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Recenzja książki ks. Bogusława Nadolskiego, p.t. „Am-
bona. Historia, znaczenie, symbolika”. Wydawnictwo Pe-
trus, Kraków 2008, ss. 114.

Praca ks. Bogusława Nadolskiego poszerza naszą wiedzę 
przedmiotu zdawałoby się znanego przez wszystkich. Niema-
łym zaskoczeniem jest fakt, że ambona, szacowna a nierzadko 
fantazyjnie ozdobiona konstrukcja mównicy, która w kościo-
łach i naszych wyobrażeniach przylgnęła do ściany nawy, tak 
naprawdę jest swoistą „przejściówką” między kościelną staro-
żytnością a współczesnością. 

Jakoś z trudem przychodzi nam nazywać skromny pulpit, 
lektorium czy ambonkę − amboną. A właśnie ten podest z pul-
pitem, zwykle z jednym lub dwoma schodkami, jest najpraw-
dziwszą amboną, która pamięta czasy zamierzchłe Kościoła 
i unaocznia pierwowzór miejsca, z którego czytano i komento-
wano Pismo Święto. W gruncie rzeczy ambona pochodzi 
w prostej linii od katedry, zdobnego krzesła (tronu) na pod-
wyższeniu, z którego zwykł był przemawiać biskup. 

Kształt ambony na przestrzeni wieków, szczególnie w okre-
sie średniowiecza, baroku i renesansu, ulegał licznym modyfi-
kacjom (konstrukcyjnym i artystycznym), z czym wiązał się 
rozwój nazewnictwa owego miejsca, z którego służono tym 
szczególnym pokarmem – słowem Bożym. Autor wymienia 
około trzydziestu nazw, którymi określano ambonę. Zresztą, 
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takich ambon było w kościele − jak wskazuje na to nazwa − 
zwykle dwie (ambo). 

W starożytności ambona była nierozłącznym elementem oł-
tarza. Dopiero znacznie później została wygnana za balaski 
i musiała przebywać w „niewoli awiniońskiej” ludzkich posta-
nowień i upodobań. Autor z cierpliwością oprowadza czytelnika 
po historii, by przyprowadzić go w końcu − na sam początek. 

Sobór Watykański II dokonał odkrycia ambony. Okazało 
się, że ta − przypominająca zabytkowy mebel czy artystyczną 
instalację − jest daleką krewną swojej antenatki. Sobór przy-
znał, że ambona nie może być wystawiana za próg sanktua-
rium, ani też nie może być na pokaz. Zrozumienie tej prawdy 
zabrało Kościołowi dużo czasu. Raz jeszcze sprawdziło się 
powiedzenie o kościelnych młynach.

Książka ks. Bogusława Nadolskiego nie jest jednak jedynie 
studium historycznym. W swym opracowaniu Autor przedsta-
wił refleksję teologiczną dotyczącą zarówno stołu słowa jak 
i samego słowa Bożego. Jest to refleksja biblijna i eklezjalna, 
oparta na tekstach Starego Testamentu, przekazach patrystycz-
nych i dokumentach ostatniego soboru. 

Praca posiada wiele wymiarów. Poza wspomnianymi: his- 
torycznym i teologicznym, opracowanie ks. Nadolskiego ma 
też charakter praktyczny, tj. homiletyczny. To wieloaspektowe 
potraktowanie tematu sprawia, że publi-kacja godna jest zwró-
cenia uwagi szerokiego grona czytelników − historyków 
przedmiotu, teologów, liturgistów, kaznodziejów i homiletów1. 
W czasie lektury na nowo odkrywamy − niczym Ojcowie So-

1 Przez homiletę rozumiem nie tylko „teoretyka” homilii, lecz przede 
wszystkim praktyka − kapłana posługującego wspólnocie wiernych słowem 
Bożym; wprowadzane do użytku pojęcie” homilisty” zupełnie mi nie odpo-
wiada (przyp. mój).
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boru − istotne paramentum przepowiadania, ambonę. Przeko-
na się o tym niejeden kaznodzieja, gdy przeczyta ten krótki 
traktat o historii, znaczeniu i symbolice ambony.

Ciekawą sugestią Autora jest zachęta do celebracji nabo-
żeństwa słowa Bożego jak i traktowania homilii jako teatralne-
go performance, przez co słuchacz jest nie tylko „niemym” 
świadkiem słowa, lecz również jego współautorem i współ-
uczestnikiem. W tym wyraża się skuteczność przepowiadania. 
Można zatem mówić o sakramentalności słowa Bożego, które 
jest quasi sacramentum Kościoła, czyli verbum sacramentale 
ex opere operantis Ecclesiae.  

Pracę ks. Nadolskiego powinien przeczytać każdy kazno-
dzieja, by uświadomił sobie miarę i miejsce przepowiadania, 
żeby lepiej zrozumieć, że ambona nie służy podwyższeniu 
jego osoby ani nie jest postawiona tam gdzie stoi przez wzgląd 
na lepszą słyszalność, lecz dla „wywyższenia” słowa Bożego 
i ukazania jego związku z Ciałem i Krwią Pana − z pokarmem 
chrześcijańskiej duszy.

Pracę Profesora UKSW w Warszawie dopełnia artykuł au-
torstwa Aleksandr Paradowskiej Niektóre realizacje ambony 
w archidiecezji poznańskiej. Swoistą ilustracją publikacji są 
zamieszczone na końcu książki fotografie współczesnych sto-
łów słowa Bożego w poznańskich kościołach, nawiązujących 
do starożytnej tradycji ambon.

Jedynym mankamentem są umieszczone na końcu książki 
przypisy. Nie pozwalają na bieżąco śledzić źródeł informacji 
ani komentarzy Autora.
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