1 )1(,/1/. 
� 5(*;'? =B'('/E =+-5*-B 6(4B6' =6404BC ' -;' 04/,B11 1 8=- B46'-, 
646 DB' 10+4;4-B=, 8 D<1.-511 1+1 <'F'('//') =B1F-” 13 . 
�<(-5-+-/1- „<(1A*5+18E?” '@G,=/,-B, <'A-)* 48B'( 'B/-=
D<1B4:1H 6 6*(C-0/'? <'D011. �/:'()4.1, 8 5-:1/1.11, AB'

                                                
8 Q5-=C 1 54+C7- 61-8=61- <'DB161 *640E84HB=, 04 /4A4+') /4084/1,. K-(84, .1:(4 0/4A1B
;'5 (;'5E) /4<1=4/1, 6*(=4 +-6.1?, 8B'(4, – +1=B (*6'<1=1. K'+/E- /4084/1, =). 8
)'/';(4:11: #.K.�4=+H6, 7
	�������. ���	��� .��	����� XVII – ���2�*��$����� XVIII �	. 
. * ��$% � ��!��	�� 	���.* $.	��
	��� �
 /��
*�., �1�8 1983, =.225–232. �*6'<1=1, /-
*6404//E- 8 )'/';(4:11 #.K.�4=+H64, '<1=E84HB=, 8 @1@+1';(4:11 6 DB'? =B4BC-
<'+/'=BCH. 
9 �.�'8;4+-8=C61?, #��	��
 («1
����	�����»), #. K.�4=+H6 (<-(. i <(1).), �1�8 1973, =.376. 
10 Liber, 1637, 146; Poeticarum institutionum breve compendium, 1671, 22; Camoena in Parnasso, 
1686, 114; Cunae Bethleemicae, 1686–1687, 56; Cedrus Apollinus, 1702, 148; Tabulae, 1729–1730, 
31. 
11 Via, 1729, 52; Tabulae, 1729–1730, 59; De arte poetica, 1705, 330; Praecepta, 1746, 120 etc. 
12 Fons Castalius, 1685, 79–80; Leo Roxolanus, 1693, 175; Rosa, 1696, 51; Lyra Heliconis, 1709, 246; 
Parnassus, 1720, 16; Via, 1724, 66. # '5/'? 61-8=6'? <'DB16-, 646 @E '@G-51/,, '@4 <'5F'54, 
8=B(-A4-)584'<(-5-+-/1,–1646/45<1=1, 1646D<1;(4))E (Officina, 1726, 39). 
13 0���������
����	��
..., op. cit., +.141. 
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D<1B4:1, <17-B=, )*JA1/-, =(40* J- *640E84-B /4 B-=/*H =8,0C
(1+1 54J- 'B'J5-=B8+-/1-) D<1B4:11 = D<1.-51-) (B'+C6' )*JA1/E
8E='6';' (4/;4 )';+1 @EBC ;-(',)1 <'=+-5/-;'). �46'- =)-7184/1-
:*/-(4+C/EF J4/('8 – /- /'8'- 5+, B-'(11 5(-8/-? *6(41/=6'?
+1B-(4B*(E. # /-6'B'(EF 61-8=61F <'DB164F B-()1/ «D<1B4:1,» 
'F84BE84-B 8=- 815E <'F'('//'? <'D01114. �*I-=B8'84+4 1 5(*;4,
B-/5-/.1,, 6';54 «D<1.-51?» *<'B(-@+,+=, 8 71('6') =)E=+-, 5+,
8=-F :*/-(4+C/EF <('108-5-/1? 15 . �' '<,BC-B461, 646 8 =+*A4-
'B/-=-/1, D<1B4:11 6 6*(C-0/'? <'D011: =)-7-/1- J4/('8
:*/-(4+C/'? +1B-(4B*(E, '='@-//' D<1B4:11 1 D<1.-511, 
/4@+H54+'=C, /' DB' @E+4 54+-6' /- ;+48-/=B8*HI4, B'A64 0(-/1,. 
�1-8=61- 5154=64+E '@EA/' <EB4+1=C (40;(4/1A1BC J4/(E
:*/-(4+C/';' B8'(A-=B84 16 . �'+C6' 8 '5/'? 61-8=6'? <'DB16-
8=B(-A4-) 8 5-:1/1.11 D<1B4:11 6'/6(-B104.1H «/4 <'F84+* 1+1
<'(1.4/1- *)-(7-;'» (Fons Castalius, 1700, 121). >B' 64=4-B=,
8B'('? A4=B1 '<(-5-+-/1, D<1B4:11 8 A-(/1;'8=6'? <'DB16- 1749–
1750 *A. ;., 4 1)-//' *6404/1, ' /-'@F'51)'=B1 =''@I1BC 8
D<1B4:11 54//E- ' -- ;-('-, B' DB'B )')-/B 5'8'+C/'
B(451.1'//E?. �(-8/1- *6(41/=61- <'DB161 1 (1B'(161 -51/E 8
B'), AB' 8 D<1B4:11 '@EA/' 6(4B6' *640E84HB 1),, 8'0(4=B, 
04=+*;1, '@I-=B8-//'- <'+'J-/1-, 5'=B'?/E- <'F84+E 64A-=B84, 646
8/*B(-//1-, B46 1 8/-7/1-, <(1A1/E =)-(B1 1 5(*;1- =*I-=B8-//E-
=8-5-/1, ' <'6'?/')17. 

2. ) 8,787*/2 -FG7H=<-1 +,-./0-A

K'=+- '<(-5-+-/1, 48B'( A-(/1;'8=6'? <'DB161 1749–1750 
*A-@/';' ;'54 ;'8'(1B ' 58*F =<'='@4F 10+'J-/1, („elocutio”) 
D<1B4:11: „narrativa” [<'8-=B8'84B-+C/E?] 1 „prosopopaeica” [<*B-)
<('0'<'<-1]. # <'8-=B8'84B-+C/') <('=B' '<1=E84-) +1.', 
5-?=B81,, 04/,B1, 1+1 /4*6* *)-(7-;'. �=+1 '/ @E+ F(1=B14/1/'), 
B';54 F84+1) -;' (-+1;1'0/'=BC, @+4;'A-=B1-, +H@'8C 6 R';* 1
@+1J/1), 4 B46J- 5(*;1- 5'@('5-B-+1. �*J/' *6404BC, A-) *)-(71?
                                                
14 �4<(1)-(, 8 <'DB16-8
�	
�$���� (1735) 8 <4(4;(4:-�� ���	
���, �$� ��������� ���!��
8=<')1/4HB=,B46J-D<1.-5111/-/11 (Praecepta, 1735, 31). 
15 Cunae Bethleemicae, 1686, 43; Lyra, 1696, 34. 
16 �4<(1)-(, <'DB161 �!
��-��	������� (1696-1697) 1#�����
!���	�������� ������	�

(1707) ='5-(J4B (405-+E�� ���	
���, ���"����, �$
��, 	���
, ����� (Rosa inter spinas, 1696-
1697, 51; Idea artis poeseos, 1707, 173). 
17 Liber, 1637, 148; Camoena in Parnasso, 1686, 114; Rosa, 1696, 51; Libri tres, 1714, 53; Hymettus, 
1699, 43; Manuductio, 1737, 116-116 (v.). 



23

04/1)4+=,, -;' 04=+*;1, 5'+J/'=BC, 0/4/1,, 54('84/1,, 8(-),, 
8'0(4=B, 8 646') *)-( 18 . �<'='@ 10+'J-/1, <*B-) <('0'<'<-1
'@G,=/,-B=, =+-5*HI1) '@(40'): 6';54 )E 10'@(4J4-) 1+1
*)-(7-;' 10 )';1+E, 1+1 8''@(4J4-)E? '@(40, )';1+*, 1+1 +1.', 
;'8'(,I-- = <*B/16')19. 

>B' 64=4-B=, <'8-=B8'84B-+C/';' =<'='@4 10+'J-/1, „elocutio 
narrativa”, B' )E /- /47+1 B46'? :'()*+1('861 /1 8 '5/') 10
*6(41/=61F B(46B4B'8. # 61-8=61F <'DB164F *640E84-B=,, AB'
D<1B4:11 <(-1)*I-=B8-//' <17*B=, 8 :'()- „epigramma simplex” 
[<('=B'? D<1;(4))E] – „;'+'?, @-0 8=,6';' '=B('BE” 20 , „<('=B'
*640E84, +1.'” 21 , „B' -=BC B';', 6B' <'6'1B=,, '<1=E84-B B(-BC-
+1.'”22. K'DB164 5$����� ��	% (1735) =''@I4-B, AB' DB'B =<'='@
-I- 6'--6B' /40E84-B 1=B'(1A-=61) (Via lactea, 1735, 172). � 8'B '
5(*;') =<'='@- 10+'J-/1, D<1B4:1? – „per prosopopoeiam” – 
61-8=61- <'DB161 <17*B A4=B'. �@G,=/,-B=,, AB' <(1 DB') 1+1 =4)
*)-(71? @-=-5*-B = <*B/16') 1+1 A1B4B-+-), 1+1 88'51B=,
;'8'(,I-- «'(*51-», 6'B'(E) <'+C0'84+=, *)-(71?, 1+1 64)-/C
1+1 )';1+423.  

3. I-.76->=8@/1 - ,7+.->=8@/1 +,-./0--

�0+'J-/1- B-'(11 D<1B4:11 8 A-(/1;'8=6'? <'DB16- 1749–
1750 *A. ;. <('5'+J4-B *B8-(J5-/1- 48B'(4 B(46B4B4, AB' D<1B4:1,
@E84-B 58*F 815'8: (1B'(1A-=64,, 1+1 1=B'(1A-=64,, 1 <'DB1A-=64,. 
�405-+-/1- D<1B4:1? /4 584 8154: /4 «epitaphium oratorium» 
['(4B'(=6*H D<1B4:1H] 1 /4 «epitaphium poSticum» [<'DB1A-=6*H
D<1B4:1H) 8=B(-A4-), <')1)' A-(/1;'8=6';' B(46B4B4, B'+C6' 8
'5/'? 61-8=6'? <'DB16- (Officina, 1726–1727, 39v.). 

�1B'(1A-=64, – DB' B464, D<1B4:1,, 8 6'B'('? <('=+48+,-B=,
8=, J10/C *)-(7-;', <-(-A1=+,, -;' 5-,/1,, 5'=B'1/=B84 etc.24. #

                                                
18 „Consideranda sunt negotia vitae, merita, officium, scientia, dotes, tempus, aetates, quibus est 
mortuus” (0���������
����	��
, +.141v). 
19 „Prosopopaeica elocutio epitaphii tunc [---] fit, quando fingimus vel mortui personam de tumulo vel 
imaginem depictam, vel tumultum vel persona cum viatore loqui” (0���������
� ���	��
, op. cit., 
+.145). 
20 1ytheronbivertex, 1694, 161; Via lactea, 1735, 171. 
21 Libri tres, 1714, 53. 
22 Hymettus, 1699, 44. 
23 Ibidem; <'5'@/E- :'()*+1('861 vide: Officina, 1726, 39; Epitome, 1734, 62; Via lactea, 1735, 
172 etc. 
24 0���������
����	��
..., op. cit., +.148–148 v. 



24

<'DB1A-=6'? D<1B4:11 =B1F'B8'(-. 6'('B6' 64=4-B=, 1+1 '@(404
J10/1 <'6'?/';', 1+1 -;' *A-/'=B1, 1+1 +1.4, 1+1 =+*J-@/'?
5-,B-+C/'=B1, 1+1 8'0(4=B4, 1+1 <(-J5-8(-)-//'? =)-(B1 = 6461)-
B' /-'J154//E) 6'/=-<B') 25 . �@(4B1) 8/1)4/1- /4 <'=+-5/--
=+'8'. �461) '@(40'), /- =B1F'B8'(/4, :'()4, <' )/-/1H 48B'(4
A-(/1;'8=6';' B(46B4B4, 5-+4-B D<1B4:1H <'DB1A-=6'?, 4 6'/=-<B.  

4. J;.G-5C= +,-./0--

�0+'J-/1- B-'(11 D<1B4:11 8 A-(/1;'8=6'? <'DB16- 1749–
1750 *A. ;'54 048-(74-B *6404/1-, AB' 1/';54 <17*B=, B46J-
7*B'A/E- D<1B4:11. � 7*B+18EF D<1B4:1,F <17*B 1 5(*;1-
<'DB161. #<-(8E- 8 �6(41/- B461- <('108-5-/1, *<')1/4HB=, 8
6��$������� ��$���$� (1686). $*B61, 646 <(481+', /-*)-=B/E 8
D<1B4:1,F, (408- AB' /4 -(-B16'8, <C,/1. 1 5(. (Cedrus Apollonis, 
1702, 148; Tabulae, 1729–1730, 60). �46 *640E84-B �1B(':4/
�'8;4+-8=61?, <'DB4) 1/';54 (40(-74-B=, =+-;64 <'57*B1BC /45
*)-(71)1 (Hortus, 1736, 233). �=F'5, 10 DB1F 8E=640E84/1?, 
=B4/'81B=, <'/,B/', <'A-)* 8 A-(/1;'8=6'? <'DB16- 7*B+18EF
D<1B4:1? *)-(7-)* -<1=6'<* /-B. K(18'5,B=, F'('7' /4)
108-=B/E- <' 5(*;1) *6(41/=61) <'DB164) B(1 <'+C=6',0EA/E-
<(1)-(E 7*B+18'? D<1B4:1126, /' 6 �)8('=1H �*@/-81A* '/1 /-
1)-HB 'B/'7-/1,. �4 DB') 10+'J-/1- B-'(11 D<1B4:11 8
A-(/1;'8=6') 6*(=- 048-(74-B=,.  

5. K=<7G7?->=8@-= 0;<@E-- ,6-4=675 +,-./0-A 5 >=6<-?758@7A
,7+.-@=

�46 8151), B-'(1, D<1B4:11 8 A-(/1;'8=6'? <'DB16- 1749–
1750 *A. ;'54 10+'J-/4 6(4B6'. �'(405' @'+C7- )-=B4 04/1)4HB
<(1)-(E. #)-=B- = B-'(-B1A-=61)1 *=B4/'864)1 48B'(4 B(46B4B4
'@(40.E D<1B4:1? 8E<'+/,HB B46J- ;-/'+';1A-=61- :*/6.11. 

5.1. L,-./0-1 – +,->=8@-A +,-E=B-A
  
�46 <(1)-( <'8-=B8'84B-+C/';' =<'='@4 10+'J-/1, 8

A-(/1;'8=6'? <'DB16- <(18'51B=, 9��	
���-�$
� � �������	�$� �
!
�$��
 ��-��	������� �������� ���������, ��������
                                                
25 0���������
����	��
..., op. cit., +.150. 
26 0���������
����	��
..., op. cit., +.154. 
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0������������ � 8�������-1���������, �
���
��
� ���
 1750 

���$� 23 ��� 27. T'B, 8 /4084/11 *6404/4 646 J4/( <('108-5-/1,
D<1B4:1,, B-6=B, ='=B',I1? 10 193 =B('6, /4<1=4/ 8 :'()-
D<1A-=6';' D<1.-51,, ' 6'B'(') =''@I4+1 /-6'B'(E- *6(41/=61-
B-'(-B161 +1B-(4B*(E28. �4 D<1A-=61? F4(46B-( B-6=B4 *640E84-B
646 =B1F'B8'(/E? (40)-( – ;-604)-B(, B46 1 8E='61? =B1+C. �@I1?
B'/ <('108-5-/1H 0454-B <-(84, =B('64, *6404/1- /4 0454A* 48B'(4 – 
5'/-=B1 8 ;+*@C 8-6'8 =+48*-F84+* 8-+16')* A-+'8-6*29. �)-=B/E
05-=C 1 B'<'=E =6(')/'=B1 (6B' =*)--B 5'=B'?/' '<1=4BC 5-,/1,
K4=BE(,?30), 1 B'<'=E <('=+48+-/1- +1.4. 

# D<1B4:11-D<1.-511 �)8('=1H �*@/-81A* <('=+-J184HB=,
A4=B1 6+4==1A-=6';' D<1.-51,: „exordium” (=B('61 1–7), „laudatio” 
(=B('61 8–148), D+-)-/BE «comploratio» (=B('61 149–150 etc.), 
«consolatio» (=B('61 151–193) 31 . �B+1A1B-+C/'? A-(B'? DB';'
D<1.-51, �)8('=1H �*@/-81A* ,8+,HB=, F('/'=B1FE, J4/('84,
(40/'815/'=BC 6*(C-0/'? <'D01132. � <')'ICH @*68, =+*J4I1F 5+,
'@'0/4A-/1, „.-(6'8/EF” .1:( (M, D, C, L, X, V, I), 8 D<1.-511
�)8('=1H �*@/-81A* 04<1=E84HB=, '=/'8/E- 8-F1 J10/-//';'
<*B1 ;-(',: <'=B(1;=, 8 )'/4F1 (1722 ;'5, =B('64 106), <-(-7-+ 8
�8,B'–�1F4?+'8=61? Q+4B'8-(F1? )'/4=BE(C (1736 ;'5, =B('64
124), =B4+ /4)-=B/16') �('1.--�-(;1-8'? +48(E (1738 ;'5, =B('64
130) 1 -<1=6'<') >-(/1;'8=61) 1 �'8;'('5-�-8-(=61) (1742 ;'5, 
=B('64 138). �4)'- 84J/'- 8 *)-(7-) -<1=6'<- – =6(')/'- =-(5.-, 
8-5C =6(')/'=BC *6(474-B 8=- '=B4+C/'- (=B('61 56–58)33. #=-)1
<')E=+4)1 1 5-+4)1 �)8('=1, �*@/-81A4 *<(48+,+4 5'@('5-B-+C
(=B('64 143), <'DB')*, F'B, =)-(BC -;' 1 *6(4+4, '=B4+'=C 5'@('-
1), (=B('64 153), <*=BC J- 8=-;54 J18-B <4),BC ' /-) (=B('64 154). 

P<1B4:1,-D<1.-51? �)8('=1H �*@/-81A* 04=+*J184-B
+1B-(4B*('8-5A-=6';' 4/4+104 1 <*@+164.11 /- B'+C6' 646
=B1F'B8'(/E? <4),B/16 8-+16')* A-+'8-6*. PB' -51/=B8-//E? <'64
                                                
27 Epitaphium flebile virtutum ac meritorum suorum divo Ambrosio Dubniewycz Episcopo Czerni-
howiensi et Nowogrodensi Severiensi anno 1750 Aprilis 23 Die adscriptum (Ibidem, +. 141v.). 
28 �.�1;4/'6, :���$��.��. ���"��".* �����
$%���� ���%����	�
 � /��
*�. XVII–XVIII �	.: 
������. �
���������$.�-��%,�1�8 2011, =. 103–106. 
29 „Perspiciat clarum nimium tum fama per aevum” (0���������
� ���	��
..., op. cit., +.141v., 
=B('64 1) 
30  „...Veridicos se vita tuos, quis sume labores / lucifluis Pastor potuit depromere dictis?” 
(0���������
����	��
..., op. cit., +.141v.). 
31 0���������
����	��
..., op. cit., +.141v.–144. 
32 �.�'8;4+-8=C61?, #��	��
..., op. cit., =.283–284. 
33 „Talia saepe iterans cordis documenta modesti, / Et meritum renuendo probans, hoc dignior extat, / 
Quod comit reliquos pretiosa modestia mores” (0���������
����	��
...,  op. cit., +.142v.). 
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/4?5-//E? 8 *6(41/=61F B(46B4B4F =+'8-=/'=B1 XVII–XVIII 88. 
<'+/E? B-6=B – '@(40-. D<1A-=6';' D<1.-51,.  

# B-'(-B16'-+1B-(4B*(/'? )E=+1 �6(41/E 6'/.4 XVII – 
<-(8'? <'+'81/E XVIII 8. D<1.-51? 646 815'8'- <'/,B1- (species 
epicedium) (4==)4B(184+=, '5/'8(-)-//' 646 '51/ 10 815'8
D<1A-=6'? <'D011, -=+1 '/ /4<1=4/ /4 <'F'('/E 646';'-B' ;-(',, 1
646 '51/ 10 815'8 +1(1A-=6'? <'D011, -=+1 '<+46184+ =)-(BC
646';'-B' @+4;'5-B-+, 1+1 5(*;4 34 . �)8('=1? �*@/-81A 5+,
A-(/1;'8=6';' <(-<'5484B-+, <(-J5- 8=-;' 108-=B/4, +1A/'=BC
(;-('?), .-(6'8/E? 1-(4(F, <'DB')* <-(8E? 10 <(1)-('8 – 
D<1B4:1,-D<1.-51?. #)-=B- = B-) *)-(71? – @E871? 6'++-;4, 
-51/')E7+-//16, @+4;'5-B-+C, -;' =)-(BC – +1A/4, <'B-(,. 
K'DB')* /- =+*A4?/' <'=+- D<1A-=6';' )')-/B4 15-B +1(1A-=61?. 

5.2. L,-./0-1- +G7?-A, 2;G1M-A 84=6.N

�46 '@(40-. =<'='@4 10+'J-/1, <*B-) <('0'<'<-1 <(18'51B=,
;�$�<�� �	��	������ �$���� ����	� � 	�� -� ��������
0����������� 35 . �;' 48B'( '@81/,-B =)-(BC – ='B8'(18 )1(, -;'
�'054B-+C (40(-71+ /'8')* A-+'8-6* =*I-=B8'84/1-, /': 

������
�16';54 <'+/'=BCH /- '=B4/48+184,=C,  
*@1+4 1 <'84+1+4, 1 A-+'8-A-=61) <45-/1-)
<'55-(J4//4,, <'5/-=+4 ;'(5*H ;'+'8*, 
<'5/,8 --, =B4+4 =1+C/--…  

(=B('61 8–11)36. 
�)-(BC – 8(4; J10/1 A-+'8-A-=6'?, 8=45/16'), 646 -- *815-+

�8. �'4//, @('=4-B=, /4 J10/C:  

�B /4A4+4 )1(4 /- /4*A1+4=C /1A-;', B'+C6' 04@1(4BC '5/* J10/C A-+'8-64, 
K'B')* AB' ='@=B8-//'? J10/1 -? /- F84B4-B, 
U10/1 A-+'8-A-=6'? 8=-;54 4+A-B 1 -- 0(, B(4B1B...  

(=B('61 33–35)37. 

                                                
34 Lyra, 1696, 27; Lyra Heliconis, 1709, 210 1 220; Via lactea, 1735, 170 etc. 
35 Elogiastichon increpatorium mortis de eodem antistite Chernihoviensi (0���������
� ���	��
..., 
op.cit., +.145-148). 
36 “MORS / Nunquam sustinens paenitus cexidisset coruissetque, at hominis lapsu /suffulta caput 
superbum erexit / hoc erecto validior facta” (Elogiastichon..., op. cit., +.145). 
37 “Ab exordio mundi, non nisi unicam vitam humanam legere didicit / Propria quia caret vita 
/Humanae vitae semper est et cupida et prodiga” (Elogiastichon..., op. cit.,  +.146). 
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�)-(B1 F'('7' *54HB=, )-B4)'(:'0E 1 )-B4:'(E, '/4
<(-8(4I4-B 8-=-+EF 8 ;(*=B/EF, <-(-/'=1B @-05EF4//EF +H5-? 646
= 04)6'8, B46 1 = BH(-) 8 )-=B4, /4F'5,I1-=, 8 ='@=B8-//'=B1
�'=<'54. �'+C6' <'/,8, AB' B46'- =)-(BC, =A1B4-B 48B'( <'DB161, 
)'J/' '='0/4BC, AB' B46'- A-+'8-A-=64, J10/C. �B=H54 8
<('108-5-/11 (-:+-6=11 ' =*I/'=B1 A-+'8-A-=6';' @EB1,. �)-(BC
/16';' /- *84J4-B, 8'B 1 *6(4+4 J10/C 8 �)8('=1, �*@/-81A4. �46
1 8 <(-5E5*I-) =+*A4- (D<1B4:11-D<1.-51,), *J- 8 /4084/11
*6404/4 J4/('84, (40/'815/'=BC D<1B4:11 – D+';1?.  

# +4B1/=6'? D<1;(4:16- <'5 D+';1-) <'/1)4+=, B1<
=B1F'B8'(/'? /45<1=1, ='A-B4HI-? D<1B4:1H = <'F84+'?, 8
6'B'('? <-(-A1=+,+1=C 04=+*;1 *)-(7-;'38. # ='8(-)-//'? /4*A/'?
+1B-(4B*(- =*I-=B8*HB (40+1A/E- B'A61 0(-/1, /4 <(1('5* D+';1,. 
�6'(-- 8=-;', D+';1? 8 �6(41/- 8 XVII-XVIII 8-64F 1)-+ (40+1A/*H
:'()* 1 :*/6.11 (/-'@F'51)E 5'<'+/1B-+C/E- 1==+-5'84/1,). #
«F*+,I-) D+';11» 10 A-(/1;'8=6'? <'DB161 1749–1750 *A. ;'54, '
6'B'(') 15-B (-AC, 5')1/1(*-B +1(1A-=61?, D+-;1A-=61? D+-)-/B, 
F'B, <' :'()- 1)--) 5-+' /-=')/-//' = D+';1-) 8 1-0*1B=6'?39

B(46B'86-. �6+45E84-B=, 8<-A4B+-/1-, AB' 48B'( A-(/1;'8=6'?
<'DB161 /4F'51+=, 8 B8'(A-=6') <'1=6-, 4 <('108-5-/1-, 6'B'('- '/
<(-5=B48+,-B 646 <(1)-( =<'='@4 10+'J-/1, D<1B4:11 <*B-)
<('0'<'<-1, <(-5=B48+,-B +1(1A-=6'- B-A-/1- :*/-(4+C/';'
B8'(A-=B84, 8 'B+1A1- 'B <(-5E5*I-;' B-6=B4 – D<1B4:11-D<1.-51,
D<1A-=6';' F4(46B-(4 8 815- «=1+C8E». 

5.3. I-.76->=8@/1 (-8.76->=8@/1) +,-./0-1

# 64A-=B8- <(1)-(4 (1B'(1A-=6'? (1=B'(1A-=6'?) D<1B4:11
<(18'51B=, <('041A-=61? B-6=B /4 .-(6'8/'=+48,/=6') ,0E6- 8
:'()-, ;'8'(, ='8(-)-//E) ,0E6'), /-6('+';4. �*F' 1 +46'/1A/'
=''@I4-B=, ' 54B-, )-=B-, '@=B',B-+C=B84F =)-(B1 1 <';(-@-/1,
-<1=6'<4, 10+4;4-B=, -;' «@1';(4:1,». P<1B4:11 <17*B=, B46J- 8
=B1F'B8'(/'? :'()-, <'DB')* =+-5*HI1? <(1)-( D<1B4:11 – B-6=B
= B-)1 J- =)E=+'8E)1 46.-/B4)1, /' 8 815- =B1F'B8'(-/1,, 
='054//E? = 1=<'+C0'84/1-) (1B'(1A-=6'? :1;*(E <('0'<'<-1
<(-:-6B') >-(/1;'8=6'? 6'++-;11 �1+C8-=B(') �'8'<'+C=C61)40. 

                                                
38 E.#.&-5'('84, 7
	����
������
���
, �'=684 1969, =.181. 
39 J.Gruchała, Poezja jezuitów czy poezja jezuicka? Od parodii horacja&skiej do elogium, [w:] Maciej
Kazimierz Sarbiewski i jego epoka: Próba syntezy, J. Z. Licha�ski (red.), Pułtusk 2006, s. 29–45. 
40 0���������
����	��
..., op. cit., +.149–150. 
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>B'@E <('5-)'/=B(1('84BC '='@-//'=B1 =B1+,, <('.1B1(*-) /4A4+'
'@-1F ;-/-B1A-=61 ('5=B8-//EF D<1B4:1?: 

„1750 ;'54 :-8(*4(L, 23 5/,
<(-'=8,I-//L? �)8('=L? �*@/-81A
M<1=6'< A-(/L;'8=6L? 1
�'8';'('564 =18-(=6';'
7-=B5-=,B58'+-B/'L J10/L =8'-?
=6'/A4+ ' �'=<'51 B-A-/LM <'
A-B8-('5/-8/'? @'+-0/1 8 ;(45-
�+*F'8-…” 

�-;' )L(4 =B(4//1A-, =B(4//1A- +H@-0/L?
#(-)-//4;' J1BL, <('F'5, <*BC =+-0/L?
Q5- =B4/1 1 518-? 6B' =L? <(-J5- =)-(B1  
RE+, 1J- <'A184-B 8 ;('@- =-) <('=B-(B1. 
�- 6B' 1//L? =4) B-@- ' =-@- 8-I4H  
>B' �)8('=L? �*@/-81A 40 05- <'A184H. 

(=B('61 1 – 6)

�-=)'B(, /4 B', AB' '51/ B-6=B – <('041A-=61?, 4 5(*;'? – 
=B1F'B8'(/E?, 5+, 48B'(4 <'DB161 1749–1750 *A. ;'54 DB1
<('108-5-/1, – <(1)-(E 58*F (40/'815/'=B-? (1B'(1A-=6'?
D<1B4:11. 

5.4. O7+.->=8@/1 +,-./0-1 (,7+.->=8@-A +G7?-A) 

�46 <(1)-( <'DB1A-=6'? D<1B4:11 <'54-B=, „<'DB1A-=61?
D+';1? ' 8+45E6- /47-) �)8('=1- �*@/-81A-, -<1=6'<-
>-(/1;'8=6') 1 �'8;'('5-�-8-(=6'), /4<1=4/ <('B18 =)-(B1 /4
<'+C=6') ,0E6-...” 41 . �-6=B /40E84-B=, 8
 ����	� ������	���
!����	�
 ����
 -
$��� 1 ='=B'1B 10 =-)1 10-=B('A/EF <+4A-?
(+,)-/B'8). # <-(8') <+4A- (-AC 15-B ' B'), AB' /- =+E7/' /1 /4
K4(/4=-, /1 /4 �-+16'/- +HB/1 �<'++'/4, <+4A*B 1 <'HB =6'(@/E-
<-=/1 �-/-15E «8 =.-/-» <'F'('/ K4=BE(,, )*01.1(*-B �)-(BC: 

Pod czas twey pogrzebowey cny Pasterzu sceny 
Stanowszy jako wryte przy otwartym grobie 
Smutnych symphonii kcert y  ałosne takty 
Smier2 wydaie sprawuic pogrzebowe akty.  

(=B('61 7–10) 

# <'=+-5*HI1F „<+4A4F” – '@81/-/1, �+'B' 1 =)-(B1, B'<'=E
(48/'=B1 8=-F <-(-5 <'=+-5/-?. Q48-(74+C/E? 466'(5 – „Lament 

                                                
41 „PoSticum vero est, in quo breviter poSta elludit vel ad stadium defuncti, vel ad artem illius, vel [...], 
ad officium, vel ad annos vel ad tempus vel ad mortem insperata cum aliquot in expectato conceptu; ut 
est illud elogium poSticum Carmen de Antistite nostro Ambrosio Dubniewycz Episcopo Cherni-
hoviensi et Novogradensi Severiensi in mortem exaratum polonice sic ex hoc polonismo: Na 	mier2i 
niewczesney Okrucienstwa ponowa  ałoby” (0���������
����	��
..., op. cit., +.150).  
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ostatni” – ' B(1*):- =+48E /45 =)-(BCH, <'DB')* K4=BE(C – 
�)8('=1? �*@/-81A @*5-B J1BC 8-A/'42. 

�'<'=B48+-/1- DB';' «<'DB1A-=6';' D+';1,» = «F*+,I1)
D+';1-)», ' 6'B'(') ;'8'(1+'=C (4/--, <'640E84-B, AB' '@4
<('108-5-/1, <-(-6+164HB=,, 15*B 8 '5/') 6+HA- 8 <+4/-
='5-(J4/1, (1/8-6B18E <('B18 =)-(B1, *@-J5-/1- 8 <'=)-(B/'?
=+48- ;-(', <('108-5-/1,), '5/46' :'()4+C/' '/1 <('B18'<'+'J/E. 
�461) '@(40'), D+';1? 646 '51/ 10 815'8 D<1B4:11 1)-+ =8'1
='@=B8-//E- J4/('8E- (40/'815/'=B1.  

5.5. P-@G +,-./0-A

�+-5*HI1? '@(40-. J4/(4 D<1B4:11 /4<1=4/ 8 815- )'+1B8E-
<('=C@E, /4 AB' *640E84-B *J- /4084/1-: �=1>�� ?@ 9=�:�
61A:� 5�7?=�68�A #�BA7�8?A =�3�A, 0=� !
�	
�$��	
�$
�
	%, 6�@8?3�A= ����! ������ ���!������43. K'=+- (-:+-6=1?
' /-10@-J/'=B1 1 8=-8+4=B11 =)-(B1 (=B('61 1–10) -<1=6'<
<('I4-B=, = J10/CH, 8E(4J4-B *@-J5-/1-, AB' @*5-B J1BC 8
<(--)/16-, <('=1B 8E(-04BC /4 -;' )';1+- D<1B4:1H (=B('61 11–
40). �+-5*-B B-6=B J-+4-)'? /45<1=1 /4 )';1+- (14 =B('6), 
=B1+10'84//E? <'5 48B'D<1B4:1H (?5A88� 9=? 1= �3? �=
�?AC?@?? �����)44, <'=+- A-;' 12 =B('6, 45(-='84//E- <(--)/16*
(8�17A�8?3/ 16�A5/ :�6� D)45. Q48-(74-B DB* '(;4/1A-=6*H
.-+'=B/'=BC „F('/'=B1F 10 8E7-=6404//';'” 46 , 6'B'(E?, 646 8
=+*A4- = D<1A-=61) D<1.-51-) �)8('=1H �*@/-81A*, 88'51B /4= 8
)1( 6*(C-0/'? <'D011. �461) '@(40'), 1)--) .16+ 10 A-BE(-F
D<1B4:1?, 64J54, 10 6'B'(EF <(1 '<(-5-+-//EF '@=B',B-+C=B84F
)'J-B :*/6.1'/1('84BC 646 'B5-+C/E? B-6=B. K'5'@/E- .16+E
D<1B4:1? 8 *6(41/=6'? <'DB16- XVII–<-(8'? <'+'81/E XVIII 8. 
8=B(-A4-) 8<-(8E-. �(1 <'=+-5/1- B-6=BE 10 DB';' .16+4 /4<1=4/E
8 :'()- D<1;(4))E, AB' F4(46B-(/' 5+, 5(-8/-? *6(41/=6'?
76'+C/'? D<1B4:11 8 .-+'). 

                                                
42 0���������
����	��
..., op. cit.,, +.151v. 
43 UNDE EX HIS OMNIBUS VOTUM HOC FLEBILE ERUITUR per figuram prosopopaeiam 
(ibidem). 
44 HOC NEMPE VERSUS A DIAECESI POSTULANS. 
45 SUCCESSORI SUO DICENS. 
46 Ex supra Dictis annuum DisTichon hoc est... (0���������
����	��
..., op. cit., +.151v.–153).
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5.6. L,-./0-1-26-8.-/<8@-A 8.-2

�I- '51/ '@(40-. D<1B4:11 8 A-(/1;'8=6'? <'DB16- 1749–
1750 *A. ;. – D<1B4:1,-F(1=B14/=61? =B1F ? � ��$��	� E�-%��, 
��	���� ����	 ��� ������, ���
-��
 	
��� ���
!��... 47 . 
�4<1=4//'- 8 :'()- +-'/1/=6';' =B1F'B8'(-/1, (48 =B('6) 
<('108-5-/1- (1=*-B 151++1A-=6*H 64(B1/* /-@-=/'? J10/1, ;5-
/-B <+4A4, B46 646 /-B @'+1, /-B /1A-;' /-<(1,B/';', <('B18/';', 
<'=BE5/';'48. �-B /1A-;' <(-6(4=/-- 1 5'@(-- )1+'=B1 R'JC-?, /4
/-@- -- <'+*A4-B 8 /4;(45* 64J5E? 5'=B'?/E?. 

�-'(1, 1 <(46B164 D<1B4:11 8 A-(/1;'8=6'? <'DB16- 1749–
1750 *A. ;. 5-)'/=B(1(*-B @';4B=B8' J4/('8EF (40/'815/'=B-?, 
(40/'<+4/'8'=BC :'()E 1 ='5-(J4/1, DB';' +1B-(4B*(/';' J4/(4. 
K(1/,B' =A1B4BC, AB' =-(-51/4 XVIII 8-64 8 *6(41/=6'? +1B-(4B*(-
– <-(1'5 *<4564. �4==)'B(-8, 6461) '@(40') <(1)-(E '@G,=/,HB, 
6'/6(-B101(*HB 1 5'<'+/,HB 10+'J-//*H 8 <'DB16- B-'(1H
D<1B4:11, )E 8151) 646 (4081B1- B-'(11 J4/(4, B46 1 @';4B*H
+1B-(4B*(/*H <(46B16*, 8E='6*H <'DB1A-=6*H 6*+CB*(*
@4('66'8EF D<1B4:1?. �6(*J18 04@'B'? >-(/1;'8=6*H 6'++-;1H, 
�)8('=1? �*@/-81A <'=+- =)-(B1 *5'=B'1+=, =B1F'B8'(/';'
<4),B/164 8 815- '(1;1/4+C/EF D<1B4:1? 646 /-<(-(E8/'? <-=/1- 
<+4A4 <' @+4;'5-B-+H.  

�'8'(, '@ *6(41/=61F @4('66'8EF 6*(=4F =+'8-=/'=B1 – 
(*6'<1=/EF 04<1=,F +-6.1? = <'DB161 1 (1B'(161, *A-/E- <(-J5-
8=-;' '@(4I4HB=, 6 B(46B4B4) �1-8'-�';1+,/=6'? 4645-)11. �4)
<(-<'5484+1 B461- 108-=B/E- +1A/'=B1, 646 �404( R4(4/'81A, 
�'4//161? �4+,B'8=61?, �'4=4: �('6'8=61?, �B-:4/ V8'(=61?, 
&-':4/ K('6'<'81A, �48(-/B1? �'(64, �(1;'(1? �'/1==61? 1 5(. 
�' 8 61-8=61F 6/1;'F(4/1+1I4F J5*B =8'1F 1==+-5'84B-+-?
(*6'<1=1 <'DB16 1 (1B'(16 =-(-51/E XVII–XVIII 8-64 1 5(*;1F
*A-@/EF 048-5-/1? – �4)-/.4, �C8'84, �*.64, �(-)-/.4, 
>-(/1;'84, T4(C6'84 etc. 49 . �-'(1, 1 <(46B164 D<1B4:11 8
A-(/1;'8=6'? <'DB16- 1749–1750 *A. ;'54 <'6404+1, 646 84J/' 5+,
(-6'/=B(*6.11 B-'(11 5(-8/-? *6(41/=6'? +1B-(4B*(E <(1/1)4BC

                                                
47 Illud de gratia Dei, qua omnes fideles potiti sunt, sic expressum... 
48 Luctus ubi nullus resonat, quia nec dolor ullus / Nil ubi, quod pigeat, taedeat, aut pudeat... (=B('61 1–
2) (0���������
����	��
..., op. cit., +.153–153 v.). 
49 V.�.CB(4B1?, #.�.�1B81/'8, #.�.�/5(*76', ����
��� ������ ��$������ � ��	�����
�����������3����-5���$������
�
�����, �1-8 1982, passim. 
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8' 8/1)4/1- 8-=C )4==18 +1B-(4B*(/EF <4),B/16'8, 1 6461-
/4F'561 )';*B J54BC 1==+-5'84B-+-?.  

P<1B4:11 10 A-(/1;'8=6'? <'DB161 1749–1750 *A. ;. 1)-HB /-
B'+C6' 1=B'(16'-+1B-(4B*(/'- 0/4A-/1-, /' 1 84J/E 5+,
(-6'/=B(*6.11 /471F 0/4/1? ' B-'(11 548/-? *6(41/=6'?
+1B-(4B*(E, 1)-HB '<(-5-+-//*H D=B-B1A-=6*H .-//'=BC 1 5+,
='8(-)-//';' A1B4B-+,.  

QG9>=5C= 8G75/:  

A-(/1;'8=64, <'DB164, D<1B4:1,, :*/-(4+C/E- =B1F1, XVIII 8-6, �6(41/4

The itle in English:  

On Epitaphs to Ambrose Dubnevich in the Chernihiv Poetics of the Mid 
18th Century 

Abstract (Summary)

The purpose of this publication is to examine the epitaph’s theory 
and practice in the Chernihiv poetics of 1749–1750 against the back-
ground of Ukrainian literary theory as well to analyse from a philological 
point of view the epitaphs dedicated to a remarkable personality of his 
time – the Bishop of Chernihiv and Novgorod-Siverskyi Ambrose Dub-
nevich – in comparative context. The research paper is based on the study 
of the little known, even in academic circles, handwritten Ukrainian 
treatises. The chapter on the epitaph in the Chernihiv poetics 1749–1750 
is large and substantial compared to other Ukrainian courses; epitaph’s 
samples are chosen very carefully. The paper analyzes the epitaph’s 
theory in the Chernihiv poetics: definition, methods of epitaph’s presen-
tation – narrative and by prosopopeia, epitaph’s species – rhetorical and 
poetic epitaphs, genologic functions of the samples. The epitaph genre in 
the Chernihiv poetics of the mid 18th century is seen as a kind of curious 
poetry. This is a trend of old Ukrainian literary theory (along with under-
standing of the epitaph as an epigram and as an inscription). In the 
Chernihiv poetics of 1749–1750 the epitaph’s samples supplement the 
theory of genre. The paper focuses attention on the variety of formal 
solutions and features of an epic epitaph-epicedium, of lyrical elogia – an 
abuse elogium and the poetical one, rhetorical (historical) epitaph, the 
epitaphs’ cycle and a Christian epitaph written in leonine verse. The 
epitaphs of the Chernihiv poetics of the mid 18th century have not only 
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historical value; they are also important for the reconstruction of our 
theoretical knowledge of old Ukrainian literature, and present a certain 
aesthetic value to the modern reader. Epitaph’s theory and practice in the 
Chernihiv poetics of 1749–1750 show how important it is to take into 
account not only the poetics of the Kyiv-Mohyla Academy, but also 
courses of regional Ukrainian institutions. A future task is to consider 
student funeral poems dedicated to Ambrose Dubnevich which are at-
tached to the Chernihiv poetics. 

Key-words:  

Chernihiv poetics, epitaph, funeral poems, 18th century, Ukraine. 

The itle in Polish:  

Tytuł w j�zyku polskim: 

O nagrobkach Ambro�ego Dubniewicza w poetyce czernichowskiej z 
połowy XVIII wieku 

Abstrakt (Streszczenie):

 Celem artykułu jest badanie teorii i praktyki epitafiów w poetyce 
czernichowskiej z roku akademickiego 1749–1750 na tle ówczesnej 
ukrai�skiej my	li teoretycznoliterackiej, a tak e analiza epitafiów wybit-
nej osobowo	ci swojego czasu – biskupa czernichowskiego i nowgo-
rodzko-siewierskiego – Ambro ego (Ambrosiusa, Ammbrozjusza) Dub-
niewicza – w szerokim kontek	cie porównawczym. Artykuł naukowy 
oparto o wyniki bada� mało znanych nawet w 	rodowisku akademickim 
r�kopi	miennych skryptów ukrai�skich. Rozdział o epitafium w poetyce 
czernichowskiej z roku akademickiego 1749/1750 jest obszerny i zna-
czcy w porównaniu z innymi traktatami ukrai�skimi, wybrano przykła-
dy o wi�kszym znaczeniu. W artykule zanalizowano teori� epitafium w 
poetyce czernichowskiej: definicj�, metody prezentacji epitafium – nar-
racyjn i przez prosopopej�, rodzaje – epitafium retoryczne i epitafium 
poetyckie, genologiczne funkcje przykładów. W poetyce czernichowskiej 
z roku akademickiego 1749/1750 gatunek literacki epitafium postrzegano 
jako rodzaj poezji osobliwej. To jeden z trendów ukrai�skiej my	li teore-
tycznoliterackiej (wraz z rozumieniem epitafiów jako fraszek i napisów). 
Podane przykłady uzupełniaj teori� gatunku. W artykule zwraca si�
uwag� na bogactwo rozwiza� formalnych i na cechy epitafium-
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epicedium o charakterze epickim, liryczne elogia (pot�piajcego i po-
etyckiego), epitafium retoryczne (historyczne), cyklu epitafiów, na epita-
fium chrze	cija�skie w formie wiersza leoni�skiego. Twierdzi si�,  e 
epitafia w poetyce czernichowskiej z roku akademickiego 1749/1750 
maj nie tylko warto	2 historyczn, ale s one równie  wa ne dla rekon-
strukcji naszej wiedzy o teorii dawnego pi	miennictwa ukrai�skiego, 
posiadaj tak e pewn warto	2 estetyczn dla współczesnego czytelnika. 
Przykłady omówionej teorii i praktyki epitafium w poetyce czernichow-
skiej z roku akademickiego 1749/1750 dowodz, jak wa ne jest wzi�cie 
pod uwag� nie tylko poetyk Akademii Kijowsko-Mohyla�skiej (Kijow-
sko-Mohylewskiej), ale tak e kursów ukrai�skich uczelni regionalnych. 
Zadanie na przyszło	2 – analiza literacka studenckich wierszy funeral-
nych, po	wi�conych Ambro emu (Ambrosiusowi, Ambrozjuszowi) 
Dubniewichowi, które s dołczone do poetyki czernichowskiej. 

Key-words in Polish: 
Słowa-klucze:  

poetyka czernichowska, epitafium, wiersze funeralne, XVIII wiek, Ukraina, 
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1. P=GN 8./.N-

�5/1) 10 '=/'8/EF :46B'('8 D8'+H.1'//';' (4081B1,
='8(-)-//'? .181+104.11 ,8+,-B=, '=)E=+-/1- /4=+-51, <('7+';'
1 8EA+-/-/1- 10 /-;' B';' .-//';' 5*F'8/';' '<EB4, 6'B'(E?
<')'J-B A-+'8-A-=B8* *@-(-AC=, 'B ;+'@4+C/EF '71@'6 1 /4<(481B
-;' 6 54+C/-?7-)* <('5*6B18/')* (4081B1H. 

# <('.-==- :*/6.1'/1('84/1, 64B-;'(1? „B(451.11” 1
„/'84B'(=B84” 8 )1('8'? +1B-(4B*(- '='@'- 0/4A-/1- <(1'@(-B4HB
=HJ-BE, '@(40E 1 )'B18E, 6'B'(E- '@+454HB =<'='@/'=BCH
8'0('J54BC=, 8 /4.1'/4+C/EF +1B-(4B*(4F (40/EF 6*+CB*(/'-
1=B'(1A-=61F D<'F, <'+*A4, 64J5E? (40 /'8'-, ='08*A/'- D<'F--
(-.1<1-/B*, 46=1'+';1A-=6'- 0/4A-/1- 1 08*A4/1-. �==+-5'84/1-
B-/5-/.1? (-<(-0-/B4.11 :'()4+C/'-='5-(J4B-+C/EF, <('@+-)/'-
B-)4B1A-=61F 4=<-6B'8 B(451.1'//';' /'8'048-B/';' =HJ-B/'-
'@(40/';' )4B-(14+4 8 ='8(-)-//') 6'/B-6=B- ='=B48+,-B .-+C
/4=B',I-? =B4BC1. 

2. T88G=B75/.=GN8@/1 4=.7B7G7?-1

#/1)4/1- 6 B(451.1'//')* =HJ-B/'-'@(40/')* )4B-(14+*
'@*=+'8+-/' B-), AB' 8 /-) 'B(4J-/4 <4),BC ' )/';'8-6'8') '<EB-
(4081B1, A-+'8-A-=6'? .181+104.11. �461- =B(*6B*(E
46B*4+101(*HB=, 8 +1B-(4B*(- 5(*;'? 6*+CB*(/'-1=B'(1A-=6'?
D<'F1 B';54, 6';54 '@I-=B8' /*J54-B=, 8 <'/1)4/11 ;+*@1//EF
<(1A1/ D601=B-/.14+C/EF <('.-=='8 =8'-;' 8(-)-/1. �=)E=+-/1-
='8(-)-//'=B1 8 6'/B-6=B- '@I-A-+'8-A-=6'? 6*+CB*(/'? B(451.11
5'=B1;4-B=, <*B-) 8/-5(-/1, 8 6'/B-6=B ='8(-)-//';'
F*5'J-=B8-//';' )4B-(14+4 B(451.1'//EF =HJ-B'8, '@(40'8, 
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)'B18'8 1 <-(-'=)E=+-/1, 1F '@I-<(1/,BEF 46=1'+';1A-=61F
F4(46B-(1=B16. 
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�=/'8E84,=C /4 *A-/11 �. #-=-+'8=6';', 108-=B/E-
1==+-5'84B-+1 TT 8. 46B18/' *5-+,HB 8/1)4/1- =-)4/B1A-=6')*
/4<'+/-/1H 1 <'DB16- B(451.1'//EF =B(*6B*( (#.�. U1()*/=61?, 
�.�.�(4@4(C-K4==-6, �.�. �*=1/'8, �.�. R-(/7B-?/, #.�. R4;/' 1
5(.). 

�1B-(4B*('8-5-/1- '<-(1(*-B @';4BE) B-()1/'+';1A-=61)
1/=B(*)-/B4(1-) /4 '@'0/4A-/1- */18-(=4+C/EF, <'8B'(,HI1F=,
8' 8(-)-/1, =HJ-B'8, '@(40'8, )'B18'8: „8-A/E- B1<E”, „8-6'8E-”, 
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„)4;1=B(4+C/E- =HJ-BE”, „/45B1<E”, „/45=HJ-BE” 1 B.<. 

�46, �. R-(/7B-?/ /40E84-B „8-A/E)1 '@(404)1” „B461-
<('108-5-/1, F*5'J-=B8-//';' ;-/1,, 6'B'(E- '=B4HB=, =<*B/164)1
A-+'8-A-=B84 /4 (40/EF DB4<4F -;' 1=B'(1A-=6';' <*B1”3.  

�40+1A/E- 4=<-6BE :*/6.1'/1('84/1, B(451.1'//EF
=HJ-B'8 1 '@(40'8 (<('@+-)/'-B-)4B1A-=61?, =HJ-B/'-
6')<'01.1'//E?, ;-/'+';1A-=61? 1 5(.) 'B(4J-/E 8 (4@'B4F
='8(-)-//EF *6(41/=61F 1==+-5'84B-+-?: #. �/B':1?A*64, �. 
R-B6', �. �(1.E6, �. �('),64, �. �*/5'('8'?, �, �(4/-/6', �. 
U*(48=6'?, #. �'(-/.4, �. �4+184?6', �. �'8'@(4/-., �. �,).*, V. 
K'+1I*64, �. �*(;4/, �. �-(/E 1 5(.  

�-B'5'+';1A-=6'? @40'? 54//';' 1==+-5'84/1, =+*J1B
(40(4@'B4//4, �.�. �,).* B-'(-B16'-)-B'5'+';1A-=64, 6'/.-<.1,, 
=B4874, <('5*6B18/'? 5+, '=)E=+-/1, '@I1F B-/5-/.1? (4081B1,
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':'()+-/1, B-()1/4 1==+-5'84B-+C 4(;*)-/B1(*-B B-), AB' 54//E?
B-()1/ „8 'B+1A1- 'B '=B4+C/EF, /- 1)--B )-B4:'(1A-=6';'
08*A4/1, 1 <'DB')* B'A-/ 1 *5'@-/, 1@' 'B(4J4-B =*I/'=BC
,8+-/1,, 4 /- -;' D)'.1'/4+C/*H '.-/6*”4. 

�==+-5*, '='@-//'=B1 :*/6.1'/1('84/1, B(451.1'//EF
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*640E84-B /4 1F 1/B-;(4+C/E- 1 51::-(-/.14+C/E-
F4(46B-(1=B161. �==+-5'84B-+C 'B)-A4-B, AB' :*/6.1'/4+C/4,
46B18/'=BC B(451.1'//EF =B(*6B*( '<(-5-+,-B=, =1=B-)/'?
='8'6*</'=BCH =+-5*HI1F :46B'('8: 71('B4 1/B-(<(-B4.1'//';'
514<40'/4, 6'B'(*H :'()1(*HB D=B-B1A-=61- 04<('=E D<'F1-
(-.1<1-/B4; (40/''@(401- :'() 1 =<'='@'8 B(4/=:'()4.11; 
<'B-/.14+C/4, <'+1=-)4/B1A/'=BC B(451.1'//EF =B(*6B*(; 
'@I-108-=B/'=BC, *0/484-)'=BC :4@*+E 646 <-(81A/'? =B(*6B*(/'?
6'/=B4/BE; =-)4/B1A-=61? =581; +';1A-=61F 1 /(48=B8-//'-
<=1F'+';1A-=61F )'B181('8'6; (40/''@(401- *('8/-? F('/'B'</';'
:*/6.1'/1('84/1,. 

�. �. �,).* =1=B-)4B101(*-B B(451.1'//E? =HJ-B/'-
'@(40/E? )4B-(14+ <' ;-/-B1A-=6')* <(10/46*, 8E5-+,, =(-51
/41@'+-- <('5*6B18/EF )1:'+';1A-=61- =HJ-BE 1 '@(40E, 
+-;-/54(/'-:'+C6+'(/E-, 1=B'(1A-=61-, +-;-/54(/'-.-(6'8/E-. 
T4(46B-(10*, =B-<-/C 8+1,/1, B';' 1+1 1/';' 6+4==1A-=6';'
=HJ-B4 /4 ='8(-)-//E? 6'/B-6=B, 48B'( B-'(11 (40+1A4-B
„<('B'=HJ-BE”, „=HJ-BE-'@(40.E”, „=HJ-BE-<'=(-5/161”, 
„B(451.1'//*H =HJ-B/*H =F-)*”, *640E84, /4 '='@*H
:*/6.1'/4+C/'=BC 64J5';' 8 ='054/11 /'8EF 8-(=1? 6+4==1A-=6';'
)4B-(14+4. 

�='@'- 8/1)4/1- �.�. �,).* *5-+,-B :'()4) 1 =<'='@4)
<-(-'=)E=+-/1, B(451.1'//';' =HJ-B/'-'@(40/';' )4B-(14+4, 
6'B'(E- '@-=<-A184HB )/';'*('8/-8E? 4/4+10 -;'
B(4/=:'()4.1'//';' 514<40'/4. � B461) 'B/'=,B=,: =-)4/B1A-=64,
:*/6.1'/4+C/'=BC 04;'+'86'8, <(1-)E =(48/-/1,, <('5'+J-/1,, 
5'<1=E84/1,, '@(4@'B61, <(1-) „=HJ-B 8 =HJ-B-”, <-(-=640, 
454<B4.1,, 4<'6(1:104.1,, <(1-) 04)-/E <'8-=B8'84B-+C/';'
.-/B(4.  
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3. Q/.=?76-1 8./.N-  

K(-5+'J-//4, =B4BC, ,8+,-B=, 1==+-5'84B-+C=6'?: /47-
8/1)4/1- ='=(-5'B'A-/' /4 <(1/.1<4F 8/-5(-/1, -84/;-+C=6';'
F*5'J-=B8-//';' =HJ-B/'-'@(40/';' )4B-(14+4 8 6'/B-6=B
+1B-(4B*(E TT 8-64. 

4. U;<B/4=<./GN<C= .=76=.->=8@-= -.7?-

�==+-5'84B-+C=6'- <('=B(4/=B8' ='8(-)-//'?
6')<4(4B181=B161 5-)'/=B(1(*-B <'8E7-//E? 1/B-(-= 6 10*A-/1H
)-J+1B-(4B*(/EF (-.-<.1?. K'=6'+C6* B(451.1'//E? =HJ-B/'-
'@(40/E? )4B-(14+ ,8+,-B=, =+'J/E) 6')<+-6='), -;'
1==+-5'84/1- /'=1B )/';'<+4/'8E? F4(46B-( 1 <('F'51B 8 (40(-0-
<'1=64 6'/B46B/EF, ;-/-B1A-=61F 1 B1<'+';1A-=61F =''B8-B=B81?
/4.1'/4+C/EF +1B-(4B*(, '@-=<-A184, )-J6*+CB*(/*H 1
1/B-(B-6=B*4+C/*H 6'))*/164.1H. # DB') 4=<-6B- '='@*H
46B*4+C/'=BC <(1'@(-B4HB <'1=61 =''B8-B=B81? )-J5*
'@'@I-//E) '<EB') <('7+';', 6'B'('- =6'/.-/B(1('84/' 8
B(451.1'//EF =B(*6B*(4F 1 0+'@'5/-8/E)1 <('@+-)4)1
='8(-)-//'=B1. 

K'5'@/E- =B(*6B*(E, 8 A4=B/'=B1 -84/;-+C=6';'
<('1=F'J5-/1,, = '5/'? =B'('/E, ='F(4/,HB 8 =-@- „,5('” 
8/-8(-)-//';' */18-(=4+C/';' ='5-(J4/1,, 6 6'B'(')* )'J/'
4<-++1('84BC, = 5(*;'?, – 10)-/,,=C <'5 8'05-?=B81-) 8(-)-/1 1
04<('='8 /'8EF (-.1<1-/B'8, '/1 <(',8+,HB =<'='@/'=BC
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Representation of the New Testament Tradition in a Modern Context 
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Abstract (Summary):

The purpose of the article is to study the trends of formal content 
representation, problem-thematic aspects of the traditional New Testa-
ment figurative plot material in a modern context. The theoretical and 
methodological concept of traditional plots and images of A. E. Niamtsu 
was chosen as a research methodology. Special attention is paid to the 
forms and ways of transformation of traditional structures suggested by 
A.E. Niamtsu: appendage, continuation and apocryphasation. The given 
article is a research one: our focus concentrates on the principles of the 
gospel’s artistic figurative plot material implementation in the context of 
twentieth century literature. The emphasize is given to the thought that 
the revival of the New Testament images, themes, motives in a modern 
context is connected with the society’s need to understand the existential 
contradictions of its’ era. Twentieth century literature is the most produc-
tive as to an active use of the traditional structures of the New Testament. 
The activation of the New Testament figurative plot material in the con-
temporary art process is caused by the loss of moral guidelines which 
accompanied the social processes of the twentieth century. The preserva-
tion of moral and psychological “core” of the known sample without 
which its further transformation is impossible and is confirmed to be 
dominant in the process of the New Testament plots and images rethink-
ing. The main tendencies of rethinking the betrayal motive as a dominant 
in characteristics of Judas image are given as an example. One of the 
specific features of the genre of “the literary gospel” is the development 
of new plot lines, and also focusing the author’s attention on the secon-
dary characters for the canonical text is noted. Hence the idea of the most 
productive forms of the New Testament collisions rethinking: continua-
tion, appendage and apocryphasation is used. The main statements of the 
article may be used in the development of the courses “The History of 
Foreign Literature” and “The traditional plots and images”. The proposed 
research results will serve as the basis for further investigations of the 
complex problem “The New Testament and Literature”. The study of the 
New Testament traditional structure transformation is rather a perspec-
tive for further research of their individual aspects: conjugation peculiari-
ties polyphony and modernity in new versions, the study of transforma-
tional polyphony of female characters of the New Testament and the 
perception study of the canonical text in the postmodern tendency. 
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Key words:  

traditional structures, literary gospel, motive of treachery, continuation, appendage and 
apocryphasation. 
  
Abstrakt (Streszczenie) [Abstract (summary) in Polish]:

Reprezentacja tradycji nowotestamentalnej we współczesnym kontek�cie 

Celem artykułu jest badanie formalnotre	ciowych i problemowo-
tematycznych aspektów nowotestamentowego materiału dotyczcego 
fabuł i postaci we współczesnym kontek	cie. Jako metodologi� badawcz
wybrano teoretycznometodologiczn koncepcj� tradycyjnych fabuł i 
postaci, autorem której jest A.Niamcu. Szczególn uwag� po	wi�cono 
zaproponowanym przez A.Niamcu formom i sposobom transformacji 
struktur tradycyjnych: dopisywaniu, kontynuacji, apokryfizacji. Niniej-
szy artykuł ma charakter badawczy: uwag� skupiono na zasadach inkor-
poracji ewangelicznego, artystycznego, fabularnego materiału do kontek-
stu literatury XX w. Zdaniem autorki, odrodzenie nowotestamentowych 
postaci, fabuł, wtków we współczesnym kontek	cie z reguły wizano z 
tym,  e społecze�stwo potrzebuje zrozumienia egzystencjalnych 
sprzeczno	ci swojej epoki. Literatura XX wieku wykorzystuje najbar-
dziej efektywnie tradycyjne struktury Nowego Testamentu. Aktywizacja 
nowotestamentowego materiału fabularnego we współczesnym procesie 
artystycznym spowodowana została konstatacj towarzyszc procesom 
społecznym XX wieku w zakresie utraty orientacji moralnej. W artykule 
stwierdzono,  e w toku nadania nowego sensu nowotestamentowym 
fabułom i postaciom przewa a zachowanie moralnopsychologicznego 
„jdra” ze znanym wzorem, bez którego dalsza transformacja jest nie-
mo liwa. Przykładem mo e by2 nadanie nowego sensu motywom zdra-
dy, która jest główn cech charakteryzujc posta2 Judasza. Skonstato-
wano,  e specyficzn cech „ewangelii literackiej” jest opracowanie 
nowych linii fabularnych oraz skupienie uwagi autora utworu na posta-
ciach, które w tek	cie kanonicznym s drugorz�dne. Z podstawowych 
twierdze� artykułu mo na skorzysta2 przy opracowaniu kursów „Historia 
literatury obcej”, „Tradycyjne fabuły i postaci”. Uzyskane rezultaty 
mog by2 podstaw dla dalszych bada� problemu kompleksowego „No-
wy Testament a literatura” oraz jego poszczególnych aspektów, a mia-
nowicie osobliwo	ci połczenia w nowych wersjach przestrzeni i czasu 
fabuły pierwotnej oraz współczesno	ci; badanie transformacyjnej polifo-
nii nowotestamentowych postaci kobiecych; studiowanie postrzegania 
tekstu kanonicznego z punktu widzenia postmodernizmu. 
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O=6=784C8G=<-= 8/@6/GN<7?7 @7<.=@8./ =5/<?=GN8@-2
8.6;@.;6 5 8756=4=<<7A G-.=6/.;6=

�1B-(4B*(4 646 '@(40 5-?=B81B-+C/'=B1 10/4A4+C/' /-=-B 8
=-@- )/';'0/4A/'=BC ='@EB1?, 1)-/, /(48=B8-//EF 6'/:+16B'8 1
6'++101?, 6'B'(E- ='054HB 5*F'8/*H 1=B'(1H A-+'8-A-=B84. 
K(1('5/E- 64B46+10)E, '@I-=B8-//E- 64B4=B(':E -I- @'+--
46.-/B1(*HB 8/1)4/1- /4 <(1('5- )'(4+C/'-<=1F'+';1A-=61F
<-(-J184/1? A-+'8-A-=6'? +1A/'=B1. �6B18/'- 1=<'+C0'84/1-
='8(-)-//'? +1B-(4B*('? -84/;-+C=6';' =HJ-B/'-'@(40/';'
)4B-(14+4 <'5B8-(J54-B )'(4+C/'-DB1A-=61- 1 5*F'8/E- 04<('=E
/47-? D<'F1, 6'B'(4, <('5'+J4-B '=)E=+184BC <(1('5* 5'@(4 1
0+4, +H@81 1 /-/481=B1, 8-(E 1 <(-54B-+C=B84, 0-)/';' 1 /-@-=/';'. 

� <('@+-)- :*/6.1'/1('84/1, -84/;-+C=6';' =HJ-B/'-
'@(40/';' )4B-(14+4 8 =8'1F (4@'B4F '@(4I4+1=C �. �,).*
()'/';(4:11 „�'8E? Q48-B 1 )1('84, +1B-(4B*(4” (1993) 1 „�1:. 
�-;-/54. �1B-(4B*(4” (2007)); „�+48,/=61- +1B-(4B*(E 8
'@I-6*+CB*(/') */18-(=*)-” (2012), #. �/B':1?A*6
(„�84/;-+C=61- '@(40E 8 *6(41/=6'? +1B-(4B*(- TT 8.” (2001), 
�. �4=C,/'8 („R1@+-?=61- )'B18E 1 '@(40E 8 =HJ-B'=B('-/11
(*==6';' (')4/4 TT 8.” (2007)), �. �4B4(1/'8 („T*5'J-=B8-//E-
B-6=BE ' -84/;-+C=61F ='@EB1,F: J4/('84, <(1('54, /(48=B8-//4,
:1+'=':1, 1 <('@+-)E (-.-<.11” (2006)), �. �45'8 (=+'84(C-
=<(48'A/16 „R1@+1, 1 @'+;4(=64, +1B-(4B*(4” (1993)), #. �4046
()'/';(4:1, „�@(40 T(1=B4 8 (*==6'? +1B-(4B*(-. �B 5(-8/'=B1 5'
/471F 5/-?” (1999)), �. �-/C (=B4BC, „�'8'048-B/E- B-)E 8
04(*@-J/'? +1B-(4B*(- XIX – TT 88.” 1+1 „# <'1=64F /4=B',I-;'
T(1=B4” (1991)) 1 5(. 

&*/6.1'/4+C/4, 46B18/'=BC +1B-(4B*(/EF '@(40'8 �1=*=4
T(1=B4, �*5E �=64(1'B4, K'/B1, K1+4B4, �4(11 �4;54+1/E
'@G,=/,-B=, =B(-)+-/1-) '=)E=+1BC 4(F-B1<E <'8-5-/1, 1
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8/*B(-//1? )1( ;-('-8 =68'0C <(10)* 5*F'8/EF <(-5=B48+-/1?
='8(-)-//';' A-+'8-64. �. �,).* (4==)4B(184-B B(451.1'//E-
=HJ-BE 1 '@(40E 646 64B4+104B'(E 1 6'/.-/B(4BE
'@I-A-+'8-A-=6';' '<EB4 (<4),B1), ='5-(J4I1- 8 =-@- 5(4)4B10)
D601=B-/.14+C/EF ='=B',/1? +1A/'=B1 1 )1(4 8 .-+'): „�=/'8/E-
4=<-6BE <-(-'=)E=+-/1, 64/'/1A-=6';' =HJ-B4 (40(4@4BE84HB=,
<1=4B-+,)1 8 /4<(48+-/11 *=1+-/1, ;*)4/1=B1A-=6';', 0-)/';'
='5-(J4/1, F(1=B14/=6';' *A-/1,, -;' '@(4I-//'=B1 6
8/*B(-//-)* )1(* A-+'8-64, *B8-(J5-/1H /-<(-F'5,I-?
)'(4+C/'? =4)'.-//'=B1 A-+'8-A-=6';' @EB1,”1  

�. �4@1B'81A '@G,=/,-B 1=<'+C0'84/1- ='8(-)-//'?
+1B-(4B*('? B(451.1'//';' )4B-(14+4 646 <'1=61 4@='+HB/';'
1)<-(4B184, 6'B'(E? „<')'; @E '=)E=+1BC 646 6'/6(-B/'-
/4.1'/4+C/E-, B46 1 '@I-A-+'8-A-=61- <('.-==E» 2 . �)-//'
<'DB')* 64A-=B8-//'- <-(-'=)E=+-/1- B(451.1'//';' )4B-(14+4
=<'='@=B8*-B '='8(-)-/184/1H -84/;-+C=61F )46=1), 'J184/1H
=HJ-B'8 1 '@(40'8 8 /'8') 6*+CB*(/'-1=B'(1A-=6') 6'/B-6=B-. �'
'5/'8(-)-//' (-4+1=B1A/'=BC <-(-8'<+'I-/1, -84/;-+C=6';'
)4B-(14+4 B(-@*-B @-0*=+'8/';' ='<'=B48+-/1, ='8(-)-//';', 
(-4+C/';' = 8-A/E), =46(4+C/E). 

�4==)4B(184, :4/B4=B1A-=61- <('-6.11 �'8';' Q48-B4 8
='8(-)-//'? +1B-(4B*(-, �. �,).* 46.-/B1(*-B <(1A1/* B46';'
<(1/.1<14+C/';' <-(-'=)E=+-/1,, /40E84, =+-5*HI--
'@=B',B-+C=B8': „:4/B4=B164 <EB4-B=, 54BC F*5'J-=B8-//'-
+';1A-=6'- '@G,=/-/1- B')* =8-(FG-=B-=B8-//')* 6'/B-6=B* �'8';'
Q48-B4, 6'B'(E? 8' )/';') '<(-5-+,-B 8'=<(1,B1- 6*+CB*(/';'
<4),B/164 8 .-+'). […] :4/B4=B1A-=61- )'B181('861, 46B18/'
'<-(1(*HI1- <=-85'/4*A/E)1 4(;*)-/B4)1, 8 108-=B/') =)E=+-
B(4/=:'()1(*HB 1((-4+C/'- 1 (-4+1=B1A/'-” 3 , '(1-/B1(*,=C /4
*/18-(=4+C/'=BC '=)E=+-/1, '@I-A-+'8-A-=61F <('@+-), =1B*4.1?, 
6'++101?.  

�'<1=E84/1-, <('5'+J-/1-, :'()4+C/'-='5-(J4B-+C/'-
'='8(-)-/184/1-, /4.1'/4+C/'-1=B'(1A-=64, 6'/6(-B104.1,
F('/'B'<4, ='054/1- D::-6B4 D)'.1'/4+C/'-+1A/'=B/';'
8'=<(1,B1, ,8+,HB=, '=/'8/E)1 :'()4)1 1 =<'='@4)1

                                                
1 A.�,).*, 1$
������� $�	��
	��� � ��<���$%	����� ����������, �*B4, >-(/'8.E 2012, 
=.397. 
2 Y.�4@1B'81A, Sacrum . E.�$.� � ���
*��%�.� $.	��
	��., Ingvarr, Lublin, 2008, 
s.411. 
3 Y.�4@1B'81A, Sacrum..., op. cit., =. 401. 
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<-(-'=)E=+-/1, -84/;-+C=6';' =HJ-B/'-'@(40/';' )4B-(14+4
='8(-)-//'? +1B-(4B*('?. �84/;-+C=61- (')4/E F4(46B-(10*HB=,
B(4/=:'()4.1-? 64/'/1A-=6'? =HJ-B/'? )'5-+1. �@(40 T(1=B4
<'6154-B .-/B( <'8-=B8'84/1,, 4 ;-('1 -84/;-+C=6'? <-(1:-(11
„<'+*A4HB <(48' /4 (-4+104.1H 4(F-B1<1A-=61F 5-?=B81?, 
'<(-5-+,, 64/'/1A-=61? '@(40 �<4=1B-+,” 4 . �)-//' ;-('1
'6(*J-/1, T(1=B4 (K'/B1? K1+4B, �4(1, �4;54+1/4, �*54) 
'=B48+,HB +46'/1A/*H, 6(4B6*H :4@*+* 64/'/4 1 <(1'@(-B4HB
@1';(4:1H (')4//';' B1<4, (4=71(,, =-)4/B1A-=6'- <('=B(4/=B8'
B(46B'861 B(451.1'//';' =HJ-B4 1 '@(404. 

�'+1 J-/I1/E, -- 5*7-8/')* =6+45* 1 J-(B8-//'? +H@81 8
�'8') Q48-B- 'B8'51B=, '='@'- )-=B'. �84/;-+1- =''@I4-B, AB' /4
8=-) <*B1 0-)/'? J10/1 1 =+*J-/1, T(1=B4 ='<('8'J54HB
J-/I1/E. �(-51 /1F 1 -8(-?=61- <(48-5/1.E, 1 ;(-7/E-
,0EA/1.E, /' 8=-F 1F '@G-51/,-B '5/': 64J54, 10 /1F 8 B'? 1+1
1/'? =B-<-/1 <'=+*J1+4 T(1=B*. �/1 =815-B-+C=B8*HB '@ �1=*=-, 
=B4/'8,B=, '@(40.4)1 ;+*@'6'? 8-(E, 'B54HB <'A-=B1, <'+*A4HB
1=.-+-/1-, *6(-<+,, 8-(* '6(*J4HI1F (�+1048-B4, �//4-
<('('A1.4, =4)4(,/64, F4/4/-,/64, 6('8'B'A4I4,, �4(1,
�4;54+1/4, �4(:4 1 �4(1,, �'4//4, �4(1, �+-'<'84, �+4851,
K('6*+4 1 5(.). 

�46 '@(40, �4(1, �4;54+1/4 'B(4J4-B /- B'+C6' (-+1;1'0/E-, 
/' 1 <'+1B1A-=61-, ='.14+C/E- <('@+-)E, ('+C 1 <(1('5* '@EA/'?
J-/I1/E. �- (4=64,/1- 1 '@(4I-/1- 6 8-(- =B4+' <'<*+,(/E)
)'B18') 8 =(-5/-8-6'8EF ;1)/4F 1 <('5'+J4+' B(451.1H 8
+1B-(4B*(- TT 8. („�4(1, �4;54+1/4” �. �4/1+'8=6';', „�84/;-+1-
'B �*5E” �. K4/4=4, „�(-7/1.4” �. T-?5'6 1 5(.). �/B'+';1, ;(-F4
�4(11 �4;54+1/E B(46B*-B=, F*5'J-=B8-//'? +1B-(4B*('? <'-
(40/')*: DB' '5-(J1)'=BC, @-=/'84B'=BC 1+1 @+*5/E? ;(-F. 
�4/'/1A-=64, 8-(=1, '5-(J1)'=B1 =-)CH @-=4)1 '@G,=/,-B=, 8
<(48'=+48/'? B(451.11 646 „A1=+' <'+/'BE”. # ='A-B4/11 ='
=+'8') „;(-F” *640E84-B=, <'+/'B4 *54+-//'=B1 �4;54+1/E 'B
T(1=B4 A-(-0 '5-(J1)'=BC @-=4)1. �/B-(-=-/ B'B :46B, AB' 8
<(48'=+48/'? B(451.11 B464, 0481=1)'=BC B(46B*-B=, 646 5*7-8/4,
@'+-0/C, @-0*)1-, 04<45/4, J- B(451.1, 8 DB') 4=<-6B-
'B'J5-=B8+,-B -- = @+*5/1.-?. �J- 8 ='0/4/11 =(-5/-8-6'8';'
-8('<-?=6';' '@I-=B84 '@(40 64HI-?=, @+*5/1.E <'+*A1+
@'+C7*H <'<*+,(/'=BC, 046(-<1871=C =/4A4+4 8 „Q'+'B'? +-;-/5-” 

                                                
4  A.�4B4(1/'8, ;���-��	������ 	���	� � ��
���$%��� ����	��: -
����
� ������
, 
��
��	����
���$�����������$�����"��"��, �(4=/'54( 2006, =.39. 



48

V6'84 #'(4;1/=6';' 1 /4?5, 54+C/-?7-- 8'<+'I-/1- 8
)/';'A1=+-//EF <4),B/164F +1B-(4B*(E 1 1=6*==B84 ('='@-//'
,(6' DB' /4@+H54-B=, 8 +1B-(4B*(- TT 8., J18'<1=/EF <'+'B/4F, 
=6*+C<B*(4F, :(-=64F 1 5(.). 

�'8(-)-//4, +1B-(4B*(4, 8 'B+1A1- 'B +1B-(4B*(E TT 8., 1I-B
'B8-B /4 8'<('= ' B'), AB' =B4+' <(1A1/'? ;(-F'8/'? J10/1
-84/;-+C=6'? ;-('1/1. # /4=B',I-- 8(-), =*I-=B8*-B /-=6'+C6'
+1B-(4B*(/EF B(46B'8'6, 6'B'(E- '@G,=/,HB <(1('5* '5-(J1)'=B1
�4;54+1/E: 1) 'B=B*</1A-=B8' 'B 8-(E, AB' <(',81+'=C 8 /4F'56-
,0EA-=6';' '@-(-;4 ()4+-/C6'? =B4B*1 15'+4 �7-(E), ='F(4/-/1-
6'B'('? <-(-(4=B4-B 8 '5-(J1)'=BC =-)CH @-=4)1 (�. �J'(5J
„�4?/4, 1=B'(1, �4(11 �4;54+1/E”; 2) ='8-(7-/1- @+*5/';' ;(-F4
(�. �-? „U-/4 K1+4B4 1+1 �4?/4 <('6*(4B'(4”); 3) ;(-F <'F'B1, 
=B4871? <(1A1/'? '5-(J1)'=B1 =-)CH @-=4)1 (�. $-?6'-
�-58-5-84 „�LA '=B4//,. �<'6(1:1 <(' 04A4M/1F”). 

� <(1('5- +H@81 �4;54+1/E 6 T(1=B* *0/4-) 10 514+';4 =
R';'('51.-? 8 ='8(-)-//') (')4/- �. $-?6'-�-58-5-8'?: „V
+H@1+4 64J5E? )1; �;' J10/C 1 64J5'- );/'8-/1- =8'-;'
=*I-=B8'84/1, 8'0+- /-;'. �H@1+4 �;', 6';54 �/ *)1(4+ 1 6';54
*)-(, /' , /16';54 /- F'B-+4, AB'@E '/ 80,+ )-/, 646 J-/I1/*. 
�=+1 @E �/ <(16'=/*+=, 6' )/-, 646 )*JA1/4, , @E *)-(+4 'B *J4=4
1 (40'A4('84/1,, 1@' �/ <-(-=B4+ @E @EBC 5+, )-/, �'=<'5'). �-
<'F'BC +*A1+4 )-/, = �1), 4 +H@'8C”5. �)-//' <(1('54 +H@81 6
T(1=B* ='054+4 )/';'A1=+-//E- (-.-<.11 '@(404 �4(11
�4;54+1/E 8 ='8(-)-//') +1B-(4B*(/') 6'/B-6=B-. �4J54, /'84,
1/B-(<(-B4.1, '@(404 ;-('1/1 8 B'? 1+1 1/'? =B-<-/1
8'=<('108'51B 
�
�	�� ����-����	� +H@'8CH 6 �<4=1B-+H, 646
(-0*+CB4B 1=.-+-/1,: 8-(/4, <'=+-5'84B-+C/1.4-4<'=B'+ (�-=,
�6(41/64 „�5-(J1)4,”, �. >-(64=-/6' „�-/4 6('81”, #. #4+B'=
„�4;54+-/4. �('8C T(1=B'84”, �. �J'(5J „�4?/4, 1=B'(1, �4(11
�4;54+1/E” 1 5(.); =<*B/1.4 T(1=B4 (�. �4/1+'8=61? „�4(1,
�4;54+1/4”, �. �46;'*D/ „�4?/4 �4;54+1/E”, �. &(-5(16=='/
„�(-=B +H@81. �84/;-+1- 'B �4;54+1/E” 1 5(.). 

K'6404B-+-/ (')4/ �. #4+B'=4 „�4;54+-/4. �('8C T(1=B'84” 
(2007), 8 6'B'(') 8'=<('108'51B=, )'(4+C/'-<=1F'+';1A-=61?
'@(40 �4(11 �4;54+1/E 8 8041)'/4+'J-/11 58*F 8(-)-/: 
='8(-)-//';' 1 -84/;-+C=6';'. K-(-5 /4)1 <(-5=B4-B 5-8*764, 
6'B'(4, =A1B4-B =-@, <-(-('J5-//'? �4(1-? �4;54+1/'?, <')/,
8=- <'5('@/'=B1 J10/1 -84/;-+C=6'? ;-('1/1 1 <'(4J4, 0/4/1-)
                                                
5 �.$-?6'-�-58-5M84, 8.���	
���. �����������@
�
4��, �� «KL(4)L54», 2008, =.264. 
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/-=6'+C61F ,0E6'8, 8 B') A1=+- 1 4(4)-?=6';': „�/';54 '/4 /1 =
B';', /1 = =-;' <('10/'=1+4 5+1//E- (-A1 /4 ,0E6-, 6'B'(';' /16B'
/- <'/1)4+. �/4 /- <(10/484+4 '@-B <'=+*74/1, 1 <(484
=8,I-//16'8, 8 ='@'(- <'=B',//' 6'))-/B1('84+4 +1B*(;1H, 
<(1A-) -- =+'84 08*A4+1 646 @';'F*+C=B8'” [...] „�(')- DB';' * /--
1/';54 8'0/164-B B46 /40E84-)4, =-)4/B1A-=64, <4),BC – /4@'(
'@I1F 0/4/1?, ='5-(J4I4, 8 =-@- :46B1A-=61? )4B-(14+, ,0E61, 
B(451.11 1 6*+CB*(/E- '='@-//'=B1. �' 8=- DB1 8'=<')1/4/1, '
5(*;') 8(-)-/1 – 'B 4/B1A/'=B1. �, <'F'J-, <4),BC <(1/45+-J1B /-
-?, 4 5(*;')* A-+'8-6*, 6'B'(E? J1+ 58- BE=,A1 +-B /4045”6. �4
=4)') 5-+-, B46'- <'8-5-/1- @E+' /-@-0'=/'84B-+C/E), 8-5C „6 /-?
8 815- '@(40'8 <(1F'51+1 8'=<')1/4/1, 10 <('7+'? J10/1” 7 . 
�'B18 8'=<')1/4/1? 10 <('7+';' =B4/'81B=, <(')-J*B'A/E)
08-/') 8 +1B-(4B*(/'? (-6'/=B(*6.11 5(4)4B1A-=6'? J10/1 �4(11
�4;54+1/E 5' 8=B(-A- = T(1=B') 1 <'=+- 1=.-+-/1,. 

�(4)4B1A-=61) )')-/B') 8 (')4/- B46J- ,8+,-B=,
='<'=B48+-/1- 58*F :1;*(: -84/;-+C=64, ;-('1/, =' 8(-)-/-)
'='0/4-B, AB' /4=+-5*-B <4),BC J10/1 �4(11 �4;54+1/E: 
„�-@-/6') , <(-5=B48+,+4 -- 0+'? J-/I1/'?, <'<487-? 8 +4<E 6
�4B4/-. K(-5=B48C =-@- B'+C6', AB' , <'A*8=B8'84+4, 6';54 *0/4+4, 
AB' J-/I1/4, ' 6'B'('? '/1 ;'8'(,B... DB4 @+*5/1.4... DB4
<('=B1B*B64... , =4)4 8 <('7+'? J10/1?”8. �' '5/'8(-)-//' „* /--
@E+4 <(18EA64 =8,0E84BC 8'=<')1/4/1, 58*F J10/-?, =+'8/' '/4
@E+4 A4=BCH '5/';' 8(-)-//';' 6'/B1/**)4”9. �=+1 8 +1B-(4B*(/EF
<('108-5-/1,F TT 8-64 5')1/4/B/E) =B4/'81B=, 10'@(4J-/1-
@'(C@E A*8=B8-//';' 1 5*F'8/';', B' 8 ='8(-)-//') (54//')
(')4/-) – =B'+6/'8-/1- <('7+';' 1 /4=B',I-;', AB' '@*=+'8+-/'
)'B18') <-(-8'<+'I-/1,. 

�='8(-)-/-//E? '@(40 �4(11 �4;54+1/E 8 (')4/-
�. #4+B'=4 /4=EI-//E? 5(4)4B1A-=61)1 )')-/B4)1
D)'.1'/4+C/'-<=1F'+';1A-=6';' ='=B',/1, ;-('1/1, *640E84-B /4
5')1/4/B/E- 4=<-6BE 8041)''B/'7-/1? = T(1=B') 1 5(*;1)1
4<'=B'+4)1. �1B-(4B*(/4, ;-('1/, 1=.-+,-B @'+C/EF, '@+454-B
/-'@EA4?/'? D(*51.1-? 1 ;+*@'61)1 0/4/1,)1 ,0E6'8, AB' (-06'
8E5-+,-B -- =(-51 '=B4+C/EF *A-/16'8. �@(40 /-0481=1)'? 1
.-+-*=B(-)+-//'? J-/I1/E =B4/'81B=, +1B-(4B*(/E) 4(F-B1<'), 

                                                
6 �.�.#4+B'=, 5
��
$��
. 3���%;���	��
, �-+-'=, �'=684, 2007, =.46-47. 
7 Idem, 5
��
$��
..., op.cit., =.46. 
8 Idem, 5
��
$��
..., op.cit., =.375. 
9 Idem, 5
��
$��
..., op.cit., =.427. 
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6'B'(E? 71('6' (4=<('=B(4/-/ 8 ='8(-)-//'? -84/;-+C=6'? <('0-. 
�4 =B(4/1.4F (')4/4 8E(1='8E84-B=, 1=B'(1, =8'-'@(40/';'
„'J184/1,” -84/;-+C=6'? ;-('1/1 8 =+'J/') D)'.1'/4+C/'-
/(48=B8-//') '6(*J-/11 ='8(-)-//'? .181+104.11, 1)--B =8'?
80;+,5 /4 <('7+'- 1 8E581;4-B /'8E- 5*F'8/E- 15-4+E. 

�='@-//'=B1 1 =<-.1:16* :*/6.1'/1('84/1, B8'(A-=6'?
(-.-<.11 -84/;-+C=61F '@(40'8 /4@+H54-) 8 <('AB-/11 (')4/4
„�4?/4, 1=B'(1, �4(11 �4;54+1/E” (2009) 4/;+1?=6'?
<1=4B-+C/1.E �4(;4(-B �J'(5J. # .-/B(- (')4/4 – J10/C
-84/;-+C=6'? ;-('1/1, 1/B-(<(-B1('84//4, 48B'(') 8 :'()-
+1B-(4B*(/'? @1';(4:11: 10 )')-/B'8 (4//-;' 5-B=B84 5' --
=B4/'8+-/1, 646 J-/I1/E-4<'=B'+4. 

�')4/ �. �J'(5J ,8+,-B=, '@(40.') +1B-(4B*(/EF <(1-)'8
<('5'+J-/1, 1 5'<1=E84/1, -84/;-+C=6';' B(451.1'//';'
)4B-(14+4. �')<'01.1'//4, =B(*6B*(4 (')4/4 )'041A/4,, 
<'=6'+C6* 8 =HJ-B/*H 64/8* 8/'=,BC=, D<1=B'+,(/E- 86(4<+-/1,
(<1=C)4 ;-('1/1, <(-5=B48+-//E- 646 'B5-+C/E- 5'6*)-/BE), 
='054HI1- D::-6B 5'=B'8-(/'=B1, (-4+1=B1A/'=B1, )46=1)4+C/'
<(1@+1J4, ='@EB1, 58*FBE=,A-+-B/-? 548/'=B1. �HJ-B/'-
6')<'01.1'//4, =B(*6B*(4 046+HA4-B=, 8 (405-+-/11 /4 B(1 A4=B1: 
„5-)'/E”, „*A-/1.4”, „4<'=B'+”, 'B(4J4HI1- D8'+H.1'//'-
8'=F'J5-/1- '@(404 -84/;-+C=6'? ;-('1/1 'B '5-(J1)'? 6 *A-/1.-
T(1=B4. �)-//' <'DB')* J10/-'<1=4/1- �4(11 �4;54+1/E 8
(')4/- A-B6' (405-+-/' /4 B(1 <-(1'54, 64J5E? 10 6'B'(EF
F4(46B-(10*-B ;-('1/H /4 '<(-5-+-//') DB4<- :'()1('84/1, --
+1A/'=B1. 

�=B'(1, „'5-(J1)'=B1” �4;54+1/E /4A1/4-B=, 8' 8(-),
=-)-?/';' <4+')/1A-=B84 8 �-(*=4+1) /4 <(405/16 K,B15-=,B/1.E. 
�-8'A64 =(-51 ='JJ-//'? ;(*51 ,0EA-=61F 15'+'8 /4F'51B
=B4B*DB6* 10 =+'/'8'? 6'=B1: „�4 (-0/*H :1;*(6* /4+1<74, 0-)+,, 
'@(40*, <'6('8 <'F'J /4 8*4+C, /' =68'0C /-;' <('=B*<4+1
'A-(B4/1, '@/4J-//';' J-/=6';' B-+4 1 <'B(,=4HI-? 6(4='BE
+1.'”10. �4(1, <(,A-B =8'H /4F'56*, <'/1)4,, AB' /4?5-//4, 8-IC
/- AB' 1/'-, 646 15'+, 04 6'B'(E? '/4 @*5-B /46404/4, /', 
'5/'8(-)-//', /- <'/1)4, <'A-)*, =B(-)1B=, ='F(4/1BC --. 
P)'.1'/4+C/'-<=1F'+';1A-=6'- ='=B',/1- ;-('1/1, '51/'A-=B8' 8
<-(-J184/11 )1=B1A-=61F ='@EB1? 1 @-==1+1- *=1+184-B=, 8
'<1=4/11 5*7-8/EF =B(454/1?. �4;54+1/4 <'/1)4-B, AB' '/4 /-
=<'='@/4 '=B4/'81BC 5-?=B81- 15'+4 �7-(E. �5/46' -- )*61 /-
                                                
10 M.�J'(5J, =
��
���	����5
���5
��
$���, P6=)', �'=684, 2009, =.24. 
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0464/A184HB=,. �8B'( ='0/4B-+C/' '<1=E84-B <'=B-<-//'-
'8+45-/1- ='0/4/1-) �4(11 =-)CH 5-)'/4)1. K=1F'+';1A-=6'-
/4<(,J-/1- 5'=B1;4-B=, @+4;'54(, <(1-)* „/4/10E84/1,» 
5*7-8/EF <-(-J184/1? ;-('1/1. �4;54+1/4 =B4/'81B=, '5-(J1)'?
5(*;1)1 7-=BCH 5-)'/4)1: 5*F') BC)E, 'BA4,/1,, <'8-+1B-+-)
0+EF 8-B('8 (<40*0*), @';'F*+C/E) 5*F') (F-6-B), 5-)'/')
'BA4,/1,, 5-)'/') )-(0'=B1 1 '@(-A-//'=B1 ((4@1.*): „#=- '/1
8'01+1=C 1 /4@*F4+1 8/*B(1, 646 (-@-/'6 8 *B('@-, = B'? +17C
(40/1.-?, AB' 8 'B+1A1- 'B (-@-/64 1) /- ';(4/1A184+1=C, 4
/4F'51+1=C 8-05-, <('/164, 8 =4)*H -- =*I/'=BC”11. �-B4+C/'=BC
'<1=4B-+C/EF F4(46B-(1=B16 64J5';' 10 5-)'/'8 1 :101A-=6'?
@-=<')'I/'=B1 ;-('1/1 <-(-54HB 5(4)4B10) +1A/'=B/EF
<-(-J184/1?. 

U10/C �4(11 =B4/'81B=, /4=B',I1) 8'<+'I-/1-) 45=61F
)*6, 8 -- ='0/4/11 /-<(-(E8/' 08*A4+1 „;'+'=4 /-A1=BEF 5*F'8, 
6'B'(E-, 646 -? 6404+'=C, ;'8'(1+1 ' B'), AB' ='=*5, 6'B'(E? '/1
8E@(4+1, /- <(-5=B48+,-B ='@'? /1646'? .-//'=B1 1 (40(*71BC -;'
@*5-B B'+C6' 04@48/'”12; „/' 5-)'/E -J-5/-8/' /4/'=1+1 �4(11
/-8E/'=1)E- */1J-/1,, 1, F'B, 6 DB')* 8(-)-/1 -? *5484+'=C
=6(E84BC =8'H '5-(J1)'=BC, '/4 'A-/C @',+4=C, AB' -- B4?/4 8
+H@'? )')-/B )'J-B =B4BC '@I1) 5'=B',/1-)”13. K(10/4/1- )*J*
8 =8'-? '5-(J1)'=B1 54-B -? /45-J5* /4 1=.-+-/1-, /' /1 )'+1B8E
=B4(';' (4881/4 �45'6, /1 <(1/,B1- '@-B4 /40'(-?=B84 /-
'=8'@'J54HB --. �51/=B8-//E) 8EF'5') =B4/'81B=, *-51/-/1- 8
<*=BE/- 1 )'+1B8-//'- 'A1I-/1-. �4+-/C64, 5-8'A64, 6'B'(4,
<'5'@(4+4 15'+4 = 5-B=6';' +H@'<EB=B84, <(-8(4I4-B=, 8
'5-(J1)*H, 10*('5'84//*H 5-)'/4)1 J-/I1/*, 8E/*J5-//*H
@-J4BC 10 =8'-;' 5')4 1 04@1BC=, 8 <-I-(*, <'B-(,8 8=,6*H /45-J5*
/4 8'08(4I-/1- 6 <('7+'? J10/1. 

�@(40 <*=BE/1 8 (')4/- ,8+,-B=, '5/'8(-)-//' 1
(-4+C/'=BCH, 1 =1)8'+'). # F(1=B14/=6'? 1 1*5-?=6'? 6*+CB*(-
'/4 1)--B @'+C7'- 0/4A-/1- 646 )-=B' 'B6('8-/1, (= R';')). 
K(-@E84/1, T(1=B4 8 <*=BE/- =B4+' )-=B') 8=B(-A1 = 5C,8'+'). #
54//') 4=<-6B- <*=BE/, – DB' B46J- /-'@F'51)'=BC *-51/-//'?, 
/-'@F'51)'? 8=B(-A1-@1B8E 5'@(4 1 0+4. �. �4=C,/'8, 1==+-5*,
@1@+-?=61- )'B18E 1 '@(40E 8 :4@*+1=B16- (*==6';' (')4/4 TT 8., 
'@'@I4-B: „# (')4/4F, =HJ-B 6'B'(EF ='5-(J1B 8 =-@-

                                                
11 Idem, =
��
�..., op. cit., =.262. 
12 Idem, =
��
�..., op. cit., =.208. 
13 Idem, =
��
�..., op. cit., =.213. 
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/'8'048-B/E- )'B18E, A-+'8-6 =B4/'81B=, .-/B(') ='=(-5'B'A-/1,
<('B18'@'(=B8*HI1F =1+ 5'@(4 1 0+4”14. 

#4J/' B', AB' =HJ-B <(-@E84/1, �4;54+1/E 8 <*=BE/- 1)--B
)/';' <4(4++-+-? 1+1 54J- 8'0)'J/EF <(,)EF 041)=B8'84/1? 10
J10/1 �4(11 �;1<-B=6'?, ' 6'B'('? J1B1?/4, +1B-(4B*(4
=''@I4-B, AB' '/4 @E+4 @+*5/1.-?. �==+-5'84B-+1 'B)-A4HB, AB'
DB' 041)=B8'84/1- 8'0)'J/' <(17+' 10 IX 8., 4 4B(1@*BE 10 =HJ-B4
58*F '@(40'8 =+1+1=C. �4(1, �;1<-B=64, =B4+4 -I- '5/'?
J-/I1/'?, A-? '@(40 ='-51/1+=, = �4;54+1/'? 1 <'8+1,+ /4
8'=<(1,B1- -- 646 ;(-7/1.E. �4(1, �4;54+1/4 5' @-==1+1, @'(-B=,
=' 7684+4)1 *J4=/EF 5-)'/'8, /' 'B 'BA4,/1, (-74-B=, @('=1BC=,
=' =64+E. �=B4871=C 8 J18EF, '/4 10 <'=+-5/1F =1+ =B(-)1B=, 6
)-+C6/*87-)* /4 ;'(10'/B- �'(54/*. 

#=B(-A4 �4;54+1/E = T(1=B') * �'(54/4 =B4+4 'J154-)E)
1=.-+-/1-). �-<-(C <-(-5 /-? =B',+ /- H/E? �1=*=, 6'B'(';' '/4
8<-(8E- 8=B(-B1+4 8' 8(-), <4+')/1A-=B84: „#<-(8E- '/4 <'5/,+4
80;+,5 /4 +1.' =8'-;' �<4=1B-+,, 1, 6';54 '/ =+'8/' <(16'84+ 6 =-@-
-- 80;+,5, �4(1, *815-+4 8 ;+404F �1=*=4 .-+'- /'8*H J10/C. �
<(-5E5*I-- -- J10/C, 6404+'=C, 6461)-B' B41/=B8-//E) '@(40')
<-(-=B4+' =*I-=B8'84BC, (4=B4,+' 646 ='/”15. T(1=B'= <(-5+4;4-B
�4(11 <(1='-51/1BC=, 6 -;' *A-/164). �4;54+1/4 <'/1)4-B, AB'
;(4/51'0/4, <-(-)-/4, <('10'7-574, = /-? B(-@*-B 10)-/-/1? 8 --
J10/1. �)-//' 8 DB'B )')-/B ,(6' 10'@(4J-/4 8/*B(-//,, @'(C@4
<+'B=6';', 5*7-8/';' (J-+4/1- 8-(/*BC=, 8 =-)CH, *815-BC 5'A6*) 
1 5*F'8/';', 'B6(EB';' A-(-0 1=.-+-/1-, 6'B'('- =B4+'
64B4+104B'(') /'8EF J10/-//EF <'1=6'8 (J-+4/1- =+-5'84BC 04
T(1=B')). 

�B=*B=B81- 15-4+104.11 ;-('1/1, <'=B',//'- 8/1)4/1- 6
8/*B(-//-)* )1(*, )/';'=B'('//-- '=)E=+-/1- <=1F'+';11
/(48=B8-//EF =B(454/1? B(451.1'//' (4==)4B(184+1=C 8
+1B-(4B*(- XX 8. (�.�4/1+'8=C61? „�4(1, �4;54+1/4”, 
�. �404/50461= „K'=+-5/-- 1=6*7-/1- T(1=B4”, �. �-B-(+1/6
„�4(1, �4;54+1/4”). �=B'(16'-(-4+1=B1A-=61? F4(46B-(
10'@(4J4-)EF -84/;-+C=61F 6'++101? 8' )/';1F =+*A4,F =+*J1B
5+, 46.-/B*4+104.11 1)-//' +1A/EF <-(-J184/1? 1 5*F'8/EF
<('B18'(-A1? ;-('1/1. 

                                                
14 �.#.�4=C,/'8, E��$������ ��	��� � ���
!� � ��-�	��	������ �������� ���
�
 ;; ���
, 
K-()C 2007, =.13. 
15 Idem, E��$������..., op.cit., =.275. 
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�. �J'(5J '@(4I4-B 8/1)4/1- /4 +1A/'=BC T(1=B4 1)-//' 8
)')-/B 8=B(-A1 = �4;54+1/'?. �(451.1'//'=BC 10'@(4J-/1,
�-==11 046+HA4-B=, /- B'+C6' 8 <(-5=B48+-/11 -;' 646 =1)8'+4, 
/'=1B-+, )'(4+C/'-DB1A-=61F )46=1). �1=*= 8 (')4/- – (-4+C/E?
1=B'(1A-=61? <-(='/4J, <('8'0;+474HI1? -84/;-+C=61- 1=B1/E, 
1=.-+,HI1? @'+C/EF 1 '5-(J1)EF (�4(*, �'4//*) 1
<(10E84HI1? 6 <'1=64) /-@-=/';', 4 /- 0-)/';' =A4=BC,: „– �-B. V
5+, B';' 1 <(17-+, AB'@E J10/C, 1 B8',, 1 )/';1F 5(*;1F, =B4+4
5-?=B81B-+C/' F'('7-?, /4<'+/1+4=C =)E=+')” 16 . �84/;-+C=61-
*A-/1, <('8'0;+474HB=, 8 815- '@I-5'=B*</EF (-<+16: „>B' J- /4
=4)') 5-+- '=68-(/,-B A-+'8-64, B46 DB' F4(46B-(/4, 5+, +H5-?
+J18'=BC, 0481=BC, =6+'//'=BC 6 /4=1+1H”17. 

�='@'- )-=B' 8 =B(*6B*(- <('108-5-/1, 04/1)4-B '@(40 �*5E, 
6'B'(E? <',8+,-B=, 8 6(*;* *A-/16'8 8' 8(-), *-51/-/1, T(1=B4 8
<*=BE/-. �4;54+1/4 8 <1=C)- '<1=E84-B -;' <',8+-/1-: „�
/-=6'+C6' 5/-? /4045 * /4= <',81+=, =B(4//E? A-+'8-6. K(-5=B48C
=-@-, <',81+=, 8'B B46, <('=B', <(10/4+=, 8 B'), /4<(48+-//E?
=8'1) 'B.') 7<1'/1BC 04 �'4//') �(-=B1B-+-). �', )/- 64J-B=,, 
'/ 8'08-+ /4 =-@, 6+-8-B*, /4 =4)') 5-+- '/ <(17-+ <'
='@=B8-//')* J-+4/1H, <'=+*74BC 0/4)-/1B';' <('<'8-5/164”18 . 
�B(-),=C 5'=B1AC 1=A-(<E84HI-? <'+/'BE 10'@(4J-/1,, 
�. �J'(5J <-(-54-B <=1F'+';10) 8/*B(-//-;' )1(4 ;-(', <*B-)
<(1-)4 F*5'J-=B8-//'? 5-B4+104.11 (<'(B(-B, <-?04J, )1( 8-I-?). 
�*54 ;'8'(1B ' =-@-: „V =A-B'8'5, 8-5* 6/1;1 =A-B'8, AB'@E /- @E+'
'=+'J/-/1? =' =@'(/164)1 <'54B1. [...] PB' )'? '=/'8/'?
04(4@'B'6. �' '/ '=B48+,-B =8'@'5/'- 8(-),, 1 A4=BC -;' ,
1=<'+C0*H /4 =@'( )'0416”19. 

&4@*+4 B(-BC-? A4=B1 (')4/4 („�<'=B'+”) <'=B('-/4 /4
'B/'7-/1,F B-0E 1 4/B1B-0E. �41@'+-- 'BA-B+18' <(',8+,-B=,
=B1+1=B1A-=64, :1;*(4 4/B1B-0E, 6'B'(4, 046+HA4-B=, 8
<('B18'<'=B48+-/11 '@(40'8 �4;54+1/E 1 �*5E, 1F <'/1)4/1,
T(1=B4 1 =*I/'=B1 -;' *A-/1,. „# �1=*=- 04+'J-/4 8-+164,
B4?/4”20 – *8-(-/4 �4(1,. Q4B' �*54 <'+'/ =')/-/1? 1 /-5'8-(1,, 
'/ 1I-B 5'6404B-+C=B8 =8-(FG-=B-=B8-//'=B1 �1=*=4, 5+, B';'
AB'@E <'8-(1BC: „V 548/' 1I* A-+'8-64, 8 A-=B/'=B1 6'B'(';' /-

                                                
16 Idem, E��$������..., op.cit., =.277. 
17 Idem, E��$������..., op.cit., =.280. 
18 Idem, E��$������..., op.cit., =.308. 
19 Idem, E��$������..., op.cit., =.302-303. 
20 Idem, E��$������..., op.cit., =.391. 
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@*5* =')/-84BC=,”21. �' '5/'8(-)-//' '/ /- =<'='@-/ „@(4BC /4
8-(* 8=-, AB' ;'8'(1B �1=*=, 1+1 <'/1)4BC -;' @*684+C/'. 
�-6'B'(E- 10 -;' 8E=640E84/1? /- 1)-HB =)E=+4”22.  

K'=B1J-/1- @1@+-?=61F 1=B1/ =B4/'81B=, 5+, �*5E
/-8'0)'J/E): „– V 8-(1+ 8 /-;', – =6404+ �*54, 1 -;' ;'+'= /4
8(-), =B4+ <(-J/1). – V 1=64+ 'B8-BE /4 )/'J-=B8' 8'<('='8 1
5*)4+, AB' '/1 * /-;' -=BC. �/1 * /-;' -=BC, /' /- B-, 6'B'(E- ,
=B(-)1+=, <'+*A1BC. �+1 /- B-, 6'B'(E- )/- @E+1 /*J/E. �- B-. � ,
;'B'8 @E+ <(1/,BC, 54J- -=+1 @E DB' /4/-=+' )/- @'+1. �' B461F *
/-;' /- /47+'=C. � <'DB')*, – '/ 71('6' (408-+ (*61, 1 ;'+'= -;'
=/'84 <(1'@(-+ :4+C718';' 08*A4/1,, – <'=+-5/--, AB' , )'; 5+,
/-;' =5-+4BC, – DB' 04I1B1BC -;' 'B '<4=/'=B1. �-*J-+1 , /-
<(48?” 23 . #'=<(1,B1- �*5'? T(1=B4 =B4/'81B=, :1+'=':=61)
'@'@I-/1-) 8=-A-+'8-A-=6';' /-<'/1)4/1- -84/;-+C=6';'
8-('*A-/1,, 1 8-5-B 6 <(-54B-+C=B8*. 

�(4;10) +1A/'=B1 �*5E )/';'<+4/'8' 1/B-(<(-B1(*-B=,
)1('8'? +1B-(4B*('?. �84/;-+1- '@G,=/,-B 10)-/* 8)-74B-+C=B8')
5C,8'+4 1 ='@=B8-//E) 6'(E=B'+H@1-) (�:. 26:1-5; 14-16; �6.14:1-
2; 10-11; �6. 22:1-6). �46'/1A/'=BC 1 /-*@-51B-+C/'=BC
-84/;-+C=61F =6404/1? =<'='@=B8'84+1 :'()1('84/1H 8 +1B-(4B*(-
XX 8. /-=6'+C61F 5')1/4/B/EF )'B181('8'6 <'=B*<64: �*54 – 
=B,J4B-+C, �*54 – „)*A-/16 )E7+-/1,” 24 , �*54 – „/-*54A/16 =
5'@('? 5*7'?” 25 , �*54 – =1)8'+ 5*F'8/'? =)-(B1, �*54 – 
'+1.-B8'(-/1- 0+4. R-0*=+'8/', „)/';'=B'('//'=BC B(46B'8'6
'@(404 �*5E )1('8'? +1B-(4B*('? <'5B8-(J54-B =+'J/'=BC 1
<('B18'(-A18'=BC -84/;-+C=6'? 04;4561, <'=6'+C6* 8 /'8'048-B/EF
B-6=B4F -)6' 8E(4J-/4 '5/4 10 '=/'8'<'+4;4HI1F <('@+-)
1/51815*4+C/';' @EB1,, 8=B*<4HI-;' 8 4/B4;'/1=B1A-=61-
'B/'7-/1, = '@I-A-+'8-A-=61) 15-4+')” 26 . �1B-(4B*(/E-
1/B-(<(-B4.11 TT =B. 1==+-5*HB /- =4) :46B <(-54B-+C=B84, 4
46.-/B1(*HB 8/1)4/1- /4 )'(4+C/'-<=1F'+';1A-=6*H )'B181('86*
-;' <'=B*<64 (T. R'(F-= „�(1 8-(=11 <(-54B-+C=B84 �*5E”, 
�. �/5(--8 „�*54 �=64(1'B», �. >-(64=-/6' „�-/4 6('81”, �-=,
�6(41/64 „�4 <'+- 6('81”, �. �84/EA*6 „�84/;-+1- 'B &')E”, 

                                                
21 Idem, E��$������..., op.cit., =.435. 
22 Idem, E��$������..., op.cit., =.641. 
23 Idem, E��$������..., op.cit., =.659. 
24 �.#.�4B4(1/'8, ;���-��	������..., op.cit., =.359.  
25 Idem, ;���-��	������..., op.cit., =.429. 
26 �.�,).*. 5��..., op. cit., =.228. 
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„�)-(BC �*5E”, #. �('05 „�=64(1'B”, �. �'('+-84 „#' 5/1 '/E” 1
5(.). 

�'B4+C/'- '51/'A-=B8' �*5E 1 T(1=B4 =B4/'81B=, <'+,(/E)1
B'A64)1 'B=A-B4 5'@(4 1 0+4. �. �4B4(1/'8 *B8-(J54-B )E=+C, AB' 8
+1B-(4B*(/EF 4<'6(1:4F TT =B. „':'()+,-B=, '51/ 10 ;+48/EF
4(F-B1<'8 )'5-(/1=B=6'? .181+104.11 – �*54-T(1=B'=, 6'B'(E?
'@G-51/,-B 584 -84/;-+C=61- ;-(',, 6'B'(E- (408-5-/E <' (40/E)
<'+H=4) =8,I-//';' =HJ-B4, 8 '5/* F*5'J-=B8-//*H +1A/'=BC. [...] 
# +1B-(4B*(/EF 4<'6(1:4F :1;*('? )4=7B4@/'?, R';'A-+'8-6')
=B4/'81B=, �1=*= 8)-=B- = �*5'?”27. K*BC T(1=B4 /4 �'+;':* /-
<(-5*=)4B(184-B <(-584(1B-+C/';' 8E@'(4: „– �4 <'B')*, AB' =B-0,, 
8E@(4//4, 5+, )-/, -51/=B8-//4,, 6'B'('? , )';* =+-5'84BC. 
�(*;4, 5+, )-/, /-8'0)'J/4”28. �*54 J- '51/'6 8 04)6/*B'=B1 )*6
=8'-;' B-)/';', F4'B1A-=6';' )E7+-/1,, /- =<'='@-/ <'=B1AC
(45'=BC /-)4B-(14+C/'=B1 T(1=B'84 .4(=B84. �/ =B4/'81B=,
4<'=B'+') 5+, B461F J- )*A-/16'8 )E7+-/1,, 646 '/. �/4
<(-5*=)4B(184-B <',8+-/1- 5(*;1F <(-54B-+-? (1*5), /- =<'='@/EF
<'/,BC 'B8-BE /4 548/' <'=B48+-//E- 8'<('=E: „<(-J5- A-)
<('5'+J4BC 581J-/1- 8<-(-5, /*J/' @E+' <'@-51BC B461F �*5”29. 
�4(1, <-(8'? <'/1)4-B 58*+16'=BC �*5E, @'+-0/-//' <-(-J184,
-;' <45-/1-.  

# (')4/- 88-5-/ B(451.1'//E? 5+, )1('8'? +1B-(4B*(E
)'B18 +H@81 �*5E 6 �4;54+1/- (=(48/1B- 1/B-(<(-B4.1H )'B184 8
(')4/4F �. K4/4=4 „�84/;-+1- 'B �*5E” 1 �. >-(64=-/6' „�-/4
6('81”). �5/46' 8 'B+1A1- 'B (')4/'8 TT 8. 'B640 �4;54+1/E 8
(')4/- /- =B4/'81B=, 64B4+104B'(') *=1+-/1, )1('8'00(-/A-=6'?
4/B1<4B11 �*5E 6 T(1=B*, B'+A6') 6 10)-/-. �4(1, /-
8'=<(1/1)4-B /1646';' '<(4854/1, �*5E, „*815-8 8 -;' ;+404F B*
<*=B'B*, 'B 6'B'('? -- <('@(4+' F'+'5')” 30 . �+, ;-('1/1, 
1=.-+-//'? T(1=B'), B-<-(C =4)'- ;+48/'- =8'@'54: 'B
'5-(J1)'=B1 1 +H5-?, 6'B'(E- /- <'/1)4HB -;' =+*J-/1-, 8-5C
„B', AB' <('10'7+', 1 B', AB' -I- 5'+J/' <('10'?B1, 6404+'=C
/4=B'+C6' 8'+/*HI1) 1 84J/E), AB' '/4 /1 04 AB' /- F'B-+4
'B(-AC=, -;'”31. �4(,5* = =4)''B8-(J-//'? +H@'8CH 6' T(1=B* 8
/-? 04('J54-B=, /-/481=BC 6 �*5-, J-+4/1- )-=B1. 

                                                
27 �.#.�4B4(1/'8, ;���-��	������..., op.cit., =.437. 
28 �.�J'(5J, =
��
�..., op.cit., =.607. 
29 Idem, =
��
�..., op.cit., =.674. 
30 Idem, =
��
�..., op.cit., =.670. 
31 Idem, =
��
�..., op.cit., =.327. 
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�.�J'(5J F4(46B-(10*-B �4(1H �4;54+1/* A-(B4)1
1=6+HA1B-+C/'=B1, 10@(4//'=B1, 6'B'(E- 8E5-+,HB -- 10 6(*;4
'=B4+C/EF 4<'=B'+'8, /' '5/'8(-)-//' /- 15-4+101(*-B. 
#'=6(-=-/1- T(1=B4 1 ,8+-/1- 8=-) 4<'=B'+4) =<'='@=B8'84+'
5*F'8/')* <-(-('J5-/1H ;-('1/1, 6'B'(4, '='0/4-B =-@, /- <('=B'
1=.-+-//'? T(1=B'), 4 -;' *A-/1.-?. �<'=B'+C=6')* =+*J-/1H
�4;54+1/E <'=8,I-/4 <'=+-5/,, A4=BC (')4/4 („�<'=B'+”), 
6'B'(4, ='=B'1B 10 5/-8/16'8EF 04<1=-? �4;54+1/E 1 -- <1=-) 6
5'A-(1, ;5- '<1=E84HB=, ='@EB1, <'=+- 8'=6(-=-/1, T(1=B4. 
�)-//' 8 <1=C)4F 1 5/-8/16'8EF 04<1=,F <(1'@(-B4-B
048-(7-//'=BC +1B-(4B*(/E? <'(B(-B �4(11 10 �4;54+E. �)-//'
„=-6(-B/'=BC» 1=B'(11 �4(11 �4;54+1/E, /4 6'B'(*H *J- 8
04;+4811 *640E84-B 48B'(, =B4/'81B=, /4 =B(4/1.4F (')4/4
F*5'J-=B8-//E) 'B6('8-/1-) J-/I1/E, 8 6'B'('? ,(6' ='A-B4+1=C
)*A1B-+C/4, @'(C@4 5*71 1 <+'B1, +H@81 1 ;(-F4, 0-)/';' 1
/-@-=/';'. 

�(4/=:'()4.1, -84/;-+C=6'? =HJ-B/'? )'5-+1 8 (')4/-
8E8'51B �4(1H �4;54+1/* 8 .-/B( <'8-=B8'84/1,, 46.-/B1(*,
8/1)4/1- /4 5(4)4B10)- +1A/'=B/EF <-(-J184/1? ;-('1/1, 
D8'+H.11 5*F'8/EF 15-4+'8 <'=+- 8=B(-A1 = T(1=B'). # =+'J/'?
F*5'J-=B8-//'? )/';')-(/'=B1 (')4/4 =*5C@E -84/;-+C=61F ;-('-8
'B+1A4HB=, '='@'? ;+*@1/'? 1 0/4A1B-+C/'=BCH. �5-(J1)'=BC, 
;(-F'8/'=BC �4(11 1/B-(<(-B1(*-B=, 48B'(') A-(-0 <'0/4/1-
04<(-I-//';' – 15'+4 (8'0)'J/', 1)-//' 6 DB'? 8-(=11 <'5F'51B
'B'J5-=B8+-/1- �4;54+1/E = �8'?, 6'B'(4, 86*=1+4 04<(-B/E?
<+'5). 

K-(-'=)E=+-/1- ='8(-)-//'? +1B-(4B*('? /'8'048-B/';'
)4B-(14+4 <(',8+,-B B-/5-/.11 ='054/1, =+'J/';' =1)8'+1A-=6';'
<'5B-6=B4, ;5- =HJ-BE 1 '@(40E -84/;-+C=6';' )1(4, 8=B*<4, 8
8041)'5-?=B81- = 6*+CB*(/'-1=B'(1A-=61)1 1 /(48=B8-//'-
<=1F'+';1A-=61)1 (-4+1,)1 1 15-4+4)1 /'8'? D<'F1, *=1+184HB
/4=*I/E- <('@+-)E ='8(-)-//'=B1, 'B'@(4J-//E- 8 1=6'//'
)-B*I-?=, A-+'8-A-=6'? 5*7-. 

3<<7./E-1: 

O=6=784C8G=<-= 8/@6/GN<7?7 @7<.=@8./ =5/<?=GN8@-2 8.6;@.;6  
5 8756=4=<<7A G-.=6/.;6=

�1B-(4B*(4 TT 8. '=/'84B-+C/' <-(-'=)E=+184-B @1@+-?=61?
)4B-(14+, <('1=F'5,B <'1=61 1=B'(1A/'=B1 -84/;-+C=61F '@(40'8
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(T(1=B4, �*5E, K'/B1, K1+4B4 1 5(.), AB', 8 A4=B/'=B1, =8,04/' =
8EF'5') 6/1;1 P. �-/4/4 „U10/C �1=*=4”, 6'B'(*H ='8(-)-//E-
1==+-5'84B-+1 =A1B4HB B'A6'? 'B=A-B4 8 1/B-(<(-B4.11
-84/;-+C=6';' )4B-(14+4. �-+4-B=, <'<EB64 <'/,BC, <' 8E(4J-/1H
�. �,).*, „5-?=B81, ='0/4B-+C/EF 1 /-<('108'+C/EF 4/B4;'/1=B'8
�1=*=4, 1F 8/*B(-//1? )1( = B'A61 0(-/1, <(-5=B48+-/1?
='8(-)-//';' A-+'8-64” [6, =. 197]. �+48/E) =B4/'81B=,
F*5'J-=B8-//'- 1==+-5'84/1- '@G-6B18/EF 1 =*@G-6B18/EF
:46B'('8, 6'B'(E- =:'()1('84+1 F'5 /'8'048-B/EF ='@EB1?. 
�)-//' 8 DB'B <-(1'5 <('1=F'51B „1/B-(-=” 48B'('8 6 <-(='/4J4)
'6(*J-/1, T(1=B4: �*5E, K'/B1, K1+4B4, �4(11 �4;54+1/E, 
#4(488E, �+48511 K('6*+E, 4<'=B'+'8. PB1 ;-('1 <'+*A4HB
='@=B8-//*H @1';(4:1H (')4//';' B1<4 1 04/1)4HB .-/B(4+C/'-
)-=B' 8 F*5'J-=B8-//') <('108-5-/11, <(1'@(-B4, <(48'
<'*A1B-+C/';' =+'84 1 '<(-5-+,, '@(40 =4)';' T(1=B4. 

�'8(-)-//E? +1B-(4B*(/E? <('.-== ='054-B )/'J-=B8'
B(4/=:'()4.1'//EF 1/B-(<(-B4.1? B(451.1'//';' )4B-(14+4. 
�. �,).* 'B)-A4-B, AB' „=)E=+'84, 0/4A1)'=BC '@(404 �4(11
�4;54+1/E 1 5(*;1F -84/;-+C=61F ;(-7/1. 8 ='8(-)-//'?
+1B-(4B*(- F4(46B-(10*-B=, <'8E7-//E) 8/1)4/1-) 6 1F
5*F'8/')* )1(*, )/';'4=<-6B/E) 1==+-5'84/1-) )'(4+C/'-
<=1F'+';1A-=61F )'B181('8'6 =*I/'=B/';' 10)-/-/1, 1F '@(404
J10/1 <'=+- <(1='-51/-/1, 6 T(1=B*. PB' <(1@+1J-/1- A-+'8-64 6
R';'A-+'8-6* '=)E=+184-B=, /- 646 '5/')')-/B/E? 46B, 4 646
@'+-0/-//E? <('.-== @'(C@E 8 1F 5*74F )-J5* <('7+E) 1
/4=B',I1), B-+-=/E) 1 5*F'8/E), 0-)/E) 1 15-4+C/E)” [6, =. 121]. 

�1( -84/;-+C=6';' )4B-(14+4 8=- @'+C7- (4=<('=B(4/,-B=, 8
='8(-)-//') +1B-(4B*(/') <('=B(4/=B8-. �(451.1'//E- =HJ-BE 1
'@(40E =B4/'8,B=, /- <('=B' /-'BG-)+-)'? ='=B48+,HI-? 5+,
<(-'5'+-/1, '@I-A-+'8-A-=61F 1 +1A/'=B/EF <('@+-)
='8(-)-//'=B1, /' 1 8E<'+/,HB ('+C +46)*='8'? @*)4J61 5+,
<('8-(61 /47-;' 8(-)-/1 /4 )-(* 5'@(4 1 0+4: „R+4;'54(, 8E='6'?
=B-<-/1 ='.14+C/'-DB1A-=61F */18-(=4+1? 8 B(451.1'//EF
=B(*6B*(4F, '/1 =<'='@=B8*HB '@(40'84/1H 8 6'/B-6=B-
+1B-(4B*(/';' <('108-5-/1, =8'-'@(40/'? «<(';(4))E» 
8'0)'J/EF 5-?=B81? 1/51815**)4 8 B'? 1+1 1/'?
D601=B-/.14+C/'? =1B*4.11” [6, =. 13]. 

�-+C =B4BC1 ='=B'1B 8 8E,8+-/11 046'/')-(/'=B-?
:*/6.1'/1('84/1, -84/;-+C=6';' =HJ-B/'-'@(40/';' )4B-(14+4 1
=1=B-)/') 1==+-5'84/11 B(4/=:'()4.11 '@(404 �4(11 �4;54+1/E
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8 +1B-(4B*(- TT – /4A4+- TTI 8. (/4 )4B-(14+- F*5'J-=B8-//EF
<('108-5-/1? �. �J'(5J 1 �. #4+B'=4). 

�-'(-B16'-)-B'5'+';1A-=6'? @40'? /47-;' 1==+-5'84/1,
<'=+*J1+1 =+-5*HI1- <(1/.1<E 1 )-B'5E: 1=B'(16'-
+1B-(4B*(/E?, =(48/1B-+C/'-1=B'(1A-=61?, B1<'+';1A-=61?, 
'<1=4B-+C/E?, .-+'=B/E?, =1/F('//E? 1 514F('//E? <'5F'5 6
4/4+10* <('.-==4 (-.-<.11 B(451.1'//EF =B(*6B*(. 

�4*A/4, /'810/4 1==+-5'84/1, 046+HA4-B=, 8 10*A-/11
('B=+-J184/11) D8'+H.11 1/B-(<(-B4.1? -84/;-+C=6';' =HJ-B/'-
'@(40/';' )4B-(14+4 8 /4.1'/4+C/EF +1B-(4B*(4F TT – /4A4+- XXI 
8., '=8-I-/11 (40+1A/EF 4=<-6B'8 B(4/=:'()4.11 B(451.1'//';'
)4B-(14+4 = *A-B') '/B'+';1A-=61F, <'8-5-/A-=61F 1
46=1'+';1A-=61F '='@-//'=B-?. �4*A/4, /'810/4 51==-(B4.1'//'?
(4@'BE 046+HA4-B=, B46J- 8 B'), AB' '/4 ,8+,-B=, <-(8E)
6'/.-<B*4+C/' .-+'=B/E) 1==+-5'84/1-) 1/B-(<(-B4.1'//'?
<'+1:'/11 -84/;-+C=6';' '@(404 �4(11 �4;54+1/E 8 ='8(-)-//')
+1B-(4B*(/') 6'/B-6=B- 1 F*5'J-=B8-//'-B8'(A-=6'? ='0/4/11
'@I-=B84. �B4BC, <'=8,I-/4 (4==)'B(-/1H D8'+H.11 (-.-<.11
-84/;-+C=6';' '@(404 �4(11 �4;54+1/E 8 F*5'J-=B8-//EF <'1=64F
<1=4B-+-? XX-XXI 88. 

�-0*+CB4BE 1==+-5'84/1, 84J/E 5+, 54+C/-?7-;' '<(-5-+-/1,
/'8EF 4=<-6B'8 :'()4+C/'-='5-(J4B-+C/EF B(4/=:'()4.1?
-84/;-+C=6';' (/'8'048-B/';') =HJ-B/'-'@(40/';' )4B-(14+4 8
+1B-(4B*(- TT – /4A4+4 XXI 8-6'8, 4 B46J- '(1-/B4.11
B(451.1'//EF =B(*6B*( /4 /4.1'/4+C/'-1=B'(1A-=61-, )'(4+C/'-
DB1A-=61- 1 :1+'=':=61- <('@+-)E ='8(-)-//'=B1. 

K(46B1A-=6'- 0/4A-/1- (4@'BE '=/'8E84-B=, /4 8'0)'J/'=B,F
54+C/-?7-;' 1=<'+C0'84/1, <(1 1==+-5'84/11 B-'(11
:*/6.1'/1('84/1, B(451.1'//';' )4B-(14+4 8 )1('8')
+1B-(4B*(/') 6'/B-6=B-, 5+, (40(4@'B61 +-6.1'//EF 6*(='8 <'
=(48/1B-+C/')* +1B-(4B*('8-5-/1H, 1=B'(11 04(*@-J/'?
+1B-(4B*(E, B-'(11 +1B-(4B*(E, '=/'8 +1B-(4B*('8-5-/1, 1
<(1/.1<'8 =(48/1B-+C/';' +1B-(4B*('8-5-/1,, 4 B46J- =<-.6*(='8
1 =<-.=-)1/4('8 <' <('@+-)4) <'DB161 1 D=B-B161 (-.-<.11
/'8'048-B/';' =HJ-B/'-'@(40/';' )4B-(14+4 8 +1B-(4B*(/')
<('.-==- XX – /4A4+4 XXI 88; <'5;'B'86- *A-@/'-)-B'51A-=61F
1054/1?. 

QG9>=5C= 8G75/:  
=46(4+C/E? 6'/B-6=B, -84/;-+C=61- =B(*6B*(E, +1B-(4B*(/4, B(4/=:'()4.1,, 
4(F-B1<, �4(1, �4;54+1/4. 
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The title in English: 

A New Sense of the Sacred Context of the Gospel Structures in Modern 
Literature 

Abstract (Summary) 

Literature of the twentieth century thoroughly reinterprets biblical 
material and there is a search of the historicity of the Gospel images 
(such as Christ, Judas, Pilate, etc.), which, in particular, is associated 
with Renan's “Life of Jesus”, which modern scholars believe to be a 
starting point in the interpretation of the Gospel material. An attempt is 
made to understand, in the words of �. Niamtsu, “the actions of con-
scious and involuntary antagonists of Jesus, their inner world from the 
point of view of the concepts of modern man”. The main artistic research 
of objective and subjective factors that have shaped the course of New 
Testament events becomes crucial. During this period the authors were 
interested in the psychological environment of Christ: Judas, Pontius 
Pilate, Mary Magdalene, Barabbas, Claudia Prokuly and the Apostles. 
These main characters have their own biography of the novel's type and 
they are central to the work of art, getting the right to teach and define 
the image of Christ himself. 

Modern literary process creates a lot of transformation of the tradi-
tional interpretations of the material. A. Niamtsu notes that “the semantic 
significance of the image of Mary Magdalene and the other evangelical 
sinners in contemporary literature is characterised by increased attention 
to their spiritual world and a multi-faceted study of the moral and psy-
chological motivations of the essential changes in their lifestyle after 
joining Christ. This is the approach of man to God interpreted not as a 
momentary act as a/the painful process of struggle in their hearts between 
past and present, personal and spiritual, earthly and ideal”. 

The world of the Gospel material is spread throughout the modern 
literary space. Traditional stories and characters are not just an integral 
factor to overcome human and personal problems of the present, but also 
serve as a litmus test of measuring good and evil in our time: “Due to the 
high degree of social and ethical universals in traditional structures, they 
contribute to building a special “programme” of possible individual 
activities in various existential situations within a literary context. [edu-
cation in the context original literary work “programme” of possible 
actions of an individual in a given existential situation” [6, p. 13]]. 
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The purpose of this paper is to identify patterns of functioning of 
the Gospel story-shaped material and systemic research on transforma-
tion of the image of Mary Magdalene in the literature of the twentieth to 
the beginning of the twenty first century and based on the works of art of 
M. George and W. Valtos. 

The theoretical and methodological basis of our study is based on 
the following principles and methods: history, literature, comparative-
historical, typological, descriptive, holistic, synchronic and diachronic 
approach to the analysis of the reception of traditional structures. 

The scholarly novelty of this research is to study the evolution of 
interpretations of the Gospel story-shaped material in the national litera-
ture of the 20th to the beginning of the 21st century and to explain various 
aspects of the transformations of the traditional material with the onto-
logical, axiological and behavioral characteristics. The scholarly novelty 
of the thesis is also in the fact that it is the first study of the conceptual 
integrity of the interpretational polyphony of the Gospel of Mary Magda-
lene in the context of modern literary and artistic and creative conscious-
ness of the society. The thesis is devoted to the evolution of the reception 
of the Gospel of Mary Magdalene in search of artistic writers of the 20th

and 21st centuries. 
The results are significant for further searching of new formal-

content aspects of the Gospel (new testament) text transformation in the 
20th and 21st c. literature and for orientating traditional structures towards 
national-historical, moral and philosophical problems of contemporary 
times. 

Practically, it means the possibility of further application in the re-
search of the theory of the traditional material function in the universal 
literary context, in the lectures on comparative literary science, history of 
foreign literature, theory of literature and in special courses and seminars 
concerning poetics and esthetics of perceiving the new testament story-
shaped material within the literary process of the 20th to the beginning of 
the 21st c. in writing books on methodology and manuals. 

The practical value of the work is based on the possibility of further 
use in the study of the theory of operation of the traditional material in 
the world literary context for the development of lecture courses in com-
parative literature, history, world literature, literary theory, literary criti-
cism, and the foundations of the principles of comparative literature, as 
well as special courses and seminars on the poetics and reception aesthet-
ics of New Testament story-shaped material in the literary process from 
the 20th to the early 21st century, development of training publications. 
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Key words:  

sacral context, Gospel structures, literary transformation, archetype, 
Mary Magdalene. 

The Title in Polish: 

Tytuł w j�zyku polskim: 

Nadanie nowego sensu sakralnemu kontekstowi ewangelicznych struktur 
w literaturze współczesnej 

Abstrakt (Streszczenie) 

Abstract (Summary) in Polish: 

Literatura XX wieku nadała gruntownie nowego sensu materiałowi 
biblijnemu oraz poszukiwała historyczno	ci postaci ewangelicznych 
(Chrystusa, Judasza, Poncjusza Piłata). To kojarzy si� z ksi k
E.Renana 'ycie Jezusa, gdzie po raz pierwszy, zdaniem współczesnych 
badaczy, został zinterpretowany materiał ewangeliczny. Autorzy utwo-
rów literackich usiłowali zrozumie2 „działania 	wiadomych i mimowol-
nych antagonistów Jezusa, ich wewn�trzny 	wiat z punktu widzenia 
poj�cia współczesnego człowieka” (A.Niamcu). Artystyczne badanie 
obiektywnych i subiektywnych czynników, które ukształtowały bieg 
nowotestamentowych wydarze�, staje si� czym	 zasadniczym. W tym 
zakresie pisarze bardzo interesowali si� bohaterami z otoczenia Jezusa 
(Judasz, Poncjusz Piłat, Maria Magdalena, Barabasz, Klaudia Prokuła 
[Claudia Procula], apostołowie). Ci bohaterzy maj  yciorys własny 
powie	ciowego typu i zajmuj tytułowe miejsce w utworze artystycz-
nym, nabywajc prawa do pouczajcego słowa i okre	lajc posta2 Chry-
stusa. 

Współczesny proces literacki tworzy mnóstwo transformacyjnych 
interpretacji tradycyjnego materiału. Zdaniem A. Niamcu, „znaczeniowa 
wa no	2 postaci Marii Magdaleny i innych postaci ewangelicznych 
grzesznic charakteryzuje si� tym,  e w centrum uwagi znajduje si� ich 
duchowy 	wiat, a mianowicie moralnopsychologiczne uzasadnienia 
istotnych zmian ich postaci po przyłczeniu do Chrystusa. To zbli enie 
człowieka z Bogoczłowiekiem nie jest jednokrotnym aktem, lecz bole-
snym procesem walki w ich duszach przeszłego z tera3niejszym, ciele-
snego z duchowym, ziemskiego z idealnym. 
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�wiat materiału ewangelicznego coraz bardziej rozpowszechnia si�
na przestrzeni literackiej. Tradycyjne fabuły i postaci, b�dc nieodłcz-
nym składnikiem w pokonaniu ogólnoludzkich i indywidualnych pro-
blemów, s papierkiem lakmusowym dla sprawdzenia dobrego i złego 
(dobra i zła) w naszym czasie. Dzi�ki wysokiemu stopniowi socjalno-
etycznych uniwersaliów w strukturach tradycyjnych przyczyniaj si� do 
tworzenia si� w kontek	cie utworu literackiego swoistego „programu” 
mo liwych czynno	ci indywiduum w ró nych egzystencjalnych sytu-
acjach. 

Celem artykułu jest wyja	nienie regularno	ci funkcjowania ewan-
gelicznego, fabularnego materiału i systemowe badanie transformacji 
postaci Marii Magdaleny w literaturze XX – pocz. XXI w. (w utworach 
artystycznych M.George i W.Valtosa). 

Teoretyczn i metodologiczn baz badania s takie zasady i meto-
dy: historycznoliteracka, porównawczohistoryczna (historycznoporów-
nawacza), typologiczna, opisowa, cało	ciowa; synchroniczne i diachro-
niczne uj�cie analizy procesu recepcji struktur tradycyjnych.

Naukowa nowo	2 badania polega na studiowaniu (obserwowaniu) 
ewolucji interpretacji ewangelicznego, fabularnego materiału w literatu-
rach narodowych XX – pocz. XXI w. Oraz na wyja	nieniu ró nych 
aspektów transformacji tradycyjnego materiału z uwzgl�dnieniem onto-
logicznych, zachowawczych i aksjologicznych osobliwo	ci. 

Uzyskane rezultaty s wa ne dla dalszego poszukiwania nowych 
aspektów formalnotre	ciowych transformacji ewangelicznego (nowote-
stamentowego) materiału w literaturze XX – pocz. XXI w. oraz orientacji 
struktur tradycyjnych na narodowohistoryczne, moralnoetyczne i filozo-
ficzne problemy współczesno	ci. 

Znaczenie praktyczne polega na mo liwo	ci dalszego wykorzysta-
nia w badaniach teorii funkcjowania materiału tradycyjnego w po-
wszechnym kontek	cie literackim, w opracowaniu wykładów literaturo-
znawstwa porównawczego, historii literatury obcej, teorii literatury oraz 
specjalnych kursów i seminariów dotyczcych problemów poetyki i 
estetyki recepcji nowotestamentowego, fabularnego materiału w procesie 
literackim XX – pocz. XXI w., w napisaniu prac metodycznych i pod-
r�czników. 

Słowa-klucze:  

kontekst sakralny, struktury ewangeliczne, transformacja literacka, arche-
typ, Maria Magdalena. 
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Zdrada Judasza w dramacie Ireneusza Iredy�skiego „�e-
gnaj, Judaszu”

Twórczo	ci Ireneusza Iredy�skiego nie towarzyszyło specjalne zaintere-
sowanie badaczy. Owszem, pojawiały si� recenzje jego sztuk, jednak – nawet po 
roku 1989 – nie powstała jakakolwiek monografia twórczo	ci autora Dziewi�ciu 
wieczorów teatralnych. Równie  niniejsze opracowanie w centrum uwagi stawia 
nie tyle Iredy�skiego i jego biografi� (która jest wa nym kontekstem interpretacyj-
nym dla historii tytułowego Judasza), ale problem wierno	ci i zdrady, roli kozła 
ofiarnego i poszukiwania ocalenia. Autor niniejszego eseju interpretował tekst 
I.Iredy�skiego w sposób krytycznoliteracki, cho2 mo na by w innym artykule 
zanalizowa2 ów dramat inaczej, np. metod stricte semiotyczn1. 

Autor artykułu zajł si� jednym z mrocznych dramatów Ireneusza Iredy�-
skiego (1939-1985), poety, prozaika, dramaturga2, 	wiadomy  e „Tematyka jego 
oryginalnej, niepowtarzalnej twórczo	ci to przemoc, manipulacja, psychiczne i 
fizyczne okrucie�stwo. Cyniczny i amoralny 	wiat, pod przykrywk którego tl si�
uczucia – miło	2, przyja3�, wierno	2, dlatego te  [pisarz] nazywał siebie brutalizu-
j+cym lirykiem”3. Opublikowano trzy tomy dzieł zebranych Iredy�skiego4, przy-

                                                
1 W. Panas, W kr�gu metody semiotycznej, Lublin 1991; M. Jasi�ska-Wojtkowska, Horyzonty literac-
kiego sacrum, Lublin 2003; P. Nowaczy�ski, Studia z literatury XX wieku, Lublin 2004.  
2 Artykuł niniejszy pierwotnie jako referat pt. Monolog Jana napisany został na konferencj� pt. 
„Potrzeba sacrum”. Literatura polska okresu PRL-u, zorganizowan przez Katedr� Literatury Współ-
czesnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez Prof. Mirosław� Ołdakowsk-Kuflow (Lublin, 
21-23 pa3dziernika 2010 r.). Tu prezentowana nowa, przepracowana przez Redakcj� wersja tekstu  
ró ni si� istotnie od pierwotnego referatu. Dzi�kuj� drowi Grzegorzowi Kopi�skiemu, pierwszemu 
czytelnikowi moich refleksji na temat Judasza Iredy�skiego oraz Redakcji i Recenzentom. 
3 J. Siedlecka, Wypominki, Łód3 1996, s. 180. Pisarz sam o sobie wyznaje w rozmowie z Andrzejem 
Wróblewskim (wywiad ju  po premierze sztuki 'egnaj, Judaszu): „A  e niektóre moje rzeczy sce-
niczne mo na nazwa2 okrutnymi? No có ... Przecie  ja pisz� cigle jedn i t� sam sztuk�. Warianty 
jednego dramatu. Wszystkie moje sztuki s o przemocy, takiej czy innej, ale o przemocy (...). To 
fascynacja i odraza, zapatrzenie i l�k, wiwisekcja i prze	miewanie, nadzieja i rozpacz... (...)”; vide: 
„Pisz� ci+gle jedn+ i t� sam+ sztuk�”. Z Ireneuszem Iredy&skim rozmawia Andrzej Wróblewski, 
„Teatr” 1971, nr 10, s. 7-8. 
4 I. Iredy�ski, Dzieła zebrane, t. 1 (Dzie& oszusta, Okno, Ukryty w sło&cu), Warszawa 2009; idem, 
Dzieła..., op. cit., t. 2 (Armelle, Fascynacja, Koniec i pocz+tek), Warszawa 2010; idem, Dzieła..., op. 
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najmniej dwie jego sztuki grane ostatnio w polskich teatrach zebrały raczej pozy-
tywne recenzje (2010)5.  

Istnieje jednak jeszcze bardziej istotny powód, aby zajmowa2 si� owym 
mrocznym pisarzem, a mianowicie – polskie problemy z lustracj6. Wielu twierdzi, 
 e jest to zagadnienie nierozwizywalne (w wymiarze politycznym, historycznym, 
moralnym), inni utrzymuj,  e to kwestia bez wi�kszego znaczenia. Warto przyj-
rze2 si� problemowi zdrady, który wtórnie mo na odnie	2 post factum do polskiej 
debaty o lustracji. 

W artykule skupiono si� jednak wyłcznie na uj�ciu I.Iredy�skiego (jego 
„szyderczym realizmie”7 oraz „pesymistycznej metafizyce”8), który opowiedział 
własn wersj� zdrady Judasza. W jej tle znajduj si� dowody współpracy pisarzy ze 
specsłu bami PRL. „Niniejszym kwituj� odbiór 50 tys. (pi�2dziesit tysi�cy zło-
tych) / za informacje udzielone oficerowi SB”9. To tylko jeden z wielu zachowa-
nych dokumentów. Według jednego z ówczesnych donosów (1965), nikt nie bronił 
ani nie  ałował osoby I.Iredy�skiego10. 
                                                                                                                       
cit.,  t. 3 (Manipulacja – czyli niebanalna minipowie�)), Warszawa 2011. Dzieła Iredy�skiego przy-
wróciła czytelnikom Warszawska Firma Wydawnicza, planowane jest pi�ciotomowe wydanie prozy, 
natomiast teatralia Iredy�skiego czekaj na opracowanie krytyczne. 
5 Natomiast niezbyt pochlebna opinia o pisarstwie autora Dnia oszusta została zapisana przez Sławo-
mira Mro ka w jego dzienniku (10 grudnia 1962, czyli trzy lata przed wydaniem dramatu o Judaszu): 
„Przeczytałem utwór Iredy�skiego (...) Czytałem z wielkim zainteresowaniem i instynktown nieufno-
	ci. Nad wszystkim tym unosi si� dla mnie infantylny okrzyk: patrzcie, jaki jestem biedny, ja te 
jestem wra liwy i chciałbym jak motylek, ale có , 	wiat to burdel, a ludzie to zwierz�ta, wi�c co ja 
mog� zrobi2?”; vide: S. Mro ek, Dziennik, t. 1 (1962-1969), Kraków 2010, s. 24. 
6 Tak e nazywana „lustracj”, była rzdowym procesem majcym na celu ograniczenie udziału byłych 
komunistów, a zwłaszcza tajnych informatorów Słu b Bezpiecze�stwa (zwanych TW - Tajnymi 
Współpracownikami), w pełnieniu funkcji publicznych po transformacji komunizmu. Ka da znaczca 
osoba, zwłaszcza politycy, musiała zło y2 o	wiadczenie o ewentualnym udziale w takich działaniach – 
wielu oskar ono o kłamstwo w oparciu odokumenty i raporty pozostawione przez SB. 
7 Vide: W. Filler, Ireneusz Iredy&ski, Ludzie i prapremiery, Kraków 1972, s. 57. 
8 Vide: J. Kłossowicz, Iredy&ski: m�cze&stwo z przymiark+, „Dialog”, r.: 1987, nr 6, s. 116. 
9 Z dopiskiem porucznika �aby: „Kwot� 50 tys. zł wypłaciłem osobi	cie TW ps. „Magda”, nr 
ewid[encyjny] 300047, na spotkaniu odbytym w dn. 29 III 1990 r. Obok: Raport kas[owy] 1/90 poz. 
17 1990.03.20, podpis nieczytelny”. To ostatni zapis w obszernej publikacji Instytutu Pami�ci Narodo-
wej dotyczcej inwigilacji 	rodowiska literackiego przez Słu b� Bezpiecze�stwa nie tylko w PRL, ale i 
w III RP (formalnie od dnia 1 stycznia 1990 r.); vide: „Twórczo�) obca nam klasowo”. Aparat represji 
wobec �rodowiska literackiego 1956-1990, red. A. Chojnowski, S. Ligarski, Warszawa 2009, s. 762. 
10 Doniesienie tajnego współpracownika (tajnej współpracowniczki) – TW „Ewy” na temat wydarze�
w 	rodowisku literackim (z dnia 30 grudnia 1965 r.): „Nikt nie broni ani nie  ałuje Iredy�skiego. 
Wszyscy mówi o nim z obrzydzeniem i niech�ci, z tym  e Andrzej Kijowski i Tadeusz Konwicki 
przyznaj mu talent, natomiast [Artur] Sandauer uwa a go za „bezczelnego grafomana”. Wszyscy, z 
którymi na ten temat mówiłam, uwa aj zgodnie,  e powinien dosta2 solidny wyrok,  e tym bardziej 
ma to smak nieprzyjemny,  e teraz wszedł na ekrany film wg jego scenariusza Sam po�ród miasta,  e 
TV nakr�ciła te  film jego. Zdj�to tylko z dwóch teatrów w kraju jego sztuki Pastorałka”; „Twórczo�)
obca nam klasowo”..., op. cit., s. 241. 
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Mo na stawia2 na kanwie sztuki Iredy�skiego o Judaszu rozmaite pytania 
natury ogólnej. Kto jest zdrajc, a kto nie zdradził? Kto jest zdrajc rzeczywi	cie, a 
kto tylko na takiego wyglda? Kto i dlaczego upodlił si� zdrad, a kto okazał si�
wierny do ko�ca? Kto jest wreszcie bardziej winny: zdrajca czy ten, kto spowodo-
wał jego upadek? A mo e inaczej – skd czerpa2 siły do wierno	ci, do bycia nie-
zdrajc, gdy wokół trwa upodlenie? Skd wiara, która daje moc, aby by2 wiernym i 
komu nale na jest necessitas fidelitatis („konieczno	2 wierno	ci”)? Czy istniej  u 
zdrajcy takie kategorie jak: wierno	2 sobie, innym, idei? Zdrada ma swoj bogat
reprezentacj� w literaturze pi�knej, tak e np. w Polsce od czasów nowo ytnych11. 

Iredy�ski stawiał kwesti� Judasza i nie przyjmował łatwych rozwiza�. 
Warto popatrze2 na jego sztuk�, która nie powstała jako polityczny komentarz do 
polskiej rzeczywisto	ci lat sze	2dziesitych, ale jako refleksja o drodze do zdrady. 

Premiera 'egnaj, Judaszu odbyła si� dnia 14 marca 1971 r. w Teatrze Sta-
rym w Krakowie (w re yserii Konrada Swinarskiego, z Henrykiem Gi yckim w 
roli tytułowej oraz Jerzym Bi�czyckim i Jerzym Trel w roli Jana i Piotra)12. 

1. Judasz – antybohater dramatu o zdradzie 

Judasz w sztuce Iredy�skiego nie był apostołem, lecz symbolicznym zdraj-
c, którego pisarz obdarzył imieniem biblijnym13. Judasz z Ewanglii i Tradycji 

                                                
11  Kategori rozpoznajc kreacj� głównego bohatera dramatu Iredy�skiego jest „zdrada”, która 
posiada własn literatur� przedmiotu. Tu podano przykładowe pozycje: L. D�bicki, Widmo zdrady, 
Lwów 1876; T. Kostkiewiczowa, Poetyckie adresy do wrogów, „Ethos” 1989, nr 8; M. Janion, 'ycie 
po�miertne Konrada Wallenroda, Warszawa 1990; S. Chwin, Literatura i zdrada. Od „Konrada 
Wallenroda” do „Małej Apokalipsy”, Kraków 1993; „Bo insza jest rzecz zdradzi), insza da) si�
złudzi)”. Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX wieku, praca zbiorowa pod red. A. Grze	ko-
wiak-Krwawicz, Warszawa 1995; J. Tazbir, Polska na zakr�tach dziejów, Warszawa 1997, s. 113-126; 
Obraz zdrajcy i szpiega w kulturach słowia&skich, pod red. T. Dbek-Wirgowej, A. Z. Makowieckie-
go, Warszawa 1999; J. Czubaty, Zasada „dwóch sumie&". Normy post�powania i granice kompromi-
su politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (1795-1815), Warszawa 2005; Patriotyzm i zdrada. 
Granice realizmu i idealizmu w polityce i my�li polskiej, pod red. J. Kłoczkowskiego, M. Szułdrzy�-
skiego, Kraków 2008; M. Kalinowska, Kreacje zdrajcy w utworach Szekspira, Niemcewicza i Słowac-
kiego, [w:] Ateny, Rzym, Bizancjum. Mity Kródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, pod red. J. 
Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2008, s. 263-279. [Mi�dzy irredent+, lojalno�ci+ i kolaboracj+. 
O suwerenno�) pa&stwow+ i niezale�no�) narodow+ (1795-1989)] „�lski Kwartalnik Historyczny 
Sobótka”, r.: 2000, nr 1, s. 174; M. Janion, Wobec zła, Chotomów 1989. 
12 Iredy�ski nie krył swojego zadowolenia z krakowskiej inscenizacji Swinarskiego; vide: Pisz� ci+gle 
jedn+ i t� sam+ sztuk�..., op. cit., s. 8. Wcze	niej dramat wystawiono w Zurichu (1968), jednak autor nie  
mógł był przyby2 na 	wiatow prapremier� swego dzieła, poniewa  odbywał kar� wi�zienia w PRL. 
„Wypomina” to Iredy�skiemu Joanna Siedlecka: „jego krótkiemu  yciu –  ył tylko czterdzie	ci sze	2
lat – towarzyszył alkohol, kobiety, nieustajce gry z otoczeniem, prowokacje i skandale. W latach 
sze	2dziesitych skazano go za gwałt na trzy lata wi�zienia, cho2 w 	rodowisku wiadomo było,  e go 
„wrobiono”,  e chciano nauczy2 pokory młodego, odwa nego twórc�; pisał o tym m. in. Stefan 
Kisielewski, jego pełnomocnik na procesie z ramienia ZLP” (J. Siedlecka, op. cit., s. 181). 
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Ko	cioła14 w  aden sposób nie pasuje do portretu Judasza w sztuce Iredy�skiego, 
który wszak nie pisał swojej wersji Dobrej Nowiny, ale analizował fenomen zdrady 
(kreował w mrocznym dramacie zł nowin�). W jego sztuce pojawili si�, co praw-
da – wymienieni z imienia – apostołowie (Jan i Piotr), w Młodziutkiej Bladej 
mo na domy	la2 si� Marii Magdaleny, a Komisarz posiadał rysy Piłata, jednak to 
powierzchowne, biblijne nawizanie nie powinno zmyli2 odbiorcy. W sztuce nie 
zaistniała  adna figura Mesjasza, który dokonałby dzieła odkupienia, ani Dobra 
Nowina, któr nale ało głosi2 w postawie apostoła, nieobecna była instancja 
sprawcza, któr mo na by zidentyfikowa2 jako Boga. Wprost przeciwnie – bli ej 
nieokre	lony re im walczył z równie mglist grup dysydentów, na których czele 
stał Szef. Iredy�ski nie okre	lił miejsca i czasu akcji, a wi�c sprawa Judasza mo e 
toczy2 si� wsz�dzie i zawsze15. Ten uniwersalistyczny charakter sztuki sprawił,  e 
'egnaj, Judaszu jako dramat16 nie stracił swojej siły pomimo zmieniajcych si�
ustrojów: zdrada istniała zawsze i ka dy mógł zdradzi2 lub zosta2 zdradzonym17. 

Antybohater Iredy�skiego był czterdziestoletnim m� czyzn, którego ka-
prys ojca obdarzył imieniem apostoła-zdrajcy. Imi� Judasza wywoływało kom-
pleksy i obsesj� u antybohatera dramatu. Wła	ciwie jedynym celem  ycia  Judasza 
w sztuce stało si� pragnienie udowodnienia wszystkim wokół,  e nigdy nie zdradzi. 
W sztuce Judasz nie chciał by2 Judaszem18, ale pragnł za wszelk cen� pozosta2

                                                                                                                       
13 Warto przywoła2 autokomentarz Iredy�skiego: „'egnaj Judaszu to sztuka o człowieku cierpicym, 
zgniecionym przez mechanizmy społeczne. Judasz jest człowiekiem, któremu nale y współczu2 (...) 
napisałem sztuk� o konflikcie jednostki i pewnej społeczno	ci, sztuk� o wierno	ci zasadom i zdeptaniu 
tej wierno	ci”; Nie pisz� przewodnika po �yciu. Rozmowa Ireneusza Iredy&skiego z Ann+ Schiller
(nagrana w 1973 r.), „Dialog”, r.: 1987, nr 6, s. 124. 
14 Judasz pojawił si� w modlitwie 	w. Brygidy: „O Jezu Chryste (…) zostałe	 zdradzony przez 
swojego ucznia Judasza (...)” (Tajemnica szcz��cia, red. W.Moroz, Warszawa-Kraków 2008, s. 30-31).  
15 Zapewne nie jest to Peru, ojczyzna laureata Nagrody Nobla, Mario Vargasa Llosy, chocia  sam kraj 
przywołany był w tek	cie sztuki. Akcja rozgrywa si� semper ubique (zawsze i wsz�dzie) – zdaje si�
sugerowa2 Iredy�ski – chocia by w jednym z krajów południowoameryka�skich. Egzotyka „peru-
wia�skiego 	ladu” pozwala odwróci2 uwag� cenzury od prawdziwych konotacji z rzeczywisto	ci
dyktatury komunistycznej okresu PRL-u. W wywiadzie opublikowanym na łamach „Teatru” Iredy�-
ski stwierdza: „Moje sztuki s modelami sytuacji czy problemu... Tak, to modele. Skrót bez obudowy 
historycznej, obyczajowej czy psychologicznej. �wiaty wymy	lone, rzeczy dziejce si� nigdzie i 
wsz�dzie, fantomy, ba	nie uciele	nione przez aktorów, 	wiatła, scen�”; vide: Pisz� ci+gle jedn+ i t�
sam+ sztuk�..., op. cit., s. 7. 
16 Ironiczna opinia Stanisława Lema dotyczyła Dnia oszusta, jednak – idc za wywodem autora 
Cyberiady – Iredy�ski jest w ogóle twórc dzieł „przera ajcych”; vide: S. Lem, Miniatura nihilisty, 
[w:] idem, Rozprawy i szkice, Kraków 1975, s. 145. 
17 Zdaniem krytyków, 'egnaj, Judaszu to „jedyne w swoim rodzaju studium na temat zdrady, jakich 
mało, nie tylko w polskiej literaturze”; vide: J. Kłossowicz, op. cit., s. 121. 
18 Przypomina to postaw� opisan przez Alberta Camusa: „człowiek jest jedynym stworzeniem, które 
nie zgadza si� by2 tym, czym jest” (A. Camus, Człowiek zbuntowany, tł. J. Guze, Kraków 1993, s. 14). 
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wierny, przełama2 stereotyp własnego imienia, co zilustrowały słowa Komisarza 
(w drugim akcie), który okre	lił chorob� lojalno	ci głównego bohatera: 

  

„Pa�skie imi�, które jest prawie na całym 	wiecie, przynajmniej tam, gdzie dotarło chrze	ci-
ja�stwo, synonimem zdrady, musiało wytworzy2 w panu antyciała,  e tak powiem... Tak... Noszc 
imi� zdrajcy, chciał pan na pewno by2 absolutnie lojalny, absolutnie wierny. Tak... I nie zmienił pan 
imienia, jakby chcc powiedzie2 całemu 	wiatu czy te  ludziom, na których panu zale y: Patrzcie, 
pozory nic nie znacz. Mam na imi� Judasz, a wiadomo,  e nigdy nie zdradz�. Patrzcie, jestem cho-
dzcym paradoksem. Wierny Judasz”19 [II, 90]. 

W pierwszym akcie Iredy�ski zawarł charakterystyk� głównego bohatera, 
który był człowiekiem inteligentnym,  yczliwym i troskliwym, a przy tym za-
mkni�tym w sobie i pogr onym w 	wiecie marze�. Jego wierno	2 wypływała 
bardziej z uporu (Judasz był uparty jak jego ojciec), ni  z przekonania,  e istnieje 
prawda, której nale y słu y2. Posiadał w sobie głód prawdy, ale jednocze	nie 
bole	nie odczuwał,  e 	wiatem rzdzi terror kłamstwa, walka o władz� i pienidze. 
Tak w ka dym razie zaprezentował si� podczas rozmowy z Janem, byłym bokse-
rem, a jednocze	nie człowiekiem o goł�bim sercu, prostodusznym. Judasz trosz-
czył si� o zaniedban, głodn dziewczynk�, która „przypadkowo” pojawiła si� w 
sali gimnastycznej, gdzie rozgrywała si� akcja sztuki. To w jej obecno	ci snuł 
marzenia o szcz�	liwych wyspach, rajskiej krainie, gdzie nie ma zła. Nale y doda2, 
 e szcz�	cie polegało tam głównie na zaspokojeniu potrzeb fizycznych – „najlepsze 
rzeczy do jedzenia”, „rosół i sztuka mi�sa”20. Judasz-marzyciel przegrał jednak z 
Judaszem realist: „Chciałem ci opowiedzie2 o takiej wyspie, na której wszyscy s
szcz�	liwi. Ale nie ma takiej wyspy”21. Bohater budzi sympati� odbiorcy, mo na 
mniema2,  e jego postawa nie była udawana. Judasz, niczym biblijny Hiob, został 
poddany próbie. 

2. Sprawa – przedmiot zdrady 

W Ewangelii Judasz zdradził Jezusa pocałunkiem, za co wcze	niej 
otrzymał trzydzie	ci srebrników, ale po pojmaniu Jezusa  ałował zdrady, cisnł 
srebrnikami i wybrał 	mier2 samobójcz, bo nie potrafił sobie przebaczy2
haniebnego czynu wobec Mistrza z Nazaretu. W sztuce Iredy�skiego, zamiast 

                                                
19 I. Iredy�ski, 'egnaj, Judaszu, [w:] idem, Dziewi�) wieczorów teatralnych. Wybór utworów scenicz-
nych, Kraków 1986, s. 90. Uwaga: sztuka 'egnaj, Judaszu... posiada tylko podział na trzy akty – bez 
podziału na sceny i wersety. Akt I – s. 59-74; Akt II – s. 75-94; Akt III – s. 95-103. W niniejszym 
artykule podano tak e po cytatach ze sztuki tzw. identyfikacj� wewn�trzn, ale bez odno	ników do 
numerów scen i numerów wersów, lecz tylko do aktów i stron w cytowanym dziele I.Iredy�skiego 
'egnaj, Judaszu, bo tak zapisał to autor dramatu w oryginale. Podano tu numer aktu (cyfra rzymska) i 
numer strony (cyfra arabska), np. [I, 60] (akt I, str. 60). W innych sztukach I.Iredy�skiego jest podob-
nie.  Tekst sztuki I. Iredy�skiego Ołtarz wzniesiony sobie tak e nie ma podziału na sceny i wersety. 
20 Idem, 'egnaj...,  op. cit., s. 74. 
21 Idem, 'egnaj...,  op. cit., s. 73. 
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Jezusa, wystpił enigmatyczny Szef stojcy na czele konspiracji, tajnej organizacji, 
któr 	cigał system przypominajcy komunistyczne siły bezpiecze�stwa. Szef 
kontaktował si� ze swoimi wyznawcami telefonicznie i ukrywał si� nader 
skutecznie, skoro nawet listy go�cze nie przyniosły  adnego efektu: 
„Jan: Stoj przed tymi afiszami i patrz w g�b�. Jeden drugiemu. 
Judasz: Nie... 
Jan: Mówi� ci. My	l sobie,  e mo e stoi szef obok nich, a oni zarobi. Z miejsca. 
Judasz: A szef w domu. 
Jan: A jak. Telefonowałem do niego i mówił mi to. O tobie. 
Judasz: Pewno pije herbat�. 
Jan: Albo kaw� (...) 
Judasz: A do tego koniak. 
Jan: Albo whisky. 
Judasz: A jak! 
Jan: I w d[...] ich ma. 
Judasz: A jak! 
Jan: Dokładnie. 
Judasz: A oni patrz sobie w g�by. 
Jan: A jak! A boj si� jak... 
Judasz: Ty! Jakby wiedzieli,  e nas przy szefie jest tylko dwunastu...”22 [I, 65-66]. 

Dwunastu kierowników okr�gów sugerowało liczb� dwunastu apostołów, 
ale Iredy�ski rozwiał skojarzenia biblijne. Szef Jana i Judasza nie głosił nauk mo-
ralnych, nie uzdrawiał i – zapewne – nie był 	wi�ty. Iredy�ski pokazał to w sobie 
wła	ciwy sposób: Szef w swojej kryjówce pił herbat�, kaw�, whisky albo koniak i 
nie zwa ał na agentów sił bezpiecze�stwa. 

Judasz i Jan z podnieceniem opowiadali sobie o Szefie, który na wolno	ci 
kpił z poszukiwa�, by2 mo e incognito przechadzał si� w	ród szpicli lub patrzył w 
twarze gapiów: 
„Jan: O czym to ja mówiłem? 
Judasz (opuszczaj+c nog�): �e afisze takie du e. 
Jan: Aha. Jak człowiek. Albo wi�ksze. 
Judasz: Jak człowiek? 
Jan: Tak. A litery jak głowa. Podchodz� i czytam. 
Judasz: I co? 
Jan: A nazwisko szefa. I imi�. Dokładnie. 
Judasz: Jak głowa litery, mówisz? 
Jan: Jak głowa. A cena te . 
Judasz: Du o? 
Jan: Sto tysi�cy. 
(...) 
Judasz: A szef pije herbat�.  
Jan: Albo kaw�. 

                                                
22 Idem, 'egnaj...,  op. cit.,, s. 65-66. 
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Judasz: Albo koniak. 
Jan: Albo whiskey. 
Judasz: I patrzy przez okno. 
Jan: Ty! 
Judasz: Co? 
Jan: Ty! A mo e on widzi przez okno ten afisz. Kapujesz? 
Judasz: Ale numer, co? 
Jan: A niech mnie!”23 [I, 67-68]. 

I.Iredy�ski nie pozwolił jednak, by atmosfera rado	ci trwała zbyt długo. 
Nad afiszem z podobizn Szefa zjawił si� gołbek, aby – jak mówił Jan – zapasku-
dzi2 plakat. Jednak nie trafił w twarz Szefa, ale i tak Jan rzucił si� na ratunek. Chciał 
wyciera2 chusteczk afisz. Judasz – przeciwnie.  

„Jakby szef to usłyszał, toby ci� tak opieprzył,  e... Mógłby	 wszystkich wkopa2 przez taki 
numer”24 [I, 69]. 
  

3.  Zdrada postaci wiarołomnej 

Jednym z hipotetycznych wyja	nie� na temat zdrady Judasza z Ewangelii 
jest to,  e Judasz jakoby był zazdrosny o miło	2 Marii Magdaleny do Jezusa, bo  
sam jakoby w niej zakochany, nie mógł znie	2 jej uczucia do Mistrza. Iredy�ski 
przedstawił w dramacie swoj własn wersj� Marii z Magdali, która w sztuce była 
biedn, pełn l�ku dziewczynk (Młodziutka Blada). Jej spotkanie z Judaszem w 
sali gimnastycznej nie było bynajmniej romantyczne:
„Młodziutka Blada: A czy k[...]25 te  bawi si� piłk? 
Judasz: Kto? 
Młodziutka Blada (z prostot+): K[...].  
Judasz: A kto to s k[...]? 
Młodziutka Blada: Takie jak ja. W spódnicach. 
Judasz: To te, co chodz w spódnicach, to... Kto ci tak powiedział? 
Młodziutka Blada: Tata. A ci, co chodz w spodniach, to chłopy. 
Judasz: Aha... Ale nie mów tak. Tata si� pomylił. To dziewczyny lub kobiety”26 [I, 63]. 

Podobnie jak Judasz, Młodziutka Blada miała trudne dzieci�stwo: 
  

„Judasz: A ty bawisz si� z kole ankami? 
Młodziutka Blada: Nie. One ze mn nie chc. Mówi,  e jestem straszydło. 
Judasz: Jeste	 bardzo ładna. Masz pi�kne, du e oczy... 
Młodziutka Blada: Nie! Nie! 
Judasz: Co nie? 

                                                
23 Idem, 'egnaj...,  op. cit.,  s. 67-68. 
24 Idem, 'egnaj...,  op. cit.,  s. 69. 
25 Tj. prostytutki – tu i w innych miejscach skróty wulgaryzmów [...] w cytowanym tek	cie pochodz
od redakcji [przypis redakcji]. 
26 I. Iredy�ski, 'egnaj..., op. cit., s. 63. 
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Młodziutka Blada (wida), �e jest przestraszona): Nie! Ja nie chc�. 
Judasz: Co ci jest? 
Młodziutka Blada: Ja nie chc�. To boli. Ja nie chc�! 
(...)  
Judasz: Dlaczego tak si� boisz? 
Młodziutka Blada: To tak boli... Wujek przyszedł z tat, i mówił,  e mam pi�kne oczy. A potem to tak 
bolało”27 [I, 63-64]. 

Judasz nie przypuszczał,  e dziewczyna ta była jego wrogiem, tj. agentk i, 
 e wyda go bezpiece. Donosicielka została profesjonalnie przygotowana do swojej 
roli, dla uwiarygodnienia si� w rozmowie nie unikała tematu policji i wi�zienia. 
„Młodziutka Blada: Co pan tu ma? Wskazuje na piersi i plecy.
Judasz: Blizny... Bili mnie kiedy	. 
Młodziutka Blada: A...  
Judasz poprawia sobie koszul�, która widocznie zacz�ła go uciska) pod pach+. 
Tato? 
Judasz: Ojciec mnie nie bił... Tacy ludzie. 
Młodziutka Blada: Jacy ludzie? 
Judasz: Policja. 
Młodziutka Blada: A ten pan glina, co stoi na rogu, to te ? 
Judasz: Chyba nie. 
Młodziutka Blada (z przechwałk+ w głosie): A on mi daje cukierki. 
Judasz: No widzisz... 
Młodziutka Blada: Takie w papierkach. 
Judasz: Dobre? 
Dziewczynka z przej�ciem kiwa głow+. 
Młodziutka Blada: I opowiada mi takie...”28 [I, 71-72]. 

Judasz nie dostrzegł zagro enia, wcigni�ty w rozmow�, opu	cił realny 
	wiat i słuchał z uwag bajkowych historyjek agentki, która udawała niewinno	2 i 
naiwno	2. 
„Judasz: Co ci opowiada? 
Młodziutka Blada: O takich królewnach, które je d  takimi autami całymi ze złota. I o takim glinie, co 
zawsze potrafi złapa2 bandyt�. I o takim... A ten glina jest zawsze dobry dla k[...]... 
[...] 
Judasz: [...] Mówiłem ci ju ,  e tak si� nie mówi. Dla dziewczt albo dla kobiet jest zawsze dobry ten 
policjant. Nie dla k[...].
Młodziutka Blada: I o takim jeszcze, co skakał z samolotu na takim du ym parasolu, a potem zabił 
no em wszystkich swoich tych... Tych, co nie lubił”29 [I, 71-72]. 

Młodziutka Blada pó3niej „po egnała” Judasza, który po zdradzie, podob-
nie jak apostoł-zdrajca, postanowił odebra2 sobie  ycie. I to do niej w sztuce Ire-
dy�skiego trafiły jego „srebrniki”: „w tej walizce s pienidze. Wystarczy ci ich na 
                                                
27 Idem, 'egnaj...,  op. cit.,  63-64. 
28 Idem, 'egnaj...,  op. cit., s. 71-72. 
29 Ibidem. 
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długo”30 [III, 102]. Młodziutka Blada (czyli odpowiedniczka Marii Magdaleny) z 
biednej, budzcej lito	2, dziewczynki przeobraziła si� na scenie w agentk�, cy-
niczn i pazern kobiet� na usługach słu b specjalnych. W ostatniej scenie patrzyła 
na wiszcego Judasza, ale nie było słycha2 jej słów („jej usta co	 cicho szepcz”).  
Nie wiadomo, czy chodziło tu np. o współczucie dla samobójcy, który j kochał 
czy o zdziwienie z powodu jego naiwno	ci31. 
  

4.  Proces prowadz�cy do zdrady 

Kolejnym bohaterem dramatu Iredy�skiego stał si� Komisarz, który przy-
pominał Piłata z Ewangelii. To on był zwierzchnikiem Młodziutkiej Bladej (wzo-
rowanej na postaci Marii Magdaleny) i do niego nale ało ostatnie słowo w drama-
cie o Judaszu: 
„[Komisarz] wychodzi na �rodek sali. Pełne �wiatła. Wisz+cego Judasza nie wida). Komisarz przystaje 
i patrzy na dziewczyn�. Ta podchodzi do walizki, bierze za r+czk�, podnosi.
Komisarz: Połó  j z powrotem, moja panno. Wprawdzie jeste	 cenna dla mojego wydziału, ale o ile 
si� nie myl�, dostała	 wynagrodzenie za informacj�,  e tych dwóch jest tutaj. Potem doszedł trzeci. Te 
za niego dostała	. A to zostaw. 
Młodziutka Blada: Prosz�... 
Komisarz: Nie zgrywaj si�, bardzo ci� prosz�, i przede mn. Przede mn si� nie zgrywaj. 
(ostro)  
Połó !”32 [III, 102-103]. 

Paradoksalnie, to wła	nie Komisarz „ocalił” Judasza. Zanim Judasz wpadł 
w r�ce policji, został poddany weryfikacji przez własny kontrwywiad, a zatem 
Judasz był oskar ony o zdrad� dwa razy – jego pocztkow wierno	2 poddały 
próbie zarówno siły re imu, jak i towarzysze jego konspiracyjnej działalno	ci. Jako 
pierwszy z aktem oskar enia wystpił Piotr, w dramacie wyst�pujcy jako prawa 
r�ka Szefa. 

Przesłuchanie Judasza miało miejsce w konspiracyjnej melinie, któr
stanowiła sala gimnastyczna. Poniewa  bohater nie przyznał si� do zdrady, Piotr 
si�gnł do drastycznych metod. Oskar ony Judasz, zwizany i poni ony, czekał na 
tortury – przypalane zapalniczk genitalia miały skłoni2 go do zezna�. Judasz, 
przywizany do kozła gimnastycznego, sam stał si� kozłem ofiarnym33. W scenie 
w sali gimnastycznej Judasz okazał si� ofiar pozbawion mo liwo	ci ucieczki. 

                                                
30 I.Iredy�ski, 'egnaj...,  op. cit., s. 102. 
31  Warto pami�ta2,  e Młodziutka Blada (‘Maria Magdalena’) w sztuce Iredy�skiego (pazerna, 
bezwzgl�dna i egoistyczna) nosiła rysy jego matki, która opu	ciła w czasie wojny okupowan Polsk� i 
przez Londyn udała si� do Izraela, pozostawiajc syna bez opieki. Pisarz nigdy jej tego nie wybaczył. 
32 I. Iredy�ski, 'egnaj..., op. cit., s. 102-103. 
33 Autor bawił si� gr słów: najpierw przyrzd gimnastyczny nazywał „kozłem”, ale pó3niej zdecydo-
wał si� na bardziej neutralne okre	lenie – „ko�”; Judasz stał si� kozłem ofiarnym, ale Piotr naprawd�
wierzył w jego win�, wi�c – niejako pod	wiadomie – nie chciał u ywa2 okre	lenia „kozioł”. 
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Jego 	wiat stał si� aren, a on sam jakby bykiem, który bawił tłum gapiów podczas 
korridy. Judasz Iredy�skiego był skazany od pocztku na pora k�. W jego 
przypadku oczekiwano tylko na moment, kiedy upadnie, tj. zdradzi, a jakakolwiek 
jego walka nie miała sensu, zdrada stała si� nieunikniona. 

Symbol kozła ofiarnego w dramacie Iredy�skiego nie odsyłał do kontekstu 
biblijnego. W Biblii Abraham składał w ofierze swojego syna, Izaaka, a ofiara na 
górze Moria była dowodem wiary i posłusze�stwa wobec Boga. W dramacie 
Iredy�skiego Judasz wydany został na pastw� 	lepego okrucie�stwa. Jednak 
przesłuchanie Judasza, prowadzone przez Piotra, pozwoliło Iredy�skiemu ukaza2
relatywn „niezłomno	2” tytułowego bohatera. Nie oznaczało to wcale,  e 
konotacja biblijna nie zaistniała w dramacie, mo na w tej przejmujcej scenie 
odnale32 aluzje do 	wi�ta iom kippur, opisanego w Starym Testamencie. Ów dzie�
pojednania wizał si� z wyp�dzeniem na pustyni� kozła, który był ofiarowany dla 
Azazela (szatana). Zapewne Iredy�ski jako pisarz pochodzenia  ydowskiego 
dobrze znał ten biblijny opis. 

Poddany torturom Judasz został niejako w ostatniej chwili uratowany przez 
policj�. Piotr i Jan zastrzeleni, Judasz zwizany, a w centrum sztuki pojawił si�
Komisarz, czyli zaczł si� cig dalszy tortur (tym razem chodziło jednak o tortury 
psychiczne). Komisarz-Piłat okazał si� znawc psychologii, mo na powiedzie2,  e 
stanowił alter ego tytułowego antybohatera, gło	no wypowiadał wtpliwo	ci, które 
Judasz przechowywał w swoim wn�trzu. Komisarz wyst�pował w roli kusiciela, 
był miły, inteligentny i przebiegły: 
  

„Komisarz: Kogo to widz�! Pan Judasz we własnej osobie. A w dodatku tak brzydko zwizany przez 
bandytów. 
(...) 
Judasz: O co panu chodzi? 
Komisarz: Widz�,  e jest pan urodzony pod znakiem Bli3nit. Lubi pan od razu przyst�powa2 do 
rzeczy. A wi�c dobrze. Ja te  jestem spod znaku Bli3nit. Dlaczego oni pana przywizali? 
(...) 
Judasz: Mam wyjtkowego pecha,  e zawsze mnie bior za kogo	 innego. 
Komisarz: Zdumiewajco dobrze umie pan kłama2... I według starej dobrej zasady,  e kłamstwo nie 
powinno by2 zbyt wygładzone. A nawet sprawia2 wra enie kłamstwa. Wtedy policja gotowa jest 
uwierzy2. Dobra policja, ma si� rozumie2. Dobrej policji zbyt wygładzone kłamstwa si� nie podobaj, 
mój bezczelny panie”34 [II, 84; II 86-87]. 

Kurtuazja Komisarza miała swój ukryty cel, przesłuchanie przekształciło 
si� w walk� dwóch inteligentnych m� czyzn35 stojcych po przeciwnych stronach 
– jeden słu ył systemowi, za	 drugi próbował obali2 rzdzcy ustrój36. 

                                                
34 I. Iredy�ski, 'egnaj..., op. cit., s. 84; 86-87. 
35 W Ołtarzu wzniesionym sobie I.Iredy�skiego Piotr M., główny bohater, popełnił – jak Judasz – 
samobójstwo. Wcze	niej „zdradził”, pracował w cenzurze (pocztek jego upadku Iredy�ski przedsta-
wił jako rodzaj uwiedzenia intelektualnego): „Po kilku latach człowiek, który ci� do niej namówił, 
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„Judasz: Napadli mnie. Pytali o człowieka, którego nie znam (...). 
Komisarz: O jakiego człowieka pytali? 
Judasz: Podobno miałem chodzi2 z nim do szkoły. Nazywa si� jako	 dziwacznie, Rudolf Ming. 
Komisarz: Hmmm... Ładnie. Jak cała dynastia. A co by pan zrobił, gdybym przypu	cił, zastrzegam,  e 
jest to tylko przypuszczenie,  e nale y pan do Ruchu? Wie pan, o jakim ruchu mówi�? Szefa 
poszukujemy listami go�czymi”37 [II, 85-86]. 

Nast�pny krok ku zdradzie polegał na przyjacielskiej rozmowie. Komisarz 
okazał si� mistrzem psychologii, który wniknł w rozterki duchowe Judasza: 
„Komisarz: Byłem kiedy	 takim jak pan. 
Judasz: Jak ja? 
Komisarz: Tak. Ascetycznym, oddanym sprawie porucznikiem. Innej sprawie, ma si� rozumie2. 
(...) 
Judasz: I co? 
Komisarz: I nic. Jestem w policji (...) Zna pan na pewno ze słyszenia lub z widzenia naszego byłego 
ambasadora w Peru (...). Wie pan, kim on był, nim nasza sprawa stała si� „okrutnym re imem”, jak to 
nazywaj nasi wrogowie? Był 	wi�tym. �wi�tym naszej sprawy. Pracował w Sekcji Bezpiecze�stwa. 
Nikt nie potrafił go przekupi2. Nie pił, aby nie działa2 z niskich pobudek w czasie 	ledztwa. Nie 
zadawał si� z kobietami,  eby nie sta2 si� słabszym... Psychicznie, ma si� rozumie2. Nie palił, nie miał 
 adnych nałogów,  eby drobne rzeczy nie miały nad nim władzy. Nie był nigdy bez potrzeby okrutny, 
gdy  wiedział,  e okrucie�stwo mo e go wepchn2 w 	lepy korytarz. On chciał i	2 i szedł korytarzem 
sprawy”38. [II, 87-88] 

Zanim Komisarz wygłosił swoj ostateczn tyrad�39, wypowiedział kilka 
istotnych prawd, które charakteryzowały jego rozmówc�. Zdaniem psychologa-
kusiciela, Judasz cierpiał na chorob� lojalno	ci, noszc imi� zdrajcy, chciał by2
absolutnie wierny, ale jego upór był głupi, poniewa  wystarczyłoby tylko zmieni2
imi� i wyzwoli2 si� spod tyranii ojca, który nadał synowi imi� apostoła-apostaty. 
Komisarz, znajc si� na ludzkiej psychice, podobnie jak Porfiry Pietrowicz w 
Zbrodni i karze F.Dostojewskiego40, uderzył w struny rozmaitych wtpliwo	ci i 

                                                                                                                       
powiedział ci w barze: wiedziałem, Piotrusiu,  e si� zgodzisz. A kiedy zapytałe	, skd to wiedział, 
odparł: bo zaczłe	 dyskutowa2” (I. Iredy�ski, Ołtarz wzniesiony sobie [w:] idem, Dziewi�) wieczorów 
teatralnych..., op. cit., s. 257. 
36 W postawie Komisarza wobec Judasza mo na dostrzec przykład socrealistycznej „troski” o ludzi 
kultury, których dyktatura komunistyczna próbowała ró nymi sposobami pozyska2, aby słu yli 
jedynie słusznej sprawie (totalitarnemu komunizmowi): „władza ludowa cz�sto przemawiała do 
artystów, a ju  zwłaszcza – pisarzy, najwyra3niej lubiła to czyni2” (M. Głowi�ski, Dzie& Ulissesa i 
inne szkice niemitologiczne, Kraków 2000, s. 84). 
37 I. Iredy�ski, 'egnaj...,  op. cit., s. 85-86. 
38 Idem, 'egnaj,..., op. cit., s. 87-88. 
39 Według D. Scholze, Iredy�ski wzorował si� tu na Fiodorze Dostojewskim (D. Scholze, Judasz 
Iredy&skiego, tł. A. Lam, „Miesi�cznik Literacki”, r.: 1990, nr 2-3, s. 73). 
40 Porównawcza analiza tych dwóch postaci ‘policjantów-psychologów’ u F.Dostojewskiego oraz 
I.Iredy�skiego to zagadnienie na osobny artykuł komparatystyczny, tu pomini�to t� kwesti�. 
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kompleksów psychicznych Judasza, a wi�c chwila zwyci�stwa policyjnego 
agitatora (kuszenie do zdrady) przybli yła si�:  

„Tak... wi�c u	wiadomił pan sobie wraz ze mn,  e pa�ska lojalna w stosunku do szefa 
działalno	2 była absurdem. Gr, w której stawka nie istnieje. Pan załatwił swoje sprawy, my	lc,  e 
działa pan dla Sprawy przez wielkie S. A pa�ska sprawa jest bzdur. Poddał si� pan mitologii, w 
dodatku przebrzmiałej mitologii. I grał pan”41 [II, 91]. 

Prawda, jak usłyszał Judasz, dotyczyła istoty sprawy, w której chodziło 
tylko o to, by zdoby2 władz�. Komisarz perorował dalej w sobie wła	ciwy sposób:  

„tak samo mówiłby pa�ski szef, gdyby zdobył władz�. Słowo w słowo tak samo. A mo e 
bardziej patetycznie. I wysyłałby czołgi przeciw demonstrantom”42 [II. 91-92]. 

Komisarz miał racj�, wszak przed momentem Piotr, prawa r�ka Szefa, 
torturował Judasza, a zatem uparty bohater na własnej skórze do	wiadczył,  e rzd i 
opozycja działaj z takim samym okrucie�stwem. Przekonał si�,  e w 	wiecie 
walki o władz� oprawca i ofiara mieli t� sam twarz, a prze	ladowany dzisiaj, 
nazajutrz stawał si� prze	ladowc. Zrozumiał,  e nie istniała jakakolwiek sprawa 
godna walki, nie było warto słu y2 jakiejkolwiek idei. Pojł,  e wszystko stało si�
tylko pozorem i gr oraz,  e metody działania jednych i drugich były jednakowe, 
dlatego Judasz wypowiedział nast�pujce słowa: „Panie komisarzu. Niech pan 
mnie rozwi e, zaprowadz� pana do szefa”. Niezłomny w obliczu próby 
przekupstwa, odporny na ból fizyczny i przemoc psychiczn – postanawił 
sko�czy2 z fars „sprawy”, która została mu przedstawiona jako iluzja. 

5.  Negacja Trancendencji jako podstawa zdrady 

Judasz odkrył,  e zewn�trzna instancja, wobec której nale ałoby zachowa2
postaw� wierno	ci, to iluzja, zatem nie było warto dalej trwa2 przy necessitas 
fidelitatis. Skoro za	 wszystko podszyte zostało zdrad, to kategoria wierno	ci 
straciła swój sens a zło i kłamstwo stały si� wszechobecne i nie było nikogo, komu 
mo na by zaufa2, powierzy2 swoje „ja”43. �ycie stało si� puste, przestały istnie2
jakiekolwiek sprawy najwa niejsze lub idee najwy sze, dla których warto byłoby 
 y2 lub za które nale ało umiera244. Judasz w sztuce Iredy�skiego przegrał, bo 

                                                
41 I.Iredy�ski, 'egnaj...,  op. cit., s. 91; vide: M. Robinson, Iredy&skiego dramaty j�zyka, tł. D. Ku3nic-
ka, „Dialog”, r.: 1988, nr 3, s. 123. 
42 I.Iredy�ski, 'egnaj...,  op. cit., s. 91-92. 
43 Podobnie jak bohater Ołtarza wzniesionego sobie Judasz mógłby powiedzie2: „Znam was, znam 
was bardzo dobrze. Gdy mówicie przyja3�, oznacza to wrogo	2. Gdy mówicie wolno	2, oznacza to 
niewol� i upodlenie” (I.Iredy�ski, Ołtarz wzniesiony sobie..., op. cit., s. 286). 
44 I.Iredy�ski stwierdził: „W całym kr�gu kultury europejsko-ameryka�skiej istnieje typ człowieka, 
który utracił poczucie warto	ci i który, zagubiony, poszukuje ich. Niektórzy pocztek tego procesu 
widz w »	mierci Boga«, inni we wstrzsach społecznych, jeszcze inni w gwałtownym rozwoju 
technologii (...). Gdy mówiłem o warto	ciach, miałem na my	li to, co dawni pisarze nazywali sensem 
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zdradził, gdy u	wiadomił sobie,  e jakakolwiek jego walka nie miała jakichkolwiek 
podstaw,  e była bezprzedmiotowa, tj. nie miał w kogo wierzy2, bo zabrakło 
fundamentu, o który mo na by si� oprze2. Chodziło tu w istocie o brak 
transcendentnych podstaw jego rzeczywisto	ci. �wiat Judasza okazał si� pusty: nie 
wierzył w Boga (w młodo	ci zdradził Stwórc�, odchodzc od wiary) i przestał 
wierzy2 w siebie, std wził si� jego relatywizm moralny i poznawczy, 3ródło 
zdrady Szefa. Okre	lił swój 	wiat, w którym – jak to nazwał – „nie było Boga”. 

W sztuce Judasz przedstawił swoje problemy z wiar we wspomnieniu ze 
szkolnych lat, w którym opowiedział Młodziutkiej Bladej pewn histori�. 

„Nasz nauczyciel wymy	lił tak gr�. Jeden chłopak stoi w 	rodku sali (...) a pod 	cianami 
dwa rz�dy chłopaków. Naprzeciw siebie. Wycigaj r�ce i nie dopuszczaj chłopaka do 	ciany (...). 
Mnie si� te  raz nie udało. I wpadłem w furi�. Rzuciłem si� z pi�	ciami na jedn dru yn�. Ale ich było 
wi�cej. Stłukli mnie. Upadłem na podłog�. Nasz nauczyciel gimnastyki, z brod jak dobry Bóg Ojciec, 
stał nade mn oboj�tny (...). A mo e to nawet był dla niego widok przyjemny... Nie wiem... Wreszcie 
si� wyrwałem. Druga dru yna stała pod przeciwn 	cian i, mo e mi si� to teraz wydaje, a  przebierała 
nogami z niecierpliwo	ci,  e nie mo e uczestniczy2 w tak wspaniałej zabawie. I ja pognałem z 
pi�	ciami naprzeciw tej niecierpliwej, podnieconej grupie (...). I tamci mnie te  pobili. Identycznie jak 
poprzednicy. Straciłem chyba przytomno	2”45 [III, 100-101]. 

W dramacie Iredy�skiego Bóg Judasza był tylko obserwatorem (jak u 
deistów), patrzył na cierpienie człowieka z zadowoleniem (znany w literaturze 
topos deus ridens, stwórcy-demiurga 	miejcego si� z ludzi). Nie jawił si� jako 
dobry i pełen miło	ci. Z cytowanego wspomnienia mo na wnioskowa2,  e 	wiat 
Judasza był pełen zła i – niezale nie od tego, po której stronie by si� stan�ło – 
człowiek tam zawsze przegrywał (fatalizm). Zdarzenie z dzieci�stwa stanowiło u 
antybohatera sztuki 3ródło jego redukcjonistycznej koncepcji 	wiata. Bóg jawił si�
mu jako sadysta, który patrzył na zło i delektował si� walk ludzi toczon na 	mier2
i  ycie. Co wi�cej, w sztuce Iredy�skiego Bóg ponosił odpowiedzialno	2 za kres 
uczucia, które zakiełkowało w sercu Judasza-chłopca, poniewa  jakoby pozwolił 
umrze2 jego „ukochanej” (postaci stylizowanej na ewangelijn Weronik�): 
„Judasz: Gdy si� obudziłem, byłem sam w sali (...), nie było stojcego nade mn kogo	, kto miał brod�
jak dobry Bóg Ojciec, nie było Boga i nie było ludzi, niby zwalczajcych si�, ale stosujcych te same 
metody. Le ałem i piekła mnie twarz. A potem weszła do sali dziewczynka, córka naszego wo3nego, i 
miała mokry r�cznik. Poło yła mi go na twarz bez słowa, widocznie widziała mnie przedtem, 
ogłuszonego. Mogła mie2 dziewi�2, dziesi�2 lat. I wyszła. 
Młodziutka Blada: I co si� z ni stało? 

                                                                                                                       
 ycia. Człowiekowi niewierzcemu  adna z filozofii współczesnych nie przynosi ostatecznej odpo-
wiedzi. Ucz, jak prze y2 godziwe  ycie, chocia  i to nie wszystkie, bo w niektórych etyka jest do	2
dowolnym i wymiennym zbiorem wskaza�, natomiast nie daj odpowiedzi na pytania zasadnicze. Nie 
maj metafizyki” (I.Iredy�ski, Nie pisz� przewodnika po �yciu..., op. cit., s. 123). 
45 I.Iredy�ski, 'egnaj..., op. cit., s. 100-101. 
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Judasz: Wpadła pod pocig, który przeje d ał przez 	rodek miasta. Jakie	 dwa miesice potem”46 [III, 
101]. 

W sztuce Iredy�skiego nie istniała jakakolwiek prawda obiektywna, wobec 
której nale ało by2 wiernym (relatywizm poznawczy), nie istniał Dobry Bóg-
Zbawca, ale raczej deistyczny, demiurgiczny bóg-kat, bóg-oprawca, karmicy si�
ludzk krwi i cierpieniem, a 	wiatem rzdziło zło47 nienawidzce człowieka48

(agresja skierowana przeciw człowiekowi). W dramacie Iredy�skiego nawet 
ucieczka w miło	2 okazała si� pozorna (relatywizm uczu2). W sztuce miejsce 
ewangelicznej Marii Magdaleny zaj�ła młodociana prostytutka, która nic nie 
potrafiła mu da2 i okazała si� donosicielk. Judasz w pewnym sensie szukał ocale-
nia w drugim człowieku (ladacznicy), jak si� okazało, bezpodstawnie, bo został 
przez tego  człowieka zdradzony (topos: zdrajca zdradzony, kłamca okłamany). 

Z jednej strony kl�ska Judasza miała charakter indywidualny, osobisty, tj.  
antybohater nie miał innego wyboru, jak tylko zdradzi2. Jednak posta2 Judasza 
mo na by zinterpretowa2 w kontek	cie grzechu acedii (lenistwa, tak e lenistwa 
duchowego w poszukiwaniu Transcendencji), poniewa  nie podjł on walki du-
chowej (psychomachii) o swoj dusz�, lecz przyjł postaw� redukcjonistyczn, 
ograniczajc byt do wymiaru materialnego, zmysłowego. Nie mo na tu mówi2
tak e o uni eniu (prostracji, proskynezie) wobec Tajemnicy istnienia ani o egzy-
stencjalistycznej filozofii rozpaczy49. 

Z drugiej strony posta2 Judasza w sztuce wydaje si� by2 tylko elementem 
wi�kszej cało	ci. Jego bezradno	2 wobec 	cierajcych si� sił zła, w obliczu których 
jednostka nie miała  adnych szans, prowadzi do pesymistycznych wniosków50: 
walka o władz�, przemoc polityczna, kłamstwo w totalitaryzmie mia d yły słab
jednostk�, doprowadziły j do aktu zdrady. Iredy�ski dowodził w swojej mrocznej 
sztuce poprzez dramat i tragizm Judasza,  e instytucja pa�stwa totalitarnego była 
machin zła, wobec której słaba jednostka pozbawiona gł�bi duchowo	ci (tytułowy 
Judasz) nie miała szans na ocalenie godno	ci osoby51. Dylemat ‘zdradzam albo 
                                                
46 Idem, 'egnaj..., op. cit., s. 101. 
47 To jest typ sytuacji, jak u O.Paza, w której 	wiatem „rzdzi wszechobecny Kaligula, przyjmujcy 
ró ne imiona i atrybuty” (O.Paz, Pochmurno, tł. R.Kalicki, E.Komarnicka, Warszawa 1990, s. 147). 
48 Podobnie jak u Abelardo Castillo (A. Castillo, Inny Judasz, tł. J.Keksztas i K.Wojciechowska, 
„Dialog”, r.: 1965, nr 9, s. 55), którego dramat wydrukowany został wraz ze sztuk Iredy�skiego. 
Jednoaktówk� argenty�skiego pisarza poprzedza motto z Thomasa de Quinceya: „Nie jedno, lecz 
wszystko, co tradycja przypisuje Judaszowi Iskariocie, jest fałszywe” (s. 45). 
49 E.Cioran twierdził,  e „nie ma sytuacji bardziej fałszywej ni  dostpi2 zrozumienia i  y2 dalej” 
(E.Cioran, O niedogodno�ci narodzin, tł. I.Kania, Kraków 1996, s. 154). 
50 „Judaszowy bohater znalazł si� mi�dzy dwiema ideologiami, których represyjne mechanizmy nie 
pozwalały mu na wolno	2 wyboru. Ucieczka wydawała si� niemo liwa” (D.Scholze, op. cit., s. 75). 
51 Mo na by tu okre	li2 wtórnie pa�stwo totalitarne nast�pujcymi słowami: „moloch bez oblicza, 
bezosobowy i okrutny. Nie podst�pny demon, ale jeszcze okrutniejsza, bo bezduszna, machina” 
(R.Kalicki, Czytaj+c Paza..., [w:] O.Paz, Pochmurno, op. cit., s. 9). 
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jestem zdradzany’ nie miał znaczenia w 	wiecie, w którym zabrakło podmiotu 
wierno	ci (osoby, której nale y by2 wiernym). Wierno	2 bezprzedmiotowej 
„sprawie” tak e nie miała sensu. W sztuce Iredy�skiego zdrada miała charakter 
intelektualny – Judasz-my	liciel odkrył iluzj� swojej redukcjonistycznej filozofii 
(materializmu, w istocie – nihilizmu). Komisarz zdemistyfikował wyobra enie 
Judasza o wierno	ci sobie samemu (odkrył jego nihilistyczn pustk� wewn�trzn).  

Mo na doda2 na marginesie,  e w Judaszu z Kariothu Karola Huberta Ro-
stworowskiego do upadku bohatera doprowadziła sie2 intryg i tchórzostwo Juda-
sza, ale tak e pycha52. Judasz, stojc wobec dylematu: „apostolstwo i ofiara  ycia 
lub zdrada i nikczemna egzystencja”53, wybrał srebrniki. U K.H. Rostworowskiego 
wszystkiemu winna była „Judaszowa iluzja aksjologiczna”54. Warto w osobnym 
studium porówna2 obydwu Judaszów (Rostworowskiego oraz Iredy�skiego). 

6. Vmier
 jako konsekwencja zdrady 

�ycie sprawcy zdrady sprawiło,  e zdrajca psychicznie nie miał dokd 
ucieka2, jak tylko w 	mier2, odmawiajc sobie prawa do istnienia55. Iredy�ski w 
swojej sztuce tak e u	miercił posta2 Judasza, czym potwierdził,  e zdrada prowadzi 
do 	mierci. Pierwsz ofiar Judaszowej zdrady był Szef (wykonanie wyroku 	mier-
ci przez policj�), a po tej egzekucji, po jakim	 czasie – drug ofiar zdrady stał si�
sam Judasz (samobójstwo, wykonanie wyroku 	mierci na samym sobie przez 
siebie samego). 

W jaki sposób interpretowa2 	mier2 Judasza? Zdrajca nie był obecny przy 
egzekucji Szefa56, którego zdradził, wydajc w r�ce Komisarza. Odbiorca sztuki 
dowiaduje si�,  e Judasz powrócił z podró y do ciepłych krajów, pienidze zosta-
wił Młodziutkiej Bladej i zabił si�57. Istniej dwie hipotetyczne drogi uzasadnienia 
samobójstwa Judasza: 
a) wersja naiwna – Judasz zdradził spraw� dla celu indywidualnego: aby ocali2
dziewczyn�; pocztkowo naiwnie pragnł zapewni2 jej dostatnie  ycie materialne, 
                                                
52 U K.H.Rostworowskiego „demon pychy wyst�puje w Judaszu pod osłon fałszywej pokory, 
zwłaszcza w stosunku do innych apostołów” (J.Starnawski, Tragizm „Judasza” Rostworowskiego, 
„Przegld Powszechny” 1951, t. 231, s. 431). 
53 Idem, Tragizm..., op. cit., s. 439; w dramacie K.H.Rostworowskiego Judasz nie był prawdziwym 
apostołem, ale sklepikarzem, przeci�tnym i miernym człowiekiem, który nie sprostał wezwaniu łaski. 
54 J.Popiel, Czy mo�liwa jest tragedia chrze�cija&ska? („Judasz z Kariothu” Karola Huberta Rostwo-
rowskiego, „Znak”, r.: 1984, nr 8-9, s. 1138. 
55 S.Chwin, Samobójstwo jako do�wiadczenie wyobraLni, Gda�sk 2010, s. 306. 
56 I.Iredy�ski, 'egnaj..., op. cit., s. 97. 
57 Judasz popełnił samobójstwo po trzech miesicach od zdrady – wła	ciwie postpił w sposób 
niezrozumiały, odrzucił dostatnie  ycie, luksus, zwizek ze sw ukochan; w sztuce Iredy�skiego nie 
był podobny do Judasza z Ewangelii, który oddał srebrniki, aby wkrótce si� powiesi2. Nie przypominał 
równie  Judasza-kolaboranta z czasów wojny, o którym pisał Eugeniusz Kolanko (ps. „Bard”) w 
Rozmy�laniach wielkopostnych (E.Kolanko, Zakonspirowany pejza�, Kraków 1973, s. 76). 
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ale pó3niej nie mógł z ni  y2 jako ze zdrajczyni zdrajcy zdradzonego z powodów 
psychicznych (psychiczny nihilizm), czuł nienawi	2 (autoagresj�) do samego siebie 
za to, co zrobił, za zdrad�, dodatkowo nie mógł si� pogodzi2 ze zdrad dokonan
wobec niego przez dziewczyn�, std doszedł do wniosku,  e nie warto  y2; 
b) wersja egzystencjalna – Judasz zrozumiał,  e nie istnieje  adna instancja, wobec 
której nale ałoby by2 wiernym (materialistyczny nihilizm, nihilizm poznawczy, 
nihilizm moralny), std płyn�ła nihilistyczna postawa apostaty, który zanegował 
sens istnienia Boga i sens istnienia siebie jako człowieka, std doszedł do wniosku, 
 e nie warto  y2, bo nie istnieje jakikolwiek sens  ycia, jakikolwiek sens bytu 
ludzkiego, 	wiat jest tworem bez sensu.

Iredy�ski przedstawił 	mier2 Judasza niejako w trzech cz�	ciach – odbior-
ca słyszy ostatnie słowa Judasza, Magdaleny i Komisarza. Trzy finałowe odsłony, 
którymi Iredy�ski zamknł swój spektakl, mo na by interpretowa2, nawizujc do 
filozofii rozpaczy58. Ostatnie  yczenie apostoła-apostaty skierowane było do Mło-
dziutkiej Bladej. Pragnł, aby w jego ostatniej chwili towarzyszyła mu jedyna 
osoba, któr kochał59. �ycie Judasza-materialisty nie było pogł�bione duchowo, 
wi�c i miło	2 traktował prowizorycznie, powierzchownie. Judasz nie był „zdolny 
do wzlotów i po	wi�ce� bezinteresownych”60. O ile w dramacie Rostworowskiego 
Judasz unieszcz�	liwił swoj  on�, o tyle u Iredy�skiego jego „ofiar” padła – tak 
przynajmniej odbiorca sztuki mo e pocztkowo my	le2 – Młodziutka Blada, ale 
jego 	mier2, ów rozpaczliwy gest, w którym Judasz odwrócił si� od 	wiata, nadała  
post factum jego  yciu jakby jaki	 sens61: Judasz stał si�  zdrajc zdradzonym. 
„Judasz: Za chwil� ci� o co	 poprosz�. 
Młodziutka Blada (krzyczy): To	 ty tam stukał. Wbijałe	 tam hak. Nie zakładaj sobie tego na szyj�! Nie 
zakładaj! 
Judasz: A teraz powiedz: �egnaj, Judaszu. 
Cisza. 
Judasz: Powiedz… 
Młodziutka Blada (zdławionym głosem): �egnaj, Judaszu…”62 [III, 102]. 

                                                
58 E.Cioran twierdził,  e „�mier2 jest opatrzno	ciowa dla tych, którzy maj upodobanie i talent do 
pora ki; jest nagrod dla wszystkich, którym si� nie udało i którym na powodzeniu nie zale ało... Ona 
przyznaje im racj�, jest ich triumfem. Za to jakim policzkiem, jak kompromitacj jest dla wszystkich 
innych, tych, co harowali na sukces i dobili si� go!” (E.Cioran, O niedogodno�ci..., op. cit., s. 154). 
59 Inaczej, ni  w El otro Judas Abelardo Castillo – tam ostatnich słów Judasza „słuchała” Głuchoniema 
Staruszka (A. Castillo, O niedogodno�ci..., op. cit., s. 57).
60 J. Starnawski, Tragizm..., op. cit., s. 433. 
61 W 'egnaj, Judaszu „samobójstwo oka e si� jedynym gestem publicznym, który dla bohatera 
zachował jeszcze wiarygodno	2. Nie da si� przekształci2 w nic innego i tylko tu nie pojawi si� nigdy 
podwójne znaczenie, potrójne, a nawet poczwórne” (M. Robinson, Iredy&skiego..., op. cit., s. 127). 
62 I. Iredy�ski, 'egnaj..., op. cit., s. 102. 
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Inaczej 	mier2 Judasza wygldała z perspektywy Komisarza. To on, 
policyjny psycholog, był tu ostatecznym zwyci�zc, za	 Judasz – uwikłany w 
banalno	2 i rozpacz, poni ony i zdradzony – poniósł kl�sk�.  

„Komisarz: To si� tak musiało sko�czy2. Był zbyt na serio”63 [III, 102]. 

Komisarz uwa ał Judasza za ciekawy przypadek psychologiczny. Judasz 
Iredy�skiego nie był przebiegłym szatanem-w� em z traktatu Maksyma z Tury-
nu64, ale raczej zasługiwał na współczucie w swoim nieszcz�snym losie zdrajcy. 
Komisarz, niczym badacz w laboratorium, obserwował walk� wewn�trzn Juda-
sza, który miotał si� pomi�dzy pragnieniem wierno	ci sobie samemu a konieczno-
	ci zdrady. Komisarz patrzył z ciekawo	ci, ale i rosncym rozbawieniem na t�
posta2, bo w sumie Judasz (zdrajca-donosiciel) okazał si� głupcem, ale na pewno 
jego głupota zasługiwała na wnikliwe studium w zakresie psychologii, ponadto 
zdrajca sam w sobie stanowił tak e  trofeum w dorobku tajnej policji, bo zdradza-
jc, dostarczył jej cennych informacji65. 

Ostatnia sekwencja zdarze� po 	mierci Judasza rozgrywała si� mi�dzy 
Komisarzem a Młodziutk Blad. Judasz wisiał na sznurze, którym był zwizany 
na ko3le, a poprzez 	mier2 „rozwizał” sobie nierozwizywalny problem, który 
pojawił si� w nim, kiedy zrozumiał,  e walka re imu i opozycji była pozorna (bo 
teza i antyteza to w istocie to samo),  e okrucie�stwo zostało wpisane w sprawo-
wanie władzy, nadto,  e nie istniała jakakolwiek szlachetna i wielka idea, której 
nale ałoby słu y2, a wierno	2 okazała si� mrzonk.  

Nihilistyczna, wewn�trzna  plugawo	266, ohyda prowadzca do autoagresji 
sprawiła,  e Judasz u Iredy�skiego powrócił, aby dokona2 aktu samozagłady. Nie 
mógł zniszczy2 całego zakłamanego 	wiata, ale jego gest odrzucenia, odwrócenie 
si� od  ycia, niezgoda na fałsz i obłud� – miały swoj wymow�67. Komisarz po 
samobójstwie Judasza szybko wrócił do „normalno	ci”, ale Młodziutka Blada była 
wyra3nie wstrz	ni�ta, bo Judasz i jego 	mier2 zasiały ziarno niepokoju w jej sercu: 
„Komisarz: Twoje dy ury tutaj miały jednak sens. Przyszedł. 
Dziewczyna przystaje, patrzy w gór�. Jej usta co� cicho szepcz+. 
Komisarz (prawie przy drzwiach): Trzeba przysła2 ludzi,  eby tu zrobili porzdek.
                                                
63 Ibidem. 
64 S.Kobielus, Ikonografia zdrady i �mierci Judasza, Zbki 2005 s. 120. 
65 Postaw� Komisarza mo na opisa2 w formule zaczerpni�tej z E.Ciorana: „człowiek zaczyna mnie 
interesowa2 dopiero z chwil utraty wiary w siebie. Dopóki płynł na fali wznoszcej, zasługiwał 
jedynie na oboj�tno	2. Teraz wzbudza uczucie nowe, jak	 szczególn sympati�: rozczulone przera e-
nie” (E.Cioran, O niedogodno�ci..., op. cit., s. 153). 
66 Mo na tu przywoła2 jako typowe dla zdrajcy – słowa Judasza z dzieła pt. Inny Judasz autorstwa 
Abelardo Castillo: „wszyscy jeste	my jednakowo plugawi” (A. Castillo, Inny..., op. cit., s. 50). 
67 W innym dramacie I.Iredy�ski ukazał problem uwikłania w system komunistyczny jako demonizm, 
objawiajcy si� przez „zniwelowanie znaków dodatniego i ujemnego, uwid warto	ci (...) demonizm 
to stan, w którym nie istnieje prawda” (I.Iredy�ski, Ołtarz..., op. cit., s. 272). 
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Wskazuje za siebie, w gór�, w stron� trupa”68 [III, 103].

Finałowa scena w sztuce Iredy�skiego 'egnaj, Judaszu nie miała jakiego	
rysu romantycznego jak w innej jego sztuce o podobnym, suicydentalnym zako�-
czeniu69, ponadto nie padły tu chocia by jakiekolwiek słowa o niepewno	ci, w 
których słycha2 byłoby głos nadziei70.  

7.  Zdrajca w kontek�cie innych postaci 

Pozostaje kwestia: czy istniało ‘niebo Judasza’, tzn. czy w sztuce podczas 
‘scenicznego  ycia’ Judasz miał swoj przestrze� bezpiecze�stwa, stref� zaufania, 
w której mógł odetchn2 bez l�ku i rozpaczy. Ustalenie katalogu postaci, które 
nadawały sens  yciu Judasza to istotne zadanie dla zrozumienia kontekstu jego 
zdrady. Dla Judasza Iredy�skiego najwa niejsze były cztery osoby: 1) matka, 2) 
„dziewczynka, córka naszego wo3nego”, 3) ‘stary poeta’ i 4) Jan. 
 Matka chroniła Judasza przed sadystycznym ojcem, który nadał synowi 
imi� zdrajcy i samobójcy: „Powiedz mi no, jak by	 si� czuł, gdyby na ciebie wołali 
Judasz? A ojciec jej na to: Jak bym si� czuł, to ju  moja sprawa”71.  

Z kolei „dziewczynka, córka naszego wo3nego”72, która wykonała wobec 
Judasza gest Weroniki, stała si� jego pierwsz i zapewne jedyn prawdziw miło-
	ci. Zgin�ła jako dziecko, skoro Judasz mówił,  e „wpadła pod pocig”, ale pozo-
stała w jego pami�ci niczym anioł dobroci w 	wiecie pełnym okrucie�stwa i zła. 

Tajemniczy, „stary poeta” wyst�pujcy w sztuce Iredy�skiego, którego na-
uk słuchał Judasz ju  po dokonaniu zdrady, woja ujc po 	wiecie, stał si� mento-
rem tytułowego zdrajcy, bo wypowiedział zdanie, które zmusiło go do powrotu i 
ostatecznego rozliczenia si� ze swego  ycia: „Nie wolno szuka2 ucieczki w rze-
czach uproszczonych”73. Co nale y rozumie2 przez termin ‘rzeczy uproszczone’, 
tego nie wyja	niono w sztuce. Nie mo na jednoznacznie orzec, kim był ów „stary 
poeta”. Mo na postawi2 tu alternatywnie hipotezy (wzajemnie si� wykluczajce, 
wi�c nale ałoby zbada2 je i wykluczy2 hipotez� nieprawdziw, o ile to mo liwe): 
A) hipoteza pierwsza: by2 mo e chodziło konkretn osob�, np. Czesława Miłosza, 

                                                
68 I.Iredy�ski, 'egnaj..., op. cit., s. 103. 
69 „Romantyzm” Iredy�skiego był podszyty ironi. Piotr M., typ sceniczny podobny do Judasza – 
zanim si� powiesił – sprawdził wytrzymało	2 p�tli, a potem zawołał do Karby, swojej kochanki: „Ty! 
Jako szczera ateistka krzyczała	 pode mn Jezu! o Jezu!” (I.Iredy�ski, Ołtarz...,  op. cit., s. 277. 
70 Jak np. u E.Ciorana, który twierdził,  e „Gdziekolwiek si� rusz� – to samo odczucie nieprzynale no-
	ci, bezu ytecznej gry. Udaj� zainteresowanie czym	, co mnie zupełnie nie obchodzi, kr�c� si� tu i tam, 
ale nigdy nie jestem w 	rodku, w  adnym okre	lonym miejscu. To, co mnie przyciga, znajduje si�
gdzie	 indziej, czym za	 owo gdzie indziej jest – nie wiem” (E.Cioran, op. cit., s. 23). 
71 I.Iredy�ski, 'egnaj..., op. cit., s. 59. 
72 Idem, 'egnaj..., op. cit., s. 101. 
73 Idem, 'egnaj..., op. cit., s. 102. 
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B) hipoteza druga: by2 mo e nie chodziło o jakkolwiek konkretn osob�74.  
W tym drugim przypadku „stary poeta” byłby uogólnionym symbolem 

mdro	ci, która towarzyszyła ludzko	ci od pocztku, pozwalała zrzuci2 maski i 
obłud�  oraz umo liwiała zobaczenie prawdy o sobie samym. Mdro	2 zwykle 
pochodziła z obserwacji 	wiata. W sztuce Iredy�skiego 'egnaj, Judaszu, dotycz-
cej fenomenu zdrady,  ycie ludzkie nie miało wi�kszego sensu, postaci tam przed-
stawione stały si� aktorami uczestniczcymi w bezwzgl�dnej i cigłej grze, w której 
zło zawsze zwyci� ało (‘pesymistyczna metafizyka’), dlatego nie warto było  y2, 
jak przekonywał Judasz z epoki PRL-u. Jego pesymizm anno Domini 1965 był w 
pełni uzasadniony, wszak wtedy jeszcze autor sztuki nie przeczuwał upadku ko-
munistycznego totalitaryzmu. 

Niebo Judasza wypełniały cztery osoby. Spo	ród nich trzy posiadały swoje 
antywzory. Przeciwie�stwa miały jednak status osoby mocnej, realnej, niejako z 
krwi i ko	ci, podczas gdy „przyjaciele” Judasza nale eli do 	wiata marze�, byli 
odlegli a nawet ju  przeszli do królestwa 	mierci. Std w sztuce pojawiły si� trzy 
opozycyjne pary: 1) matka Judasza – sadystyczny ojciec; 2) „dziewczynka, córka 
naszego wo3nego” – prostytutka na usługach policji; 3) „stary poeta” – Komisarz-
psycholog. Czwarta posta2, tj. Jan, nie posiadał negatywnego odpowiednika w 
sztuce (chyba,  e za takowy ‘negatyw’ tej postaci uzna2 samego Judasza-zdrajc�, 
który wydał Szefa na 	mier2, a Jan Szefa nie wydał, co wi�cej – zginł, pełnic 
misj� w imieniu Szefa). 
 Judasz stawał si� szcz�	liwy tylko w obecno	ci Jana. Judasz był sob
wła	nie przy Janie, który troszczył si� o niego:  

„Zjadłby	 co? (…) A co? (…) To pójd� i co	 kupi�”75 [I, 61].  
  

Ostrzegał go przed dziewczyn-agentk:  
„Co ty tak z t mał”76 [II, 75]. 

Razem z nim 	miał si� i  artował77 [I, 66]. I – co najwa niejsze – nie 
wierzył w mo liwo	2 zdrady Judasza. Dla Jana Judasz, jego przyjaciel, nie mogł 
by2 zdrajc – podczas przesłuchania, które prowadził Piotr, zatrwo ony Jan 
                                                
74 Je	li przyj2,  e data urodzenia I.Iredy�skiego jest prawdziwa (rok 1939), co jednak nie jest takie 
oczywiste, to rzeczywi	cie Czesław Miłosz mógłby by2 dla niego ‘starym poet’ (28 lat ró nicy). 
Dramat 'egnaj, Judaszu napisany został w 1965 r., w tym czasie Miłosz był politycznym banit po 
tym, jak w 1951 r. odmówił powrotu do kraju z placówki dyplomatycznej i pozostał w Pary u, za	 w 
1960 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, od 1961 r. b�dc profesorem Uniwersytetu Kalifornij-
skiego w Berkeley. Pi�2dziesi�cioczteroletni poeta, autor Zniewolonego umysłu (wyd. 1953 r.), 
opisujcy tragizm uwikłania w system totalitaryzmu komunistycznego, mógł by2 dla I.Iredy�skiego 
pierwowzorem „starego poety”, który w sztuce wzywał zdrajc�, by nie upraszczał. 
75 I.Iredy�ski, 'egnaj..., op. cit., s. 61. 
76 Idem, 'egnaj..., op. cit., s. 75. 
77 Idem, 'egnaj..., op. cit., s. 66. 
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pi�ciokrotnie stawiał Judaszowi pytanie „Sypnłe	?”, aby w ko�cu wykrzycze2
niewinno	2 Judasza: 
„Jan (do Judasza): Sypnłe	? 
Piotr: Mamy mało czasu. Naprawd� mało czasu. 
Jan: Sypnłe	? 
Piotr: Nie chcesz odpowiada2, tak? 
Judasz: Piotr, wiesz, co mówili w naszym gimnazjum?
Piotr: Jednak zmdrzałe	… Chcesz powiedzie2,  e to ma korzenie w gimnazjum? 
Judasz: Mówili tak: Czy mógłby	 mnie pocałowa2 w d[...] i nie zawraca2 głowy? Tak mówili. Je eli 
chcesz strzela2, to strzelaj. 
Jan (�miej+c si�): Przecie jak tak mówi, to nie sypnł”78 [II, 81]. 

A zatem Jan, były bokser, stał si� kluczem do rehabilitacji Judasza, która 
dokonała si� w sztuce Iredy�skiego. W recenzjach Jan najcz�	ciej okre	lany był 
jako prostak, prymityw, cham, tymczasem uwa na lektura dramatu wskazuje na to, 
 e był nade wszystko prostoduszny.  

Kl�ska Judasza polegała na nadmiernym zaufaniu słowom. Judasz próbo-
wał zanadto sprawdza2 siebie, jego autoanaliza doprowadziła go do samobójstwa. 
Judasz stał si� philosophical baby79, nie potrafił wyj	2 z zakl�tego kr�gu, w którym 
rzdziły demony dzieci�stwa. Iluzja wierno	ci doprowadziła go do katastrofy, a 
słu ba ‘sprawie’, która była jednak iluzoryczna, sko�czyła si� kl�sk, wszak Ire-
dy�ski przedstawił w postaci Judasza dzieje zdrady, a nie – histori� wierno	ci. W 
sztuce 'egnaj, Judaszu przecie  chodziło nie tyle o wiwisekcj� osobowo	ci czło-
wieka, który pocałunkiem wydał Mistrza z Nazaretu, ile o analiz� zdrajcy jako 
takiego (w dodatku – zdrajcy zdradzonego), co pokazał na przykładzie antybohate-
ra dramatu. 
Abstrakt (Streszczenie): 
  

Niniejsze opracowanie stanowi oryginalny artykuł po	wi�cony wydanemu w 1965 r. drama-
towi 'egnaj, Judaszu Ireneusza Iredy�skiego. Celem artykułu jest studium przypadku apostoła zdrajcy, 
którego współczesn realizacj� w wersji scenicznej przedstawił dramaturg-outsider, Ireneusz Iredy�ski. 
Artykuł ukazuje,  e sam chwyt umieszczenia na scenie bohatera biblijnego, nie musi oznacza2 eksplo-
racji sfery sacrum. „Zdrajca” Iredy�skiego jest uniwersalnym bohaterem, który niepokoi w ka dej 
epoce i to niezale nie od wyznawanej religii lub deklarowanego ateizmu. Niniejsze opracowanie w 
centrum uwagi stawia problem wierno	ci i zdrady, bycia kozłem ofiarnym i poszukiwania zbawienia.  

Bohaterem dramatu Iredy�skiego jest współczesny Judasz – czterdziestoletni m� czyzna, 
którego kaprys ojca obdarzył fatalnym imieniem apostoła-zdrajcy. Imi� „Judasza” przynosi kompleks, 
a nawet obsesj� Judasza. To wła	ciwie jedyny cel  ycia bohatera sztuki – Judasz pragnie udowodni2

                                                
78 Idem, 'egnaj..., op. cit., s. 81. 
79 Alison Gopnik pisała o bł�dzie nieustannej analizy swojego „ja”: „Nasze ja jest złudzeniem, które 
znika, gdy tylko próbujemy mu si� przyjrze2” (A.Gopnik, The Philosophical Baby: What Children`s 
Minds Tell Us About Truth, Love and the Meaning of Life, Farrar, Straus and Giroux, New York 2009; 
cyt. za wersj polsk: A.Gopnik, Dziecko filozofem. Co dzieci�ce umysły mówi+ nam o prawdzie, 
miło�ci oraz sensie �ycia, tł. M. Trzci�ska, Warszawa 2010, s. 165). 
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wszystkim wokół,  e nigdy nie zdradzi. Pomimo przeciwno	ci losu pragnie pozosta2 do ko�ca wierny. 
W wersji Iredy�skiego Judasz, zaanga owany w działalno	2 konspiracyjn, nie chce wyda2 swojego 
Szefa, który stoi na czele bli ej nieokre	lonej organizacji opozycyjnej. Realia sztuki Iredy�skiego 
odzwierciedlaj rzeczywisto	2 PRL-owskiego terroru lat 60. XX w., ale daj si� równie  odczyta2 jako 
bardziej uniwersalny obraz totalitaryzmu. Jednak fatum Judasza jest silniejsze ni  jego pragnienie 
wierno	ci. Judasz zdradza, b�dc samotnym wobec przemocy wrogiego systemu (reprezentowanego 
przez Komisarza, ale tak e Młodziutk Blad, która okazała si� agentk) oraz sadyzmu „swoich” 
(Piotr). Kl�ska Judasza polega na nadmiernym zaufaniu słowom. Zanadto Judasz próbuje „sprawdza2” 
siebie, jego autoanaliza doprowadza do samobójstwa, nie potrafi wyj	2 z zakl�tego kr�gu, w którym 
rzdz demony dzieci�stwa. Iluzja wierno	ci doprowadza do katastrofy, a słu ba sprawie, która jest 
iluzj, ko�czy si� kl�sk.  

Wyniki bada� nad dramatem 'egnaj, Judaszu – zarówno sfer psychologiczn i polityczn
dramatu, ale i ukryt w strukturze gł�bokiej dzieła kwesti moraln i religijn (głód sacrum) – stanowi
dobry punkt wyj	cia do dalszych poszukiwa� ró nych przejawów sacrum w literaturze polskiej czasu 
PRL-u, do studiów nad cało	ci twórczo	ci Iredy�skiego (poezj, proz, dramatem, scenariuszami 
radiowymi i telewizyjnymi), a nade wszystko nad „spraw Judasza” we współczesnym 	wiecie. 
Tematyka wierno	ci i zdrady, prawdy i kłamstwa, to jedno z najbardziej fundamentalnych zagadnie�
ludzko	ci. Budzi zainteresowanie psychologii, socjologii i politologii (np. kwestia lustracji), dla których 
literatura dostarcza archetypowych wzorców oraz pozwala odszuka2 wła	ciwe odpowiedzi. Zwłaszcza 
młodzie  jest grup, do której zagadnienie zdrady, ale i kwestia wierno	ci młodzie�czym ideałom oraz 
wiara (cz�sto entuzjastyczna) w sens  ycia, przemawiaj w sposób szczególnie dobitny. Dramat 
Iredy�skiego – wła	ciwie odczytany – z jego ukryt warstw moraln i głodem sacrum „zdradzonego 
zdrajcy”, mo e zapocztkowa2 namysł nad sensem ludzkiego  ycia. 

W dotychczasowych opracowaniach podkre	lano aspekt psychologiczny i polityczny dra-
matu Iredy�skiego (z odwołaniem do biografii autora), natomiast niniejsza praca odsłania zupełnie 
pomini�t kwesti� autosoteryzmu Judasza, który ostatecznie ponosi kl�sk�. Judasz Iredy�skiego to 
historia zdrajcy, który został zdradzony – przegrał, poniewa  zawierzył kłamliwym i pustym ideom. 
Dramat Iredy�skiego jest nie tyle wiwisekcj osobowo	ci człowieka, który pocałunkiem wydał 
Mistrza z Nazaretu, ale bardziej stanowi analiz� zdrajcy, którym mo e by2 ka dy człowiek. 

Słowa-klucze:   

Iredy�ski Ireneusz (1939-1985), Judasz, zdrada, kozioł ofiarny, psychologia zdrady,  

The Title in English: 

The Betrayal of Judas in Ireneusz Iredy&ski’s drama “Goodbye, Judas” 

Abstract (Summary):

This study is the original article on Ireneusz Iredy�ski’s drama 'egnaj, Judaszu (Goodbye, 
Judas) published in 1965. Its aim is a case study of an apostle and traitor, whose modern theatrical 
shape has been moulded by an outsider playwright, Ireneusz Iredy�ski. The article indicates that the 
device alone of placing a biblical figure on stage does not necessarily mean exploring the sphere of the 
sacred. Iredy�ski’s “traitor” is a universal character that bothers conscience in every epoch, regardless 
of professed religion or declared atheism. This study places the issues or faithfulness and treason, of 
being a scapegoat and seeking redemption, in the centre of attention.  

The protagonist of Iredy�ski’s drama is a modern Judas — a forty-year-old man who on his 
father’s whim bears the fatal name of the apostle and traitor. The name “Judas” brings with it a com-
plex, or even obsession of Judas. It is actually the only goal in the character’s life — Judas wants to 
prove to everyone around that he shall never commit treason. Despite adversities, he wants to remain 
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faithful until the end. In Iredy�ski’s version, Judas, who is involved in underground activity, does not 
want to betray his Boss, heading an unidentified opposition organisation. The realities in Iredy�ski’s 
play reflect the times of the 1960s terror in the People’s Republic of Poland, but they can also be 
viewed as a more universal picture of totalitarianism. The fate of Judas, however, is stronger than his 
wish to be faithful. Judas betrays, standing alone against the violence of the enemy system (represented 
by the Commissioner, but also by the Pale Kid, who turns out to be an agent) and the sadism of “his 
own” men (Peter). Judas’s failure consists in his excess trust in words. (this idea was stated earlier) 
Judas tries too hard to “test” himself. His self-analysis leads to suicide. He cannot leave the vicious 
circle ruled by his childhood’s demons. His illusion of faithfulness leads to a disaster, and service to a 
cause, which is an illusion and ends in defeat.  

Results of studies on the drama 'egnaj, Judaszu — both the psychological and political 
sphere of the drama, and moral and religious issues (thirst for the sacred) hidden in the work’s deep 
structure — make a good starting point for further research on various aspects of the sacred realm in 
Polish literature from the communist era. In addition, it is beneficial for studies of all Iredy�ski’s works 
(poetry, prose, drama, radio and TV scripts), and above all, of the “Judas case” in the modern world. 
The issues of faithfulness and betrayal, truth and lies, are some of the most fundamental questions for 
humanity. They awoke interest of psychologists, sociologists and political scientists (e.g. the issue of 
vetting), whom literature provides with archetypal models and allows to find the right answers. Particu-
larly young people are a group to which the issue of betrayal — but also that of faithfulness towards 
youthful ideals, and faith (often quite enthusiastic) in the sense of life — appeals with particular force. 
Iredy�ski’s drama — when read correctly — with its hidden moral layer and thirst for the sacred of the 
“traitor betrayed”, may start some reflections on the sense of human life. 

The studies made so far have stressed the psychological and political aspects of Iredy�ski’s 
drama (referring to the author’s biography), whereas this article exposes the completely unexplored 
issue of autosoterism of Judas, who fails in the end. Iredy�ski’s Judas is a story of a traitor betrayed — 
he loses, because he has trusted false and empty ideas. Iredy�ski’s drama is not so much a vivisection of 
the man who betrayed the Master from Nazareth with a kiss, as it is an analysis of a traitor, who might 
be found in each person. 

Keywords:  

Iredy�ski Ireneusz (1939-1985), Judas, betrayal, scapegoat, psychology of treason,  
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The Relation Between the Spiritual and the Aesthetic in the 
Poetry of Daniel Pastir�ák 

In the beginning of the study we go back to the times of Great Mo-
ravia to highlight the first spiritual poem in Old Church Slavonic Proglas
that has set a tradition of poetry written by priests in Slovak literature. A 
short outline of the most significant authors up to present times is also 
given. 
 After the introduction of Daniel Pastir�ák’s versatile personality, 
we focus on his poetical works characterised by an overt accent on spiri-
tual matters. We confirm an uneasy task of a poet to convey his personal, 
unique and virtually untransferable experience by means of verse. 
 The core of the study lies in our attempt to go into Pastir�ák’s 
four books of poems in order to find constituent elements of his poetry 
illustrating them with examples from his collections. 

Finally, we show Pastir�ák among other spiritually-oriented poets 
of the middle-aged generation in contemporary Slovak poetry. 

The tradition of the personal union of a poet and a priest, belonging 
to various denominations, has been present in Slovak literature since the 
times of Great Moravia and the first original Old Church Slavonic spiri-
tual work – Proglas by St. Cyril (Constantine the Philosopher), 
the foreword to his translation of the four Gospels. The whole range of 
authors who have carried this legacy up to the present times includes the 
Renaissance poets Ján Silván, Eliáš Láni, Daniel Pribiš and Juraj 
Tranovský, followed by Daniel Sinapius-Hor�i�ka and Samuel Hrušk-
ovic in the Baroque period. The end of the 18th century opened the proc-
ess of the National Enlightenment with the classicist poets like Ján Hollý, 
Ján Kollár and Bohuslav Tablic, or later Romantics Andrej Sládkovi� and 
Samo Chalupka. In the late 19th century the realistic generation with 
poets like Koloman Banšell or Andrej Trúchly-Sytniansky emerged. The 
modernist poets of the early 20th century include priests, like: Vladimír 
Roy and Martin Rázus, Emil Boleslav Luká� and Martin Braxatoris-
Sládkovi�ov later in the inter-war period. At that time a strong group of 
poets called Catholic Modernism (Rudolf Dilong, Janko Silan, Pavol 
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Ušák Oliva, Gorazd Zvonický, Mikuláš Šprinc, Ján Haranta, Svetloslav 
Veigl) inspired by the European avant-garde, was formed. With the 
Communist coup in 1948 and the subsequent establishment of totalitarian 
regime, some of them had to leave the country, while others retreated to 
the inner emigration. The following 40-year period was rather hostile to 
the spiritual poetry and only a handful of former or active priests like 
Milan Kraus or Ladislav Fri�ovský chose poetry as the way of self-
expression. 

Perhaps the most significant figure of the contemporary Slovak po-
etry, incorporating both theological and aesthetic (not only literary) 
dimension, is Daniel Pastir�ák (b. 1959), a preacher of the Brethren 
Church, a poet, writer, essayist, scriptwriter, translator and visual artist, 
one of the most active religious persons in the Slovak public life. 

His first book of verse Tehilim was published in 1997 and followed 
by the collection Kristus v Bruseli (Christ in Brussels) in 2005 and V in 
2012. In the same year he came with his innovative interpretation of 
Proglas under the title Slovo pred slovom. Proglas pre deti a ich rodi(ov 
(“The word before the word. Proglas for Children and Their Parents”). 
His appearance in literature, though, dates back to 1993 when the collec-
tion of meditative fairy tales Damianova rieka (“Damian’s River”) ap-
peared, later in 1996 awarded the IBBY (The International Prize for the 
Best Book for the Young). In 2001 he published another book for chil-
dren Gintet, followed by Rozprávky z lepšieho sveta (“Fairy-Tales from 
the Better World”) in 2008. The selection of his reflections Kázne. 
Zdravé telo v kóme (“Sermons. A Healthy Body in a Coma”) and the 
book of myths called Minimýty (“Minimyths”) both were issued in 2011. 

From the point of view of the literary communication, the spiritual 
poetry that our cultural context mainly identifies with the Christian po-
etry, rendering personal relation to God, has some special features that 
have already been pointed out by the literary scholars. Marián Mil�ák, a 
theorist and an author of the spiritual poetry, claims: “Both the author 
and his reader should understand spirituality as a natural part of the text’s 
artistic ambitions rather than the dominant aim. A complex and non-
linear process of shaping and differentiation that precedes every artisti-
cally valuable statement cannot be replaced with pathos, pure exaltation 
or just soulful profession of faith. Although it is true that a poem can be 
a prayer, it does not mean that every prayer becomes a poem automati-
cally... An ecstatic experience of a mystic or every similar unrepeatable 
and specifically private religious experience that need not correspond to 
any other situation cannot be rendered by way of language or is near the 
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limits of communicability”1. Reviewing Pastir�ák’s first book of verse 
Tehilim, Peter Macsovszky2 also touched upon the question of communi-
cability of “an authentic spiritual experience” and its adequate transfor-
mation into a poem. A poet, thus, oscillates between the uniqueness and 
intimate character of his personal experience and universally valid val-
ues. That is, he has to aim for the poem not to become only a direct mani-
festation of religion and for his relation to transcend so much that it 
cannot be verbalised in essence, like most of the deepest human emo-
tions, but to be open to his prospective readers. In addition, a poet-priest 
has to take into account that a sermon with the primary collective recep-
tion differs from a poem which reception takes place individually, si-
lently and recurrently. 

As a poet, Daniel Pastir�ák is obviously aware of these pitfalls. He 
is not trying to impose his faith on a reader, but rather invites him to take 
part in a journey along a path “without the exactly known direction”3. He 
reveals his tendency towards the Hebrew-Christian tradition by the very 
title of his debut Tehilim (“Songs of Psalms”) and the titles of its parts 
are: Šire rekochim (“Songs of Distance”), Šire al mut (“Songs of Death”), 
Šire ha maalot (“Songs of Pilgrims”) and Šire tefilim (“Songs of 
Prayers”). The book contains many biblical quotations which function 
like allusions and the Bible is also referred to by the diction of his poems 
and predominant archetypal motifs like: garden, sea, cross, wind, snake 
and lamb... Moreover, a dynamic motif of movement prevails in the book 
either in its factual or allegorical meaning: “What has sense is just 
the way home. / That is, we proceed / to come back”4; “If I leave (I will 
close / the gate / behind me) / I am // Forever going out // to You”5. 
 Since the genre of parable, as Marián Mil�ák pointed out, “in 
a poem retains its semantic and to a certain extent also expressional 
autonomy thank to its nature”6, offering the author a little smaller han-
dling area (the reader awaits allusiveness towards the Bible, thus the 
teleology of the poem is given), the author has to select his means of 
expression in such a manner so that in the end the text would be not only 
the manifestation of faith, but primarily a sovereign poetic statement. 

                                                
1 M.Mil�ák, Mýtus a báseM. (Sedem úvah o poézii), Modrý Peter, Levo�a 2010, p. 35–36. 
2 P.Macsovzsky, KNdeO lietajúcich básní, „RAK“, 3: 1998, nr. 1–2, p. 122. 
3 D.Pastir�ák, Tehilim, Modrý Peter, Levo�a 1997, p. 49. [All translations of poems and their extracts 
into English were made by the author of the study solely for its purpose It‘s already been mentioned].
4 Idem, Tehilim, op. cit., p. 14. 
5 Idem, Tehilim, op. cit., p. 104. 
6 M.Mil�ák, Mýtus a báseM..., op.cit., p. 41. 
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 One of the distinctive characteristics of Pastir�ák’s poems in 
Tehilim is their gnomic character indicated by various features: 

• In the very first poem the author introduces a character of an 
old man situated on the desert and the sea, who obviously 
conveys symbolic value. Later in the book he is followed by a 
man (either as a parable of Christ or in a general sense of hu-
man being) or a rider.  

• Quite frequently, metaphors of definition occur: “The earth is 
a place of death. // And death is a gate, / if you are leaving / 
called by Love”7; “Solitude / is / Me / and things / and rela-
tions / to things””8; “Man: He resembles universe most”9; 
“The bed is a boat sailing across time”10. 

• The speaker’s voice even intimates love experience is de-
picted as a way to the deeper spiritual one as can be seen in 
“The Sacrament of Marriage”, the only part of the book, 
which does not carry a Hebrew title and consists of the cycle 
of three poems drawing their names from the archetypal ele-
ments (“The Fire Ring”, “The Wind”, “The Sea”). 

The poems refer both to the beginning of the world by paraphras-
ing the Book of Genesis (“... darkness over the deep, / the Spirit over the 
waters”11) and to its end by indicating eschatological motifs (“The past, 
the future in the only moment of the cross”12. This movement is not 
linear but cyclic (from the transcendence to the immanence and back to 
the transcendence) and communication leads from the horizontal to the 
vertical. The end implies the beginning and “the earth united with the 
heavens in this dance”13. Earthly, carnal love gains mystical dimensions 
emphasized by the paraphrase of Christ’s words: “And the glory which 
thou gavest me I have given them; that they may be one, even as we are 
one”14. 

                                                
7 D. Pastir�ák, Tehilim, op. cit., p. 12. 
8 Idem, Tehilim, op. cit., p. 13. 
9 Idem, Tehilim, op. cit., p. 23. 
10 Idem, Tehilim, op. cit., p. 107. 
11 Idem, Tehilim, op. cit., p. 76. 
12 Idem, Tehilim, op. cit., p. 83. 
13 Idem, Tehilim, op. cit., p. 90. 
14 The Holy Bible. King James Version, (John 17; 22), http://www.kingjamesbibleonline.org [available 
10. 01. 2013]. 



93

Still, what looms over an author of philosophical or spiritual po-
etry – and Daniel Pastir�ák is no exception – is a temptation to overuse 
abstract entities. More convincing are those texts which contain “a real 
human experience with faith, not just its adoration”15. 

Another possible way to resist this temptation is to make the ab-
stract a part of an original metaphor (“Saddle me up with truth / under the 
harness of love / My desirous being is trembling”16, or as the case may 
be, to combine it with the economy of expression: 

Vtáci 

Duša má k[de\ lietajúcich o�í 
Chví\u blízko, chví\u ]aleko, 
klesajú a dvíhajú sa 
k Jedinému oku, 
modrému nad obzorom. 

Niet ni� stáleho v ich vratkých krídlach 

a duša vždy túžila po stálosti. 

Hlboko v zrenici 
Modrého oka 
okrídlenci našli miesto na hniezdenie. 

Tu je pohyb stálos^ou 
a tanec nehybnos^ou vo Ve�nom Svetle. 

[Daniel Pastir�ák, Tehilim, Modrý Peter, Levo�a 1997, s. 28] 

In my loose translation: 

Birds

The soul has a flock of flying eyes. 
Close for a while, distant for a while, 
they descend and rise 
to the Only eye, 
blue over the horizon. 

There is nothing stable in their wobbly wings 

and the soul has always longed for stability. 

                                                
15 J.Gavura, Lyrické iluminácie (kritiky a interpretácie 1997 – 2010), Slnie�kovo, Prešov 2012, p. 24. 
16 D.Pastir�ák, Tehilim, op. cit., p. 95. 
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Deep in the pupil 
of the Blue eye 
the winged ones found a nesting place. 

Here, the movement is stability 
and the dance is stillness in the Eternal Light17. 

[the text translated into English by Marián Andri�ík] 

As a visual artist Pastir�ák not only illustrates all his collections by 
himself, but also makes references or allusions to particular paintings of 
Joan Miró, Alberto Giacometti or Marc Chagall. The famous James 
Ensor’s painting Christ’s Entry into Brussels even inspired him for the 
title of his second collection. The painting itself can be seen here in the 
form of its black-and-white reversed postmodern palimpsest with inlaid 
drawings of faces, some of which markedly remind the reader of the 
contemporary Slovak politicians. The material world enters into the 
poems more vigorously than in the debut book, making the anticipation 
of an ideal stronger. Pastir�ák uses various non-fiction elements such as 
newspaper titles (“The Portrait of the River”) or parts of scholarly dis-
course (“The Portrait of the Head”). This also brings a wider range of 
modes and approaches – from the exalted one predominant in Tehilim to 
the ironic or satirical. This is most visible in the poem “The Portrait of 
the Image” denouncing hedonism of the present-day life, the cult of the 
good-looking that glorifies surface and shallow beauty. The speaker 
ironically calls for everything to be “sexy“, using gradation from face to 
disease even to death: “Let everyone get a neat coffin in time. / With 
charming curves, with seductive bends. / Let your coffin and your wreath 
be sexy. / The dead one that is not sexy cannot be buried”18. This poem 
proves that spiritual values can be highlighted not only by an exalted 
declaration, but also in an inverse way – by pointing out emptiness in 
their absence. After all, this principle of indirect approach to an object 
holds true for every good, not just spiritual poetry. 
 The book is divided into two sections named Portraits and Icons
with the poems of respective titles “The Portrait of...” and „The Icon 
of...” except the last poem of the first section holding the same title as the 
book. It is not easy to find a key of interpretation to this division and to 
draw a strict dividing line between them. According to _ubomír Feldek, 
the author himself “interprets it as a sort of verbal cross. 'Icons' represent 

                                                
17 Idem, Tehilim, op. cit., p. 28. 
18 D. Pastir�ák, Kristus v Bruseli, Ex Tempore, Bratislava 2005, p. 22. 
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the horizontal limb, being/coming from this world, in which simplifica-
tion, fallibility or ruin impend over us, whereas the 'portrait' symbolises 
a vertical, unique human soul heading for immortality”19. Let us suggest 
another, alternative approach to this composition. The difference between 
portraits and icons perhaps could be seen rather in the way of representa-
tion than in the object itself. While a portrait evokes a mimetic, realistic 
depiction, an icon (in the meaning of an image of Jesus or a holy person) 
refers to symbolic principle with liturgical connotations. In this sense, the 
limbs of this verbal cross could be interchanged. 
 Like in the debut book, Pastir�ák utilises archetypal motifs of 
garden, way, river, sea and others, accenting their spiritual dimension. 
This seems to be marked more in The Icons, like in the end of the poem 
“The Icon of the Sea”: “On the top of the wave / I get lost, I fall, / finally 
/ drowned / in you”20. Here, the human experience with the archetypal 
motif of sea gains deeper (and yet higher, at the same time transcenden-
tal) meaning. Similarly, he uses allegory to the same purpose: 
    

Ikona vlaku 

Zrodení 
bez lístka, bez preukazu, 
pod stani�nými hodinami, 
na prázdnom nástupišti �akajú 
polno�ný rýchlik domov. 

Nastupuje každý sám, 
odchádzajú spolu. 
Kufre nechali na peróne 
bezdomovcom. 

[Daniel Pastir�ák, Kristus v Bruseli, Ex Tempore, Bratislava 2005, p. 101] 

In my loose translation: 
  

The Icon of the Train 
  

Born 
without a ticket, without a card, 
under the station clock, 
on an empty platform, I’m awaited 
by a midnight train home. 

Everyone gets on alone, 
they depart together. 

                                                
19 _.Feldek, Kristus prichádza do Bruselu, „SME”, 12: 2005, nr 296, 
http://www.sme.sk/c/2521795/kristus-prichadza-do-bruselu.html [available 10. 01. 2013]. 
20 D. Pastir�ák, Kristus..., op. cit., p. 98. 
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They’ve left their suitcases on the platform 
for the homeless21. 

[the text translated into English by Marián Andri�ík] 

The journey home by train delicately refers to the Gospel and 
Christ’s words: “go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou 
shalt have treasure in heaven: and come and follow me” (Mt 19:21). 
However, compared to the first book, this collection has less mystical and 
more civil character incorporating many elements from contemporary 
life. 
 Pastir�ák builds some of his poems on the skeleton of the previ-
ous ones from Tehilim, as though re-writing them in a palimpsestic way. 
The above quoted poem “Birds” has its counterpart in “The Icon of the 
Soul” that revolves around the same motifs of the soul, eyes, birds or 
stillness. 

From the prosodic point of view both collections are characteristic 
of the predominant use of free verse, however, the second one shows 
some tendency towards the regular rhythm with more frequent rhymes 
including internal ones. As if music entered into the poems both in its 
theme and structure. Although it would not be appropriate to speak about 
the regular metrical schemes, the iambic or trochaic inclination of par-
ticular lines is obvious. We can even find a rarely used kind of rhyme 
that could be called an implicit rhyme since only one member of the 
couple is present, while the second one is evoked by it and by the overall 
theme of the poem. “The Icon of the Garden” ends with the following 
lines: “Po to\kých rokoch znova v tvojej záhrade. / Pozri, ochutnávam to 
jablko / a ty mi stekáš po brade, nekone�ný, / v každom póre prebudenej 
kože” (“I am in your garden after so many years. / Look, I taste your 
apple / and you flow down my face, endless, / in every pore of my awak-
ened skin” 22 ). The final word “kože“ implies an apostrophe “bože“ 
(„God“). This rhyme materialises itself in Pastir�ák’s third book of verse 
V in a short untitled poem: „stvoril si ma / z nekone�na / a zvieracej kože 
// tvorením / si sa zrodil / som matka tvoja / aj tvoje die^a bože“ (“you 
created me / out of infinity / and animal skin // by creation / you were 
born / I am your mother / and your child, God“23). 

The third Pastir�ák’s collection is more concise, compact, consist-
ing of a cycle of poems, that were written as the foreword says, on the 

                                                
21 Idem, Kristus..., op. cit., p. 101. 
22 D.Pastir�ák, Kristus..., op. cit., p. 91. Loose translation, not preserving rhyming scheme. 
23 D.Pastir�ák, V, Artforum, Bratislava 2012, p. 56. 
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Levo�a Hill, a place of pilgrimage in Eastern Slovakia. It contains phi-
losophical-meditative poetry emphasizing the unity of the world, of man 
and nature, of earthly and divine. It is related to his cyclic conception of 
time where events are recurring united by love as a general principle. 
Here, “human dualism, dimensions of temporal (with his body) and 
eternal (with his soul) man“24 from the first book gets more universal 
form in dual categories of the past and present, the beginning and the 
end, birth and death, human and divine. 

Out of all three books, here the preacher’s side of Pastir�ák’s per-
sonality is perhaps most visible. The poems are close to prayers and their 
literary character partly revives the mysticism of his first book. The 
balance between poetry and theology seems to be disturbed in favour of 
the latter. The vector of the speaker’s communication, however, is not 
solely directed to transcendence. The outer world enters the poem in 
what we may call the phenomenology of cognition when the speaker tries 
to discard his previous knowledge about its constituents trying to see 
them with new eyes: “oh grass / I renounce everything / I have known 
about you // I renounce you / teachers, botanists, gardeners // oh grass / 
I renounce everything I have known / everything I knew // oh grass / let 
me see you again”25. One of the most frequent motifs is the one of crea-
tion in various senses, poiesis that gives sense to one’s existence and 
forms it: “to deliver and to accept / the rest is history / we create each 
other / in them / out of nothing”26.  
 While the previous book Christ in Brussels ends with the peaceful 
image of God who comes home content with his Creation, “looking at his 
small flickering universe / that has just matured and smells sweet” (“The 
Icon of Home”), this one results in a disturbing and warning picture of 
the end of the world that could come with the end of thinking and virtual 
victory of matter over spirit: 

myse\ sa vnorila do hmoty 
rozprskla sa 
na hadróny a kvarky 

zhasla 

hmota prestala 
vedie^ že je 
a svet zanikol 
sám v sebe 

                                                
24 J.Gavura, Lyrické iluminácie (kritiky a interpretácie 1997 – 2010), Slnie�kovo, Prešov 2012, p. 23. 
25 D.Pastir�ák, V, op. cit., p. 11. 
26 Idem, V, op. cit., p. 44. 
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[Daniel Pastir�ák, V, Artforum, Bratislava 2012, p. 52] 

In my loose translation: 
the mind immersed into matter 
shattering into hadrons and quarks 

it went out 

matter ceased 
to know it is 
and the world 
came to an end 
in itself27

[the text translated into English by Marián Andri�ík] 

There is one special feature to this book concerning its reception. 
The reader is prompted to read it supported with drone-like ambient 
music by Pjoni (the stage name of Pastir�ák’s son Jonatán) that is located 
at the website of the publisher (www.artforum.sk). Accompanied by this 
music, the poems had been presented on various public readings before 
they were published in the book, thus contributing to rather modest tradi-
tion of public presentation of poetry in Slovakia. 

In the beginning of this study we associated the history of (not 
only) spiritual poetry on our territory with Saint Cyril’s Proglas. This 
ancient poem also inspired Pastir�ák for his most recent project called 
The word before the word (Proglas for Children and Their Parents). The 
motifs of the word and the language have already been accented in his 
previous books of verse suggesting its limited capability of expressing 
the world, especially what exceeds our experience (“I myself / express 
only a drop”28). This poetic interpretation of Proglas can be seen as 
a reminder of its cultural and spiritual legacy. The word carries ontologi-
cal (its participation in the Creation referring to the biblical “In the be-
ginning was the word” (John 1:1), noetic (an instrument of cognition) 
and ethical (a weapon against evil) dimensions. More straightforward 
style of the poem is related to the character of its potential recipient. In an 
effort to mediate children the message of Proglas, Pastir�ák resorts to 
allegory with the use of fairytale characters like a knight or a dragon. As 
in his previous collection, he also emphasizes the principle of imma-
nence, God’s presence in this world (“In the mirror of God I recognize 

                                                
27 Idem, V, op. cit., p. 52. 
28 Idem, V, op. cit., p. 20. 
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my face”29. Formally, he preserves a twelve-syllable line of Proglas but 
unlike the unrhymed original, he joins lines together into couplets with 
plain rhyme. With their loose trochaic rhythm, they partly remind of the 
Alexandrine line used by Slovak Romantic poets like Ján Botto or Janko 
Krá\, although not divided by dieresis. 
 In today’s world, marked by secularism and indifference to poetry 
of the majority of people, Daniel Pastir�ák is a true apostle of faith and 
the poetic word. A preacher himself, he is aware of the strength of the 
Gospel and naturally puts it in the centre of his poetic vision. At the same 
time he knows it takes a lot of discipline to convey one’s personal spiri-
tual experience to others by means of verse. Sometimes he is criticised 
for his too gnomic or abstract style influenced by his profession, offering 
readers instant truth rather than a quest for it, however, his best poems 
prove his ability to combine deep message with original imagery that is 
most effective in tight pieces drawing from a particular human experi-
ence. Together with other philosophically and spiritually-oriented poets 
of his generation like Erik Groch, Róbert Bielik, Rudolf Jurolek or 
Marián Mil�ák, he helps to overcome the spiritual void that is either 
a result of legacy of the previous totalitarian regime or it stems from the 
existential uncertainty of the present-day world. 

The Title in English: 

The Relation Between the Spiritual and the Aesthetic in the Poetry of 
Daniel Pastir(ák 

Abstract (Summary):

The aim of the study is to present the poetry of Daniel Pastir�ák, 
one of the most prominent spiritual poets in the contemporary Slovak 
literature. Through interpretation of his four book of verse, we attempt to 
name dominant features of his poetry. A thread of spiritual poetry can be 
seen since Old Slavonic literature, particularly St. Cyril’s foreword to his 
translation of the Gospels called Proglas. Since then, every period of 
literary history had active priests engaged in writing poetry, and a short 
survey of most important names is given in this study. We tackle general 

                                                
29 D. Pastir�ák, Slovo pred slovom. Proglas pre deti a ich rodi(ov, Literárne informa�né centrum, 
Bratislava 2012, p. 6. 
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problems of writing spiritual poetry, especially the tension between its 
theological and poetic aspect. A good way to overcome this threatening 
imbalance is either the use of original imagery or particular human ex-
perience with faith as is shown in Pastir�ák’s best poems. His philoso-
phical and meditative poetry emphasizes the unity of the world, of man 
and nature, of earthly and divine. The speaker can see dualism in both: 
man and the world, combining it with the cyclical conception of time. He 
proves what is typical of good poetry and literature entirely: that they are 
able to point to spiritual values indirectly not only by their invocation. 
The Christian character of Pastir�ák’s poetry is supported by his frequent 
references to the Bible, either direct quotations or paraphrases, or allu-
sions. The diction of many of his poems, mainly in his first book of verse 
Tehilim, is biblical, too. We try to support our conclusions with quota-
tions of particular poems or their extracts in English translation. The 
overall ambition of this study is the attempt to offer a relatively complex 
view upon Daniel Pastir�ák as a poet, which, we hope, will contribute to 
the reception of spiritual poetry in Slovak literature. 

Key words:  

spiritual poetry, mysticism, allegory, Gospel, reception 
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Godno�
 rodziny u Jana Pawła II na kanwie interpretacji 
Pie�ni nad Pie�niami  

1. Wst�p 

 Współczesno	2 rozbiła tradycyjne formy mał e�stwa, nastpiła 
wyra3na zmiana w sferze  ycia mał e�sko-rodzinnego. Kryzys mał e�-
stwa przejawia si� np. w sposobach i motywach zawierania mał e�stw, 
we wzro	cie alternatywnych form  ycia „rodzinnego” (nieformalne 
zwizki partnerskie) czy w instrumentalnym (redukcjonistycznym, anty-
personalistycznym) traktowaniu osób w rodzinie, czego dowodem jest 
zanikanie tego, co wspólnotowe w prze yciach i działaniach tworzcych 
j osób1. Współczesny człowiek cz�sto ro	ci sobie prawo do kreowania 
norm moralnych. Zmiany dokonujce si� w postawach i zachowaniach 
młodzie y na płaszczy3nie aksjologiczno-normatywnej budz coraz 
wi�ksze zaniepokojenie. Radykalne zmiany w podej	ciu do płciowo	ci 
przyczyniły si� do ugruntowania prze	wiadczenia,  e swoboda seksualna 
jest (jakoby) niezb�dna dla psychicznego zdrowia. Obecnie sens mał e�-
stwa sprowadzony bywa „do kontraktu na papierze”, a pod hasłami 
‘demokracji’, ‘tolerancji’ podwa a si� monogamiczno	2 i nierozerwal-
no	2 mał e�sk, w lewicowo-liberalnych mediach promuje si� współ y-
cie seksualne oderwane od mał e�stwa, w imi� „nowoczesno	ci” i 
„szcz�	cia”. Wstrzemi�3liwo	2 przedmał e�ska przestała by2 warto	ci2. 
 Jednak „szybkie zmiany nios jeszcze wi�cej szans, a cen jest 
jeszcze wi�ksza samotno	2”3. Encyklika Evangelium vitae jest dokumen-
tem, w którym Jan Paweł II z niezwykłym wyczuciem tragizmu sytuacji 

                                                
1 J.Maria�ski, Mi�dzy sekularyzacj+ i ewangelizacj+. Warto�ci prorodzinne w �wiadomo�ci młodzie�y 
szkół �rednich, Lublin 2003, s. 65-75. 
2  M.Racław-Markowska, Od jednorodno�ci ku ró�norodno�ci: modernizacja rodzin w Polsce, 
„Problemy Rodziny”, oprac. A. Radwa�ska, r.: 40: 2000, nr 2-3 (230-231), s. 23n. 
3 K.Slany, Mał�e&stwo i rodzina w zglobalizowanym �wiecie, „Problemy Rodziny”, oprac. A. Rad-
wa�ska, r. 41: 2001, nr 4/5/6/ (238/239/240), s. 3. 
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	wiata pisał o gruzach wolno	ci współczesnego człowieka, zatracajcego 
„nie tylko tajemnic� Boga, ale równie  tajemnic� 	wiata i swojego ist-
nienia” (EV 22). Wychowanie laickie wyklucza wszelkie zwizki wy-
chowania z religi, zaprzeczajc transcendentnemu odniesieniu i prze-
znaczeniu człowieka; d y do ukształtowania nowego humanizmu, który 
za najwy sz warto	2, miar� i cel stawia człowieka4. Papie  Jan Paweł II 
odnotował ten fakt w słowach skierowanych do Episkopatu Belgii w 
Malines dnia 18 maja 1985 r.: „Obecnie ludzie skłonni s odrzuci2 Boga 
w imi� własnego człowiecze�stwa”. To forma ateizmu humanistycznego 
zdefiniowanego jako „prawdziwy humanizm – [czyli] (...) taka postawa 
umysłowa, która wyklucza absolutnie uznawanie jakiejkolwiek wy szej 
od człowieka warto	ci; jest to postawa areligijna”5. 
 W dobie powszechnej ‘seksualizacji’, rozpadu mał e�stwa, do-
minacji pornografii, powszechnych trudno	ci mał e�stw katolickich, 
ogólnego niezrozumienia lub odrzucenia dokumentów Ko	cioła, mo na 
jednak cytowa2 fragmenty najwa niejszych tekstów Jana Pawła II, który 
nauczanie Magisterium przekładał na zrozumiały dla ka dego j�zyk.  
Warto przypomina2 o godno	ci i 	wi�to	ci mał e�stwa oraz rodziny, 
broni2 ich miejsca we współczesnym 	wiecie. Warto przekazywa2 warto-
	ci, normy i wzory zachowa� społecznych, moralnych i religijnych, 
nauczajc o mał e�stwie i rodzinie. Warto mówi2 o odpowiedzialnym 
rodzicielstwie, 	wi�to	ci  ycia, godno	ci i prawach dziecka6.  

Młodzie  potrzebuje wzoru  ycia. Opowie	ci o miło	ci oblubie�-
czej w Pie�ni nad pie�niami maj charakter wzorczy, papie  Jan Paweł II 
analizował zagadnienie miło	ci na wspomnianym, biblijnym przykładzie. 
Chodzi jednak współcze	nie o to, aby prawo miło	ci objawione przez 
Boga nie stawało si� dla młodych coraz bardziej niezrozumiałe, ograni-
czajce i nie yciowe7. 
                                                
4 P.Mazanka, Sródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej, Warszawa 2003, s. 69. 
5 K.�wierszcz, Destrukcyjno�) laickiego wychowania w �wietle współczesnych ideologii, „Commu-
nio”, red. K.Dynarski, r. 27: 2007, nr 3 (159), s. 5; G.Schmidt, Ludzka droga ku prawdzie i miło�ci, 
„Collectanea Theologica”, red. W.Chrostowski, r. 51: 1981, nr 4, s. 199n. 
6 J.Maria�ski, Mi�dzy sekularyzacj+..., op. cit., s. 268-312. 
7 Przykładowo: A.Scola, Tajemnica miło�ci oblubie&czej. M��czyzna-Kobieta, Rzym 1998, ss. 208. 
Ksawery Knotz, kapłan zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, wykładowca teologii pastoralnej, 
duszpasterz mał e�stw, rekolekcjonista, spowiednik i kierownik duchowy wielu mał e�stw, jest 
autorem ksi ki-poradnika pt. Akt mał�e&ski. Szansa spotkania z Bogiem i współmał�onkiem, Wydaw-
nictwo „M”, Kraków 2001, ss. 350; Publikacja ta osadzona jest w dorobku my	lowym Ko	cioła 
współczesnego, który – nie negujc słabo	ci i grzeszno	ci człowieka – równocze	nie dystansuje si� od 
negatywnego spojrzenia na seksualno	2 człowieka. Christofer West – wykładowca teologii mał e�-
stwa i rodziny, napisał ksi k� Dobra nowina o seksie i mał�e&stwie. Odpowiedzi na szczere pytania 
dotycz+ce nauki Ko�cioła, tłum. M.Majdan, Wyd. Ksi� y Marianów, Warszawa 2002, ss. 256, Jej 
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 Skrótowe opisy i analizy niektórych twierdze� teologicznych na 
temat miło	ci, godno	ci człowieka, mał e�stwa i rodziny u Jana Pawła II 
pozwol dostrzec elementy wychowania, które mog zaowocowa2 zro-
zumieniem i wła	ciwym prze yciem rzeczywisto	ci miło	ci, sakramentu 
mał e�stwa oraz procesu tworzenia chrze	cija�skiej rodziny. To jest 
prawda wa na, cho2 czasem trudna do akceptacji. Przygotowaniem do 
przyj�cia tej prawdy jest u	wiadomienie młodym ludziom nadprzyrodzo-
nego wymiaru  ycia, przyzwyczajenie do my	li,  e ludzkie działanie ma 
swój gł�bszy sens i skutek duchowy. Si�ganie do Biblii, do nauki Ko-
	cioła, zwłaszcza nauczania Jana Pawła II, wła	ciwie ukierunkowuje i 
uwra liwia młodych na dawanie 	wiadectwa  ycia chrze	cija�skiego. 
 Lektura Biblii – lectio divina – to rozmiłowanie si� w odczytywa-
niu Słowa Bo ego, przyjmowanie tego daru i prze ywanie go. Rozmiło-
wanie w lekturze Pisma �wi�tego mo na okre	li2 metaforycznie. Lektura 
Pisma �wi�tego jako duchowa ‘pieszczota’ oznacza zaistnienie relacji 
blisko	ci Boga i człowieka realizujcej si� w osobie czytelnika. Czytanie 
Biblii jest równocze	nie relacj szacunku, pewnego dystansu, poniewa 
Boga nie mo na ogarn2. Wiecznie Inny jest stale ponad człowiekiem. W 
Pie�ni nad Pie�niami napisano: „Otworzyłam ukochanemu memu, lecz 
ukochany mój ju  odszedł i znikł” (Pnp 5,6)8. 

2. Godno�
 człowieka  

Człowiek, swoista ikona Boga, istnieje jako m� czyzna i kobieta 
(Rdz 1,27). Człowiek jako istota jest osob niepowtarzaln, przy czym 
istnieje dwudzielnie duchowo-ciele	nie, a wspomniany dwupodział 
(duch-ciało) utrwalił si� w kulturze, zwłaszcza w filozofii klasycznej, 
przez hylemorfizm Arystotelesa, 	w. Alberta Wielkiego i 	w. Tomasza z 
Akwinu głoszcych,  e człowiek jest materi i form9. Biblia wymienia 
wiele istotnych elementów składajcych si� na człowiecze�stwo (hebr. 
leb – 815 razy, hebr. nefes – 600, hebr. basar 169, hebr. ruah – 129). 
Wymienione poj�cia ujmuj fundamentalne kategorie antropologiczne 

                                                                                                                       
głównym przesłaniem jest ukazanie prawdy o (danej przez Boga) godno	ci m� czyzn i kobiet oraz 
przeznaczeniu ich do  ycia w miło	ci i szcz�	ciu. Po wprowadzeniu na temat „fundamentów biblij-
nych Bo ego planu dla płciowo	ci i mał e�stwa, publikacja zawiera wypowiedzi na temat sakramentu 
mał e�stwa i jego nierozerwalno	ci, o istocie czysto	ci mał e�skiej, naturalnym planowaniu rodziny,  
powołaniu ksi� y do celibatu, itd. Teksty tam zawarte opieraj si� na własnym do	wiadczeniu oraz 
odwołaniach do nauczania Jana Pawła II. 
8 B.Nadolski, Lectio divina, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, red. J.Chmiel, r. 54: 2001, nr 1, s. 49. 
9 W.Chrostowski, Rzeczywisto�) i symbolika kobiety w Biblii, „Pastores”, red. nacz. J. Augustyn, r. 5: 
2002, nr 1 (14), s. 10. 
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istoty ludzkiej. Wspomniane elementy współdziałaj ze sob w cało-
	ciowej strukturze i dopiero razem tworz wspólnie osob� ludzk jako 
nierozdzieln cało	2, całego człowieka jako ciało, dusz� i ducha: 
– człowiek jako hebr. basar (grec. sarks – „mi�so”) oznacza całe ciało, 
cielesno	2 człowieka, w sensie przeno	nym oznacza cało	2 człowieka w 
jego relacji do wspólnoty, 
– człowiek jako hebr. nefes (grec. psyche – psychiczno	2; grec. nous – 
my	lenie, rozum) – dusza jako 3ródło  yciowego po dania i odczuwa-
nia, ukazuje człowieka jako istot� uczuciow i emocjonaln, miło	2
umiejscowiona jest w hebr. nefes (Pnp 1,7)10, 
– człowiek jako hebr. leb (gr. kardia – serce jako organ, 3ródło uczu2
cielesnych, psychicznych i duchowych, grec. soma – ciało, cielesno	2) – 
oznacza „serce”, które obejmuje wszystkie wymiary ludzkiej egzystencji: 
wykonuje czynno	ci ciała (w sensie cielesnym serce jest miejscem siły 
 yciowej), duszy (jest organem czucia i po dania) i ducha (3ródło ro-
zumu i woli). Serce stanowi prawdziwe ja – osoby, jest wn�trzem uczu-
ciowego jestestwa, w najgł�bszy sposób charakteryzuje człowieka. Ten 
sens serca wyra aj słowa Chrystusa: „bo gdzie jest twój skarb, tam 
b�dzie i serce twoje” (Mt 6, 21). Strumie� miło	ci i miłosierdzia przenika 
przez Serce Chrystusa. Ono jest kanałem, przez który przepływa do nas 
miło	2 Boska i ludzka w całej jej pełni11.  
– człowiek jest hebr. ruah (grec. pneuma – duch) oznacza ducha ludzkie-
go, element najbardziej szeroki – poj�cie u ywane do wyra enia całej 
egzystencji, do wyra enia „ja” człowieka; w znaczeniu przeno	nym 
oznacza ‘uczucie’ człowieka, pokrywa si� z zakresem poj�cia hebr. 
nefes, a jako ‘duch’ z zakresem poj�cia hebr. leb12. 
 Człowieka charakteryzuje aspekt widzialny (materialny) i niewi-
dzialny (duchowo-psychiczny), obydwie wspomniane sfery odpowiadaj
sobie wzajemnie i si� przenikaj13. Człowiek posiada zatem dwie ró ne 
cechy: jest bytem materialnym, zwizanym z tym 	wiatem przez swoje 
ciało oraz bytem duchowym, otwartym na transcendencj� i odkrywanie 
„gł�bszej prawdy” ze wgl�du na swój rozum, dzi�ki któremu ma udział 

                                                
10  S.Ormanty, Fenomen biblijnego spojrzenia na człowieka, „Collectanea Theologica”, red. 
W.Chrostowski, r. 73: 2003, nr 3, s. 43-45. 
11 D.Hildebrand, Serce. Rozwa�ania o uczuciowo�ci ludzkiej i uczuciowo�ci Boga – Człowieka, tłum. J. 
Ko3biał, Pozna� 1985, s. 30, 46. 
12 S.Ormanty, Fenomen..., op cit., s. 41-50.  
13 M.Scheler, Materialne a priori w etyce, tłum. A.W�grzecki, „Znak”, red. nacz. H.Malewska, r. 19: 
1967, nr 12 (162), s. 1539-1543; M.Chymuk, Samookre�lenie siebie poprzez wybór warto�ci �ycio-
wych, „Horyzonty Wiary”, r. 10: 1999, nr 2 (40), s. 53-58. 
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„w 	wiatło	ci Bo ego rozumu”14. Człowiek jest otwarty przede wszyst-
kim na Boga, staje si� niezale ny od innych stworze�, a jednocze	nie 
otwiera si� na inne osoby i zmierza ku prawdzie i dobru. Człowiek jest 
osob w sobie nie przez „natur�”, lecz przez istot� – nie tylko jako stwo-
rzenie duchowe, uczynione na obraz i podobie�stwo Bo e, ale jako po-
dobie�stwo Słowa (grec. Logos), które stało si� ciałem. Stajc si� czło-
wiekiem, Chrystus obdarzył ludzi godno	ci i niesko�czon warto	ci15. 
Jan Paweł II stwierdzał: „Tajemnica człowieka wyja	nia si� naprawd�
dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego. (...) Ten, który jest obrazem 
Boga niewidzialnego, jest człowiekiem doskonałym, który przywrócił 
synom Adama podobie�stwo Bo e, zniekształcone od czasu pierwszego 
grzechu” (Redemptor hominis, 8). Jezus Chrystus stał si� człowiekiem, 
aby człowieka „przebóstwi2”, by człowieka „wszczepi2” w Boga. Czło-
wiek posiada istotn warto	2 dla Odkupiciela16, skoro Chrystus oddał 
swoje  ycie za ludzi. Tak poj�ta godno	2 człowieka stanowi u Jana Paw-
ła II jedno z podstawowych kryteriów człowiecze�stwa.  

Warto	2 osoby jest podstaw normatywno	ci dóbr dla osoby17. 
Człowiek potrzebuje rozwoju płaszczyzny duchowej w swojej osobowo-
	ci, bo jest bytem biopsychoduchowym (Arystotelesowski trójpodział na 
ducha, dusz� i ciało) i nie da si� rozdzieli2 tych sfer w praktyce wycho-
wawczej, jak podkre	lał Romano Guardini, poniewa  one wzajemnie si�
przenikaj18. Dietrich von Hildebrand wielokrotnie stwierdzał,  e czło-
wiek nie jest tylko ciałem, lecz tak e duchem, wszak składa si� z ciała i 
duszy nie	miertelnej. Struktura cielesno-duchowa człowieka wpływa na 
sposób prze ywania przez niego uczu2 cielesnych19. 
 Wychowanie jest wspieraniem rozwoju człowieka jako osoby, 
tzn. istoty wolnej, rozumnej, odpowiedzialnej, której przysługuje bezwa-
runkowa godno	2, która spełnia si� poprzez miło	2 i która ma prawo do 
uczestniczenia we wspólnocie d cej do zapewnienia osobowego roz-
woju wszystkim swoim członkom. Współczesny 	wiat zdewaluował 
poj�cie ludzkiej miło	ci. Podstawowym zadaniem rodziców jest uczenie 
dzieci miło	ci, na ukazywaniu im sposobów dawania siebie w codzien-
nym  yciu i rezygnacji z siebie w imi� miło	ci. Człowiek nie mo e  y2
                                                
14 C.Valverde, Antropologia filozoficzna, tłum. G.Ostrowski, Pozna� 1998, s. 36n. 
15 P.Cormier, Problem osoby, tłum. M.Majzner, „Kolekcja Communio”, red. K.Dynarski, r. 20: 2000, 
nr 13, s. 345. 
16 Jan Paweł II, Medytacja nad tajemnic+ Wcielenia, L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) r.: 1981, 
nr 3 (15), s. 7. 
17 B.Chyrowicz, Zamiar i skutki: filozoficzna analiza zasady podwójnego skutku, Lublin 1997, s. 193n. 
18 R.Guardini, Bóg daleki, Bóg bliski, tłum. J.Ko3biał, Wyd. „W drodze”, Pozna� 1991, s. 27-30.  
19 D.Hildebrand, Serce. Rozwa�ania o uczuciowo�ci ludzkiej…op. cit., s. 32, 57. 
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bez miło	ci. Człowiek istnieje dlatego,  e Bóg stworzył go z miło	ci 
(por. KDK 19). Powołanie człowieka do wspólnoty (łac. communio) z 
Bogiem stanowi osobliw racj� godno	ci ludzkiej. Jej racj nie jest natu-
ra ludzka, tzn. człowiek jako człowiek, ale powołanie do uczestnictwa w 
 yciu Boga (por. J 10, 34-35)20. 

3. O miło�ci 

 W czasach dehumanizacji seksu i oderwania go od człowieka – 
osoby, który został stworzony na obraz i podobie�stwo Boga, gł�boka 
my	l etyczna, zawarta w twórczo	ci literackiej, rozprawach naukowych i 
dokumentach duszpasterskich Karola Wojtyły – Jana Pawła II, papie a, 
uczy innego spojrzenia na ludzk miło	2. Jego twórczo	2 literacka, filo-
zoficzna i teologiczna słu y jako literatura pomocnicza w katechizacji 
młodzie y podczas lekcji religii, ponadto mo e by2 wykorzystana na 
lekcjach wychowania prorodzinnego i lekcjach wychowawczych. Na-
uczanie papieskie mo e pomóc młodym ludziom wyja	ni2 istot� poj�cia 
„miło	2”, kształtowa2 wła	ciw postaw� młodzie y, ukaza2 drog� roz-
woju miło	ci i jej odmian. Teksty papie a wskazuj na miło	2 jako na 
czynnik realizacji najgł�bszych potrzeb człowieka, pomagaj zrozumie2, 
na czym polega istota miło	ci istniejcej pomi�dzy m� czyzn a kobiet, 
a tak e u	wiadomi2,  e prawdziwa miło	2 wymaga daru z siebie. 
 Jego koncepcj� miło	ci oblubie�czej i mał e�skiej scala nadrz�d-
na idea osoby. Nosi ona nazw� „normy personalistycznej”. Je eli dwojga 
ludzi trwa we wzajemnej afirmacji transcendentnej warto	ci osoby (mo -
na j okre	li2 jako godno	2) i potwierdzaj to swoimi czynami – to taki 
układ okre	la si� ‘wspólnot osób’ (łac. communio personarum21). 

Karol Wojtyła w swojej twórczo	ci22 podkre	lał,  e etyka seksu-
alna, tak jak i etyka w ogóle, musi wychodzi2 z zało enia,  e dobrem 
podstawowym jest osoba ludzka, a prawd fundamentaln jest przykaza-
nie miło	ci (roztropna troska o inn osob�), poniewa  miło	2 jest do-
brem, którego ka dy pragnie i to pragnienie charakteryzuje ogół ludzi. 
Wi e si� ona z odpowiedzialno	ci za osob�. Wojtyła twierdził nast�pu-
jco: „im wi�ksza odpowiedzialno	2, tym wi�ksza miło	2”, tak wi�c w 
miło	ci nie chodzi o współ ycie, ale o wspólne  ycie. K.Wojtyła stoso-
                                                
20R.Karwacki, „Communio” eklezjalna jako misterium osobowej jedno�ci z Trójc+ Kwi�t+, „Collecta-
nea Theologica”, red.W. Chrostowski, r. 73: 2003, nr 4, s. 61. 
21 K.Wojtyła, Miło�) i odpowiedzialno�), Lublin 1960, s. 127. 
22A.Z.Zmorzanka, Poezja przez �ycie pisana (o twórczo�ci Karola Wojtyły – Jana Pawła II), „Ak-
cent”, red. M.Adamczyk-Grabowska, r.29: 2008, nr 3 (113), s. 69; W.Kaczmarek, Przenikn+) człowie-
ka. Osoba i Słowo w dramaturgii K. Wojtyły, „Zeszyty Naukowe KUL”, r. 47: 2004, nr 3, s. 30-41. 
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wał do tomistycznej wykładni miło	ci seksualnej, miło	ci i mał e�stwa 
personalistyczny punkt widzenia. Odpowiedzialno	2 za miło	2 sprowa-
dza si� do odpowiedzialno	ci za osob�, z niej wypływa i do niej powra-
ca23. Autor konkludował: „(...) Człowiek nie jest bowiem tylko podmio-
tem działania, ale bywa równie  jego przedmiotem. Trzeba teraz dobrze 
rozwa y2 zasady, do których musi si� stosowa2 działanie człowieka, gdy 
jego przedmiotem jest druga osoba ludzka (...)”24.  

Autor wyja	nił problem dostosowania współ ycia seksualnego do 
normy personalistycznej: „(...) We współ yciu mał e�skim m� czyzny i 
kobiety dokonuje si� wi�c spotkanie dwóch porzdków: porzdku natury 
zmierzajcemu ku rozrodczo	ci oraz porzdku osobowego, który wyra a 
si� w miło	ci osób i d y do jak najpełniejszej jej realizacji (...) jeden 
zale y od drugiego, w szczególnej mierze odniesienie rozrodczo	ci (pro-
creatio) warunkuje realizacj� miło	ci (...)”25. Odpowiedzialno	2 za mi-
ło	2 wi e si� z odpowiedzialno	ci za prokreacj� i nie mo na tej zdol-
no	ci od miło	ci oderwa2. Fragmenty Pie�ni nad pie�niami (1,1-3; 2,16; 
4,16; 5,1; 7,8-11) zostały przytoczone w konstytucji Gaudium et spes
Soboru Watyka�skiego II, w którym to dokumencie zawarto nast�pujce 
twierdzenia: „Słowo Bo e wielokrotnie zach�ca narzeczonych i mał on-
ków, by podtrzymywali i wspierali narzecze�stwo czyst miło	ci, a 
mał e�stwo niepodzielnym uczuciem” 26 . Prawd� o nierozerwalno	ci 
mał e�stwa przywołuje Gaudium et spes: „To gł�bokie zjednoczenie, 
b�dce wzajemnym oddaniem si� sobie dwóch osób, jak równie  dobro 
dzieci, wymaga pełnej wierno	ci mał onków i nieprzerwanej jedno	ci ich 
współ ycia. Przez sakrament mał e�stwa miło	2 mi�dzy dwojgiem ludzi, 
zostaje włczona w miło	2, któr Chrystus w sposób nieodwołany miłuje 
Ko	ciół. Wierno	2 i wyłczno	2 s r�kojmi,  e 	witynia Ducha �wi�-
tego, któr s ciała mał onków, nie zostanie zbezczeszczona27. 

4. Papieska teologia ciała na kanwie Pie�ni nad pie�niami

Zwi�zły tekst Rdz 2,23, zawierajcy słowa pierwszego m� czyzny 
na widok stworzonej, „wzi�tej z niego” niewiasty, mo e by2 uznany za 
prototyp biblijnej Pie�ni nad pie�niami. Obrazem i podobie�stwem Boga 
                                                
23 H.Pilu	, Tomizm Karola Wojtyły. Człowiek i warto�ci moralne (I), „Humanitas”, red. J.Ba�ka, 
B.Burlikowski, 1989, t. XIII, PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków, s. 196. 
24 K.Wojtyła, Miło�) i odpowiedzialno�), Lublin 1960, s. 26. 
25 Idem, Miło�)..., op. cit., s. 203-204. 
26 G.Ravasi, Pie�& nad pie�niami... jak piecz�) na twoim sercu, przeł. K.Stopa, Kraków 2005, s. 175. 
27 J.Szyran, Ku miło�ci dojrzałej, „Collectanea Theologica”, red. W.Chrostowski, r. 73: 2003, nr 3, 
s.153.  
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stał si� człowiek nie tylko przez samo człowiecze�stwo, ale tak e po-
przez komuni� osób (łac. communio personarum). M� czyzna i kobieta 
tworz „komuni� osób” (wspólnot� osobow), która wskazuje na wza-
jemn „pomoc”, „wzajemno	2 w istnieniu” osoby obok osoby. On i Ona, 
wieczna para, która ka dego dnia wyłania si� na powierzchni� ziemi, aby 
	piewa2 o tym,  e „jak �mier2 pot� na jest Miło	2” (Pnp 8,6). 
 W katechezach Jana Pawła II po	wi�conych mał e�stwu i rodzi-
nie w latach 1979-1984, w których papie  poło ył zr�by pod teologi�
ciała, sporo miejsca zajmuje Pie�& nad pie�niami. Strofy biblijnego 
poematu wspomagaj papiesk koncepcj� miło	ci, której charakterystyka 
etapów i kluczowych momentów nosi pi�tno stylu analiz fenomenolo-
gicznych: nie psychologizowa2, lecz uchwyci2 istot� i zwizki istotno-
	ciowe, które sprawiaj, ze miło	2 seksualna jest tym, czym jest. Taki 
opis zachowuje swoist dynamik� miło	ci. Struktura tekstu papieskiego 
uwidocznia wizj� antropologiczn w jego nauczaniu. Interpretacja Pie�ni 
nad pie�niami ma o	wietli2 zasadnicze elementy zakochania: fascynacj�, 
blisko	2, przyja3�, po danie, t�sknot�28. 
 Ciało staje si� 3ródłem wzajemnej fascynacji, bo to na ciele za-
trzymuje si� wprost i bezpo	rednio owo przej�cie si� drugim człowie-
kiem, drugim (kobiecym lub m�skim) „ja”, które w wewn�trznym poru-
szeniu serca inicjuje miło	2. Prze ycie pi�kna kształtuje upodobanie, 
które jest wzajemn fascynacj. Objawiajca si� miło	2 ma charakter 
osobowy poprzez nazywanie oblubienicy „przyjaciółk” (Pnp, 4,7), 
„siostr” (Pnp 8,8)29. Prawdziwym dobrem po danym w miło	ci dwojga 
ludzi jest osoba, zatem tak e ciało, lecz nie tylko ciało (jest to zal ek, 
tak zwanej, „teologii ciała” – o miło	ci i ciele, któr Jan Paweł II przed-
stawił w ksi ce pt. M��czyzn+ i niewiast+ stworzył ich. Istotnym werse-
tem Pie�ni nad Pie�niami jest wiersz: „Wielkie wody nie ugasz miło	ci, 
a strumienie nie zalej jej” (Pnp 8,7), który opiewa pi�kno miło	ci mał-
 e�skiej, prawdziwej miło	ci, obejmujcej sfer� ciała, duszy i ducha. 
Chodzi o ukazanie mał e�stwa jako relacji pomi�dzy m� czyzn i kobie-
t, relacji „zaprojektowanej” i błogosławionej przez Boga, bo „w przy-
mierzu mał e�skim m� czyzny i kobiety wła	nie poprzez «mow� ciała» 
wyra a si� i urzeczywistnia tajemnica, która ma swe 3ródło w Bogu 
samym”30 – wtedy wytrwa miło	2 a  do ko�ca ich ziemskiego  ycia. 
                                                
28 M.Grabowski, Lekcja o zakochaniu – Jan Paweł II komentuje Pie�& nad pie�niami, „Paedagogia 
Christiana”, r. 4: 2000, nr 1 (5), s. 26, 34. 
29 Vide: J.Kudasiewicz, Pie�& nad pie�niami w Jana Pawła II teologii ciała, „Ethos”, red. T.Stycze�, 
r.20: 2007, nr 3-4 (79-80), s. 165-179. 
30 Jan Paweł II, M��czyzn+ i niewiast+ stworzył ich. Sakrament, [w:] O Jana Pawła II teologii ciała, 
T.Stycze� SDS (red.), Lublin 1998, s. 104-105. 
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Papie  połczył zagadnienia ‘biblijne’ i ‘liturgiczne’, tj. wskazał na 
sytuacj�, w której „miło	2 oblubie�cza” staje si� liturgi, gdy „mowa 
ciała” poprzez do	wiadczenie sacrum staje si� 	rodkiem poznania tego, 
co Bóg zamy	lił dla 	wiata i dla ludzko	ci „od pocztku”31.  
 Oprócz katechez ukazały si� dokumenty papieskie dotyczce tzw. 
teologii ciała, min. List apostolski Mulieris dignitatem, w którym mo na 
odnale32 znaczenia podstawowych poj�2 (kluczy), jakich papie  u ywał 
przy omawianiu zagadnie� antropologicznych, by ukaza2 cało	ciowy 
obraz człowieka (m� czyzny i kobiety) stworzonego na „obraz Bo y” i 
obdarzonego płciowo	ci, która prowadzi do wzajemnego daru z siebie 
(miło	ci). „Obraz i podobie�stwo Boga w człowieku stworzonym jako 
m� czyzna i kobieta oznacza »jedno	2 dwojga« we wspólnym człowie-
cze�stwie. Ta »jedno	2 dwojga«, b�dca znakiem komunii interpersonal-
nej, wskazuje na to,  e w stworzenie człowieka zostało wpisane równie 
pewne podobie�stwo do Boskiej komunii (communio). To podobie�stwo 
zostało wpisane jako wła	ciwo	2 osobowego bytu obojga, m� czyzny i 
kobiety – równocze	nie jako wezwanie i zadanie” (nr 6-8). W tym sensie
„zadanie miło	ci stworze� (rodzina naturalna: ojciec-matka-dziecko) jest 
autentycznym obrazem Trójcy (łac. imago Trinitatis). Elementarne do-
	wiadczenie człowieka jest jedyn drog ku afirmacji osoby, jej zdolno-
	ci nawizywania relacji w rodzinie, w innych wspólnotach i w całym 
społecze�stwie32. 
 W warstwie poetyckich znacze� ‘dosłownych’ tre	ci Pie�ni nad 
pie�niami jest wzajemne wyra anie uczu2 miłosnych i ich pochwała, 
popadanie w zachwyt i rozkoszowanie si� pi�kno	ci cielesn. Jej lirycz-
ne wyznania odsłaniaj prawd� o miło	ci mał e�skiej objawion przez 
Boga. Ksi�ga opiewa ró ne aspekty tej miło	ci. Pie�& nad pie�niami
mówi tak e o ludzkim erotyzmie, o uczuciu, któremu towarzyszy szuka-
nie przyjemno	ci seksualnej. Tekst nawizuje do obrazu rajskiego ogrodu 
jako miejsca rozkoszy, za któr t�skni człowiek (Pnp 4,12-13). M� czy-
zna, spoczywajc u boku ukochanej na ło u po	ród zieleni, zachwyca si�
jej pi�knem, wykrzykujc w uniesieniu: „O, jak pi�kna jeste	 przyjaciół-
ko moja” (Pnp 1,15). Liczne przykłady ilustruj atmosfer� uczuciow, 
jaka przenika Pie�& nad pie�niami. Miło	2 te  wyzwala szczególne prze-
 ycie pi�kna, które koncentruje si� na tym, co widzialne, chocia  ogarnia 
równocze	nie cał osob�. Obrazowo	2 j�zyka jest tu ujmujca, a szcze-
gólne – odwołanie si� do natury (metafory, alegorie, obrazy). W przywo-

                                                
31 G.Weigel, Kwiadek nadziei. Biografia Jana Pawła II, tłum. D.Chyli�ska, Kraków 2000, s. 435. 
32 A.Scola, Czy koniec podmiotu? Czy człowiek ponownie w centrum?, tłum. P.Mikulska, „Ethos”, red. 
T.Stycze�, r. 19: 2006, nr 4 (76), s. 71. 
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ływanej ksi�dze ka da opisywana cz�	2 ciała posiada swój gł�bszy sens, 
np. metaforycznie ukazuje wn�trze człowieka. Mo na zauwa y2 powrót 
do wtku miło	ci z pierwszych rozdziałów Ksi�gi Rodzaju. Miło	2 jawi 
si� tu jako jeden z cudów Boga w ró nych uj�ciach tematów takich, jak: 
obecno	2-nieobecno	2; wzajemno	2 uczu2; godno	2 i dobro osoby ludz-
kiej; równo	2 kobiety i m� czyzny; tchnienie mdro	ci i optymizmu33. 
 Miło	2 opiewana w Pie�ni nad pie�niami nie jest dana raz na 
zawsze, pozostaje poszukiwaniem wci  pełniejszego daru z siebie (Pnp
7, 12-14; 8,11). Utwór ko�czy si� motywem ch�ci połczenia si� w 
nierozerwalnej jedno	ci. W zako�czeniu (Pnp 8,13-14) wypowied3
cechuje antytetyczne napi�cie (przeciwstawienie czynno	ci: „odejd3”, 
„przyjd3”), tj. odej	cie jest jednocze	nie drog powrotu, miło	2 oblu-
bie�cza nigdy nie jest statyczna, ale dynamiczna i wci  si� rozwija. 
Utwór ko�czy si� tak samo, jak si� zaczł, in medias res34. 

Pie�& nad pie�niami (Canticum canticorum) jest kontynuacj i 
uwie�czeniem starotestamentalnej nauki o ludzkiej miło	ci, rozwijajc 
my	l Ksi�gi Rodzaju o tym najpi�kniejszym „	piewie stworzenia” (Rdz
2,15-24). Relacj� „oblubieniec-oblubienica” nale y w warstwie dosłow-
nej przekazu biblijnego rozumie2 jako [1] relacj� „m� czyzna-kobieta”. 
Owa miło	2 mo e by2 interpretowana jednak na innych płaszczyznach 
znaczeniowych, a wi�c nie tylko jako miło	2 dwojga, ale równie  jako 
[2] miło	2 Boga do Izraela, [3] Chrystusa do Ko	cioła, [4] duszy do 
Boga. Narracyjna struktura Pie�ni nad Pie�niami ujawnia swój walor 
pedagogiczny. Mówi nie tyle o tym, czym miło	2 jest, ile raczej ukazuje 
sposoby post�powania, w których miło	2 staje si� impulsem i sił w 
kształtowaniu relacji społecznych35. Pnp mo e by2 inspiracj dla mał-
 e�stw i rodzin nie tylko chrze	cija�skich w zakresie kształtowania 
relacji wspólnotowych, w tworzeniu kultury rodzinnej. 

5. Teologiczno-antropologiczny fundament jedno�ci mał	e�stwa 

 W Pie�ni nad pie�niami o miło	ci oblubie�czej widoczne s
aluzje do innych ksig Starego Testamentu – Ksi�gi Tobiasza, Ksi�gi
Przysłów. Jednak ta ludzka miło	2 wskazuje na miło	2 doskonalsz, jak
                                                
33 A.Strus, J.Warzecha, Wprowadzenie w my�l i wezwanie ksi+g biblijnych. Pie�& Izraela. Pie�& nad 
pie�niami, Psalmy, Lamentacje, Warszawa 1983, s. 153-167. 
34 M.T.Elliott, Pie�& nad Pie�niami, [w:] Mi�dzynarodowy komentarz do Pisma Kwi�tego. Komentarz 
katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, W.F.Farmer (red.), W.Chrostowski (red. wyd. polskie), Warsza-
wa 2001, s. 794. 
35 Z.Pawłowski, Biblijna agape. J�zyk miło�ci i jego funkcja w kształtowaniu społecznego wymiaru 
do�wiadczenia Boga, „Ethos”, red. A.M.Wierzbicki, r. 11: 1998, nr 3 (43), s. 49. 



113

jest miło	2 Boska – to odbicie Bo ej rzeczywisto	ci. Pie�& nad pie�niami 
w istocie wyra a my	l,  e mał e�stwo i rodzina oparte na miło	ci s
instytucjami zamierzonymi przez Boga, staj si� wyrazem doniosłej 
misji, jak Bóg zlecił kobiecie i m� czy3nie. W osobie drugiego czło-
wieka spotyka człowiek odbicie Bo ej miło	ci. Bóg zawarł przymierze, 
przez które całkowicie oddał si� ludziom. W taki sam sposób chrze	cija-
nie rozumiej przymierze mał e�skie. We wzajemnej miło	ci mał on-
ków Bóg Jeden w Trójcy Osób pragnł ukaza2 	wiatu to przymierze, 
które zawarł ze swoim ludem36. 

Cytujc biblijny tekst o Boskim ustanowieniu mał e�stwa jako 
zwizku naj	ci	lejszego zjednoczenia m� a i  ony (por. Rdz 2,24), Apo-
stoł Narodów głosił,  e „Tajemnica to wielka, a ja mówi�: w odniesieniu 
do Chrystusa i do Ko	cioła” (Ef 5, 32). Fragment Pie�ni nad pie�niami
(Pnp 4,12) mówicy o tym,  e Oblubienica jest „ogrodem zamkni�tym”, 
prowadzi do interpretacji, któr znajdujemy w Nowym Testamencie, 
gdzie chrze	cija�skie mał e�stwo zostaje nazwane wielk tajemnic „w 
odniesieniu do Chrystusa i do Ko	cioła” (Ef 5,32)37. �w. Paweł w Li�cie
do Efezjan (Ef 5,21-33) odsłonił najgł�bsz warstw� teologiczn mał e�-
stwa – znaku Misterium Chrystusa. Tu miło	2 Bo a przybrała wcielon
posta2 oblubie�czego zjednoczenia. Chodzi o nowe i wieczne Przymierze 
miło	ci zawarte na Krzy u i przypiecz�towane Krwi Chrystusa-
Oblubie�ca, umierajcego dobrowolnie za Oblubienic� swoj – Ko	ciół, 
czyli cały lud Bo y. To wła	nie Misterium-Przymierze uobecnia si� w 
pełni podczas ka dej Mszy 	w. W Eucharystii dokonuje si� swoiste 
zjednoczenie człowieka z Bogiem (zjednoczenie przebiega na dwóch 
poziomach), tj. nast�puje tajemnicze przenikni�cie i zespolenie Chrystusa 
z człowiekiem. Dokonuje si� ono nie tylko w sferze ducha (Chrystus jako 
istota duchowa działa w sferze ludzkiego ducha), ale równie  w sferze 
zmysłowej (Ciało Chrystusa przyjmuje si� w sposób fizyczny, jako swo-
isty pokarm). Analogiczne zjawisko zachodzi w komunii mał e�skiej38. 

Narzeczeni staj si� mał e�stwem przez „słowo” przysi�gi mał-
 e�skiej – zwrócił na to uwag� Jan Paweł II w swojej teologii ciała39. W 
formule ustanowienia przymierza mał e�skiego (Rdz 2,24) składajcej 
si� z trzech cz�	ci, ujawnia si� jej trynitarny charakter: 
                                                
36J.Misiurek, Kwi�to�) �ycia mał�e&skiego, „Ateneum Kapła�skie”, red. W.Karasi�ski, r. 101: 2007, 
z.2 (588), t. 149, s. 268; Episkopat Belgii, Mał�e&stwo dzi�, tłum. A.Frej, „Pastores”, red. J.Augustyn, 
r.3: 2000, nr 4 (9), s. 128. 
37 Vide: J. Kudasiewicz, Pie�& nad pie�niami w Jana Pawła II teologii ciała, „Ethos”, red. T.Stycze�, r. 
20: 2007, nr 3-4 (79-80), s. 165-179. 
38 K.Knotz, Akt mał�e&ski. Szansa spotkania z Bogiem i współmał�onkiem, Kraków 2001, s. 92. 
39 Jan Paweł II, M��czyzn+ i niewiast+ stworzył ich..., op. cit., s. 403-405. 
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1) opuszczenie – na wzór Boskiego opuszczenia, gdy Syn Bo y opu	cił 
Ojca (Mt 6,9), wszak w opuszczeniu ujawnia si� tajemnica Ojca; 
2) połczenie – bo „Słowo stało si� Ciałem” (J 1,14), wszak wej	cie do 
mał e�stwa dokonuje si� przez słowo na wzór Boskiego Oblubie�ca, 
który połczył si� z ludzko	ci-oblubienic przez słowo, a w połczeniu 
objawia si� tajemnica Wcielonego Słowa; 
3) wspólnota („...i b�d ciałem jednym”; to jest mo liwe w Tajemnicy 
Trzeciej Osoby), wszak nast�puje ukonstytuowanie si� mał e�stwa jako 
wspólnoty osób (łac. communionis personarum)40. 

Przez analogi� wspomniany powy ej oblubie�czy aspekt wspól-
notowy odnosił si� do narodzin Ko	cioła jako wspólnoty, któr utworzył 
Duch �wi�ty w dniu Pi�2dziesitnicy. Prorocka ksi�ga Pie�ni nad pie-
�niami była tym wielkim prognostykiem przyszłego po	lubienia „nowego 
Izraela” przez Chrystusa, czyli zapowiedzi szczególnych darów oblu-
bie�czych w Nowym Testamencie. Jezus Chrystus trafił ju  na grunt 
przygotowany, posługujc si� przypowie	ci o godach weselnych dla 
wyra enia szcz�	cia płyncego z Bo ego zaproszenia i przyj�tego przez 
człowieka (Mt 9, 15; 25, 1-12), dlatego Apostołowie widzieli w Ko	ciele 
Oblubienic� Chrystusa (2 Kor 11,2; Ef 5, 23-29)41. Podobnie w mał e�-
stwie obecno	2 Ducha �wi�tego konstytuuje wspólnot� mał e�sk i 
stanowi o jej nierozerwalno	ci. W chrze	cija�stwie mał e�stwo jest 
odwzorowaniem  ycia wewn�trznego Trójcy �wi�tej. Bóg obdarzył 
człowieka sob i odcisnł w  yciu ludzkim swoje Trójjedyne Oblicze42. 
 Spotkanie z Bogiem w komunii mał e�skiej i mi�dzy samymi 
mał onkami mo na przedstawi2 za pomoc wizji trzech ołtarzy. Pierw-
szym z nich jest ołtarz eucharystyczny, gdzie mał onkowie spotykaj si�
na modlitwie, jednaj si� z Bogiem i mi�dzy sob. Drugim ołtarzem jest 
stół domowy, który staje si� metafor wi�zi, stanowi symbol wszystkich 
spotka�, b�dcych okazj do rozmowy, dzielenia si�, wyja	niania spraw 
mał e�skich i rodzinnych. Trzecim ołtarzem jest wspólne ło e, gdzie 
mał onkowie okazuj sobie miło	2 oraz partycypuj w akcie stwórczym 
Boga. „�ona dzieli stół i ło e oblubie�ca. Na równi z nim bierze udział w 
prokreacji, jest powiernikiem jego słów i sekretów, zna wszystkie jego 
sprawy, jest zjednoczona z nim jak ciało jest zjednoczone z głow” (Jan 
                                                
40 M.Micherdzi�ski, O mo�liwo�ci trynitarnej interpretacji formuły ustanowienia przymierza mał�e&-
skiego Rdz 2,24, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, red. J.Chmiel, r. 54: 2001, nr 3, s. 220. 
41 O.Filek, Dojrzewanie oblubie&czej miło�ci Bo�ej na przykładzie sł. B. S. Emilii Podoskiej, norber-
tanki (1845-1889), „Analecta Cracoviensia”, red. J.M.Dyduch, L.Kamykowski, r. 30-31: 1998-1999, 
s.151. 
42 Jan Paweł II, M��czyzn+ i niewiast+ stworzył ich. Sakrament, [w:] O Jana Pawła II teologii ciała, 
T.Stycze� (red.), Lublin 1998, s. 403-405. 
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Chryzostom)43. Mał e�stwo chrze	cija�skie zostaje u	wi�cone obecno-
	ci Chrystusa w chwili zawierania sakramentu. Mał e�stwo to jest 
miejscem 	wi�tym, tak samo jak miejscem 	wi�tym jest rodzina chrze	ci-
ja�ska, gdy Bóg staje si� jednym z Członków rodziny44. 

Wyzwolenie narodu wybranego z Egiptu oznaczało odkrycie 
wielkiej i bezinteresownej miło	ci Boga do człowieka, która szczególnie 
ukazana została w Biblii, która mówi ka demu pokoleniu o do	wiadcze-
niu wyzwolenia z niewoli i rado	ci spotkania z Bogiem, u	wiadamia,  e 
w ka dym pokoleniu człowiek powinien widzie2 siebie samego tak, jak 
gdyby to on sam wyszedł z Egiptu. Z tekstu (Rdz 2,25) i kontekstu wyni-
ka,  e człowiek został stworzony jako szczególne dobro w relacji do 
Boga („widział Bóg,  e było bardzo dobre” – Rdz 1,31), ale zarazem jako 
szczególne dobro dla innego człowieka. Po pierwsze, dobrem jest czło-
wiek sam w sobie. Po drugie dobrem jest kobieta (niewiasta) dla m� -
czyzny i m� czyzna dla kobiety (we wzajemno	ci).  

6. Papieskie inspiracje dla wychowania w rodzinie 

 Obowizek wychowania jest szczególnie trudny do realizacji, 
jednak w rodzinie chrze	cija�skiej urzeczywistnia si� praca nad formacj
duchow. Mał onkowie podejmuj j najpierw wobec siebie nawzajem, a 
dopiero potem wobec dzieci. Wychowanie po chrze	cija�sku oznacza 
wychowanie z Chrystusem (Przewodnikiem, Drog, Prawd i �yciem45). 
 Rodzina jest pierwszym 	rodowiskiem kształtowania si� ładu 
społecznego, kształtowania norm moralnych i stanowi filar stabilizacji 
społecznej46. Rodzina stanowi pierwsze i zasadnicze 	rodowisko wycho-
wawcze, jej wychowawczej działalno	ci nie jest w stanie zastpi2 jakie-
kolwiek inne 	rodowisko. 
 Od pocztków chrze	cija�stwa rodzina była okre	lana jako „do-
mowy Ko	ciół”. Jan Paweł II wizał bardzo 	ci	le misj� wychowania 
przekazan mał onkom w sakramencie mał e�stwa z wychowawczym 
posłannictwem Ko	cioła. W adhortacji Familiaris consortio podkre	lał, 
„ e poprzez sakrament mał e�stwa zadanie wychowawcze rodziców 
nabiera godno	ci i charakteru powołania stajc si� prawdziw i w 	ci-
                                                
43 K.Knotz, Akt mał�e&ski. Szansa spotkania z Bogiem…op. cit., s. 199. 
44J.Perszon, Rodzina – zagro�ona nadzieja. Refleksje w oparciu o nauczanie Jana Pawła II, „Ateneum 
Kapła�skie”, red. W.Karasi�ski, r. 100: 2006, z. 2 (582), t. 146, s. 9-10. 
45 S.Suwi�ski, Wychowanie dziecka do �ycia Eucharysti+, „Ateneum Kapła�skie”, red. W.Karasi�ski, 
r. 100: 2006,�z. 3 (583), T. 147, s. 63.  
46 E.Dybowska, Oblicze współczesnej rodziny polskiej, „Problemy Rodziny”, oprac. A.Radwa�ska, r. 
43: 2003, nr 3, s. 39-41. 
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słym sensie posług Ko	cioła w dziele budowania jego członków” (FC 
38). Papie  przypomniał w adhortacji Catechesi tradendae,  e jednym ze 
skuteczniejszych sposobów chronicych przed współczesnymi zagro e-
niami jest modlitwa łczona z  yciem. „W rodzinie chrze	cija�skiej ma 
si� dokona2 włczenie wszystkich władz dziecka w  ywy kontakt z 
Bogiem” (CatT 36)47.  
 Je eli społecze�stwa ludzkie — a w	ród nich rodzina —  yj w 
orbicie zmaga� pomi�dzy cywilizacj miło	ci a jej antytezami, to trzeba 
dla tych zmaga� szuka2 ostatecznej podstawy w słusznym sposobie 
rozumienia człowieka oraz tego, co stanowi o spełnieniu, „urzeczywist-
nieniu” jego człowiecze�stwa48 . Według papie a, powołaniem ka dej 
rodziny chrze	cija�skiej jest ukazywanie,  e mo liwe jest prze ywanie 
mał e�stwa w sposób całkowicie zgodny z zamysłem Bo ym oraz z 
prawdziwymi potrzebami ludzi, samych mał onków, a przede wszystkim 
dzieci49. Rodzina jest wezwana, a eby swoim przykładem i 	wiadectwem 
o	wiecała tych, którzy szukaj prawdy (FC 54)50. Papie  Jan Paweł II 
podkre	lał,  e prawdziwe wychowanie w rodzinie powinno zd a2 do 
kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego51. Elemen-
tem najbardziej wyró niajcym nauczanie Jana Pawła II było zwrócenie 
uwagi na to,  e formacja chrze	cija�ska ma odkrywa2 przed dzieckiem 
relacj� czy korelacj�, jaka zachodzi mi�dzy modlitw, liturgi i  yciem52. 
 Przykładem rodzin umocnionych Bogiem, które staj si� sił
człowieka i całego narodu, s rodziny  yjce na wzór �wi�tej Rodziny z 
Nazaretu. �wi�to	2 jest powszechnym powołaniem ochrzczonych (Kon-

                                                
47 S.Dzieko�ski, Formacja chrze�cija&ska w rodzinie w nauczaniu Ko�cioła, Warszawa 2006, s.146, 
476-479; J.Wilk, Rodzina jako podstawowe �rodowisko wychowawcze w �wietle doktryny Ko�cioła 
katolickiego, [w:] Wychowanie w rodzinie od staro�ytno�ci po wiek XX: materiały z konferencji 
naukowej Katedry Historii Wychowania, czerwiec 1993 r., J.Jundziłł (red.), Bydgoszcz 1994, s.137-
141. 
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[dost�p 20.12.2012] 
49  A.J.Sobczyk, Tajemnica Nazaretu w nauczaniu Jana Pawła II, „Ateneum Kapła�skie”, red. 
W.Karasi�ski, r. 101: 2007, z. 1 (587), t. 148, s. 63. 
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52 W.Zdaniewicz, Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Dziecko, sukcesy i pora�ki, W.Piwowarski 
(red.), Warszawa-Pozna� 1984, s. 181-193. 
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stytucja Dogmatyczna o Ko	ciele Lumen gentium, 40), dlatego rodziny 
chrze	cija�skie s zaproszone do jej urzeczywistniania w  yciu. 

Jan Paweł II twierdził,  e człowiek jako istota zarówno duchowa, 
jak i fizyczna jest zale ny od kultury. Kultura i wychowanie s od siebie 
	ci	le uzale nione (grec. paidea). Przez kultur� człowiek wzrasta ku 
dobru, ukazanemu w sposób najpełniejszy w osobie Jezusa Chrystusa. 
Człowiek spełnia si� w działaniu, które staje si� przyczynkiem do rozwo-
ju osoby ludzkiej. W chrze	cija�stwie celem ostatecznym człowieka jest 
 ycie wieczne; ten nadprzyrodzony element zobowizuje człowieka do 
jeszcze wi�kszej aktywno	ci doczesnej53. �ycie ludzkie jest nie tylko 
dane, zadane, ale i podarowane człowiekowi przez Boga. Dlatego czło-
wiek spełnia si� przez dar ze swojego  ycia54. „Bóg i stworzony przez 
Niego człowiek. W nim Pierwszy Widzcy, poprzez Słowo, które stało 
si� Ciałem, pokazał »posta2« swej miło	ci i rozwiesił jej barwy w całym 
stworzonym przez Siebie 	wiecie, a człowiek daje Mu sw odpowied3
 yciem i tworzon przez siebie kultur”55. Kultura jest swoistym ukła-
dem warto	ci (dóbr), tworzonych, wybieranych i realizowanych w okre-
	lony sposób. Ich tworzenie nadaje sens  yciu człowieka56. Warto na-
ucza2 umiej�tno	ci wyboru dobra i dobrowolnego działania57. 
 Jan Paweł II dostrzegał niebezpiecze�stwo kultury masowej, 
która zagra a procesowi wychowania w rodzinie, narzuca postaw� bier-
nego przyjmowania zewn�trznych mód i okre	lonych wzorców zacho-
wa�. Papie  mówił do młodzie y: „Musicie od siebie wymaga2, nawet 
gdyby inni od was nie wymagali”58. Zach�cał, aby szanowa2 i rozwija2
dobro wspólne – kultur� narodow, która była budowana wysiłkiem 
poprzednich pokole� w oparciu o chrze	cija�skie warto	ci. Młodo	2
wymaga brania na siebie odpowiedzialno	ci za prawd� i porzdek warto-
	ci (hierarchi� dóbr): „Ka dy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje te  w 

                                                
53 J.Pitek, Kulturotwórcze elementy antropologii, [w:] Kultura a nasze istnienie, red. J.Łukomski, 
Kielce 1999, s. 59, 61; M.A.Krpiec, Sens kultury chrze�cija&skiej, Lublin 2004, s.10-13; D.Adam-
czyk, Wychowanie do budowania kultury chrze�cija&skiej, „Communio”, red. K.Dynarski, r.25: 2005, 
nr 4, s.129.  
54 K.Krajewski, Antropologia i etyka �ycia, „Ethos”, red. A.M.Wierzbicki, r. 16: 2003, nr 1-2 (61-62), 
s. 29-31, 35. 
55 A.Merdas, Pi�kno kształtem jest miło�ci, „Ethos”, red. A.M.Wierzbicki, r. 16: 2003, nr 3-4 (63-64), s. 
437. 
56 A.Rodzi�ski, Kultura i chrystianizm, „Roczniki Filozoficzne”, r. 17: 1969, nr 4, s. 111. 
57 J.Mizi�ska, Post�p i okrucie&stwo, [w:] Humanizm ekologiczny, red. S.Kycia, Lublin 1993, t. 2, 
s.153. 
58 S.J.Kownacka, Wychowanie patriotyczne w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do 
Ojczyzny, „Studia Theologica Varsoviensia”, red. S. M�dala, r.35: 1997, nr 1, s. 221. 
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 yciu jakie	 swoje »Westerplatte«, jaki	 wymiar zada�, który trzeba 
podj2 i wypełni2 (...)”59.  

Jan Paweł II nauczał: „Ka dy z was winien nosi2 w sercu pra-
gnienie bycia apostołem w swoim otoczeniu (...). Chrze	cijanin powinien 
dba2 o swoje człowiecze�stwo, którego miar jest ludzkie serce. Młody 
człowiek pozbawiony dobrego wychowania to niewydolne serce, by go 
wzmocni2 nale y si� modli2 »jest si� mocnym we wierze dzi�ki modli-
twie«. (...) Serce w j�zyku biblijnym oznacza ludzkie duchowe wn�trze, 
oznacza w szczególno	ci sumienie (...) człowieka wi�c trzeba mierzy2
miar sumienia. Miar ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba wi�c 
go mierzy2 miar Ducha �wi�tego”60.  

Współpraca człowieka z łask Chrystusow to w istocie proces 
wychowawczy odrodzenia si� wewn�trznego 61 . Noszc w sobie 	lad 
Boga, człowiek d y ku Niemu. Religia chrze	cija�ska, ukazujc obraz 
Boga, który jest Miło	ci, daje człowiekowi trwały fundament ukierun-
kowania na pełne zaspokojenie tych potrzeb, co podkre	la 	w. Augustyn 
w słowach: „Uczyniłe	 nas, Panie, dla siebie i niespokojne jest serce 
nasze dopóki nie spocznie w Tobie”62. 

Jan Paweł II w Tryptyku rzymskim napisał o tym,  e „kto kocha – 
widzie2 chce cho2 cie� postaci”. Drug cz�	2 wspomnianego tryptyku 
(Medytacje nad „Ksi�g+ Rodzaju” na progu Kaplicy Syksty&skiej) roz-
poczyna fragment pt. Pierwszy Widz+cy. „Ten, który stwarzał, widział – 
»widział,  e było dobre« (...) Prawdziwe, dobre i pi�kne” – widział wi-
dzeniem jak e innym ni  ludzkie63. Do rodziny (mał e�stwa) odnie	2
mo na słowa: „Chocia  oboje byli nadzy, nie doznawali wobec siebie 
wstydu”, który przyszedł wraz z grzechem pychy. Bóg skierował wtedy 
do człowieka pytanie: „Gdzie jeste	?”. Pytanie to dotyczy w istocie tak e 
godno	ci ludzkiej (gdzie jest człowiek w swej godno	ci jako osoba?).  
Pytanie to jest zawsze aktualne, tak e w odniesieniu do rodzin, w których 
człowiek rodzi si� i umiera, istniejc pomi�dzy Pocztkiem i Kresem64. 
                                                
59 W. Sroczy�ski, Duszpasterskie aspekty młodo�ci, „Studia Paradyskie”, red. E. Dajczak, r.: 1993, nr 
3, s. 103. 
60 Jan Paweł II, Przemówienie do młodzie�y akademickiej zgromadzonej przed ko�ciołem �w. Anny 
(Warszawa 3.06.1979) [w:] Jan Paweł II. Pielgrzymki do ojczyzny 1979, 1983, 1991, 1995, 1997. 
Przemówienia, homilie, Kraków 1997, Kraków 1997, s. 27. 
61 T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, „Znak”, red. J. Radkowski, r. 43: 1991, nr 1 (406), s. 
61-65. 
62 J. Szkodo�, Obrona �ycia nienarodzonych w �wietle encykliki „Evangelium vitae”, „Analecta 
Cracoviensia”, J. M. Dyduch, L. Kamykowski, r. 30-31: 1998-1999, s. 296; K. Ostrowska, W poszuki-
waniu warto�ci, cz. 2, Z Bibli+ przez �ycie, Gda�sk 1998, s. 47. 
63 Jan Paweł II, „Tryptyk rzymski”. Medytacje nad Ksi�g+ Rodzaju, Kraków 2003, s. 15n. 
64 A. Luter, Papie� na ekranie, „Akcent”, r. 29: 2008, nr 3 (113),s. 187-193. 
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Abstrakt (Streszczenie) 

1. Współczesne młode pokolenie staje si� przedmiotem przeobra e� społecznych i 
kulturowych. Staje ono przed konieczno	ci wyboru okre	lonych warto	ci i ukształto-
wania własnej to samo	ci Młody człowiek musi zmierzy2 si� z ideow pustk i kryzy-
sem kulturowym naszych czasów, trudno	ci z ustaleniem sensu zachodzcych zjawisk 
i własnej egzystencji. Wychowanie podporzdkowano ideologii neutralno	ci 	wiatopo-
gldowej, która sprowadza si� do propagowania sceptycyzmu i relatywizmu po-
znawczego i moralnego. Zrezygnowano natomiast ze 	wiadomego okre	lania celów 
wychowania i poczucia odpowiedzialno	ci za jego wyniki. Wspólnym mianownikiem 
niekorzystnych przemian społecznych jest „kryzys prawdy”, objawiajcy si� on jako 
kryzys takich m.in. poj�2 jak: miło�), wolno�), bezinteresowny dar, osoba. Skutkuje to 
odrzuceniem rygorów logiki, a nawet zdrowego rozsdku w formułowaniu teorii, sdów 
i opinii równie  w sferze  ycia mał e�sko-rodzinnego, deprecjonujc tradycyjne formy 
mał e�stwa, rodziny i zacierajc wła	ciwy sens tych poj�2 i eliminujc ze 	wiadomo	ci 
społecznej nadprzyrodzony wymiar tych odwiecznych wspólnot – jako miejsca 	wi�te-
go, Ko	cioła domowego. 2. Młodzie  potrzebuje wzoru  ycia. Nauczanie papieskie 
pomo e młodym ludziom wyja	ni2 istot� poj�cia „miło	2”, ukaza2 drog� rozwoju 
miło	ci i jej odmian. Papie  Jan Paweł II analizował zagadnienie miło	ci na przykładzie
Pie�ni nad pie�niami. Jego katechezy, oparte na Biblii i liturgii, ukazały gł�bi� oraz 
pi�kno relacji m� czyzny i kobiety, m� a i  ony. Nale y na nowo odkrywa2 i powraca2
do najwa niejszych my	li Jana Pawła II, który nauczał, przypominał o godno	ci i 
	wi�to	ci mał e�stwa oraz rodziny. Przekazywa2 warto	ci, normy i wzory zachowa�
społecznych, moralnych i religijnych, nauczajc o miło	ci, o odpowiedzialnym rodzi-
cielstwie, o 	wi�to	ci  ycia i o godno	ci człowieka. Aby młodzi ludzie mieli 	wiado-
mo	2 nadprzyrodzonego wymiaru swego  ycia,  e to, co robi, ma swój gł�bszy sens i 
skutek duchowy. 3. Przykładowy wybór zasadniczych twierdze� teologicznych na temat 
miło	ci, godno	ci człowieka, mał e�stwa i rodziny mo e zaowocowa2 zrozumieniem i 
wła	ciwym prze yciem rzeczywisto	ci miło	ci, sakramentu mał e�stwa oraz procesu 
tworzenia chrze	cija�skiej rodziny. Si�ganie do Biblii, do nauki Ko	cioła, zwłaszcza 
nauczania Jana Pawła II, wła	ciwie ukierunkuje i uwra liwi młodych ludzi na dawanie 
	wiadectwa  ycia chrze	cija�skiego. 4. Nauka Jana Pawła II o godno	ci człowieka, 
mał e�stwa i rodziny, powinna uzdalnia2 człowieka do takiego  ycia, by 2wiczc si� w 
wierze, nadziei i miło	ci, umie	cił on Boga w centrum swego  ycia. 

Słowa kluczowe:  
Jan Paweł II, poj�cie miło	ci, Pie�& nad pie�niami, godno	2 człowieka, communio 
personarum – duchowa przestrze� przymierza mał e�skiego, 	wi�to	2 rodziny, warto	2
 ycia, wychowanie, katechizacja, 

The Title in English:  

The Dignity of the Family in the Thoughts of John Paul II and the Interpretation “The Song of 
Songs” 

Abstract (Summary): 

1. The contemporary younger generation becomes a subject of social and cultural 
transformations. It comes across the necessity of choosing particular values and shaping 
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their own identity. A young man must meet with ideological emptiness and cultural 
crisis of these days, with the difficulty of establishing a sense of the current phenomena 
and one’s own existence. A persons’ upbringing has been subordinated to the ideology 
promoting the neutrality of views, which means bringing forward cognitive and moral 
scepticism and relativism. At the same time, conscious defining goals of education and 
the sense of responsibility for its results has been given up. The common denominator 
of these adverse social changes is the/a "crisis of truth", which is manifested as a/the 
crisis of the categories like, e.g.: love, freedom, free gift, a person. It results in rejecting 
the requirements of logic and even of common sense in formulating any theory or 
judgements and opinions also with regard to the marital-family life, in depreciating 
traditional form of marriage and family, blurring the proper meaning of these categories 
and eliminating from the social awareness the supernatural dimension of the everlasting 
communities - as the holy place, the home Church. 2. Young people need the/a pattern 
of life. The Pope's teaching will help the young people to understand the meaning of the 
concept of "love", to show the path of maturing of love and its variations. Pope John 
Paul II examined the question of love on the example of the Song of Songs. His monu-
mental catechesis, based on the Bible and liturgy, reveal the depth and beauty of the 
relationship between man and woman, husband and wife. It is necessary to return to and 
rediscover the main thought of John Paul II, who kept teaching and reminding of the 
dignity and holiness of marriage and family. How to transmit values, norms and patterns 
of social, moral and religious, teaching about love, responsible parenthood, holiness of 
life and human dignity. So young people were aware of supernatural dimension of their 
life and that what they do has a deeper meaning and spiritual effect. 3. A sample selec-
tion of basic theological statements about love, human dignity, marriage and family 
may lead to understanding and proper experience of the reality of love, marriage and the 
process of building the Christian family. Drawing from the Bible, the Church's teaching, 
especially the teaching of John Paul II, may properly direct and sensitize young people 
to bear witness to the Christian life. 4. John Paul II's teaching on human dignity, mar-
riage and the family, should enable a person to live in such a way that by excercising 
faith, hope and love one will place God at the center of one’s life. 

Key words: 

Pope John Paul II, the concept of love, The Song of Songs, human dignity, communio 
personarum - spiritual space of marital covenant, the holiness of family, the value of 
life, education, catechesis 
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W polskiej historii bada� literackich mamy ju  prace po	wi�cone 
esejowi religijno-filozoficznemu, jednak esej teologiczny (bardzo w 
ostatnich latach popularny) nie doczekał si� dotd jakiegokolwiek uj�cia 
literaturoznawczego. Rozprawa Aleksandry Pethe Ars, fides et ratio: esej 
teologiczny? (Tischner – Pasierb – Szymik) (Siedlce 2012) wypełnia 
dotkliw luk� badawcz, przywraca naszej uwadze zjawisko wa ne i 
ciekawe. Je	li dobrze rozumiem intencje autorki, ksi ka jest prób
monografii pewnej odmiany gatunkowej. Obszerna pierwsza cz�	2 re-
konstruuje szerokie kulturowe tło zjawiska i jego cechy, za	 druga po-
	wi�cona jest analizie pojedynczych, reprezentatywnych „egzemplarzy” 
gatunku. 

I tak oto w pierwszym rozdziale natrafiamy na prób� opisu „pol-
skiej ponowoczesno	ci”. Najpierw (s. 22) pojawia si� krótka historia 
samego poj�cia „postmodernizm” (autorka odwołuje si� m.in. do prac 
Zygmunta Baumana) i definicja tego terminu sformułowana przez Wło-
dzimierza Boleckiego (s. 24), nast�pnie zarys polskiej „recepcji” post-
modernistycznych idei i próba polemiki z ponowoczesn koncepcj
humanistyki, etyki i religii. 

Drugi rozdział rekonstruuje kontekst współczesnej teologii. Au-
torka poszukuje przede wszystkim momentów „otwarcia” teologii na 
literatur�. Odnajduje je w	ród postulatów szerszego „upodmiotowienia” 
teologicznego dyskursu, skorelowania go z osobistym do	wiadczeniem 
wiary teologa i w	ród nakazów otwarcia j�zyka teologii na j�zyki innych 
nauk i dziedzin  ycia (s. 52). W podrozdziale pt. Teolog i literatura
badaczka odsłania stopniowe dojrzewanie refleksji literaturoznawczej do 
analizy i interpretacji idei teologicznych w dziełach literackich, przede 
wszystkim jednak ewolucj� wewntrz samej teologii, prowadzc do 
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postrzegania literatury jako locus theologicus, co wi�cej – do uznania 
literatury za sprzymierze�ca w wypracowywaniu nowego j�zyka teologii 
i nowych form jej wyrazu. Za ks. Jerzym Szymikiem, autorka referuje 
pogldy Jean-Pierre’a Maninge’a, który podkre	la, i  wła	nie esej „po-
siada naturalne wprost predyspozycje, aby pełni2 rol� medium dla »teo-
logii «” (s. 64). 

W trzecim rozdziale rozprawy, doktor Pethe przypomina stan pol-
skich bada� nad esejem jako gatunkiem literackim. Wydaje si�,  e niepo-
trzebnie odwołuje si� do uj�2 słownikowych, wpada jednak podkre	li2, 
 e sprawnie referuje zasadnicze my	li o formie eseju, zawarte w pracach 
takich badaczy jak m.in. Wojciech Głowala, Tadeusz Bujnowski, Marta 
Wyka, Roma Sendyka, Małgorzata Krakowiak, Dorota Heck, Andrzej 
Zawadzki, Jan Bło�ski oraz Paweł Markowski. Troch� szkoda,  e autor-
ka nie pokusiła si� o uj�cia diachroniczne, pozwalajce 	ledzi2 nie tylko 
proste „przyrastanie refleksji”, ale i zasadnicze zmiany w sposobie my-
	lenia i pisania o tej formie. Gdyby jeszcze przy tym uwzgl�dniła prac�
Krzysztofa Dybciaka pt. Inwazja eseju („Pami�tnik Literacki”, 1977 nr 4) 
mogłoby si� okaza2,  e ju  w latach siedemdziesitych rozkruszano 
strukturalistyczny paradygmat ujmowania tego gatunku, pisano o jego 
relacyjno	ci, antycypujc o wiele pó3niejsze tezy Michała Pawła Mar-
kowskiego. Nie z nich jednak korzysta autorka. Podejmujc decyzje 
metodologiczne, stara si� raczej uchwyci2 „miejsca wspólne” rozlicz-
nych teorii i na ich podstawie sformułowa2 swoisty „ekstrakt” gatunko-
wych wła	ciwo	ci eseju. 
 Druga cz�	2 pracy zmienia optyk� spojrzenia, przenosi je z ogółu 
na szczegół. Dr Pethe rozpoczyna wywód od przypomnienia historii 
polskiego eseju religijnego oraz bada� nad nim i stara si� wyja	ni2, na ile 
kategorie literaturoznawcze mog by2 u yteczne w opisie dyskursu 
teologa – zwłaszcza gdy ten posługuje si� form eseju. Trzy ostatnie 
rozdziały po	wi�cone s kolejno eseistycznej twórczo	ci ka dego spo-
	ród autorów wymienionych w tytule ksi ki. Zawieraj m.in. dane bio-
bibliograficzne dotyczce poszczególnych pisarzy (warto podkre	li2
dobr orientacj� habilitantki w rozległej literaturze przedmiotu), odsła-
niaj niektóre wła	ciwo	ci ich esejów i wybrane problemy w nich poru-
szane. Piszc o autorze Filozofii dramatu, doktor Pethe podkre	la,  e 
„w	ród komentatorów twórczo	ci Józefa Tischnera dominuje przekona-
nie,  e o charakterze jego bogatej spu	cizny pisarskiej zadecydowały 
inspiracje filozoficzne” (s. 118). Wybiera jednak do analizy te teksty – 
nie brak ich w	ród pism eseisty – które przekraczaj horyzont filozofii i 
wyra3nie sadowi si� na terenie teologii. Obiektem obserwacji czyni 
przede wszystkim zbiór Ksi+dz na manowcach, wymienia równie  inne, 
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pozostajce w orbicie refleksji teologicznej (warto doda2,  e doczekały 
si� one ostatnio osobnego opracowania w ksi ce Jerzego Sikory pt. 
Twórczo�) kaznodziejska ks. Józefa Tischnera, Warszawa 2012). Autorka 
próbuje omówi2 Tischnerowsk „koncepcj� eseistycznego przekazu”, jej 
dialogowy charakter i metaforyczny j�zyk. W rozdziale po	wi�conym 
eseistyce ks. Janusza Stanisława Pasierba dowiadujemy si� z kolei o 
wyra3nie w niej zaznaczonej obecno	ci „ja” autorskiego i programowej 
otwarto	ci tekstów, badaczka 	ledzi tak e metateologiczne wypowiedzi 
pisarza oraz ukazuje obecne w nich refleksje metaliterackie i metaj�zy-
kowe (dotyczce m.in. zagadnie� formy i słowa). Stara si� przy tym 
dementowa2 zakorzenione w opracowaniach przekonanie,  e eseistyczne 
dociekania Pasierba koncentruj si� głównie wokół sztuki i kultury a nie 
– wokół teologii. Ostatni rozdział – po	wi�cony twórczo	ci ks. Jerzego 
Szymika – odsłania zasady rzdzce konstrukcj� jego esejów,  ywioł 
subiektywny i autobiograficzny w nich obecny, a tak e jego teologiczne 
refleksje na temat literatury. Zako�czenie rozprawy stanowi rekapitulacj�
osigni�tych rezultatów badawczych. 
 Jak je scharakteryzowa2? Budz pewien niedosyt, wypada chyba 
rozpocz2 od zastrze enia,  e ksi ka pi�trzy rozmaite zapory utrudnia-
jce identyfikacj� stawianych problemów i ocen� sposobu ich rozwizy-
wania. Przeszkod okazuje si� niekiedy warstwa edytorsko-j�zykowa. 
Omyłki w nagłówkach niektórych rozdziałów i bł�dy interpunkcyjne 
mo na by przypisa2 nie do	2 starannej korektorce ksi ki. By2 mo e to 
wła	nie ona ponosi te  win� za rozmaite bł�dy składniowe (uwag� zwra-
ca zwłaszcza predylekcja do umieszczania orzecznikowego przymiotnika 
w narz�dniku, podczas gdy norma nakłania do mianownika) czy te 
niezr�czne sformułowania typu „w rezultacie przedstawionych dotd 
zagadnie�” (s. 102) itp. Bywa jednak,  e cz�ste kłopoty stylistyczne łcz
si� w dysertacji z kłopotami terminologicznymi. Na s. 99 autorka aproba-
tywnie wyra a si� o Ko	ciele jako „instytucji ideologicznej”. Czy jednak 
na pewno dobrze pojmuje termin „ideologia”? Jego poprawne rozumie-
nie (odsyłam np. do definicji w Encyklopedii Katolickiej KUL) i znajo-
mo	2 najnowszej historii uniemo liwia dzi	 podobne twierdzenia. Ko-
	ciół jako instytucja odwraca si� od ideologii co najmniej od czasów 
likwidacji Pa�stwa Ko	cielnego (nawet gdyby chodziło o tzw. ideologi-
zacj� teologii, to i tak granic� stanowiłby Sobór Watyka�ski II). Jeszcze 
wi�ksz konfuzj� budzi tytuł jednego z podrozdziałów: Esej teo-logiczny 
i literackie kryteria opisu zjawiska. Polszczyzna zna konstrukcje typu 
„kryteria oceny” i „kategorie opisu”. Dokonana przez autork� kontami-
nacja jest bł�dem j�zykowym i ma istotne konsekwencje logiczne. Czym 
bowiem miałyby by2 wymienione „literackie kryteria opisu zjawiska”? 
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Tekst nie pozostawia wtpliwo	ci,  e chodzi o strukturalne wła	ciwo	ci 
eseju (por. uwagi na s. 97-98). Tytuł jest zatem mylcy, jego drugi frag-
ment powinien brzmie2 „literaturoznawcze kategorie opisu zjawiska”. 
 Dbało	2 o logik� i j�zykow precyzj� nie zawsze towarzysz wi�c 
wywodom badaczki. Poszczególne cz�	ci rozprawy nosz nazw� „kon-
tekstów”. Czy na pewno słusznie? Jak podaje dost�pny w Internecie 
Słownik J�zyka Polskiego, leksem „kontekst” oznacza „cz�	2 wypowie-
dzi ustnej lub pisemnej potrzebn do wła	ciwego zrozumienia jakiego	
wyrazu, stwierdzenia; otoczenie wypowiedzi”. Opisany w drugim roz-
dziale stan współczesnej teologii na pewno mo e stanowi2 wa ne tło 
pomagajce zrozumie2 jak	 cze	2 problematyki zwizanej z esejem 
teologicznym. Mo e takim rozja	niajcym otoczeniem sta2 si� równie 
zarys cech kultury postmodernistycznej. Ale podobnym tłem na pewno 
nie s badania nad poetyk eseju. S one raczej obszarem refleksji nad 
narz�dziami badawczymi – wa nym dla autorki pracy, a nie dla samych 
pisarzy i ich twórczo	ci. Zupełnie nie rozumiem równie , dlaczego i w 
jaki sposób kontekstem maj by2 rozdziały analityczne – po	wi�cone 
esejom Tischnera, Pasierba i Szymika. Czy tak e one s tłem do jakiej	
nieznanej wypowiedzi? Chciałbym w to wierzy2, tymczasem jednak 
obawiam si�,  e wbrew zasadom logiki i normom j�zyka polskiego lek-
sem „kontekst” uczyniono w ksi ce synonimem wyrazu „rozdział” 
(sic!). 

Skoro za	 mowa o kompozycji pracy, to chciałbym si� upomnie2
tak e o 	mielsz selekcj� i odwa niejsze porzdkowanie dyskursu. Na-
suwa si� pytanie: czy rozdział III nie powinien si� znale32 w	ród obja-
	nie� dotyczcych metodologicznego zaplecza rozprawy (na pocztku)? 
Nie jestem te  pewny, czy na pewno warto po	wi�ca2 tyle uwagi post-
modernizmowi i wdawa2 si� w polemik� (która schodzi w pracy do 
poziomu publicystycznego), skoro, jak pisze autorka, nie był on dobrze 
znany omawianym autorom. Mam równie  wtpliwo	ci, czy w pracy o 
eseju teologicznym potrzebne s dzieje mód metodologicznych w kr�-
gach polskich literaturoznawców. 

Kiedy pytamy o rezultaty bada�, pytamy te  o cel pracy. Zapy-
tajmy czy został on wyra3nie okre	lony? Zagadnienie wydaje si� istotne, 
bo umiej�tno	2 jasnego stawiania problemu badawczego i konsekwencja 
w dowodzeniu nie s mocn stron dyskursu wypełniajcego ksi k�. We 
wst�pie odnajdujemy przynajmniej dwie osobne (by nie rzec: wzajemnie 
si� wykluczajce) dyrektywy badawcze. Na s. 9 czytamy: „Do najwa -
niejszych problemów zaliczy2 powinno si� nie tylko zagadnienia gatun-
kowe, strukturalne czy wyró niki literacko	ci, ale tak e tematyk� zma-
ga� autorów z tworzywem literackim”, za	 na s. 8 natrafiamy na frag-
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ment: „Zatem analizie oraz interpretacji literaturoznawczej – w oparciu o 
warsztat, który wypracowała metodologia hermeneutyczna – poddane 
zostan dwudziestowieczne, a tak e najnowsze wypowiedzi prozatorskie, 
które z całokształtu współczesnego dorobku pisarskiego wyró niaj takie 
swoiste cechy jak praktyczne my	lenie religijne wyrastajce z gł�bi 
autentycznego  ycia w wierze, niejednokrotnie przybierajce kształt 
literackiego 	wiadectwa istnienia i działania Boga w 	wiecie ludzkim 
oraz 	wiadectwa wzajemnych interakcji Bóg-człowiek”. Pomijam brak 
precyzji logicznej (elementy strukturalne zawsze s cechami gatunko-
wymi), wtpliw stylistyczn urod� obu zda� i bł�dy składniowe w 
ka dym z nich. Chodzi mi o to,  e cytowane fragmenty okre	laj dwa 
ró ne cele badawcze, implikuj dwa ró ne podej	cia metodologiczne i 
dwa ró ne obszary mo liwych rezultatów. Analiza genologiczna jest 
czym	 innym ni  hermeneutyka – wymaga innych procedur i prowadzi 
do odmiennych wniosków. Próby ich łczenia musiałyby oznacza2 po-
wrót do dawnych sposobów rozumienia literatury i anachronicznych 
sposobów czytania; do opisu formy i tre	ci, do mechanicznych wylicze�
cech „formalnych” i powierzchownego opisu głównych wtków czy 
problemów. 
 Wydaje si�,  e tak jednak dzieje si� w recenzowanej rozprawie. 
Nie dowiemy si� ani tego, o jaki rodzaj hermeneutyki literackiej chodzi 
autorce, ani te  tego, w jaki sposób chce prowadzi2 obserwacje genolo-
giczne. W miejscu trafnie postawionych zagadnie� badawczych cz�sto 
natomiast pojawiaj si� pytania kierujce uwag� w stron� zagadnie�
wykraczajcych poza nauki o literaturze (por. np. seri� pyta� na s.107). 
Rzecz jest wa na, bo dobre ustawienie problemu mogłoby w radykalny 
sposób zmieni2 oblicze ksi ki. Genologiczna analiza eseju wymaga 
przecie  szczególnej wra liwo	ci na jego relacyjny charakter. Propozycje 
metodologiczne Krzysztofa Dybciaka i Michała Pawła Markowskiego 
nakazuj za ka dym razem widzie2 w nim rodzaj naruszenia systemu. Na 
pewno jest do pomy	lenia praca ukazujca, w jaki sposób analizowana 
eseistyczna twórczo	2 Tischnera, Pasierba czy Szymika przekracza ist-
niejcy porzdek form pi	miennictwa teologicznego. (W przypadku ks. 
Jerzego Szymika mamy wszak do czynienia z planowan i konsekwent-
nie realizowan strategi. Autor najpierw – w ksi ce W poszukiwaniu 
teologicznej gł�bi literatury – formułuje program eseizacji pi	miennictwa 
teologicznego, a nast�pnie w kolejnych ksi kach konsekwentnie realizu-
je sformułowane wcze	niej zasady. Z kolei twórczo	2 Pasierba dostarcza 
niezmiernie ciekawych przykładów eseizacji homilii czy nawet mowy 
pogrzebowej oraz nadawania gatunkom nieteologicznym statusu eseju 
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teologicznego – tak jest m.in. w przypadku pisanych przez teologa recen-
zji filmowych). 

Omijajc t� wa n perspektyw� badawcz, przyjmujc struktura-
listyczny sposób my	lenia o gatunkach stan�ła autorka przed konieczno-
	ci dowodzenia,  e analizowane przez ni eseje... s esejami. Procedura 
badawcza nie mogła w takim wypadku polega2 na czym innym ni  na 
sformułowaniu cech eseju (doktor Pethe podaje je na s. 76) i sprawdzeniu, 
które z tych cech wyst�puj w pismach wybranych autorów (rozmaite 
„czynno	ci sprawdzajce” obserwujemy w trzech ostatnich rozdziałach 
pracy). Rezultatem podobnych obserwacji staje si� wyliczenie, prosta 
rejestracja faktu,  e w utworach wspomnianych eseistów dochodzi do 
głosu subiektywne „ja” autorskie, pojawia si�  ywioł autobiograficzny, 
dialogiczno	2, skłonno	2 do nasycania wywodu rozmaitymi intertekstami, 
metaforyzacja j�zyka, kompozycyjna otwarto	2 itp. Niewiele dowiemy 
si� o funkcjach i semantyce wymienionych kategorii w konkretnych 
tekstach lub zespołach tekstów. Co wi�cej: poniewa  podobna perspek-
tywa badawcza rozdzieliła „eseistyczne” i „teologiczne”, autorka czuje 
si� w obowizku uwodni2 równie ,  e autorzy, których twórczo	2 oma-
wia, s teologami. Si�ga przy tym po rozmaite argumenty – nie zawsze 
dotyczce teologii. Cz�	2 z nich brzmi przekonujco, zbyt łatwo jednak 
w moim odczuciu stawia znak ró no	ci pomi�dzy „kapła�skim” i „teolo-
gicznym”. Co wi�cej, mo na odnie	2 wra enie,  e według badaczki eseje 
teologiczne tworz u nas wyłcznie ksi� a lub eksksi� a. A tak przecie 
nie jest. 

Trudno zatem oprze2 si� wra eniu,  e metodologiczna hybry-
dyczno	2 trzech ostatnich rozdziałów ma swe 3ródło w poczuciu,  e 
analiza genologiczna nie doprowadziła do satysfakcjonujcych rezulta-
tów poznawczych. Aby poszerzy2 spektrum obserwacji autorka stara si�
opisa2 cz�	2 problematyki poruszanej przez wspomnianych eseistów. 
Przypomina np. „czym jest w definicji Tischnera wiara religijna” (s. 131) 
jeszcze na tej samej stronie próbuje uchwyci2 funkcjonujcy w pismach 
eseisty „model wła	ciwej postawy duszpasterza” (tam e). W rozdziale 
po	wi�conym kolejnemu autorowi mamy do czynienia z prób uzasad-
nienia tezy,  e „program teologiczny Pasierba mo na sprowadzi2 do 
zasady polegajcej na rozwijaniu refleksji wyrastajcej bezpo	rednio z 
tekstu Biblii oraz nurtu teologii patrystycznej, która w całkowicie uza-
sadniony sposób posługiwałaby si� »poetyck obrazowo	ci« jako pod-
stawow metod wyrazu” (s. 163). Nieco dalej autorka opisuje kre	lony 
r�ka eseisty portret Erazma z Rotterdamu (s. 164-167) a wreszcie i Pa-
sierbow „teologi� formy” (s. 181-194). Cho2 mo e si� to wyda2 dziwne, 
praca rzeczywi	cie realizuje uproszczony model opisu „formy i tre	ci” 
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(zdawałoby si�: dawno przezwyci� ony). Wspomniane „pomieszanie 
dyskursów” – genologicznego i tematycznego – ma oczywi	cie wa ne 
konsekwencje. Sprawia,  e zamiast wyra3nego postawienia problemu i 
konsekwentnej argumentacji cz�sto pojawia si� tok skojarzeniowy 
(zwłaszcza w trzech ostatnich rozdziałach). 

Pora na konkluzj�. Cho2 ksi ka budzi ró nego rodzaju niedosyty 
i wtpliwo	ci, trudno jednak nie wspomnie2 o pozytywach. Jej najwa -
niejsz zalet jest trudny do podwa enia fakt, i  odkrywa ona nowy 
materiał bada�. Je	li nawet omija bardziej skomplikowane narz�dzia 
analityczne, nie imponuje dyscyplin my	low i 	miało	ci interpreta-
cyjnej wyobra3ni, to jednak dokonuje wst�pnych rozpozna�, otwiera 
drog� do kolejnych, doskonalszych eksploracji, wnoszc tym samym 
wkład w rozwój bada� nad ciekawymi zjawiskami literackimi. 
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Publikacja pt. Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania
pod redakcj Aliny Rynio, Katarzyny Braun, Anny Lendzion i Danuty 
Opozdy, została zaadresowana do wszystkich zatroskanych o religijno-
moralne wychowanie społeczno	ci. Ksi k� podzielono na nast�pujce 
kr�gi tematyczne (rozdziały): 1) wychowanie religijno-moralne w nauce i 
my	li Ko	cioła, 2) obszary rozwoju religijno-moralnego i urzeczywist-
niania si� osoby oraz 3) 	rodowiskowy kontekst wychowania religijno-
moralnego. Dwudziestu sze	ciu autorów z ró nych o	rodków naukowych 
polskich i zagranicznych podj�ło si� opracowania poszczególnych za-
gadnie�. 

Tom otwiera wprowadzenie Aliny Rynio na temat znaczenia poj�-
cia ‘wychowanie religijno-moralne’. Tekst jej autorstwa ukazał funkcj�
	rodowisk wychowawczych w procesie formacji moralno-religijnej, 
przedstawił dokumenty Ko	cioła odnoszce si� do tego zagadnienia, 
zawierajc ogóln prezentacj� kwestii tego typu wychowania, akcentujc 
prawo jego obecno	ci w  yciu publicznym i postulat realnego okre	lenia 
wychowania religijno-moralnego jako zadania priorytetowego. Autorka 
przypomniała powszechne powołanie do 	wi�to	ci oraz kwesti� udziału 
dzieci w praktykach religijnych. 

Ks. Zbigniew Marek omówił Wychowanie religijno-moralne, 
wskazujc nast�pujce aspekty tej problematyki: religi� w  yciu czło-
wieka, pedagogik� religijn (pedagogik� religii), wychowanie religijne, 
wychowanie moralne. Wymieniajc punkty wspólne ‘wychowania’ i 
‘wychowania religijnego’, zaakcentował kwesti� poszerzenia zakresu 
samopostrzegania człowieka i 	wiata jako jeden z rezultatatów procesu 
wychowania chrze	cija�skiego. 

Stanisław Ko	2 w rozwa aniach Idea rozwoju całego człowieka – 
wkład nauki społecznej Ko�cioła w integraln+ wizj� wychowania, omówił 
stosowne dokumenty i okre	lił okoliczno	ci słu ce rozwojowi człowie-
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ka w powołaniu chrze	cija�skim oraz postulat uwzgl�dniania wymiaru 
transcendentalnego w wychowaniu. 

Alina Rynio w artykule pt. Pedagogiczne przesłanie błogosławio-
nego Jana Pawła II gwarantem to�samo�ci pedagogiki chrze�cija&skiej, 
wyja	niła znaczenie terminu ‘wychowanie’, ukazujc zarówno „papieski 
paradygmat pojmowania integralno	ci, rozwoju i wychowania” (s. 62), 
jak i „teologiczno-antropologiczn podstaw� papieskiego przesłania 
pedagogicznego” (s. 70), konstatujc,  e to nauczanie jest 3ródłem na-
dziei, przetrwania cywilizacyjnego zam�tu oraz budzi z u	pienia moral-
nego. To opracowanie nabrało znamion osobistego 	wiadectwa, bo obok 
pi�ciu racjonalnie uargumentowanych tez, autorka odwołała si� si� tak e 
do swoich osobistych spotka� z Ojcem �wi�tym Janem Pawlem II. 

Jarosław Horowski w tek	cie pt. Inicjacyjny charakter wychowania 
– próba rekonstrukcji idei w odwołaniu do my�li Karola Wojtyły zanali-
zował poj�cie ‘inicjacji’ oraz inicjacyjny charakter wychowania na przy-
kładzie teorii wychowania odwołujcej si� do my	li Karola Wojtyły oraz 
praktyk inicjalnych w wychowaniu. 

Roman Jusiak w artykule pt. Papie�a Jana Pawła II wychowanie 
społeczne omówił kwesti� wychowania społecznego u Jana Pawła II. 
Tekst koncentruje si� na podstawach realizowanej przez papie a koncep-
cji wychowania. Skupił si� na podstawie antropologicznej (filozoficznej), 
teologicznej (teologii katolickiej), osobowym autorytecie Jana Pawła II, 
ogólnej charakterystyce papieskiej pedagogii i Jego zasługach, elemen-
tach społecznych w wychowaniu oraz regułach jego urzeczywistnienia, z 
wyakcentowaniem faktu,  e Jan Paweł II wykrował swego rodzaju wła-
sn, osobist, j�zykow ekspresj�, gesty, znaki, symbole, wykorzystywał 
	piew, osobowy kontakt z lud3mi, a w centrum procesu samowychowa-
nia umie	cił Boga. 

Małgorzata Tomczyk w tek	cie pt. Integralna pedagogika katolicka 
w uj�ciu o. Jacka Woronieckiego zaprezentowała nowatorskie poj�cie 
pedagogiki tego  dominikanina w kontek	cie uj�2 nowo ytnych i współ-
czesnych, syntetyczny i chrze	cija�skie model kształcenia i wychowania, 
a tak e formacj� sprawno	ci cnót, eksponujc zasadnicze idee o charak-
terze postulatywnym i konstatujc,  e „(…) szczytem doskonało	ci jest 
zachowa2 umiar we wszystkim, co si� robi” (s. 121). 

Ryszard Polak w artykule pt. Wychowanie religijne człowieka w 
uj�ciu ks. Józefa Winkowskiego przedstawił posta2 zakopia�skiego kate-
chety, kapłana, który po	wi�cił si� wychowaniu młodzie y szkolnej. 
Autor przybli ył jego dzieła i teori� wychowania, przestrzegajc przed 
naturalistyczn koncepcj pedagogiczn jako jednym z najwa niejszych 
zagro e�. Zwrócił si� do pedagogów chrze	cija�skich oraz filozofów, 
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psychologów, socjologów i historyków o wi�ksze zaanga owanie w 
wychowanie religijne człowieka, które ma na celu doprowadzenie nie 
tylko chrze	cijan do Chrystusa. 

Maria Opiela w rozwa aniach pt. Koncepcja pedagogiczna bł. Ed-
munda Bojanowskiego scharakteryzowała 3ródła inspiracji dla rozwoju 
jego my	li pedagogicznej, jej społeczno-kulturowy kontekst rozwoju. 
Przedstawiła tak e kwesti� integralnego rozwoju dziecka i wa no	ci 
wczesnego wychowania. Skoncentrowała si� na zagadnieniu osoby i 
warto	ci w kontek	cie dynamiki przedstawionej koncepcji pedagogicz-
nej, konstatujc, po pierwsze,  e Bojanowski wskazał na Chrystusa jako 
centrum historii oraz  ywiołów wychowawczych, po wtóre,  e „ze swoj
wizj wychowania i nowatorskimi rozwizaniami organizatorskimi wpi-
sał si� w nurt rodzcej si� w XIX wieku pedagogiki wieku przedszkolne-
go” (s. 158). 

Druga cz�	2 omawianej ksi ki nosi tytuł Obszary rozwoju religij-
no-moralnego i urzeczywistniania si� osoby i zawiera osiem artykułów. 

Lucyna Dziaczkowska w tek	cie pt. Religijno-moralny wymiar 
rozwoju i wychowania człowieka. Potrzeby i zagro�enia skupiła si� na 
swoistej pochwale wychowania człowieka oraz przedstawiła specyfik�
wychowania moralnego. Autorka opisała wychowanie religijne i moralne 
jako szczególn szans� dla budowania to samo	ci człowieka w kontek-
	cie zagro e� wynikajcych z pseudowychowania moralnego i religijne-
go, postrzegajc,  e trwało	2 czy gł�bia wiary zale y przede wszystkim 
od 	wiadectwa  ycia najbli szych. Religia jest sił  yciodajn i przynosi 
wiele korzy	ci, przede wszystkim pozwala uchroni2 dorastajce pokole-
nie przed nihilizmem, barbarzy�stwem, poczuciem braku sensu  ycia, 
psychicznym i fizycznym samozniszczeniem. 

Witold Starnawski w artykule pt. Unikalno�) – jej konsekwencje 
dla poznania i rozwoju osoby dotknł problemu znaczenia poj�cia ‘indy-
widualno	ci’ oraz analizował je w kontek	cie kształtu poznania oraz 
działania w rozwoju człowieka. Autor podke	lił praktyczny charakter 
pedagogiki, tak e negatywne przejawy indywidualizmu. 

Iwona Jazukiewicz poddała analizie na nowo kwesti� greckiej arete
w tek	cie pt. Cnota jako kategoria urzeczywistniania si� osób w wycho-
waniu, akcentujc istot� cnoty, wła	ciwo	ci wszystkich cnót, specyfik�
pracy wychowawczej oraz cnot� wychowaniu. 

Grzegorz Grzybek w artykule pt. Wychowanie jako rozwój osobo-
wo�ci etycznej w czynie ukazał zagadnienie ‘samostanowienia’ jako 
warunek samowychowania oraz czyn jako warunek rozwoju osobowo	ci 
etycznej, wskazujc przy tym na elementy składowe czynu samowycho-
wania w ludzkiej strukturze d enia do celu. 
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Stanisław Czesław Michałowski w tek	cie pt. Na spotkanie czło-
wieka. Edukacja integralna w aksjomacie personologicznym skupił si� na 
kwestii wizji pedagogii osoby jako nadziei współczesno	ci, nadto wska-
zał mo liwo	ci interpretacji osoby człowieka oraz relacji ludzkich w 
	wietle ekofilozofii  ycia. Przedstawił edukacj� integraln jako uczenie 
si� cało	ciowego rozumienia rzeczywisto	ci w kontek	cie praw  ycio-
wych oraz czynników wychowania. 

Stanisława Konefał w artykule pt. Miejsce i rola przyjaLni w wy-
chowaniu chrze�cija&skim zaprezentowała przyja3� jako warto	2. Na-
wizujc do historii wielkich, duchowych przyja3ni, uznała,  e podstaw
autentycznej przyja3ni jest integralny obraz osoby ludzkiej, a przyja3� to 
niezbywalny element wychowania chrze	cija�skiego, do którego wy-
zwaniem jest sytuacja egzystencjalna człowieka XXI w. 

Ewa Panecka w tek	cie pt. Zachowania altruistyczne młodzie�y 
drog+ do prawdziwego człowiecze&stwa przedstawiła zagadnienie postaw 
młodych ludzi wobec nowej rzeczywisto	ci, ukazała obraz współczesnej 
młodzie y, potrzeb� nowej formacji. Podkre	liła kwestie rozumienia 
zachowa� altruistycznych, słu by w rodzinie jako drogi do prawdziwego 
człowiecze�stwa. Zaprezentowała stanowisko Ko	cioła wobec zachowa-
nia altruistycznego młodych ludzi. Okre	liła szkoł� jako miejsce urze-
czywistniania zachowa� altruistycznych, konstatujc przy tym,  e „Wy-
chowanie do miło	ci braterskiej jest dzisiaj nieodzownym warunkiem 
ładu społecznego” (s. 271). 

Zbigniew Rudnicki tek	cie pt. Wychowawcze aspekty refleksji o 
umieraniu i �mierci zanalizował zagadnienie tajemnicy 	mierci. Autor 
przedstawił 	mier2 jako sytuacj� graniczn w perspektywie refleksji 
pedagogicznej. 

W trzecim rozdziale pt. Krodowiskowy kontekst wychowania reli-
gijno-moralnego zamieszczono dziewi�2 artykułów. 

Jerzy Kołaczkowski w artykule pt. Zasady wychowania dziecka w 
rodzinie w �wietle „Listu do Efezjan (Ef. 6,4)” wskazał na rodzin� jako 
najwa niejsze 	rodowisko wychowawcze, na ojca jako wychowawc�, 
zanalizował metody wychowywania dziecka w rodzinie, w tym zwrócił 
uwag� na karcenie oraz „napominanie Pa�skie”, przy jednoczesnym 
unikaniu pobudzania dziecka do gniewu.  

Mieczysław Rusiecki w tek	cie pt. Wychowanie religijne w rodzi-
nie podjł problematyk� wychowania religijnego, kwesti� prawa rodzi-
ców do niego, problem uwarunkowa� potrzebnych do zachodzenia pra-
widłowych oddziaływa� wychowawczych ze strony rodziców na dziec-
ko. Autor omówił zagadnienie etapów religijno	ci w dzieci�stwie i 
okresie dorastania. Poruszył problematyk� religijno	ci w  yciu dorosłego 



139

człowieka, ukazujc jej fenomen, umo liwiajcy wytrwanie „w dobrym 
do ko�ca i doj	cia do doskonało	ci” (s. 334). 

Czesław Galek w artykule pt. Wychowanie religijne młodzie�y 
szkolnej w II połowie XIX wieku w �wietle polskiej literatury pami�tni-
karskiej i beletrystycznej ukazał 	rodki i metody wychowania religijnego 
młodzie y gimnazjalnej na zeimiach polskich na terenie trzech zaborów 
(rosyjskiego, austriackiego i pruskiego). Uwzgl�dnił przy tym kwesti�
obowizkowych praktyk religijnych, funkcj� katechezy w formacji reli-
gijnej dzieci i młodzie y szkolnej oraz rezultaty wychowania religijnego. 
Autor pokazał,  e „Dla wielu uczniów okres gimnazjum był czasem 
pogł�bienia wiary wyniesionej z rodzinnych domów” (s. 351). 

Małgorzata Kowalik w tek	cie pt. Nauczyciel polonista jako wy-
chowawca wspieraj+cy rodzin� w wychowaniu religijnym dzieci ukazała 
zało enie,  e polonista winien by2 wychowawc wspierajcym, który 
musi uzupełnia2 prac� rodziców poprzez d enie do wzoru osobowego 
przez siebie obranego, nadto poprzez przemy	lan współprac� z rodzi-
cami, pomoc 	wiadczon w rozwoju wiary oraz zabiegi dydaktyczne i 
okre	lone metody pracy, aby ukształtowa2 pełn dojrzało	2 chrze	cija�-
sk i zagwarantowa2 rozwój osobowo	ci uczniów. 

Lidia Dakowicz w artykule pt. Warto�ci religijne w przekazie na-
uczycieli wybranych szkół w Białymstoku omówiła odno	n kwesti� w 
procesie rozwoju człowieka. Zaprezentowała przy tym w jedenastu tabe-
lach dane statystyczne majce potwierdzi2 jej tezy. W podsumowaniu 
wyników swoich bada� stwierdziła przeszkody w urzeczywistnianiu 
warto	ci religijnych. 

Dorota Frk w tek	cie pt. Rola �rodowisk wychowuj+cych na przy-
kładzie instytucji wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenie 
Sług Jezusa, zaj�ła si� kwesti oddziaływania 	rodowiska wycho-
wawczego na osob�, pokazujc przy tym wypracowany wzorzec wycho-
wania „na fundamencie warto	ci chrze	cija�skich” (s. 391). 

Dariusz Widelak w artykule pt. Resocjalizacja i ekumeniczny wy-
miar opieki duszpasterskiej w zakładach karnych, zajł si� zagadnieniem 
wychowawczej funkcji kapelana wi�ziennego, konstatujc m.in.,  e 
„człowiek zawsze ma otwart drog� powrotu do społecze�stwa” (s. 415). 

Piotr Za�ko w opracowaniu pt. Obrazoburstwo czy pedagogika. Re-
ligia w wytworach wizualnych polskich prowokatorów kultury podjł 
analiz� wybranych aspektów zjawiska prowokacji kulturowej w Polsce, 
wskazujc na ukryte i zaskakujce (w odró nieniu od prowokatorów 
kultury zachodniej) pytania nawizujce do religii i duchowo	ci we 
współczesnym 	wiecie oraz konstatujc m.in.,  e „Z analizowanych 
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wytworów wizualnych prowokatorów kultury wyłania si� obraz religii 
zdesakralizowanej, b�dcej narz�dziem przemocy” (s. 432). 

El bieta Kopacz w artykule pt. Kapliczki, figury i krzy�e przydro�ne 
jako lokalne dziedzictwo kulturowe i wyzwanie dla współczesnego wy-
chowania poruszyła zagadnienie elementów religii w edukacji regional-
nej, w kontek	cie „obiektów małej architektury sakralnej” (s. 438). 
Wskazała przy tym na kształcenie systemu warto	ci religijnych przez 
(„mał”) architektur�. 

Omówiona ksi ka zbiorowa jest przyczynkiem do bada� nad ce-
lowo	ci wychowania religijnego. 

The title in English:

Religious and Moral Dimension of Development and Upbringing 

Key words

religious education, Christian education, religious and moral upbringing, pedagogy of 
religion, Christian pedagogy, catholic pedagogy, literary religious culture, moral educa-
tion, catholic education, religious development, 
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Monografia literaturoznawczo-biblistyczna pt. Hermeneutica Sa-
cra, której autork jest Zorâna Lanovik, ukrai�ska profesorka literaturo-
znawstwa z Uniwersytetu w Tarnopolu, jest przykładem niezwykle rze-
telnego opracowania zagadnienia sakrologicznego. Uczona z Ukrainy, 
zajmujc si� m.in.literatur rosyjsk i ukrai�sk teori literatury, kompa-
ratystyk (studiami komparatystycznymi), biblistyk, wypracowała 
własne uj�cie sakrologii i sakrologicznej hermeneutyki, zwłaszcza w 
zakresie motywów biblijnych w literaturze. Bardzo obszerna (liczca 586 
stron) ksi ka pisana w j�zyku ukrai�skim stanowi niezwykle wa ne 
dzieło w zakresie sakrologii literatury i hermeneutyki literatury biblijnej 
(interpretacji Biblii). Monografia składa si� ze wst�pu (Vstup, s.6-13) 
oraz trzech rozdziałów zasadniczych, podzielonych z kolei na liczne 
podrozdziały.  

W rozdziale pierwszym pt. Bìblìâ ì lìteratura: specifìka hudožn’o*
prirodi bìblìjnih tekstìv âk osnova bìblìjno* germenevtiki [tj. Biblia i 
literatura: specyfika artystycznej natury tekstów biblijnych jako podsta-
wa hermeneutyki biblijnej] (s.14-57) autorka analizuje m.in. nast�pujce 
kwestie: 1) Biblia i literatura pi�kna (literatura artystyczna) w kontek	cie 
problemu interpretacji tekstu (s.14-19), 2) historia 	wiata (Weltgeschich-
te) oraz historia 	wi�ta (Heilsgeschichte) w relacji do problemów histo-
ryzmu i mitologizmu w Biblii (s.19-37), 3) j�zykowe koncepty Biblii (s. 
38-43), 4) poetyka i retoryka (artystyczna natura tekstów biblijnych, 
s.43-50), 5) polisemantyczno	2 i dialogiczna mnogo	2 Biblii (s.50-57). 

W rozdziale drugim pt. Geneza bìblìjno* germenevtiki: lìteratu-
roznav(ij aspekt [tj. Geneza hermeneutyki biblijnej: aspekt literaturo-
znawczy] (s.58-280) autorka poruszyła nast�pujce zagadnienia dotycz-
ce dziejów hermeneutyki biblijnej (historiografia teorii interpetacji Bi-
blii): 1) intertekstualno	2 i alegoryzm jako dominanty dawnej  ydowskiej 
hermeneutyki tekstów sakralnych (s.58-74), 2) zasady literackiej inter-
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pretacji Starego Testamentu we wczesnej apologetyce (s. 75-79), 3) 
rozwój alegorycznej i literalno-historycznej metody interpretacji Biblii w 
patrystycznej egzegetyce (s.79-93), 4) koncepcja tekstowej interpretacji 
w 	redniowiecznej scholastyce (s.93-107), 5) filologiczny zwrot okresu 
humanizmu i renesansowa hermeneutyka (s.108-111), 6) transformacja 
biblijnej hermeneutyki w epoce reformacji (s.112-128), 7) indukcyjne 
podstawy antycznych tekstów w naukowym paradygmacie modernizmu, 
nowo ytno	ci (s.128-153), w tym – takie problemy, jak: a) biblijny ra-
cjonalizm (s.128-130), b) krytyka historyczno-literacka (s.131-140), c) 
interpretacja gramatyczna (s.140-144), d) podej	cie filozoficzno-
kulturologiczne [filozoficzno-kulturoznawcze] (s.145-150), d) biblijny 
irracjonalizm (s.150-153), nadto 8) interpretacyjny model najnowszej 
hermeneutyki biblijnej (s.154-270), w tym – kwestie takie, jak: a) libe-
ralna szkoła hermeneutyki (s.154-180), b) mitologiczna szkoła her-
meneutyki (s.180-184), c) biblijny egzystencjalizm (s.184-193), d) naj-
nowsza hermeneutyka fenomenologiczna (s.194-218), e) niehermeneu-
tyczny model analizy tekstów biblijnych (s.218-234), f) powroty do 
zało e� „hermeneutyki czystej” (s.235-270), 9) nie	wieckie szkoły bibli-
styki (s.270-280). 

W rozdziale trzecim pt. Metodologì(na sistema analìzy bìblìjnih 
tekstìv [tj. Metodologiczny system analizy tekstów biblijnych] (s. 281-
541), autorka przedstawiła nast�pujce kwestie: 1) podstawy ze-
wntrztekstualny (pozatekstowy, zewntrztekstualno	ciowy) kontekst 
Biblii jako interpretacyjny paradygmat metody historyczno-krytycznej 
(krytycznohistorycznej) w hermeneutyce (s.281-331), w tym zagadnienia 
takie, jak: a) paradygmat historyczny (s.283-305), b) paradygmat kulturo-
logiczny (kulturoznawczy, s.305-321), c) paradygmat geograficzny 
(s.321-331), nadto 2) paradygmat rodzajowy (gatunkowy, genologiczny) 
i krytycznoliteracka metoda interpretacji (s.332-387), w tym kwestie 
takie, jak: a) specyfika epiki (prozy) i rodzajów (gatunków) prozator-
skich w Starym Testamencie (s.335-342), b) staro ydowska poezja i 
literatura mdro	ciowa (s.342-358), c) opowiadania prorockie: czynniki 
rodzajotwórcze (gatunkotwórcze, genologiczne) i artystyczno-obrazowe 
osobliwo	ci (s.358-371), d) Ewangelia jako podstawa rodzajów (gatun-
ków) Nowego Testamentu (s.371-381), e) literaturoznawcza (literacka) 
analiza nowotestamentowych listów (s.381-387), f) rodzajowa (gatunko-
wa) natura literatury apokaliptycznej: specyfika artystycznej organizacji 
tekstu (s.388-396), nadto 3) paradygmat autorski i psychologiczna meto-
da interpretacji (s.396-417), 4) paradygmat j�zykowy i gramatyczna 
metoda interpretacji (s.417-439), 5) kontekstualne oraz intertekstualne 
zasady analizy hermeneutycznej (s.439-465), 6) metatekstualne para-
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dygmaty Biblii oraz zasady ich interpretacji (s.465-541), w tym – pro-
blemy takie jak: a) paradygmat archetypiczny (s.465-481), b) paradygmat 
symboliczny (s.481-505), c) paradygmat alegoryczny (s.505-519), d) 
paradygmat typologiczny (s.519-541). Autorka przedstawiła osobno 
wnioski z analizy (Visnovki, s.542-562), zamie	ciła obszern bibliografi�
(Lìteratura s.563-586). 

 Ksi ka nie posiada indeksu nazwisk, indeksu geograficznego, 
ich obecno	2 niewtpliwie ułatwiałaby wyszukiwanie informacji osobo-
wych lub geograficznych. Ksi ka nie posiada przypisów dolnych lub 
ko�cowych, ale wewntrztekstowe (głownie odnoszce si� do perykop 
biblijnych). Ksi ka nie ma tak e streszczenia (summary) w j�zyku 
angielskim, co niewtpliwie ułatwiłoby zapoznanie si� z jej tre	ci czy-
telnikowi spoza Ukrainy, nieznajcemu j�zyka ukrai�skiego. ksi ka w 
cało	ci napisana została w j�zyku ukrai�skim.  

Uwa am,  e rzecz konieczn jest przetłumaczenie jej i wydanie 
w j�zyku angielskim, aby koncepcja ukrai�skiej szkoły sakrologicznej 
stała si� dost�pna dla czytelników innych narodów europejskich. 

The title in English: 

Hermeneutica Sacra [Sacred Hermeneutics] 

Słowa-klucze: 

literatura, teoria literatury, komparatystyka, hermeneutyka, sakrologiczna hermeneuty-
ka, Biblia i literatura, sacrum, mistyka, literatura chrze	cija�ska, literatura europejska, 
sakrologia, ukrai�ska sakrologiczna szkoła badawcza, 

Key words

literature, literary theory, comparative studies, hermeneutics, sacrological hermeneutics, 
the Bible and literature, sacred, mistique, Christian literature, European literature, 
sacrology, the Ukrainian research school of sacrology, 
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A literary and biblistic monograph entitled Hermeneutica Sacra 
written by Zorâna Lanovik, an Ukrainian professsor of literature at the 
University of Ternopil, is a very good example of a sacrological schol-
arly study. Professor Lanovik deals with Russian and Ukrainian litera-
ture, theory of literature, comparative studies and the Bible. She has 
created her own concept of sacrology and sacrological hermeneutics, 
especially in the sphere of biblical motifs in literature. This extensive 
monograph (586 pages), written in Ukrainian, is a very important work 
concerned with the theme of the sacrology of literature and hermeneutics 
of biblical literature. The monograph consists of an introduction (pages 
6-13) and three main chapters, divided into many small parts (subsec-
tions). 

In the first chapter entitled The Bible and literature: specificity of 
artistic nature of the biblical texts as the basis of biblical hermeneutics 
(p. 14-57) the author deals with the following questions: 1) the Bible and 
artistic literature in the context of textual interpretation (p.14-19), 2) the 
history of the world (Weltgeschichte) and the holy history 
(Heilsgeschichte) in relation to the problems of historicism and my-
thologicism (mythology in scholarly cognition) in the Bible (p.19-37), 3) 
lingual concepts in the Bible (p. 38-43), 4) poetics and rhetoric (artistic 
nature of the biblical texts, (p. 43-50)), polysemantics and dialogic multi-
plicity of the Bible (p.50-57) 

The second chapter entitled Genesis of the biblical hermeneutics: 
an aspect of literary studies (p.58-280) presents the following issues 
concerning the history of biblical hermeneutics (‘historiography’ of the 
theory of the interpretation of the Bible): 1) intertextuality and allegorism 
as dominants of the ancient Jewish hermeneutics of sacred texts (p.58-
74), 2) principles of literary interpretation of The Old Testament in the 
early apologetics (p.75-79), 3) development of allegorical and historical 
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and literary method of interpretation of the Bible in patristic exegetics 
(p.79-93), the conception of textual interpretation in scholasticism in the 
Middle Ages (p.93-107), 5) philological change in the period of human-
ism and renaissance hermeneutics (p.108-111), 6) transformation of 
biblical hermeneutics in the Reformation era (p.112-128), 7) inductive 
basis of ancient texts in scholarly paradigm of modernism (p.128-153), 
including such problems as: a) biblical rationalism (p.128-130), b) his-
torical and literary criticism (p. 131-140), c) grammar interpretation 
(p.140-144), d) philosophy and cultural studies (p.145-150), d) biblical 
irrationalism (p.150-153) and, moreover, 8) interpretive model of the 
latest biblical hermeneutics (p.154-270), including issues such as: a) the 
liberal school of hermeneutics (p.154-180), b) the mythological school of 
hermeneutics (p.180-184), c) the biblical existentialism (p.184-193), d) 
the most recent phenomenological hermeneutics (p.194-218), e) extra-
hermeneutical model of analysis of biblical texts (p.218-234), f) return to 
the assumptions of "pure hermeneutics" (p.235-270), 9) non-secular 
schools of Biblical Studies (p.270-280). 

In the third chapter entitled Methodological system of analysis of 
biblical texts (p.281-541), the author presents the following questions: 1) 
the basis of ‘extra-textual’ context of the Bible as an interpretative 
paradigm of the historical and critical method in hermeneutics (p.281-
331), including issues such as: a) the historical paradigm (p.283-305), b) 
paradigm of cultural studies (p.305-321), c) the geographical paradigm 
(p.321-331), moreover, 2) the generic paradigm and critical-literary 
method of interpretation (p.332-387), including issues such as: a) the 
specificity of the epic (prose) and types (species) of prose in the Old 
Testament (p.335 -342), b) ancient Jewish poetry and wisdom literature 
(p.342-358), c) the stories of the prophets: creating genological factors 
and artistic-figurative curiosities (p.358-371), d) Gospel as the basis of 
generic description of the New Testament (p.371-381), e) literary 
analysis of the letters of the New Testament (p.381-387), f) the generic 
nature of apocalyptic literature: the specificity of artistic organization of 
the text (p.388-396); besides 3) the author’s paradigm and psychological 
method of interpretation (p.396-417), 4) the paradigm of language and 
grammatical method of interpretation (p.417-439), 5) contextual and 
intertextual principles of the hermeneutical analysis (p.439-465), 6) 
metatextual paradigms of the Bible and principles of their interpretation 
(p.465-541), including such problems as: a) the archetypal paradigm 
(p.465-481), b) the symbolical paradigm (p.481-505), c) the allegorical 
paradigm (p.505-519), d) the typological paradigm (p.519-541). The 
author presents the conclusions of the analysis separately (p.542-562), 
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and includes an extensive bibliography (i.e. the literature of the subject - 
p.563-586). 

In my opinion, it would be useful to translate this book into Eng-
lish to make it possible for scholars from other European countries to 
become familar with the conceptions of the Ukrainian sacrological 
school. 
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Hermeneutica Sacra [Sacred Hermeneutics] 
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the Bible and literature, sacred, mystique, Christian literature, European literature, 
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[Rev.:] Mar’âna Lanovik, Teorìâ vìdnosnostì hudožn’ogo 
perekladu. Lìteratoroznav�ì proekcì�, Redakcìjno-
Vydavni�ij Vìddìl TNPU, Ternopìl’ 2006, 469 [3] s. 

Abstract (Summary)

The book written by Mar’âna Lanovik in Ukrainian language  en-
titled The Relativity  Theory of Literary Translation. Projections of Liter-
ary Criticism [Teorìâ vìdnosnostì hudožn’ogo perekladu. Lìtera-
toroznav(ì proekcì*] is certainly worthy of the reader’s attention. The 
author (a woman), a Ukrainian professor of literature from the University 
in Ternople, has prepared an extensive monographic study of the prob-
lems from the field of translatology. Prof. Lanovik, who in her research 
deals with Russian and Ukrainian literature, theory of literature, 
comparative studies and theory of literary translation, has analyzed  the 
issues referred to in the title of her book in a very thorough and profound 
manner. The book consists of an introduction, three main chapters, 
divided into sections and subsections, and conclusions followed by a long 
bibliographical list of primary and secondary literature.   

The author discusses three fundamental issues: 1) a psychological 
and cultural approach to literary translation, 2) a formal and structural 
approach to literary translation, and 3) translation and the problems of 
understanding the literary work. In my opinion, the book should be 
translated into English. 

Abstrakt (streszczenie): 

Ksi ka autorstwa Mar’âny Lanovik napisana w j�zyku ukrai�-
skim, zatytułowana Teorìâ vìdnosnostì hudožn’ogo perekladu. Lìtera-
toroznav(ì proekcì* [Teoria wzgl�dno�ci przekładu literackiego. Projek-
cje literaturoznawcze] jest warta uwagi czytelnika. Autorka, ukrai�ska 
profesorka literaturoznawstwa z Uniwersytetu w Tarnopolu, przygotowa-
ła obszerne opracowanie monograficzne zagadnienia z zakresu translato-
logii. Uczona z Ukrainy, zajmujc si� m.in. literatur rosyjsk i ukrai�-
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sk, teori literatury, komparatystyk (studiami komparatystycznymi), 
teori przekładu literackiego z j�zyków obcych, w sposób wnikliwy 
zanalizowała tytułow problematyk�. 

Ksi ka składa si� ze wst�pu, trzech rozdziałów zasadniczych, 
podzielonych na podrozdziały i jeszcze mniejsze czstki tekstu (podsek-
cje) oraz wniosków (konkluzji) i obszernego spisu literatury przedmiotu 
na ko�cu publikacji. Autorka dyskutuje trzy zasadnicze zagadnienia: 1) 
psychologiczno-kulturoznawcze (psychologiczno-kulturologiczne) po-
dej	cie do przekładu literackiego, 2) formalno-strukturalne podej	cie do 
przekładu literackiego oraz 3) przekład i problemy zrozumienia dzieła 
literackiego (wytworu). Moim zdaniem, ksi ka powinna by2 przetłuma-
czona na j�zyk angielski. 

The title in English: 
The Relativity Theory of Literary Translation: Projections of Literary Critisism
[The Theory of Relativity of Literary Translation: Literary Criticism Projections] 

Słowa klucze: 
tekst, dzieło literackie, interpretacja, paradygmat literaturoznawstwa, metodologia, 
przekład literacki, odzwierciedlenie, literatura pi�kna, teoria literatury, teoria przekładu 
literackiego, studia porównawcze, literatura europejska, ukrai�ska szkoła badawcza, 

Key words:  
text, writing work, interpretation, literary criticism paradigm, methodology, literary 
translation, reflection, literature, foreign literature, literary theory, theory of literary 
translation, comparative studies, European literature, Ukrainian research school, 
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[Rev.:] Mowy ko�cielne Fabiana Birkowskiego o �wi�tym 
Jacku / Orationes Ecclesiasticae Fabiani Bircovii Hyacin-
thinae, przeło	yła Beata Gaj, opracowała Maria Rowi�ska-
Szczepaniak, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Pol-
skiej, Opole 2007, 52 [2] s., il. 

Ksi ka Mowy ko�cielne Fabiana Birkowskiego o �wi�tym Jacku 
(Orationes Ecclesiasticae Fabiani Bircovii Hyacinthiae) w przekładzie z 
łaciny na j�zyk polski dokonanym przez Beat� Gaj oraz w opracowaniu 
Marii Rowi�skiej-Szczepaniak – wprowadza na nowo do kultury polskiej 
łaci�skoj�zyczne dzieło kaznodziei królewskiego sprzed czterystu lat. 
Dominikanin Fabian Birkowski (1566-1636), bakałarz i magister Aka-
demii Krakowskiej, wykładowca literatury greckiej i rzymskiej w tej e 
Akademii, znany był z mów pogrzebowych z okazji zgonu sławnych 
osób (np. Jana Zamoyskiego, ks. Piotra Skargi, Jana Karola Chodkiewi-
cza, Bartłomieja Nowodworskiego, króla Zygmunta III Wazy) oraz tzw. 
‘mów obozowych’, kierowanych m.in. do rycerstwa w zwizku z jak	
wa n dla Rzeczypospolitej bitw. F.Birkowski uczestniczył w wyprawie 
królewicza Władysława IV pod Chocim ‘na Turka’ oraz wcze	niej w 
jego wyprawie ‘na Moskala’. �ył wi�c w czasach zaj�cia Moskwy przez 
Polaków na pocz. XVII w., czyli wydarzenia historycznego dotd bez 
precedensu. Trzeba przypomnie2,  e tylko Polakom w latach 1610-1612 i 
Napoleonowi Bonapartemu w 1812 r. udało si� zaj2 Moskw�. Fabian 
Birkowski zwyci�stwo chocimskie uczcił kazaniem pt. Panu Bogu po-
dzi�kowanie za uspokojenie Korony i Wielkiego Ksi�stwa Litewskiego
(1621), był autorem Kazania obozowego o Bogarodzicy (1623).  

Kazania na niedziele i �wi�ta (1628) i Orationes Ecclesiasticae
(1622) stanowi zbiory jego mów ko	cielnych. Dzi�ki tłumaczeniu Beaty 
Gaj na jezyk polski czytelnik mo e si� po prawie czterystu latach od 
powstania dzieła – zapozna2 si� z tre	ci wyboru Mów ko�cielnych w 
polskim j�zyku literackim. W istocie jest to wa ne wydarzenie kulturalne 
i edytorskie. Ksi ka pt. Mowy ko�cielne Fabiana Birkowskiego o �wi�-
tym Jacku (2007) składa si� z czterech cz�	ci. W cz�	ci pierwszej Maria 
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Rowi�ska-Szczepaniak w studium pt. Kwi�ty Jacek – Patron Królestwa 
Polskiego (s.VII-XXX) analizuje osob� i dzieło tego polskiego 	wi�tego 
tak e kontek	cie trzech mów Fabiana Birkowskiego. Studium zawiera 
skrócon bibliografi� przedmiotu. W cz�	ci drugiej zaprezentowano 
faksymile (fotoreprodukcje) tekstu łaci�skiego z oryginalnego wydania 
pt. Fabiani Bircovii, Orationes ecclesiasticae z 1622 r. S to trzy mowy 
Birkowskiego po łacinie: 1) Hyacinthina prima, sive de votis religiosis S. 
Hyacinthi (s. [196-211]), 2) Hyacinthina secunda, sive de itineribus 
aeternitatis (s. [211-225]), 3) Hyacinthina tertia, sive de ornamentis 
religiosorum (s. [225-234]). W cz�	ci trzeciej pt. Fabiana Birkowskiego, 
Mowy ko�cielne zawarte te  same trzy mowy w tłumaczeniu na j�zyk 
polski: 1) Pierwsza mowa ku czci �w. Jacka, czyli o zakonnych �lubach 
�w. Jacka (s. 4-19), 2) Druga mowa ku czci �w. Jacka, czyli o drogach do 
wieczno�ci (s. 19-33), 3) Trzecia mowa ku czci �w. Jacka, czyli o zbroi 
zakonnej (s. 33-42). W cz�	ci czwartej autorstwa Beaty Gaj pt. „Łaci&-
ski” �wi�ty Jacek Fabiana Birkowskiego, czyli kilka słów od tłumaczki (s. 
43-52) zawarto pogł�bion analiz� tłumaczonego dzieła łaci�skiego, 
m.in. kontekstu kulturowego i chwytów retorycznych. Artykuł Beaty Gaj 
z odniesieniami do kultury antycznej i staropolskiej ukazuje we wła	ci-
wym 	wietle historycznym pi�knje przyswojone polszczy3nie dzieło 
F.Birkowskiego. Przekład jest zrozumiały, zadbano o uwspółcze	nienie 
j�zykowe tłumaczonego tekstu, co tak e jest zasług Beaty Gaj. 

The title in English: 
The Ecclesiastical Speech of Fabian Birkowski about Saint Hyacinth / Orationes Eccle-
siasticae Fabiani Bircovii Hyacinthinae

Key words:
Fabian Birkowski OP (1566-1635), St. Hyacinth Odrowaz (1183-1257), The Roman 
Catholic Church, sermon, old Polish literature, homiletics, theology, hagiography, 
history of Roman Catholic Church, Dominicans, 

Słowa-klucze: 
Fabian Birkowski OP (1566-1635), 	w. Jacek Odrow  (1183-1257), Ko	ciół Rzymsko-
Katolicki, Polska, kazanie, literatura staropolska, homiletyka, teologia, hagiografia, 
historia Ko	cioła Rzymskokatolickiego, Dominikanie, 
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[Birkowski Fabian], Mowy ko�cielne Fabiana Birkowskiego o �wi�tym Jacku / Oratio-
nes Ecclesiasticae Fabiani Bircovii Hyacinthinae, przeło yła Beata Gaj, opracowała 
Maria Rowi�ska-Szczepaniak, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Opole 
2007, 52 [2] s., il. 
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[Rev:] Mariola Jarczykowa, Rhymes and Sermons at Bur-
ial. Funeral Matters of Radziwill Family in the 17th Century. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Vl�skiego, Katowice 2012, 280 
s. 

The book entitled Rhymes and Sermons at Burial. Funeral Mat-
ters of Radziwill Family in 17th Century is devoted to literary works 
related to the death of the members of the Radziwill of Bir e family. The 
book consists of four chapters focused on the people whose death left a 
comparatively rich literary documentation in the form of sermons, homi-
lies, epitaphs and testaments. One of the most interesting achievements 
of this research that dealt with the materials mentioned above is equaliza-
tion of the status of all investigated texts: oratorical, documentary and 
poetic. Latin epitaphs, occasional poems, funeral sermons and homilies 
as well as documents such as testaments have been treated as materials of 
equal importance in this research.  

Another merit of the book is the inclusion of the texts that have 
remained so far in manuscripts. Although they were copied mostly as 
anonymous texts, Mariola Jarczykowa took the trouble to determinate the 
authorship of some these 17th century texts by means of the analysis of 
extensive correspondence related to the funerals. There is no doubt that 
Mrs Jarczykowa is very well prepared to deal with the subject. She has 
been involved in the seminar of the Committee on the Study of the Ref-
ormation in Poland and Eastern and Central Europe (the University of 
Warsaw, Institute for Interdisciplinary Studies „Artes Liberales”, De-
cember 18-19, 2009). She is also known as an expert in nineteenth-
century editions of addresses and letters by Krzysztof Radziwiłł (1585-
1640) and as a specialist in the Reformation’s “culture of the word” 
(manuscripts, books, poetry and the art of public speaking). She is the 
author of four scholarly books. Apart from the most recent publication 
that is being reviewed here, there are three other studies: The Book and 
Literature in the Circle of the Bir�a Radziwiłłs in the First Half of the 
Seventeenth Century (Katowice 1995); Reading Matter by Piotr Ko-
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chlewski. On the Literary Activity Performed by the Secretary to the 
Radziwills of Bir�e in the First Half of the 17th Century (Katowice 2006) 
and Kultura epistolarna w kr�gu Radziwiłłów bir�a&skich w XVII wieku
(Kielce 1998). At present, she is head of the Department of Baroque and 
Old Books in the Institute of Polish Literature. 

As far as Rhymes and Sermons at Burial is concerned, it has to be 
stressed that in the context of the topic of religious poetry, the two most 
interesting chapters of the book are the second and the third ones. The 
second chapter, presenting the literature about women’s death, focuses on 
Radziwill’s two wives: Zofia Słucka and Katarzyna Potockia. The first 
lady was the addresse of some Latin funeral poems, religiously-tinged, 
published by Salomon Rysi�ski and of a few poems by Daniel 
Naborowski, whereas the memory of Katarzyna Potocka was celebrated 
by Catholic priests in, among other things, one emblematic print. Latin 
occasional poems and epitaphs also provide the literary and sacred con-
text of the children’s death, involving the youngest members of the fam-
ily, i.e. Krzysztof Radziwill’s progeny: Mikołaj, Jerzy and Halszka. 
Describing the duchess the poets use Latin words such as virtus, pietas
and bonitas, but in the case of the lament after the death of a child the 
floristic imagery is usually employed (e.g. the image of a rose cut by a 
sickle).  

Taking everything into account, it can be undoubtedly confirmed 
that Mariola Jarczykowa’s book Rhymes and Sermons is an interesting, 
informative and valuable study. Her analysis of occasional poems con-
nected with Radziwill of Bir a family brings to the reader’s notice many 
unknown texts and demonstrates artistic and rhetorical values of the 
poetry in the seventeenth century. 
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For the first time in Ukrainian literature attention was drawn to 
metaphysical poems by compilers of the anthology Ukrainian Poetry: 
The Middle of the 17th century – Volodimir Krekoten and Mikola Sulima 
(Kyiv, 1992, in Ukrainian). They published some anonymous texts called 
metaphysical poetry (under the subtitle: religious and philosophical 
poems) dividing them into following groups: prayer poems, Christmas 
carols, homiletic poems and poems about death. The next step in the 
study of this topic in Ukraine was a monograph by Tetiana Riazantseva 
To Paint a Thought: Conceptism as a Trend of Metaphysical Poetry in 
European Baroque Literature (Kyiv, 1999, in Ukrainian). In fact, before 
that there had been no tradition of research into Baroque metaphysical 
poetry in Ukraine. 

Oksana Yakovyna’s monograph is based on her candidate thesis 
(Ph.D. thesis) Metaphysical Ukrainian poetry of the second half of the 
seventeenth century (2002). The researcher is well prepared to deal with 
such a topic. Oksana Yakovyna has a doctoral degree in Philology and an 
M. A. in Religious Sciences. She studied philology at the Taras 
Shevchenko National University of Kyiv and theology at the St. Thomas 
Aquinas Higher Institute of Religious Sciences of Kyiv (the Branch of 
the Pontifical University "Angelicum", Rome, Italy). Now Oksana 
Yakovyna carries out research on the subject of metaphysics in art and on 
Christian theology as a Fellow of the Shevchenko Institute of Literature 
at the National Acadamy af Sciences of Ukraine. 

As Dr Yakovyna points out herself, in her book she examines the 
ways of combining the metaphysical worldview of a particular person 
with the worldview of a particular epoch as a means of self-cognition 
through poetry. The method offered to the readers enables connecting 
modern problems of literary theory with medieval studies in the context 
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of national mentality and religious tradition. By conducting comparative, 
cultural, philosophical, theological and literary analysises of Baroque 
poetic texts Oksana Yakovyna investigates problems of personalism and 
hierarchy, humility and dynamism of the will of man, freedom and 
dependence on God. The author’s purpose is to reconstruct the character 
of metaphysical thinking with the help of baroque texts. This enables an 
understanding of the affinity between Ukrainian and European spiritual 
and social traditions. The author follows the stages of her study and 
invites the readers to get to know the unique essential existence of the 
poetic world through metaphysics. 

Oksana Yakovyna explores the content and form of the Ukrainian 
metaphysical poetry of the 17th century (the works of Ivan Ve-
lychkovskii, Ivan Ornovskii, Samiylo Mokryevych, Danylo Bratkovskii, 
Stefan Yavorskii, Pylyp Orlyk, Ivan Maksymovyh). She draws the 
reader’s attention to different faces of metaphysical poetry in the works 
of these authors and to the striking richness and symbolic meaning of the 
metrics of their poetry. The principles of metaphysical existence of the 
man and the world can be expressed not only through the content but also 
through the form or unity of content and form. If we compare Ivan Ve-
lychkovskii’s epic and didactic poetry and Ivan Ornovskii’s lyric and 
ramatic poetry, we see that metaphysics of both authors is deeply rooted 
in an intimate, personal experience of reality. However, the first-
mentioned poet is a man who looks at the world, as it were, from the 
side, noticing all its flaws and strengths. Ornovskii’s texts are different in 
this respect: they represent pain and a certain confusion of the man who 
is like an accomplice of these contradictory elements in this world. 
Metaphysical feelings of the poets are substantially different, in spite of 
the fact that they come from the same generation and that their 
biographies are similar. 

 The Ukrainian metaphysical poetry of the 17th century dealt with 
the issue of human transience, impermanence and futility; it expressed a 
hope of salvation in God, and also referred to the temptations, 
weaknesses and passions of man's life in the world of the matter. These 
texts reveal an attitude of a man torn between the flesh and eternal life. 
He is aware that he should live in order to reach salvation, but cannot 
resist temptations of the world in which he lives, he cannot overcome his 
weaknesses. As Oksana Yakovyna says, the structure of “the image of 
the world”, created by Ukrainian metaphysical poets of the Baroque 
period is compiled from such oppositions as Christian, sacred and 
profane elements, multilingual environment and form’s unity in their 
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complex and universal alloy, which integrates scholastic philosophy with 
a national experience of the world. 

The Ukrainian researcher tries to delimit metaphysical, religious 
and philosophical poems as separate categories. It is an ambitious task; 
there are more common features than differences between metaphysical, 
religious and philosophical poems: God, Love, Death, the Person and the 
World are key notions for all of them. Religious thinking was dominant 
in the Baroque period, the meditation’s poetic model was superimposed 
on the traditions of philosophical lyrics, which are derived from 
Antiquity and the Middle Ages. The art of meditation was the basis of the 
poetic art of the Baroque period. As Oksana Yakovyna says, 
metaphysical cognition in the Ukrainian Baroque poetry of the 
seventeenth century manifests itself primarily as rational process, through 
which poetic emotion associates with cognition, intuitive and 
supernatural (mystical). Philosophical cognition within Baroque poetry is 
usually linked with the sphere of ratio, in which emotion, unlike 
metaphysical poetic discourse, does not have transcendental functions of 
the connection with verum, bonum, pulchrum, but serves only as a means 
of filling the rational thought with a specific visual sense. Religious 
cognition is unique and, by its nature, does not create communicative 
situations. Thus, the basis of religious cognition is the practice of faith, 
the basis of philosophical cognition is ratio (including intuitional 
philosophy and religious philosophy), and the system knowledge is a 
result of rational intercourse, which is synthesized through faith with 
mentality.  

According to many researchers, the essence of the highly intellec-
tualized metaphysical poetry defies precise definition. Neither thematic 
criteria, nor metaphysical consciousness are not enough. As T.S. Eliot in 
his classical essey The Metaphysical Poets (1921) said, not only is it 
extremely difficult to define metaphysical poetry, but difficult to decide 
which poets practice it and in which of their poems. “Metaphysical 
poets” is a term coined by the poet and critic Samuel Johnson to describe 
a loose group of British lyric poets of the 17th century, whose work was 
characterized by the inventive use of conceits, and by speculation about 
topics such as love or religion. Their style was characterized chiefly by 
wit. The metaphysical poetry was written in 17th-century England, 
France, Germany, Holland, Spain, Italy etc. Christoph Mrovtsevich 
(Krzysztof Mrowcewicz), who compiled an anthology of Polish 
metaphysical poetry of the Baroque (1993), believes that the discussion 
on metaphysical poetry is still open. 
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  As Oksana Yakovyna underlines, the Ukrainian metaphysical 
poetry of the seventeenth century was created within the cultural 
traditions of the the Polish–Lithuanian Commonwealth and 
predominantly in Polish (literary and state language). The features of 
metaphysical Baroque poetry were conditioned by a struggle of different 
traditions, cultures, religious faiths, ideologies and governments in the 
Ukrainian consciousness. The author sees the identity of the Ukrainian 
metaphysical poetry in striving for hierarchical unity of internal human 
life and in a especial role of the creative emotion. Orthodoxy, which 
traditionally did not stress the personal factor in man, placed the 
Common above the Personal. Oksana Yakovyna says that the Polish 
formula "Me and God" has something in common with the inversed 
formula of the Ukrainian metaphysical poetry - "God and Me". In our 
opinion, this view upon the features of the Ukrainian metaphysical poetry 
(compared with Polish) in the Polish–Lithuanian Commonwealth re-
quires additional argumentation.  

A future task in this research field is to consider links between 
Ukrainian metaphysical poetry and logic, which was for the metaphysical 
poets a tool of emotions. It is significant that the sonnet, a lyrical form, so 
popular in metaphysical poetry, has been called by Herbert Grierson " a 
poetic analogy of the syllogism". 
  In conclusion of the above it should be underlined that Oksana 
Yakovyna’s monograph is undoubtedly a significant contribution to the 
study of the Ukrainian metaphysical poetry of the 17th century. 
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The John Paul II Association of Polish Writers in Chicago: 
a Report on the Activities in the Years 2006-2013 

During his two-year stay in America Cyprian Norwid wrote one 
of the most beautiful hymns of longing: 

“ For the country where a piece of bread  
Is picked up from the ground with respect  
Due to a heavens’ gift... 
I am longing, my Lord … ".  

The Polish Writers Association of John Pope II (PWA) was 
founded on 9th July 2006. Maciej Andrzej Zar�bski, a guest from Poland 
and honarary member of the Board of PWA, was present at the first 
official meeting of the Association. 

Members of the Board of PWA in Chicago in the years 2006-2013 

The Board of the Polish Writers Association was formed for the 
term of 2006-2010 and Alina Szymczyk was elected President of the 
Association, El bieta Chojnowska – Vice-President and Władysław 
Panasiuk – Secretary. Later, Janusz Kope2 and Andrzej Chojnowski were 
added to the Board as new members. Since February 2010 to March 2012 
the PWA was directed by the President –Alina Szymczyk, the Vice-
President – Andrzej Chojnowski, the Secretary – Robert Paweł Redli�ski, 
the Members – Janusz Kli	 and Jan Kami�ski, and the Man of Trust – 
Józef Maciasz Broda.  

Since 18th January 2012 to the election of 21st March 2012 the 
Board consisted of the following persons: President – Alina Szymczyk, 
Vice-President – Andrzej Chojnowski, Secretary – Anna Konarska, the 
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Members: Janusz Kli	, Jan Kami�ski, Man of Trust – Józef Maciasz 
Broda.  

On 21st March 2012 an election meeting took place and a new 
board was created: President – Alina Szymczyk, Vice-President –Andrzej 
Chojnowski, Secretary – Barbara �ukrowska,  
Financial Secretary – Maria Mili Purymska, Man of Trust– Józef Maci-
asz Broda, President of the Control Committee – Jan �ółtek, Delegate of 
ZKP (Zwizek Klubów Polskich, the Polish Clubs Alliance) – Robert 
Paweł Redli�ski. 

Members of the Polish Writers Association  

On 23rd June 2013 the John Paul II Polish Writers Association in-
cluded the following members (names given in the alphabetical order; if 
not written otherwise - the country of residence is the United States of 
America): 
1) Antoni Bosak, 2) Andrzej Chojnowski, 3) Leonard Gogiel, 4) El bieta 
Idziak, 5) Janusz Kli	, 6) Anna Marzena Konarska, 7) Józef Maciasz 
Broda, 8) Henryk Musa, 9) Wadysław Janusz Obara (Poland), 10) El bi-
eta Oliwkiewicz-Alen, 11) Bogusław Pacer, 12) Eleonora Przybyło-
Trzpit, 13) Maria Mili Purymska, 14) Katarzyna Murawska, 15) Robert 
Paweł Redli�ski, 16) Anna Walu	 Siko�, 17) Marianna Maja Soroborska, 
18) Ewa Sporna, 19) Grzegorz Stefanek, 20) Alina Szymczyk, 21) Iza-
bela Trzaska-Przybylska, 22) Jan �ółtek, 23) Barbara �ubrowska.  
Natalia Poneta Piekarska and Maciej Andrzej Zar�bski are the honorary 
members of the John Paul II Polish Writers Association.  

The Jesuits – spiritual guardians of the John Paul II Polish Writers 
Association 

Father Władysław Gryzło SJ became a spiritual guardian of the 
PWA when it was founded, i.e. in 2006. At the beginning he attended the 
literary meetings of the poets as a convivial guest. A little later Father 
Tadeusz Kukułka SJ replaced him as a mentor of the PWA, but shortly 
afterwards he was called back to join his congregation in Krakow. His 
replacement was Father Superior Stanisław Czarnecki SJ; at present the 
spiritual guardian of the Association is Father Jerzy Karpi�ski SJ.  

Secular poets and their spiritual guardians meet, become friends 
and then have to part when the mentors are transferred to other posts by 
their religious authorities, but a close connection between the Polish 
Chicago poets and the Jesuit Society is maintained.
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Activities of the John Paul II Polish Writers Association – poetry 
meetings 

Although the location of the Association was the building of the 
Polish Club Alliance, most meetings took place in the Jesuit Center in 
Chicago. At the beginning the group consisted only of nine persons, but 
new members were joining in and were added to the list. They repre-
sented various levels of the art of writing. On the one hand, among the 
members there were experienced writers, but on the other – there were 
many who were just beginners. The main aim of the Association has been 
to help all the writers, particularly those that are starting their careers. 
Evenings of poetry reading, organized by the Association, were getting 
considerable coverage in local media in Chicago. Many people came to 
the literary meetings, among them journalists working for the press as 
well as those working for radio and television, professional writers, 
people involved in culture and art.  

From the beginning the Association supported new writers, pro-
viding similar promotion for them regardless of their origin and previous 
work.  

The first poetry volumes were published which brought joy and 
satisfaction to their authors. Press reviews and interviews in local radio 
stations were helpful to the writers to reach their readers. Now only a few 
poets write for their own circles, whereas the members of the PWA write 
for the whole world making use of the Internet. It is an ambitious chal-
lenge, but the number of the readers is growing constantly, and, in fact, 
no one knows their exact number.  

The main force behind the organization has always been Alina 
Szymczyk, the other authors were only helping her. There were meetings 
with such writers as, for instance, Krystyna Nowobilska who spent the 
best years of her life in Syberia. Each month there are meetings organ-
ized for new poets and writers both the local ones from Chicgo, as well 
as outsiders. (Teresa Kaczorowska, Natalia Piekarska-Poneta). 

Not all the members of the PWA are writers and poets and not all 
the poems meet the requirements for publication, but still the PWA has 
published and has helped to promote many new names. For some time 
now the PWA has been organizing workshops conducted by Wladyslaw 
Panasiuk. Poetry needs patience and time and is not an easy task. Alina 
Szymczyk, President of the Association, has organized two workshops 
led by Agnieszka Janik from Wrocław. All this has been done for the 
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benefit of the writers as writing requires constant education and im-
provement of its skills. 

The Jesuit Center in Chicago regularly hosts such events as Poets’ 
Spring and Poets’ Fall which provide occasions for finding true poetic 
talents. It also has to be mentioned that the PWA has been supported by 
the local actors, radio announcers and television. Since 2009 the WPA 
has its own internet site (www.literaci.org) where you can find the cata-
logue of the achievements of all the members as well as the news about 
the activities of the Association.  

Joint publications of the PWA  

The WPA has been publishing literary almanacs since 2006. The 
first publication of this kind was devoted to the patron of the Association 
– John Paul II. Every year the Regional Society in Zagnansk, the publish-
ing house of Maciej Zar�bski who is a traveler, a writer and a regionalist, 
issues one volume of poetry which includes some members of the WPA 
among its contributors. (see: bibliography). (...).

Key words: Polish literature abroad, Polish poetry, American poetry, 21st century, 
Chicago, The John Paul II Association of Polish Writers in Chicago, Poland, USA, 
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Chojnowska-Wokulska El bieta, Chicago 2007. 
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Chojnowski Andrzej, Ulica Belmont i nie tylko… moje my�li, moje wołanie…, Stara-
chowice 2009. 

Dr kowska Danuta Maria, Witra�e �ycia, Chicago 2010. 

Gogiel Leonard, Kcie�ka spod Ostrej Bramy, wiersze, Chicago 1989. 
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Kope2 Janusz, Tam gdzie trawy mówi+ pacierze, Tuchów 1998.  
Kope2 Janusz, Zielnik wspomnie&, Tuchów 2000.  
Kope2 Janusz, Nienasycenie: fraszki, Kraków 2001.  
Kope2 Janusz, Kolory czasu, Kraków 2002.  
Kope2 Janusz, Imperfektum, Kraków 2003.  
Kope2 Janusz, Haiku, Kraków 2004.  
Kope2 Janusz, Polonii portret własny, Kraków 2004.  
Kope2 Janusz, Twarze, Chicago 2007. 

Maciasz-Broda Józef, Polski Papie�, Chicago 2003. 

Musa Henryk Jerzy, Wiersze z Kaszub, Zagna�sk – Gda�sk – Lewin Brzeski – Staszów 
2005. 
Musa Henryk Jerzy, Wiersze znad Małego Morza, Banino 2006. 
Musa Henryk Jerzy, Poezja Konarzyn, Zagna�sk 2006. 
Musa Henryk Jerzy, Mòje Kaszëbë, Puck 2007. 
Musa Henryk Jerzy, Strofy dla ciebie, Kielce – Zagna�sk – Lewin Brzeski 2007.  
Musa Henryk Jerzy, od poranka do poranka, Gda�sk – Zagna�sk 2008. 

Obara Władysław Janusz, Po�egnanie Chicago, Chicago 2007. 
Obara Władysław Janusz, Kwi�tokrzyskie Termopile, Starachowice 2008.  
Obara Władysław Janusz, Dobry Bóg raport przyj+ł i dusz�, Starachowice 2009.  
Obara Władysław Janusz, Birnamski las, Starachowice 2010. 
Obara Władysław Janusz, Siwakowe granie, Starachowice 2011.  
Obara Władysław Janusz, Pan Wybicki słuchał i nie wierzył, Starachowice 2013. 

Oliwkiewicz-Alen El bieta, Lotem ptaka, Chicago 2010.  
Oliwkiewicz-Alen El bieta, Gdy poezj+ głodne b�d+ chaty, Starachowice 2010. 

Panasiuk Władysław, Pod polskim niebem, Chicago 1993.  
Panasiuk Władysław, Kolce ró�y, Chicago 1993. 
Panasiuk Władysław, Sze�) jesieni, Chicago 1994.  
Panasiuk Władysław, I nie wódL nas na pokuszenie, Chicago 1996.  
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Panasiuk Władysław, Ameryka&skie noce, Chicago 1997.  
Panasiuk Władysław, Dwa �ycia, Warszawa 2004.  
Panasiuk Władysław, Pisz� wi�c �yj�, Zagna�sk 2009. 

Piekarska-Poneta Natalia, Byłam nie tylko na Mikołowskiej, Rybnik-Nysa-Prudnik 
1996.  
Piekarska-Poneta Natalia, Malutki, Robokop, Plaskaty i Bani, Nysa 2000. 
Piekarska-Poneta Natalia, Siedziałam za Katowice, Racibórz 2005.  
Piekarska-Poneta Natalia, Perturbacje: wiersze, Gliwice 2008.  
Piekarska-Poneta Natalia, Plamy sło&ca, Gliwice 2008. 

Purymska Marianna Mili, Na skrzydłach wiatru, Zagna�sk-Chicago 2012. 

Redli�ski Robert Paweł, Trzy ukłony, Chicago 2009.  
Redli�ski Robert Paweł, Usidlony orzeł, Chicago 2011. 

Soroborska Marianna Maria, Nie uciekaj mi �ycie, Chicago 2010. 

Szymczyk Alina, Wiersze, Kraków 1990.  
Szymczyk Alina, Do �wiatła i cienia, Tuchów 1991. 
Szymczyk Alina, Krzyk drzewa, Tarnobrzeg 1993. 
Szymczyk Alina, Lasowiak, Tarnobrzeg 1995. 
Szymczyk Alina, Baranów i okolice dawniej i dzi�, Baranów Sandomierski [1995].  
Szymczyk Alina, Baranowskie jubileusze: 20 lat zespołu „Lasowiaczki”, 10 lat Miej-
sko-Gminnego O�rodka Kultury, Sandomierz 1995.  
Szymczyk Alina, Baranów i okolice: Echo gminy: Kwartalnik regionalny, Baranów 
Sandomierski 1996.  
Szymczyk Alina, Pie�ni Synogarlicy, Pozna� 1996.  
Szymczyk Alina, W�drowiec z ksi�gi stworzenia, Pozna� 1998. 
Szymczyk Alina, Dom wspomnie&, Zagna�sk 2010. 
Szymczyk Alina, Z p�dz+cego poci+gu �ycia, From Te Rushing Train Of Life, Stara-
chowice 2011. 

Trzaska Izabela, Rymy moje rymy, Starachowice 2009. 

Walu	-Siko� Anna, Pociechy w strapieniu, Nowy Targ 1998. 

�ubrowska Barbara, Zat�sknisz jeszcze, Starachowice 2010. 

Information about the Author: 

Władysław Panasiuk (born 1950), a former sailor and a fisherman, a Polish poet and a 
literary critic, living in Chicago (Illinois, the USA), a former secretary of the John Paul 
II Polish Writers Association in the years 2006-2008. He served an incomplete term of 
office on the board of the PWA. He published the next poetic books in Polish: Pod
polskim niebem (Chicago 1993), Kolce ró�y (Chicago 1993), Sze�) jesieni (Chicago 
1994), Ameryka&skie noce (Chicago 1997), Dwa �ycia (Chicago 2004), a novel entitled 
I nie wódL nas na pokuszenie (Chicago 1996) and a prose book Pisz�, wi�c �yj�
(Zagna�sk 2009). 



Religious and Sacred Poetry:  
An International Quarterly  

of Religion, Culture and Education 
No. 3 (3) July – August – September 2013 

pages 167 - 174

WŁADYSŁAW PANASIUK (Chicago, Illinois, the USA) 
[WLADYSLAW PANASIUK (Chicago, Illinois,  
the United States of America)] 
e-mail: info[at]literaci.org 

Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chica-
go. Sprawozdanie z działalno�ci w latach 2006-2013 

Cyprian Norwid, b�dc za Oceanem1, napisał jeden z najpi�kniej-
szych hymnów t�sknoty: 

Do kraju tego, gdzie kruszyn� chleba 
Podnosz z ziemi przez uszanowanie 
Dla darów nieba… 
T�skno mi Panie… 

Zrzeszenie Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago po-
wstało dnia 9 lipca 2006 r. Na zało ycielskim zebraniu w Zwizku Klu-
bów Polskich obecny był go	2 z Polski – Maciej Andrzej Zar�bski – 
honorowy członek zarzdu ZLP JPII. 

Składy Zarz�du Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II w 
Chicago 2006-2013 

W 2006 r. powołano zarzd (na kadencj� 2006-2010), na czele 
którego stan�ła prezeska Alina Szymczyk, jej zast�pczyni została El -
bieta Chojnowska, sekretarzem – Władysław Panasiuk. Pó3niej uzupeł-
niono skład zarzdu o dwóch nowych członków, którymi byli Janusz 
Kope2 i Andrzej Chojnowski. Od lutego 2010 r. Zrzeszeniem zarzdzali: 
prezeska – Alina Szymczyk, wiceprezes – Andrzej Chojnowski, sekretarz 
– Robert Paweł Redli�ski, członkowie – Janusz Kli	 i Jan Kami�ski, m 
zaufania – Józef Maciasz Broda. Od 18 stycznia 2012 r. do wyborów 21 

                                                
1 W grudniu 1852 r. Cyprian Norwid odbył podró  do Ameryki. �aglowy kliper, na którego pokładzie 
znalazł si� pisarz, płynł przeszło dwa miesice, a to z powodu braku wiatru. Poeta go	cił w Nowym 
Jorku przez dwa lata.  
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marca 2012 r. zarzd pracował w składzie: Alina Szymczyk – prezeska, 
Andrzej Chojnowski – wiceprezes, sekretarz – Anna Konarska, członko-
wie – Janusz Kli	, Robert Paweł Redli�ski; komisja do spraw kontroli: 
Maria Mili Purymska, Józef Maciasz Broda (m  zaufania). W dniu 21 
marca 2012 r. odbyło si� zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym 
został wybrany nowy zarzd w składzie: Alina Szymczyk – prezeska, 
Andrzej Chojnowski –wiceprezes, Barbara �ubrowska – sekretarz proto-
kołu, Maria Mili Purymska – sekretarz finansów, Józef Maciasz Broda – 
m  zaufania, Jan �ółtek – przewodniczcy komisji kontroli, Robert 
Paweł Redli�ski – delegat do ZKP (Zwizku Klubów Polskich). 

Członkowie i członkinie ZLP im. JPII

Członkami lub członkiniami Zrzeszenia Literatów Polskich im. 
Jana Pawła II w Chicago, według stanu na czerwiec 2013 r. s (nazwiska 
w porzdku alfabetycznym, je	li nie zapisano inaczej – to krajem za-
mieszkania twórców s Stany Zjednoczone Ameryki Północnej): 1) 
Antoni Bosak, 2) Andrzej Chojnowski, 3) Leonard Gogiel, 4) El bieta 
Idziak, 5) Janusz Kli	, 6) Anna Marzena Konarska, 7) Józef Maciasz 
Broda, 8) Henryk Musa (Polska), 9) Władysław Janusz Obara (Polska), 
10) El bieta Oliwkiewicz-Alen, 11) Bogusław Pacer, 12) Eleonora Przy-
było-Trzpit, 13) Maria Mili Purymska, 14) Robert Paweł Redli�ski, 15) 
Anna Walu	 Siko�, 16) Marianna Maja Soroborska, 17) Ewa Sporna, 18) 
Grzegorz Stefanek, 19) Alina Szymczyk, 20) Izabela Trzaska-
Przybylska, 21) Jan �ółtek, 22) Barbara �ubrowska. Honorowymi człon-
kami ZLP im. JPII s Natalia Poneta Piekarska oraz Maciej Andrzej 
Zar�bski. 

Jezuici – opiekunowie duchowi poetów ZLP im. JPII 

Opiekunem duchowym ZLP im. JPII w 2006 r. stał si� o. Włady-
sław Gryzło SJ. Na samym pocztku istnienia biesiadował on z poetami 
podczas spotka� literackich2. Nieco pó3niej w ZLP im. JP II pojawił si�
w charakterze opiekuna o. Tadeusz Kukułka SJ, lecz ju  po kilku miesi-
cach zasilił szeregi Jezuitów w Krakowie. Zastpił go superior o. Stani-
sław Czarnecki SJ, a obecnie w 2013 r. opiekunem Zrzeszenia Literatów 
Polskich im. Jana Pawła II w Chicago jest o. Jerzy Karpi�ski SJ. Poeci 

                                                
2 O. Władysław Gryzło SJ wraz ze Stanisławem Zieli�skim tworzyli duet akordeonowy koncertujcy 
podczas spotka� literackich. O. Władysław Gryzło SJ wyjechał jednak do Rzymu, natomiast Stanisław 
Zieli�ski do Tarnowa. 
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	wieccy oraz ich duchowni opiekunowie poznaj si�, zaprzyja3niaj, 
przywykaj do siebie, a pó3niej si� rozstaj, gdy dany opiekun zostaje 
przeniesiony decyzj władz zakonnych na inn placówk�, ale trwała wi�3
chicagowskich poetów polskich z Zakonem Jezuitów jest utrzymywana. 

Działalno�
 ZLP im. JP II – spotkania poetyckie 

Cho2 siedzib Zrzeszenia był budynek Zwizku Klubów Pol-
skich, to jednak wi�kszo	2 spotka� odbywała si� w sali u Ojców Jezu-
itów w Chicago. Na pocztku grupa liczyła dziewi�2 osób, ale wci 
zgłaszali si� nowi piszcy. Poziom pisarstwa mo na oceni2 jako zró ni-
cowany. Z jednej strony – przychodzili ludzie do	wiadczeni, ale z drugiej 
strony – nie brakowało równie  osób pocztkujcych. Po to istnieje 
organizacja, aby pomaga2 wszystkim pisarzom, szczególnie za	 tym 
stawiajcym pierwsze kroki. Wieczory poetyckie, organizowane przez 
ZLP im. JPII odbijały si� szerokim echem w miejscowych mediach w 
Chicago. Wiele osób przychodziło na spotkania literackie, w tym – 
dziennikarze, publicy	ci z radia i telewizji, pisarze, ludzie kultury arty-
stycznej.  

Wyłaniały si� nowe nazwiska osób piszcych, lecz wszyscy lite-
raci byli promowani jednakowo bez wzgl�du na ich dorobek i umiej�tno-
	ci pisarskie. 

Wydano pierwsze tomiki, a wraz z nimi rysowała si� rado	2 na 
twarzach ich autorów. Pierwsze artykuły w prasie, radiowe wywiady nie 
mogły by2 literatom oboj�tne, to si� twórcom podobało. Dzisiaj tylko 
garstka poetów pisze dla siebie, natomiast członkowie ZLP im. JP II za 
po	rednictwem internetu pisz dla całego 	wiata. To okazuje si� trudnym 
wyzwaniem, a grono czytelników cigle wzrasta, przy czym nikt tak 
naprawd� nie wie, ilu ich jest?  

Głównym motorem organizacji ZLP im. JP II od pocztku była 
Alina Szymczyk, inni autorzy tylko jej pomagali. Organizowano wieczo-
ry z udziałem twórców, np. Krystyny Nowobilskiej, która najpi�kniejsze 
lata swojego  ycia sp�dziła na nieludzkiej Syberii. Ka dego miesica 
organizowane s spotkania dla poetów i prozaików, zarówno miejsco-
wych, chicagowskich, jak i przyje d ajcych z Polski (np. Teresa Kaczo-
rowska, Natalia Piekarska-Poneta). 

Nie wszyscy członkowie ZLP im. JP II s pisarzami i nie wszyst-
kie wiersze nadaj si� do publikacji (zdarzaj si� tak e utwory mierne). 
Zrzeszenie Literatów wypromowało wiele osób piszcych, od dłu szego 
czasu organizuje posiady poetyckie w połczeniu z warsztatami, które 
prowadzi Władysław Panasiuk. Poezja wymaga czasu i wytrwało	ci i 
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wcale nie jest łatw sztuk. Dwukrotnie prezeska Alina Szymczyk zor-
ganizowała warsztaty pisarskie, które prowadziła Agnieszka Janik z 
Wrocławia. Wszystko to dla dobra piszcych, bo pisanie wymaga cigłe-
go kształcenia i doskonalenia umiej�tno	ci.  

W Jezuickim O	rodku Milenijnym w Chicago regularnie odbywa-
j si� Wiosny Poetyckie oraz Jesienie Poetyckie, czyli szukanie praw-
dziwych talentów. Na spotkania te przychodz osoby niezrzeszone i 
czasami wst�puj w szeregi ZLP im. JPII. Zarzd Zrzeszenia wielk
wag� przywizuje do wa nych rocznic i z tej okazji organizuje dla litera-
tów chicagowskich patriotyczne wieczory. Podczas Opłatków Poetyckich 
płyn polskie kol�dy. Nale y wspomnie2, i  ze Zrzeszeniem Literatów 
przez wszystkie lata współpracuj tutejsi aktorzy, dziennikarze i radiow-
cy.  

Od 2009 r. ZLP im. JP II ma własn stron� internetow: 
www.literaci.org, na której widnieje dorobek twórczy członków zrzesze-
nia i wiele nowo	ci zwizanych z działalno	ci tej organizacji literackiej. 
Na stronie internetowej zamieszczane s teksty członków ZLP im. JP II, 
jak równie  teksty autorstwa przyjaciół z Polski. Na podstronach po-
mieszczono kalendarz imprez i wydarze�, galeri� zdj�2 i wiele innych 
informacji. 

Wydawnictwa zbiorowe ZLP im. JP II (almanachy poezji) 

Zrzeszenie zacz�ło wydawa2 almanachy literackie. Pierwszym 
był po	wi�cony patronowi tej organizacji literackiej, nosił tytuł Janowi 
Pawłowi II Chicagowscy poeci (2006). Ka dego roku �wi�tokrzyskie 
Towarzystwo Regionalne w Zagna�sku – wydawnictwo Macieja Zar�b-
skiego, który jest pisarzem, podró nikiem i regionalist, przyjacielem 
ZLP im. JP II, wydaje jeden zbiór poezji z udziałem twórców – członków 
chicagowskiego stowarzyszenia. Niektóre ksi ki zbiorowe wydawane s
tak e wspólnie przez wspomniane �wi�tokrzyskie Towarzystwo Regio-
nalne w Zagna�sku i Zrzeszenie Literatów Polskich im. Jana Pawła II w 
Chicago (wtedy miejsce wydania podano: Zagna�sk-Chicago). 

Zrzeszenie mo e si� poszczyci2 kilkoma antologiami. Pierwsza 
wspomniana ju  ksi ka zbiorowa pt. Janowi Pawłowi II Chicagowscy 
Poeci (Zagna�sk 2006), zawierała wiersze autorstwa dziewi�tnastu po-
etów. Publikacja zawiera tak e tekst Od Redakcji M. A. Zar�bskiego, 
nadto Słowo wst�pne o. Władysława Gryzło SJ i Aliny Szymczyk, Po-
słowie Zdzisława Tadeusza Łczkowskiego. 

Drug zbiorow pozycj jest antologia pt. Powroty, (Zagna�sk 
2008), w której wiersze zamie	ciło osiemnastu autorów. Tekst Od Re-
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dakcji napisał Maciej A. Zar�bski, a Słowo wst�pne – o. Władysław 
Gryzło SJ i Władysław Panasiuk.  

Trzecia antologia pt. Czy mo�e by) inaczej (Zagna�sk 2009) za-
wierała wiersze autorstwa dwudziestu trzech twórców. Wst�p do tej 
ksi ki napisała Alina Szymczyk. Trzy odr�bne promocje trzech wspo-
mnianych zbiorowych ksi ek literackich miały miejsce w chicagowskim 
Jezuickim O	rodku Milenijnym (JOM). 

Czwarta antologia poetycka pt. Spojrzenie (Zagna�sk 2009) za-
wierała utwory poetyckie autorstwa czterech poetów (cztery cz�	ci 
ksi ki odr�bnie zatytułowane): Aliny Szymczyk – Modlitwa, Janusza 
Klisia – Kwiaty w moim oknie, Janusza Kopcia – Jedna czwarta, Włady-
sława Panasiuka „(…) z nich za� najwi�ksza jest miło�)”. Słowo wst�pne
do Spojrze& napisał Władysław Panasiuk, natomiast Posłowie Maciej A. 
Zar�bski. Odbyły si� dwie promocje tej antologii – jedna w chicagow-
skim JOM, druga – w ‘Cafe Prague’ w Chicago. 

Pit antologi� pt. Droga do �wiatła: almanach patriotyczno-
religijny poetów chicagowskich (Zagna�sk–Chicago 2010) wydano ze 
Słowem wst�pnym Aliny Szymczyk i Posłowiem autorstwa o. Jerzego 
Karpi�skiego SJ.  

Szóst ksi k zbiorow poetów z Chicago jest publikacja pt. Bez
złudze&: antologia poetów chicagowskich (Zagna�sk-Chicago 2010) 
tak e ze Wst�pem Aliny Szymczyk i Posłowiem o. Jerzego Karpi�skiego.  

Do siódmej antologii pt. Sursum Corda – w gr� serca: wiersze i 
proza (Zagna�sk 2012) Wst�p napisał Władysław Panasiuk, natomiast 
Posłowie Alina Szymczyk, a recenzj� wydawnicz – prof. Kazimierz 
Braun z Uniwersytetu Buffalo. 

W druku w 2013 r. jest nast�pna, ósma pozycja pt. Wyznanie emi-
granta. 

Wydawnictwa indywidualne członków i członki� ZLP im. JP 
II (tomiki poetyckie) 

Rokrocznie drukowane s nowe tomiki indywidualne, bo ka dy 
poeta ma ambicj� i chce pozostawi2 po sobie zapisany 	lad. Nie wszyst-
kie wydane przez członków ZLP im. JP II ksi ki nale  do dzieł z „gór-
nej półki”, ale wa niejsza jest wola pisania i po yteczne wykorzystanie 
czasu na twórczo	2.  

Członkinie i członkowie Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana 
Pawła II w Chicago wydały / wydali własne tomiki poetyckie (niektóre 
osoby nawet po kilka). Poni ej podano niepełny wykaz indywidualnych 
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tomików członków i członki� ZLP im. JP II w porzdku alfabetycznym 
(według nazwisk autorów / autorek). 

The Title in English: 

The John Paul II Association of Polish Writers in Chicago: a report on 
the activities in the years 2006-2013 

Key words:  

Polish literature abroad, Polish poetry, American poetry, 21st century, 
Chicago, The John Paul II Association of Polish Writers in Chicago, 
Poland, USA, 

Słowa kluczowe:  

polska literatura zagranic, poezja polska, poezja ameryka�ska, XXI 
wiek, Chicago, Zrzeszenie Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chi-
cago, Polska, USA, 

Bibliografia  

Bibliografia (tomiki zbiorowe ZLP im. JP II)  

Janowi Pawłowi II Chicagowscy poeci, Zagna�sk 2006. 
Powroty, Zagna�sk 2008 
Czy mo�e by) inaczej, Zagna�sk 2009. 
Spojrzenie, Zagna�sk 2009. 
Droga do �wiatła. Almanach patriotyczno-religijny poetów chicagow-
skich, Zagna�sk – Chicago 2010. 
Bez złudze&. Antologia poetów chicagowskich Zagna�sk – Chicago 2010.  
Sursum Corda – w gr� serca. Wiersze i proza, Zagna�sk 2012. 
Wyznanie emigranta, Zagna�sk 2013 [w druku]. 

Bibliografia (tomiki indywidualne członków ZLP im. JP II) 

Bosak Antoni, Droga do nieba, Chicago 2006. 

Chojnowska-Wokulska El bieta, Chciałabym powiedzie), Łom a 2007.  
Chojnowska-Wokulska El bieta, Chicago 2007. 
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Chojnowski Andrzej, Ulica Belmont i nie tylko… moje my�li, moje wołanie…, Stara-
chowice 2009. 

Dr kowska Danuta Maria, Witra�e �ycia, Chicago 2010. 

Gogiel Leonard, Kcie�ka spod Ostrej Bramy, wiersze, Chicago 1989. 

Kami�ski Jan, Schody do nieba, Zagna�sk – Chicago 2009.  
Kami�ski Jan, Wiersze, Zagna�sk – Chicago 2010.  
Kami�ski Jan, 'ółte tulipany, Zagna�sk – Chicago 2010. 

Kli	 Janusz, Ksi��ycowy sen, D�bica 1978.  
Kli	 Janusz, Kamienne znaki, D�bica 1979.  
Kli	 Janusz, Wzmagania, D�bica 1980.  

Kope2 Janusz, Tam gdzie trawy mówi+ pacierze, Tuchów 1998.  
Kope2 Janusz, Zielnik wspomnie&, Tuchów 2000.  
Kope2 Janusz, Nienasycenie: fraszki, Kraków 2001.  
Kope2 Janusz, Kolory czasu, Kraków 2002.  
Kope2 Janusz, Imperfektum, Kraków 2003.  
Kope2 Janusz, Haiku, Kraków 2004.  
Kope2 Janusz, Polonii portret własny, Kraków 2004.  
Kope2 Janusz, Twarze, Chicago 2007. 

Maciasz-Broda Józef, Polski Papie�, Chicago 2003. 

Musa Henryk Jerzy, Wiersze z Kaszub, Zagna�sk – Gda�sk – Lewin Brzeski – Staszów 
2005. 
Musa Henryk Jerzy, Wiersze znad Małego Morza, Banino 2006. 
Musa Henryk Jerzy, Poezja Konarzyn, Zagna�sk 2006. 
Musa Henryk Jerzy, Mòje Kaszëbë, Puck 2007. 
Musa Henryk Jerzy, Strofy dla ciebie, Kielce – Zagna�sk – Lewin Brzeski 2007.  
Musa Henryk Jerzy, od poranka do poranka, Gda�sk – Zagna�sk 2008. 

Obara Władysław Janusz, Po�egnanie Chicago, Chicago 2007. 
Obara Władysław Janusz, Kwi�tokrzyskie Termopile, Starachowice 2008.  
Obara Władysław Janusz, Dobry Bóg raport przyj+ł i dusz�, Starachowice 2009.  
Obara Władysław Janusz, Birnamski las, Starachowice 2010. 
Obara Władysław Janusz, Siwakowe granie, Starachowice 2011.  
Obara Władysław Janusz, Pan Wybicki słuchał i nie wierzył, Starachowice 2013. 

Oliwkiewicz-Alen El bieta, Lotem ptaka, Chicago 2010.  
Oliwkiewicz-Alen El bieta, Gdy poezj+ głodne b�d+ chaty, Starachowice 2010. 

Panasiuk Władysław, Pod polskim niebem, Chicago 1993.  
Panasiuk Władysław, Kolce ró�y, Chicago 1993. 
Panasiuk Władysław, Sze�) jesieni, Chicago 1994.  
Panasiuk Władysław, I nie wódL nas na pokuszenie, Chicago 1996.  
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Panasiuk Władysław, Ameryka&skie noce, Chicago 1997.  
Panasiuk Władysław, Dwa �ycia, Warszawa 2004.  
Panasiuk Władysław, Pisz� wi�c �yj�, Zagna�sk 2009. 

Piekarska-Poneta Natalia, Byłam nie tylko na Mikołowskiej, Rybnik-Nysa-Prudnik 
1996.  
Piekarska-Poneta Natalia, Malutki, Robokop, Plaskaty i Bani, Nysa 2000. 
Piekarska-Poneta Natalia, Siedziałam za Katowice, Racibórz 2005.  
Piekarska-Poneta Natalia, Perturbacje: wiersze, Gliwice 2008.  
Piekarska-Poneta Natalia, Plamy sło&ca, Gliwice 2008. 

Purymska Marianna Mili, Na skrzydłach wiatru, Zagna�sk-Chicago 2012. 

Redli�ski Robert Paweł, Trzy ukłony, Chicago 2009.  
Redli�ski Robert Paweł, Usidlony orzeł, Chicago 2011. 

Soroborska Marianna Maria, Nie uciekaj mi �ycie, Chicago 2010. 

Szymczyk Alina, Wiersze, Kraków 1990.  
Szymczyk Alina, Do �wiatła i cienia, Tuchów 1991. 
Szymczyk Alina, Krzyk drzewa, Tarnobrzeg 1993. 
Szymczyk Alina, Lasowiak, Tarnobrzeg 1995. 
Szymczyk Alina, Baranów i okolice dawniej i dzi�, Baranów Sandomierski [1995].  
Szymczyk Alina, Baranowskie jubileusze: 20 lat zespołu „Lasowiaczki”, 10 lat Miej-
sko-Gminnego O�rodka Kultury, Sandomierz 1995.  
Szymczyk Alina, Baranów i okolice: Echo gminy: Kwartalnik regionalny, Baranów 
Sandomierski 1996.  
Szymczyk Alina, Pie�ni Synogarlicy, Pozna� 1996.  
Szymczyk Alina, W�drowiec z ksi�gi stworzenia, Pozna� 1998. 
Szymczyk Alina, Dom wspomnie&, Zagna�sk 2010. 
Szymczyk Alina, Z p�dz+cego poci+gu �ycia, From Te Rushing Train Of Life, Stara-
chowice 2011. 

Trzaska Izabela, Rymy moje rymy, Starachowice 2009. 

Walu	-Siko� Anna, Pociechy w strapieniu, Nowy Targ 1998. 

�ubrowska Barbara, Zat�sknisz jeszcze, Starachowice 2010. 

Informacja o Autorze:  
Władysław Panasiuk (ur. 1950), były marynarz i rybak, polski poeta i krytyk literacki, 
mieszkajcy w Chicago (Illinois, USA), były sekretarz Zarzdu Zrzeszenia Literatów 
Polskich im. Jana Pawła II (w kadencji 2006-2008). W zarzdzie ZLP im. JP II działał 
niepełn kadencj�. Opublikował nast�pujce ksi ki poetyckie: Pod polskim niebem
(Chicago 1993), Kolce ró�y (Chicago 1993), Sze�) jesieni (Chicago 1994), Ameryka&-
skie noce (Chicago 1997), Dwa �ycia (Chicago 2004), opowiadanie I nie wódL nas na 
pokuszenie (Chicago 1996) oraz ksi k� prozatorsk Pisz�, wi�c �yj� (Zagna�sk 2009). 
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Ikona Matki Boskiej typu Eleusa 

 Pierwsze przedstawienia Bogurodzicy w ikonach powstały za-
pewne po soborze efeskim w 431 r., który przyznał Maryi tytuł Theoto-
kos – Matki Boga, Bogurodzicy. Powstawały wówczas wizerunki Maryi 
podkre	lajce t� prawd�, równocze	nie zacz�ły kształtowa2 si� podsta-
wowe typy Jej przedstawie�. Na wszystkich wizerunkach Maryja jest 
powa na, wr�cz smutna, poniewa  trzymajc Dziecitko, jest 	wiadoma 
Jego misji i cierpienia, które Je czeka. Od czterech podstawowych typów 
ikonograficznych Matki Bo ej: Tronujcej, Orantki (Modlcej si�), 
Hodegetrii (Wskazujcej Drog�) i Eleusy (Dziewicy Czułej, Miłosiernej) 
wywodzi si� bardzo wiele wariantów. 

Prezentowana ikona nale y do typu Eleusa (ros. ���$���� [umi-
lenije [transkr. umilenie]). Jest to typ przedstawienia ikonograficznego 
Matki Bo ej z Dziecitkiem, w którym wyeksponowany został zwizek 
szczególnej serdeczno	ci mi�dzy Matk a Dzieckiem. W ikonie tej zani-
ka dostoje�stwo Bogarodzicy, a objawia si� gł�boka ludzka czuło	2
matki do dziecka nacechowana smutn zadum, a niekiedy i cierpieniem.  

Maryja ukazana w półpostaci trzyma Dziecitko Jezus przy le-
wym ramieniu i, przytulajc je do siebie w czułym ge	cie obiema r�kami, 
opiera swoj twarz o Jego policzek. Pochyla ku Niemu głow�, wsłuchu-
jc si� w słowa Jezusa objawiajce według starej, wschodniej tradycji 
misterium Jego 	mierci i Zmartwychwstanie. Emanuel zwrócony jest 
twarz do swojej Matki. Odsłoni�te lewe ucho skłania ku modlitwie 
ludzi. Rczka małego Jezusa, lekko wsparta na szyi Bogurodzicy, błogo-
sławi człowiekowi. W drugiej rczce Dziecitko trzyma zwój Pisma, 
który jest symbolem Bo ej tajemnicy, symbolem 3ródła wiary. Zwini�ty 
pergamin umieszczony w Jego dłoni – jako kod symboliczny przekazuje 
nam prawd�,  e Bóg jest naszym Prawodawc,  e Dziecitko Jezus jest 
Drog, Prawd i �yciem, a zarazem S�dzi sprawiedliwym i miłosier-
nym. Przychodzi, aby wypełniło si� to, co napisano o Nim w Pi	mie 
�wi�tym i po to m.in., aby naprawi2 to, co zepsuł człowiek w Prawie 
Boskim przekazanym przez Moj esza. Nade wszystko jednak przycho-
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dzi, by zbawi2 człowieka. Mały Jezus odziany jest w bł�kitny chiton i 
złocisty himation. Pionowe paski symbolizuj w ikonografii czysto	2 i 
doskonało	2 ludzkiej natury Zbawiciela a tak e Jego mesja�skie posłan-
nictwo. Strój bł�kitno-ugrowy przypomina bosko	2 Chrystusa i �wiatło	2
Odwieczn, która wcieliła si� w natur� ludzk, aby j u	wi�ci2. 

Oblicze Matki Bo ej jawi si� jako miłosierne i pełne łaskawo	ci. 
Maryja ubrana jest – tak jak na wi�kszo	ci kanonicznych wizerunków – 
w niebiesk sukni� i ciemno-purpurowy maforion (wierzchni chust�) 
okrywajcy cał posta2. Jej włosy pod maforionem skrywa niebieska 
chusta. Nad czołem i na obu ramionach znajduj si� trzy gwiazdy na 
znak Jej dziewictwa przed, w czasie i po urodzeniu Jezusa. Majestatycz-
no	2 postaci Bogurodzicy podkre	laj pionowo udrapowane szaty nada-
jce cało	ci charakter wertykalny. U yty w tle ikony kolor złoty, uto sa-
miany ze szlachetnym metalem, a okre	lany w ikonografii jako kolor 
kolorów, oznacza wieczno	2, niezniszczalno	2 i bosko	2. Złoto jest 
symbolem 	wiatła Chrystusa 	wieccego w ciemno	ciach naszego ducha 
przez wiar�, nadziej� i miło	2. Blask ten (łaska Bo a) przemienia całe 
stworzenie i daje mu przyst�p do rzeczywisto	ci niebieskich. W ikonie 
widoczne jest „muzyczne” wyczucie współbrzmienia linii, form i koloru, 
doskonałe opanowanie 	rodków pozwalajcych opowiada2 o Niebie.  

The title in English: An Icon of  Mother of God (a Type of Eleusa) 
Słowa-klucze: kultura chrze	cija�ska, malarstwo, ikona, Matka Bo a, Eleusa, XX wiek,
Key words: Christian culture, painting, icon, Our Lady, Eleusa, 20th century, 

Bibliography / Bibliografia (Second literature): 
Jazykowa Irina [Âzykova Irina Konstantinovna], Kwiat ikony, przekł. z ros. Henryk 
Paprocki, Wyd. Ksi� y Marianów „Promic”, Warszawa 2009 [tytuł ros. oryginału: 
Bogoslovie ikony, 1995]. 
[Bez autora (without an author)], Ikona Matki Bo�ej, „Oremus. Teksty liturgii Mszy 
	wi�tej na ka dy dzie� (rok B/II)” [Wydawnictwo Ksi� y Marianów MIC], r.18: 2012, 
nr 7 (191), sierpie� 2012 r. 

A picture on the cover of this volume: 
The Author of the picture (an icon): unknown. The Title: unknown. Time: 20th century, 
a modern icon copy of the type of Eleousa, probably modelled on the icon of Our Lady 
of Yaroslavl or in Vladimir.  
Obraz na okładce tego tomu: 
Autor obrazu: nieznany. Tytuł: nieznany. Datowanie: 20. wiek, modernizowana kopia 
ikony typu Eleusa, prawdopodobnie wzorowana na ikonie Matki Bo ej Jarosławskiej 
lub Włodzimierskiej. 

Information about the Author:
Anna Marta�ukowska, PhD., a professor at the Maria Curie-Skłodowska University in 
Lublin (Poland).
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The Virgin of Eleousa Icon�
�

The Virgin of the Eleousa icon (or Eleousa) (Greek: `abcdef — 
Tenderness or Showing Mercy, Russian: A$���
 – /��$����) is a variant 
of the older type of the same icon – Hodegetrea (Greek: ghijklmnf, 
literally: "She who shows the Way"; Russian: �����	���), and ex-
presses the special intensity of the loving relationship between the God - 
Mother and the Christ child.  

The most famous example of The Eleousa icon type is the Vladi-
mir icon of the Mother of God (6$
�������
� ����
 E�-���
5
	���), one of Russia's most venerated icons, originally painted in 
Constantinople in 12th century. On this icon the Virgin Mary hugs Jesus 
close to her while God – child is warmly nestled against her cheek. As 
was rightly mentioned the intimate poses of the heads and hands display 
the warm emotional attachment of the Virgin and Child.  Important dif-
ference of this new type of icon is that the faces of Mother and the Child 
are not shown in frontal way but they are turned toward one another, 
cheeks touching each other.�
�

The Title in English: 
The Virgin of Eleousa Icon�

Key words:�
UVWXYZ[, painting, icon, Our Lady, Mother of God, Eleousa, Tenderness or Showing 
Mercy, �

Information about theAuthor: 

Fr Vladimir VukašinoviX (Vladimir Vukašinovi
 [YG/B-4-6 Y;@/Z-<75-[]), 
Ph.D., a historian of art, a Serbian Orthodox priest, associate professor at the University 
of Belgrade [Beograd] (Serbia). 
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Ikona Maryi Dziewicy Eleusy  

Maryja Dziewica o typie ikony Eleusy lub Eleousy (grec.: 
UVWXYZ[ — Czuło	2, Tkliwo	2 lub Miłosiernie Ukazujca [Jezusa], ros.: 
A$���
 – /��$���� �$� 5�$��<
� [Ukochanie, Umiłowanie lub Miłu-
jca]) jest wariantem starszego typu tej samej ikony – Hodegetrii (grec.: 
\]^_`abc[, dosłownie: „Ta, która wskazuje Drog�”; ros.: �����	���), 
oraz wyra a specyficzn intensywno	2 miłujcej relacji pomi�dzy Matk
Bo  i Dziecitkiem Jezus (Chrystusem).  

Najbardziej znanym przykładem ikony typu Eleusy jest ikona 
Matki Bo ej Włodzimierskiej (ros. (6$
�������
� ����
 E�-���
5
	���), jedna z najbardziej czczonych ikon w Rosji, oryginalnie ma-
lowana w Konstantynopolu w 12 wieku. Na tej ikonie Maryja Dziewica 
tuli Jezusa blisko do siebie, gdy Bóg – Dziecitko serdecznie przytula si�
do Jej policzka. Jak słusznie wspomniano, intymne pozy głów i rk 
wyja	niaj ciepłe, emocjonalne przywizanie Matki Dziewicy i Dziecka. 
Istotn ró nic tego nowego typu ikony jest to,  e twarze Matki i Dziecka 
nie s ukazane frontalnie (en face), ale s zwrócone ku sobie wzajemnie,  
dotykajc si� policzkami.  

[tłum. z ang. Marek Mariusz Tytko] 

The Title in English: 
The Virgin of Eleousa Icon�

Key words: UVWXYZ[, painting, icon, Our Lady, Mother of God, Eleousa, Tender-
ness or Showing Mercy,  

Informacja o Autorze: 

o.Włodzimierz Wukaszinowi
 (Vladimir Vukašinovi
, Vladimir VukašinoviX
[YG/B-4-6 Y;@/Z-<75-[]), doktor, historyk sztuki, serbski ksidz prawosławny, 
docent Uniwersytetu Belgradzkiego [Beograd, Belgrad] (Serbia). 
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Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and 
Education 

CODE of the reviewed article (identification details, including author’s name, affiliation, 
title, and rank are encoded and known only to the editorial board up to the time of publica-
tion, because of the double-blind review process) ........................ 
Title of the reviewed article (text) ………………………………………..................... 
Topic of the reviewed article (text) ............................................................... 

The review of the article 
Rank/title, first name and surname of the reviewer: …………………………………… 

1. Table of evaluation according to the criteria 
The criteria of evaluation for the 
text review and the assessement of 
coherence between the text and the 
criteria: 

Very 
wea
k 

Marginal Acceptable Good Excelle
nt 

1. Coherence with the profile of the 
journal 

     

2. Originality (does the text contain 
new, important research statements or 
results, or new, significant informa-
tion) 

     

3. Quality of scholarly methodology 
(research methodology, application of 
proper methods for research and the 
principles of publishing scholarly 
texts) 

     

4. Practical applicalibity      
5. Completeness (are all elements of 
the scholarly text present) 

     

6. Comprehension by the reader (is 
the text coherent and logical) 

     

7. Quality of references and docu-
mentation (footnotes) 

     

8. Structure and style of presenta-
tion [organization of material and 
style of presentation] 

      

9. Clarity/quality of tables, diagrams      
10. Relevance or topicality of the 
subject 

      

Implications: Does the text correctly identify its implications for further 
scholarly research, theoretical or practical solutions, or social development? 
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Does the text reveal or illustrate a connection between theory and practice?  
Can this text be used in practical education, further research, 
utilizing the input of the article? 
Are the research results presented in the text coherent with the research issues?  

2. RECOMMENDATION 
Recommendation/Quality of the article: (please mark only one answer) 
ACCEPT WITHOUT REVISIONS (recommended uncondition-
ally) 
Accept after minor editorial revisions (recommended with some 
revisions – text fails several criteria) 
Accept after serious revisions (another review required) (not rec-
ommended, text shows promise but does not fulfill the criteria in its 
current form) 
REJECT WITH POSSIBILITY OF REVISION AND RESUB-
MISSION 
REJECT (text does not fulfill the criteria)  

signature of the reviewer (or a sign): ....................................... 
3. JUSTIFICATION

……………………………………………....................................... 
…………………………………………………………............... 
......................................................................................................................... 

[Scholarly value of the reviewed text (no more than 600 characters)] 
4. Comments on particular points (1-10) of the criteria: 

1. .....………………………………………………………………………....... 
2. ....………………………………………………………………………........ 
3. ......………………………………………………………………………...... 
4. ......………………………………………………………………………...... 
5. ......………………………………………………………………………...... 
6. ......………………………………………………………………………… 
7. ......………………………………………………………………………… 
8. ......………………………………………………………………………… 
9. ......………………………………………………………………………… 
10. ...………………………………………………………………………… 

[no more than 600 characters] 

...................................................................................... 
Legible signature of the Reviewer 

Place.............................................., date ......................................... (dd.mm.yyyy) 
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Formularz recenzji 
Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education 

KOD recenzowanego artykułu (dane identyfikacyjne nazwisko i imi� Autora, jego afiliacja, 
stopie� i tytuł, s zakodowane i znane tylko Redakcji a  do momentu publikacji, poniewa 
proces recenzowania jest podwójnie anonimowy) ..................... 
Tytuł recenzowanego artykułu (tekstu) ............................................................................. 
Tematyka recenzowanego artykułu (tekstu) ............................................ 

Recenzja artykułu 
Stopie�/tytuł, imi� i nazwisko Recenzenta: ................................…………………….... 

1. Tabela oceny recenzenckiej według kryteriów 
Kryteria recenzji tekstu i ocena 
zgodno�ci tekstu z kryteriami: 

Bardzo 
słaba 

Mar-
ginal-

na 

Akceptowalna Dobra Bar
dzo 
do-
bra 

1.Zgodno�
 z tematyk� czasopi-
sma 

     

2. Oryginalno�
 (czy tekst zawiera 
nowe, wa ne ustalenia badawcze, 
nowe, znaczce informacje, tj. 
‘warto	2 dodana’) 

     

3. Jako�
 warsztatu naukowego
(metodologia badawcza, czy autor 
stosuje prawidłowe metody bada� i 
czy stosuje zasady wymagane dla 
publikacji tekstów naukowych) 

     

4. Przydatno�
 praktyczna      
5. Kompletno�
 (czy s wszystkie 
elementy tekstu naukowego)

     

6. Komunikacja z czytelnikiem
(czy tre	2 jest spójna, logiczna?) 

     

7. Jako�
 odniesie� do literatury, 
jako	2 cytowa� (przypisów) 

     

8. Organizacja i sposób prezenta-
cji tre�ci 

      

9. Przejrzysto�
 / jako�
 sporz-
dzenia tabel, wykresów 

     

10. Aktualno�
 tematu        

Implikacje: Czy tekst prawidłowo identyfikuje wpływ jego tre	ci na realizacj�
bada� naukowych, przedsi�wzi�2 teoretycznych, praktycznych lub rozwój spo-
łeczno	ci? 
Czy tekst stanowi pomost pomi�dzy teori i praktyk?  
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Czy tekst mo e by2 wykorzystany w praktyce edukacji, 
w dalszych badaniach? 
Czy wyniki badawcze przedstawione w tek	cie s zbie ne z wnioskami badaw-
czymi? 

2. REKOMENDACJA
Rekomendacja / Jako�
 artykułu: (prosz� zaznaczy2 tylko jedn odpowied3) 
DO ZAAKCEPTOWANIA BEZ ZMIAN (rekomendu-
j� bezwarunkowo) 
Do akceptacji po drobnych poprawkach redakcyjnych 
(rekomenduj� warunkowo – tekst nie spełnia paru kryte-
riów) 
Do akceptacji po znacz�cych poprawkach (wymagana 
ponowna recenzja) (nie rekomenduj�, tekst nie spełnia 
kryteriów) 
NIE ZAAKCEPTOWANY, ODRZUCONY (w obec-
nej postaci) (odrzucam, tekst nie spełnia kryteriów) 
własnor�czny podpis Recenzenta (lub parafka) ........................

3. UZASADNIENIE
……………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 [merytoryczne walory recenzowanego tekstu (maksymalnie 600 znaków)] 

4. Ewentualne uwagi do poszczególnych punktów (1-10) kryteriów: 

1. ..........……………………………………………………………………… 
2. ..........……………………………………………………………………… 
3. ..........……………………………………………………………………… 
4. ..........……………………………………………………………………… 
5. .....………………......................................................................................... 
6. ...…………………....................................................................................... 
7. ……………………...................................................................................... 
8. ……………………...................................................................................... 
9. ..........……………………………………………………………………… 
10. ..........…………………………………………………………………….. 

[maksymalnie 600 znaków] 

........................................................................................ 
własnor�czny, czytelny podpis Recenzenta  

Miejscowo	2.............................................., data ......................................... (dd.mm.rrrr) 
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